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ТЕМА : РОМАНСЬКИЙ СТИЛЬ. ХАРАКТЕРНІ РИСИ 

РОМАНСЬКОГО СТИЛЮ. БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ. ПАМ'ЯТКИ 

РОМАНСЬКОЇ АРХІТЕКТУРИ. 

Романською зазвичай називають західноєвропейську архітектуру XI-XIII ст., 

оскільки вона успадкувала деякі риси архітектури та окремі будівельні 

прийоми римлян, а також була найбільш поширена у романських народів. І 

те, й інше умовно, оскільки аналізований період далеко виходить за рамки 

зазначених ознак і є яскравим і самобутнім явищем, що практично 

поширилося на архітектуру всіх країн Західної Європи. Це історичний стиль 

зрілого середньовіччя, що характеризується спільністю типів будівель, їх 

конструктивних прийомів та виразних засобів. Власне романському періоду 

(XI-XIII ст.) Передував досить тривалий період архітектури раннього 

середньовіччя (V-X ст.). 

Архітектура раннього середньовіччя несе у собі сліди загального відносного 

застою у розвитку економіки та культури західноєвропейських країн. 

Будівельні здобутки древніх римлян були значною мірою втрачені, рівень 

будівельної техніки знизився. З розвитком феодальних відносин поступово 

складаються нові типи укріпленого житла феодалів, монастирські комплекси 

та розвивається культове будівництво, в якому зустрічаються як центричний 

тип композиції (головним чином баптистерії), так і базилікальний. Чільне 

місце у формуванні західного середньовічного храму займає базиліка. 

Своїми витоками середньовічна базиліка йде в пізньоримську архітектуру, 

коли почав складатися тип ранньохристиянського храму. У тому числі 

побудована Костянтином базиліка св. Петра в Римі, 330 р., і ряд храмів, що 

послідували за нею в Римі та інших містах (базиліка св. Павла в Римі, IV—V 

ст.; базиліка св. Аполінарія в Равенні, VI ст., та ін.). Вони являли собою 

фронтально-осьову композицію з витягнутим по основній осі простором, 

розділеним двома або чотирма рядами колон на три - п'ять нефів. Середній 

був значно ширший і вище за інших і висвітлювався крізь вікна, влаштовані у 



верхній частині стін. Ряди опор, що поділяють нефи, зазвичай робилися у 

вигляді аркад на колонах, прольоти між опорами мали плоскі перекриття по 

дерев'яних балках, в основному нефі, що підвішується до дерев'яних ферм. У 

глибині середнього нефа, де встановлювався вівтар, робилася апсида, а 

розширення предалтарного простору, призначеного для духовенства, часто 

влаштовувався поперечний неф — трансепт. Перед будинком іноді 

влаштовувався оточений галереями двір-атріум, серед якого стояла чаша для 

хрещення (див. рис. 28). 

У подальшому розвитку цей тип базиліки вдосконалювався шляхом 

збільшення площі для вівтаря та перед вівтарем, а також появою перед 

основною залою додаткового приміщення — нартексу, куди допускалися 

«оголошені», тобто люди, які ще не прийняли християнства. Іноді у великих 

храмах бічні нефи ділилися на два яруси. Облаштування другого ярусу 

давало можливість збільшити місткість храму. Так, до XI ст. склалася 

традиційна схема базиліки з планом у формі латинського хреста (з однією 

подовженою гілкою), з трансептом та трьома апсидами, з яких центральна 

збільшена. Західний кінець церкви, де містився вхід для мирян, зазвичай 

фланкувався двома вежами, оскільки, крім своїх основних функцій, храми 

часто мали й важливе оборонне значення. Пізніше в деяких храмах над 

середокрестям (місцем перетину середнього нефа і трансепта) зводився 

купол або конусоподібний намет. Поруч із базилікальними будувалися і звані 

зальні храми, у яких, на відміну базиліки, середній неф у відсутності 

значного перевищення над бічними. 

У романській архітектурі існувало два основні композиційні типи церковних 

споруд: 

1. поздовжні у плані будівлі, іноді дуже прості, прямокутної форми з 

апсидою, приставленою зі східного боку, чи базиліки; 

2. більш рідкісні центричні, круглі у плані будівлі з регулярно розміщеними 

апсидами 

 



Матеріали. 

У романській архітектурі застосовуються різні будівельні матеріали. У 

ранній період не лише житлові будинки, а й монастирі та церкви будують із 

дерева. 

Дещо пізніше, основним будівельним матеріалом став камінь, головним 

чином вапняк. Спочатку він використовувався лише для будівництва храмів 

та фортець, пізніше застосовувався і для будівель світського характеру. 

Камінь був або обтесаний у вигляді блоків, з яких робилася так звана тесова 

кладка; або бутовий, придатний для кладки стін, коли потрібно посилити 

конструкції, зовні облицьовані плитами і блоками з тесаного каменю. 

Розміри каміння могли бути 75 40см; 70 45см; 50 40см. На відміну від 

античності, в середні віки використовувалися каміння меншого розміру, яке 

було простіше добути в каменоломні та доставити на будівництво. 

Застосовувалися також різнокольорові камені вулканічного походження (у 

деяких областях Франції), граніт (у Нормандії), а облицювання — мармур 

(Середньої Італії). 

Там, де бракувало каменю, використовувалася цегла, як правило, дуже тверда 

і сильно обпалена. Цегляні будівлі романського періоду збереглися 

насамперед Італії, Франції, Німеччини та Англії. 

Незважаючи на наявність у центральній частині Франції та на західній 

частині Піренейських гір граніту, в 11 столітті він знайшов застосування 

лише у замку Каркассон. 

Вапняк, що легко обробляється, поклади якого знаходилися в областях 

уздовж Луари, давав завдяки своїй відносній легкості можливість 

перекривати склепіннями невеликі прольоти без улаштування громіздких 

риштовання. Він використовувався для орнаментальної кладки зовнішніх 

стін. 

В Італії було багато мармуру, який особливо часто використовувався для 

облицювання стін. Різнокольоровий мармур, що застосовується в різних 



ефектних комбінаціях, став характерною рисою італійської романської 

архітектури. монументальне будівництво церковна споруда 

Конструкції. 

Важливим завданням романського будівельного мистецтва стало 

перетворення базиліки з плоским дерев'яним перекриттям у склепінчасту. 

Спочатку склепінням перекривалися невеликі прольоти бічних нефів і 

апсиди, пізніше склепінням стали перекривати й головні нефи. Товщина 

склепіння іноді була досить значною, тому стіни та пілони проектувалися 

товстими з великим запасом міцності. У зв'язку з потребою у великих 

перекритих просторах та розвитком будівельної технічної думки 

конструкцію спочатку важких склепінь та стін стали поступово полегшувати. 

 

Романська арка та хрестове склепіння 

 

 

Склепіння дає можливість перекривати більші простори, ніж дерев'яні балки. 

Найбільш простим за формою та конструктивним виконанням є циліндричне 

склепіння, яке, не розсовуючи стін, тисне на них зверху величезним тягарем, 

і тому потребує особливо масивних стін. Це склепіння найбільше придатне 

для перекриття приміщень з невеликим прольотом, але воно часто 

застосовувалося і в головному нефі - у Франції в областях Прованс і Овернь 

(собор Нотр-Дам дю Пор у Клермоні). З переходом до циліндричних склепінь 

масив стінових опор став різко зростати. 

Основою для нових типів склепінь стало старе римське пряме хрестове 

склепіння над квадратним у плані приміщенням, що отримується перетином 

двох напівциліндрів. Навантаження, що виникають від цього склепіння, 



розподіляються по діагональних ребрах, а з них передаються на чотири 

опори по кутах простору, що перекривається. Спочатку ребра, що виникають 

на перетині напівциліндрів, грали роль арок-подкружал, що давало 

можливість полегшити всю конструкцію (собор св. Стефана в Кані, 1064 - 

1077; монастирська церква в Лорш - перша повністю перекрита склепіннями 

базиліка). Якщо збільшити висоту склепіння настільки, щоб діагональна 

крива перетину з еліптичної перетворилася на напівкруглу, можна отримати 

так зване підвищене хрестове склепіння. Хрестові склепіння 

використовувалися головним чином бічних нефах і лише початку XII в. вони 

починають використовуватися для перекриття головного прольоту. Як і у 

Візантії, романське хрестове склепіння майже завжди робиться зруйнованим, 

що надає йому великої жорсткості. Куполи, які іноді зводилися на перетині 

головного нефа і трансепта, спиралися на чотиригранну основу за допомогою 

вітрил або тромпів. 

Склепіння найчастіше мали повнотілу кладку, що вимагало зведення 

масивних пілонів. Тому великим кроком уперед став романський складовий 

пілон: до основного пілону додавалися напівколони, на які спиралися гуртові 

арки, і в результаті зменшувався розпір склепіння. Значним конструктивним 

досягненням став розподіл навантаження від склепіння на кілька певних 

точок за рахунок жорсткого з'єднання поперечних гуртових арок, ребер та 

пілонів. Ребро та гуртова арка стають каркасом склепіння, а пілон – каркасом 

стіни. 

Пізніше спочатку викладалися торцеві (щокові) арки і ребра. Ця конструкція 

отримала назву ребристого хрестового склепіння. У період розквіту 

романського стилю це склепіння робилося підвищеним, яке діагональна арка 

набувала гострої форми (церква св. Трійці в Кані, 1062 - 1066). 

Важливим кроком у перетворенні конструктивної системи було 

зосередження зусиль за допомогою хрестових склепінь та підпружних арок в 

окремих точках та розчленування стіни на власне стіну та стовпи – 

контрфорси, які встановлюються у місцях найбільшої дії, розпірних зусиль. 



Ця конструктивна схема стала основним результатом розвитку романського 

зодчества і стала основою у розвиток готичної системи. 

У період зрілої романської архітектури (XII ст.) принцип диференціації 

конструкції починає проявлятися і в структурі склепінь, внутрішня поверхня 

яких поєднується з ребрами, що виступають, — гуртами. На гранях несучих 

опор гурти зазвичай мали продовження у вигляді тонких півколонок з базою 

та капітелю. Розчленована структура стовпа, що несе, стала основою 

пластичного рішення інтер'єру, що знайшов свій подальший розвиток в 

готичних спорудах. 

У період зрілої романської архітектури (XII ст.) принцип диференціації 

конструкції починає проявлятися і в структурі склепінь, внутрішня поверхня 

яких поєднується з ребрами, що виступають, — гуртами. На гранях несучих 

опор гурти зазвичай мали продовження у вигляді тонких півколонок з базою 

та капітелю. Розчленована структура стовпа, що несе, стала основою 

пластичного рішення інтер'єру, що знайшов свій подальший розвиток в 

готичних спорудах. 

Техніка. 

Романські будівельники повністю відмовилися від прийомів укладання 

каміння насухо, а також від бетонної кладки горизонтальними шарами, 

характерною для римської техніки. Стіни зазвичай виконувались 

тришаровими із забуткою з кам'яного баласту та розчину; зовнішні ряди із 

тесаного каменю також укладалися на розчині. Склепіння романських 

будівель робилися з клинчастого тесаного каміння або цегли на розчині. Усі 

склепіння виконувались по дерев'яних кружалах. З метою економії матеріалу 

камені для кладки стін мали різну довжину та висоту. Вирівнювалися по 

висоті лише камені, що у одному горизонтальному ряду; самі ряди часто 

мали різну висоту. Батька каменю та його остаточна обробка, включаючи 

різьблення по каменю, проводилася до укладання квадрів на місце. При 

цьому ретельно оброблялася лише лицьова сторона. 



Особливого значення набував укладається товстими шарами розчин, який в 

даному випадку був не тільки в'яжучим, але насамперед пластичним 

матеріалом, що служить для рівномірного розподілу тиску в кладці стіни або 

склепіння. 

Залежно від застосовуваних матеріалів кладка стін, що зазвичай не 

оштукатурювалася, була найважливішим засобом художньої виразності, 

сприяючи виявленню особливостей тектоніки будівель. 
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