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ТЕМА : ГОТИЧНИЙ СТИЛЬ. ПЛАНУВАЛЬНІ І КОНСТРУКТИВНІ 

ОСОБЛИВОСТІ ГОТИЧНОЇ АРХІТЕКТУРИ. ЗАСОБИ 

ДЕКОРАТИВНОГО ОФОРМЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ ТА СПОРУД 

З другої половини XII-XIII ст. західноєвропейська архітектура досягає 

особливо високого розвитку, що пов'язано зі швидким розвитком у містах 

ремесел та торгівлі. На відміну від романського періоду, коли центром 

будівництва були монастирі, місто все більше стає осередком економічної, 

політичної та культурної діяльності. У містах ведуться широкі будівельні 

роботи, будуються монументальні будівлі та споруди, виростають квартали 

ремісників та торговців. 

Будівельна діяльність, вийшовши з-під опіки монастирів, стає долею 

професійних будівельників, скульпторів та художників-городян, об'єднаних у 

цехові організації. Зростає професійна кваліфікація майстрів, різко 

підвищується рівень будівельної техніки. Розвиваючи досягнення 

романського періоду, будівельники шукають більш досконалі методи 

зведення будівель, що дозволяють полегшити конструкцію та економно 

витрачати матеріал, видобуток та транспортування якого в період 

середньовіччя були пов'язані з великими труднощами. 

Як і раніше, провідна роль будівництві залишається поза архітектурними 

школами Франції. Проте центр тяжкості нового будівництва переміщається в 

північні райони країни, що тоді розвиваються, — Іль-де-Франс, Пікардію і 

Шампань з головними містами — Парижем, Ам'єном, Реймсом. Тут 

зароджується і зріє новий стильовий напрямок в архітектурі, що отримав 

пізню назву готичного. У XIII-XV ст. готична архітектура поширилася інші 

країни Європи, набуваючи у кожному їх національні особливості. 

У період готики набувають розвитку різні типи міських будівель, 

будівництво яких пов'язане з розвитком торгівлі, ремесел, міського 

управління (ратуші, будівлі купецьких гільдій, палаци міської знаті, лікарні 

та ін.). Провідне значення в архітектурі набувають міські собори — культові 



та громадські центри міст. Універсальне призначення соборів та його 

громадська роль життя міст позначаються характері архітектури; у тому 

образах поруч із рисами, що від релігійної містики, дедалі більше 

відбиваються громадянські почуття городян зі збільшеною жагою пізнання 

навколишнього світу, усвідомленням раціональних основ людської 

діяльності. 

Матеріали. 

У стилі готика використовувалися різноманітні будівельні матеріали. 

Житлові та господарські будівлі зазвичай зводилися з дерева. З цього 

матеріалу будувалися і багато значних будинків світського і церковного 

характеру. 

У деяких країнах, як, наприклад, у Північній та Східній Німеччині, де не 

було придатного будівельного каменю, будівлі споруджували з добре 

відформованої та обпаленої цегли. Тут вироблялася фасонна цегла для 

кладки профільованих пілонів, вікон та троянд (круглих вікон). При цьому 

майстри віртуозно створювали фактурні та ритмічні ефекти, використовуючи 

цеглу різної форми та розмірів та різноманітні способи кладки. 

Будівельним матеріалом служив місцевий гірський камінь - обтесаний та 

бутовий. Особливо старанно приганялися ліжка, тобто горизонтальні грані 

каміння, оскільки вони мали сприймати велике навантаження. Сполучним 

розчином готичні архітектори користувалися дуже вправно, досягаючи за 

його допомогою рівномірного розподілу навантаження. Заради більшої 

міцності у деяких місцях кладки ставили залізні скоби, укріплені заливкою з 

м'якого свинцю. Кладка з бутового каменю, як правило, особливо в 

інтер'єрах, оштукатурювалася. Камінь у готичній архітектурі застосовувався 

як створення конструкції, так декоративного оздоблення. Одночасно зі 

зведенням будівлі виконували роботи з обробки його складним і багатим 

декором. 

 

 



Конструкції. 

Головним нововведенням, запровадженим архітекторами готичного стилю, є 

каркасна система. Історично цей конструктивний прийом виник із 

удосконалення романського хрестового склепіння. Вже романські зодчі в 

деяких випадках викладали шви між розпалубками хрестових склепінь 

камінням, що виступає назовні. Однак такі шви мали тоді суто декоративне 

значення; склепіння, як і раніше, залишалося важким і масивним. Готичні 

архітектори зробили ці ребра (інакше звані нервюрами, чи гуртами) основою 

склепінчастої конструкції. Зведення хрестового склепіння починали, 

викладаючи з добре обтесаних і пригнаних клинчастих каменів ребра – 

діагональні (так звані оживи) та торцеві (так звані щокові арки). Вони 

створювали скелет склепіння. Розпалубки заповнювали тонким тесаним 

камінням за допомогою кружляв. 

Схема кладки каркасу готичного склепіння. 

 

Таке склепіння було значно легшим за романське: зменшувалися і 

вертикальний тиск і бічний розпір. Нервюрне склепіння своїми п'ятами 

спиралося на стовпи-підвалини, а не на стіни; розпір його було наочно 

виявлено і суворо локалізовано, і будівельнику було ясно, де і як цей розпір 

має бути «погашеним». Крім того, нервюрне склепіння володіло відомою 

гнучкістю. Усадка ґрунту, катастрофічна для романських склепінь, була для 

нього відносно безпечною. Нарешті, нервюрне склепіння мало ще й ту 

перевагу, що дозволяло перекривати простори неправильної форми. 



Готичне склепіння. Схеми розташування нервюр 

 

Оцінивши переваги такого склепіння, готичні архітектори виявили велику 

винахідливість у його розробці, а також використовували його конструктивні 

особливості в декоративних цілях. Так, іноді вони встановлювали додаткові 

нервюри, що йдуть від точки перетину оживши до стріли щокових арок - 

звані лієрни (ЕО, GO, FO, АЛЕ). Потім вони встановлювали проміжні 

нервюри, що підтримують лієрни посередині, так звані тьєрсерони. Крім 

того, вони іноді пов'язували основні нервюри між собою поперечними 

нервюрами, так званими контрлієрнами. Особливо рано і широко почали 

користуватися цим прийомом англійські архітектори. 

Оскільки кожен стовп-устой доводилося кілька нервюр, то, слідуючи 

романському принципу, під п'яту кожної нервюри ставилася особлива 

капітель чи консоль, чи колонка, що примикає безпосередньо до устою. Так 

стій перетворювався на пучок колон. Як і романському стилі, цей прийом 

ясно і логічно висловлював художніми засобами основні особливості 

конструкції. Надалі, однак, готичні архітектори викладали каміння устоїв так, 

що капітелі колон повністю скасовувалися, і опорна колонка від заснування 

устою тривала без перерви кладки до самої вершини склепіння. 

Бічний розпір нервюрного склепіння, суворо лаколізований, на противагу 

важкому романському склепенню не вимагав масивної опори як потовщення 

стіни в небезпечних місцях, а міг бути нейтралізований особливими 

стовпами-пилонами - контрфорсами. Готичний контрфорс є технічним 

розвитком та подальшим удосконаленням контрфорсу романського. 

Контрфорс, як встановили готичні архітектори, працював тим успішніше, 

чим він був ширшим знизу. Тому вони почали надавати контрфорсам 

ступінчасту форму, відносно вузьку вгорі та ширшу внизу. 



Конструкція та пластична розробка форм у готичній архітектурі 

1 - собор у Реймсі, XIII ст.: а-план; б-поперечний розріз; в-членування і декор 

основного нефа; г- фрагмент бічного фасаду; 2 - схема розподілу розпору та 

вітрового тиску; 3 — стрілчасте хрестове склепіння; 4 - нервюри склепіння; 5 

- зведення склепіння по дерев'яних кружалах; 6 - розріз по зовнішній стіні 

храму; 7 - кладка стіни з внутрішньою забутовкою; 8- готичні деталі: а-фіал; 

б-вікно-троянда; в-профілі нервюр; г-двопрогоновий аркбутан; д - вікно 

бокового фасаду; 9 - дерев'яна фахверкова конструкція середньовічного 

будинку 

 

Нейтралізувати бічний розпір склепіння в бічних нефах не мало труднощів, 

оскільки висота і ширина їх були порівняно невеликі, а контрфорс можна 

було поставити безпосередньо біля зовнішнього стовпа-стою. Абсолютно 

інакше доводилося вирішувати проблему бічного розпору склепінь у 

середньому нефі. 

Готичні зодчі застосовували в таких випадках особливу арку з клинчастого 

каміння, так званий аркбутан; одним кінцем ця арка, перекинута через бічні 

нефи, упиралася в пазухи склепіння, іншим - на контрфорс. Місце її опори на 



контрфорсі укріплювалося баштою, так званим пінаклем. Спочатку аркбутан 

примикав до пазух склепіння під прямим кутом і сприймав, отже, лише 

бічний розпір склепіння. Пізніше аркбутан почали ставити під гострим кутом 

до пазух склепіння, і він приймав таким чином на себе частково і 

вертикальний тиск склепіння. 

За допомогою готичної каркасної системи досягалася велика економія 

матеріалу. Стіна як конструктивна частина будівлі ставала надмірною; вона 

або перетворювалася на легке простінок, або заповнювалася величезними 

вікнами. Стало можливим будувати будівлі небаченої раніше висоти (під 

склепіннями – до 40 м і вище) та перекривати прольоти великої ширини. 

Зростали й темпи будівництва. Якщо не було перешкод (відсутності коштів 

чи політичних ускладнень), то навіть грандіозні споруди зводили відносно 

короткі терміни; так, Ам'єнський собор в основному був побудований менше 

ніж за 40 років. 

Техніка. 

Готична архітектура знаменує собою величезний підйом майстерності 

каменярів. Для зведення будівель використовувався місцевий природний 

камінь, а в північній Німеччині, Нідерландах, деяких районах Ломбардії та 

Південної Франції також і цегла. З каменю викладалися як стіни, а й тонкі 

колони, склепіння та інші елементи будинків; крім того, з каменю висікалися 

візерунчасті віконні палітурки та інші художні деталі. Покрівельним 

матеріалом служили шифер або обпалена черепиця. 

Загальний рівень архітектурно-будівельних знань ХІІІ ст. частково знайшов 

своє вираження у капітальній енциклопедичній праці домініканського ченця 

Вінцента де Бове «Велике зерцало», що складається з поєднаних у три томи 

83 книг, написаних на основі використання безлічі розрізнених праць, що 

належали авторам різних народів. Трактат багато в чому розвиває та 

положення Вітрувія. 

Джерела, що збереглися, дають підставу стверджувати, що були певні методи 

обчислення розмірів частин будівель і споруд. Існували будівельні правила, 



писалися трактати зі сводобудування та інших питань будівельного 

мистецтва, цікавилися архітектори та проблеми механіки. Збереглися 

джерела, що говорять про призначення розмірів конструкцій у соборах з 

урахуванням не тільки звичайних навантажень будівлі, а й струсу від дзвону, 

що дає специфічні вібраційні навантаження. 

У готичній архітектурі зведенню будівлі зазвичай передував проект. Якщо в 

романський період достатньо було схематичного начерку з розмірами, що 

фіксує загальні побажання замовника, то проект готичного часу, як про це 

свідчать збережені матеріали з будівництва Страсбурзького та Кельнського 

соборів, вже був виконаними на великих листах пергаменту кресленнями, на 

яких порівняно точно були визначені основні конструктивні та архітектурні 

елементи будівлі. 

Готичний стиль виник на початку 12 століття як нова конструктивна система. 

Ця система мала низку очевидних переваг. Романські нервюри масивного 

склепіння було перетворено на скелет, який вимагав лише заповнення 

легкими кам'яними плитами. Це дозволило перекривати склепіннями 

прольоти неможливої раніше ширини та на небаченій раніше висоті. 

Виявилося можливим сильно полегшити підвалини. Після вдосконалення 

аргбутанів та контрфорсів склалася система каркасної споруди. Історичні 

долі готики були іншими, ніж романського стилю. Вичерпавши свої технічні 

можливості, переставши відповідати передовим ідеям свого часу, вона зжила 

себе у декорацях, а саме будівництво стало стандартним. Тільки тоді готична 

конструкція перестала задовольняти конструктивно, ідеологічно та 

естетично. Саме тому проти неї повстали художники епохи Відродження, 

творці нового мистецтва, які не усвідомлювали, наскільки багатьом були їй 

зобов'язані. 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ : 

Виконати презентацію «ПАМ'ЯТКИ ГОТИЧНОЇ АРХІТЕКТУРИ.» 

Надіслати на пошту    ashmarina@ukr.net 

 


