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ТЕМА : АРХІТЕКТУРА ДОБИ БАРОКО

У середині XVI ст. під впливом реформаційного руху, спрямованого проти

католицької церкви, відбувається ослаблення її могутності. Тому починаючи

з 1580-х рр. католицтво вживає ряд зусиль для того, щоб повернути собі

втрачені духовні та політичні позиції. Цей час називається періодом

контрреформації. Правлячі кола Європи намагаються підкреслити свою міць

шляхом зовнішнього вираження. Католицька церква також пробує повернути

собі втрачений вплив, використовуючи в тому числі і архітектуру як засіб

зовнішнього вираження своєї могутності. Цим устремлінням відповідає і

новий архітектурний стиль, що зародився в надрах пізнього Відродження і

отримав найменування бароко (химерний, дивний). Історики архітектури

вважають, що засновником цього стилю є Мікеланджело Буонарроті, який

вперше назвав нові тенденції в архітектурі пізнього Відродження стилем

маньєризму (манірним стилем). У кожній країні бароко проявляється по-

різному, залежно від успіхів контрреформаціонного руху. Так, наприклад, у

Фландрії (Південних Нідерландах), яка з 1580 р залишилась у складі Іспанії,

восторжествував католицизм і стиль бароко сприймався там як архітектурний

стиль контрреформації. Республіка Сполучених провінцій (сучасне

королівство Нідерланди) стала незалежною протестантським державою, і там

стверджується стиль готики як стиль національної незалежності. Це єдина

країна Європи, яка в кінці XVI ст. повертається до готичного стилю в

архітектурі.

Для стилю бароко характерні ускладненість і криволінійні обриси планів,

складні просторові композиції і побудови, пишність інтер'єрів з

несподіваними світловими ефектами, часте застосування овалу (овальних

вікон), велика кількість кривих, пластичні лінії, розірвані фронтони, спарені

колони і пілястри. В архітектурі активно використовуються живопис,



скульптура, пофарбовані поверхні стін. Для маньєризму (бароко) також 

характерна велика кількість людських скульптур. 

Бароко переймає попередню техніку будівництва. Часто використовуються 

цегла і штукатурка. Іноді архітектуру бароко іменують архітектурою 

штукатурки. Важливим в організації простору знову стає склепіння. В епоху 

бароко використовуються зімкнутий, вітрильний склепіння, купол і 

хрестовий звід. У своєму розвитку європейське бароко пройшло ряд етапів. Є 

поняття динамічного бароко, яскравим його виразником був архітектор 

Боромміні. 

У 1638 р він зводить у Римі храм Сан-Карло у чотирьох фонтанів (рис. 

VIII.1), храми Сан-Філіппо Неро і Сант-Іво у дворі університету (рис. VIII.2). 

Всі храми цього напрямку невеликі, з центрическим внутрішнім простором. 

У 1667 р в Римі архітектор Берніні зводить знамениту колонаду на площі 

собору Св. Петра у Ватикані. Таким чином, вже в епоху бароко було 

завершено формування композиції площі. Берніні застосував знаменитий 

прийом так званої ілюзорною перспективи, широко використовувався в 

епоху бароко. Собор здалеку здається менше, ніж насправді, і довго 

залишається такого ж розміру. Потім як би відбувається стрибок, собор 

виростає до свого природного розміру. Крім цього, Берніні використовував 

ефект оптичної ілюзії, звужуючи ширину маршів сходів Сікстинської капели 

у напрямку до верхньої майданчику. Крім Риму чудові пам'ятники бароко 

збереглися у Венеції. Краща робота в стилі бароко у Венеції - це храм Санта-

Марія делла Салюте (одна тисячу шістсот вісімдесят два, арх. Б. Лонга). Це 

центричний восьмигранний храм з куполом, барабан якого підтримується 

потужними волютами (рис. V111.3). У середині XVII ст. центром розвитку 

бароко стає Турин - столиця Савойського герцогства. Працював у Турин 

архітектор Г. Гваріні проектував церкви з центричной і поздовжньої 

композицією. Вершиною творчості Гваріні є палаццо Каріньяно і церква Сан-

Лоренцо в Туріні (рис. VIII.4). 



В Австрії, Баварії та Франції розвивається дещо інший стиль бароко - 

класицистичний. Центром архітектурної творчості в Європі був Відень. 

Видющійся австрійський скульптор І. Б. Фішер фон Ерлах спроектував 

кілька віденських палаців, наприклад палац Шварценбергов у Відні і 

частково Шенбруннський палац у передмісті Відня. У 1716 р в пам'ять 

перемоги австрійців над турками під Віднем в 1683 р Ф. Ерлах почав 

будівництво собору Св. Карла Борромея (закінчено його сином Й. Е. Ерлаха в 

1737 р) (рис. VIII.5). Тоді ж створюється паркове кільце міста на місці 

колишніх укріплень і за проектом архітектора Л. Гільдебранда зводиться 

літній палац Бельведер (1723) (рис. VIII.6). 

На початку XVIII ст. центр розвитку бароко в німецьких землях переходить 

до Баварії. З найбільших будівель епохи бароко в Баварії можна відзначити 

палац Німфенбург в околицях Мюнхена і єпископську резиденцію міста 

Вюрцбурга (арх. Бруно Нейман) (рис. VIII.7). Відома також культова споруда 

цього зодчого - храм в місті Фірценхайлінгене (Південна Баварія) (рис. 

VIII.8). 

У Франції під впливом традицій епохи Відродження бароко носить більш 

спокійний і менш химерний характер. Особливо це видно в архітектурі 

замків, палаців і міських особняків. Для цього періоду розвитку французької 

архітектури характерні, по-перше, переважання строгого стилю над 

художньою фантазією, по-друге, крупномасшабних симметрические 

містобудівні композиції, які включали в себе сади регулярного планування, 

паркові ансамблі. Фасади вирішуються великим ордером, цьому підкоряється 

вся планувальна схема. В результаті виникає прагнення до створення 

художньої цілісності, стильової єдності, це сприяло остаточному вигнанню з 

архітектури елементів готики. Це яскраво видно на прикладах таких 

архітектурних споруд, як палац Шато де Мезон (+1650, арх. Ж. Мансар) (рис. 

VIII.9), палац герцога Фуке Во ле Віконт (1651, арх. Л. Ліво) (рис. VIII .10). 

Провідним архітектором того періоду був Ж. Мансар (1648- 1708), його ім'ям 

були названі мансарди. Мансар був сміливим для свого часу 



містобудівником, творцем строго квадратної Вандомській площі в Парижі, 

проте переможцем конкурсу на проект добудови Лувру став не професійний 

архітектор Мансар, а архітектор-любитель К. Перро (лікар за професією). 

Його проект у підсумку став прикладом чисто французького барокового 

архітектурного стилю. Церковна архітектура в стилі французького бароко 

при загальній спрямованості до нового стилю класицизму зберігала риси 

італійського бароко. Прикладом цього може служити церква Будинку 

інвалідів в Парижі, спроектована Ж. Мансаром в 1700 р Вона має центричний 

композицію з високим куполом, під яким з 1840 р знаходиться гробниця 

імператора Наполеона I. У цій споруді архітектура бароко переплітається з 

вертикал ізмом готики (рис . VIII. 11). 

Англійський напрямок стилю бароко має свою своєрідність, оскільки воно 

химерним чином поєднує в собі елементи готики, класицизму і бароко. 

Яскравим прикладом англійського стилю є собор Св. Павла в Лондоні (1675-

1710) (рис. VIII. 12) і Гринвичский госпіталь (1696-1715), побудовані за 

проектами видатного англійського архітектора Крістофера Ренна. 

У середині XVIII ст. у Франції починає виникати новий архітектурний стиль, 

який від французького слова "рокайль" (раковина) стали називати 

стилем рококо. Він проіснував всього кілька десятиліть, умовно з 1750 по 

1780 р цьому архітектурному стилі синтез класичних фасадів та інтер'єрів у 

стилі бароко змінюється легкими і напруженими формами рококо. В 

архітектурі паризьких особняків площину стіни починає переважати над 

класичними членениями. Більш ретельно починає опрацьовуватися 

внутрішнє планування, парадні приміщення відокремлюються від житлових, 

з'являються коридори і шлюзові кімнати. Прикладами архітектурного стилю 

рококо є, наприклад, палац Келуш в Португалії під Лісабоном, церква Санта-

Агнесі в Римі (рис. VIII.13) і готель де Субіз - палац герцогів де Субіз в 

Парижі. Рококо - насамперед стиль інтер'єрів і деталей. Декор інтер'єру 

маскує конструкцію приміщень, чому сприяє пишна орнаментування (дрібні 

різьблені ассімітрічность форми, раковини і гірлянди, бронза, дзеркальні 



поверхні). В архітектуру вводяться криволінійні форми і плани. Кольорове 

рішення найбільш популярно в стилі білого, світло-блакитного, сірого, 

перлового і золотого кольорів. Однак стиль рококо швидко видихається, і 

архітектура знову повертається до класики. 
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