
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Архітектура і скульптура у Давній Греції
Мета:  описувати пам’ятки давньогрецького мистецтва

Хід роботи
1. Ознайомитися із запропонованим учителем матеріалом.
2. Підготувати розповідь/презентацію про екскурсію на Акрополь в Афінах.
3. Зробити висновок відповідно до мети роботи.

1. Архітектура
Житлові будинки греків були дуже простими, робили їх з гли-

ни і цегли. За своєю структурою вони були зведені так, щоб прихо-
вати приватне життя від сторонніх поглядів. Глухі зовнішні стіни 
будинків з невеликими віконцями під карнизом — це все, що мож-
на було побачити з вулиці. Двері та вікна виходили на внутрішній 
двір — перестиль, оточений тонкими колонами. У ранню епоху 
житло складалося з трьох–чотирьох кімнат. Підлога була глиняною 
або кам’яною. У багатих будинках викладалася з мармуру. З часом 
з’явилася каналізація. Будинок поділявся на чоловічу частину — 
андрон і жіночу — гінекей.

Найдавніші храми будувалися з дерева та цегли-сирцю. Де-
рев’яними були колони й дах. Згодом цей матеріал було замінено 
надійнішим та міцнішим — каменем. Основою храму слугував під-
готовлений майданчик. На ньому із зовнішнього боку встановлюва-
ли колони. Вони складалися з трьох частин: бази (опори), стовбура 
й капітелі (верхньої частини). Зверху на колони спирався дах.

У грецькій архітектурі переважали два стилі — доричний та іо-
нічний.

Доричному притаманні простота, лаконічність, масивність. 
Іонічний стиль був складніший від доричного. Він був поши-

рений у грецьких містах Малої Азії і на островах. Колони іонічно-
го стилю були витонченими та стрункими й складалися із більшої 
кількості деталей. 

У V ст. до н.е. на основі іонічного виник коринфський стиль. Він 
був ще вишуканішим за попередні. Колони стали ще стрункішими, 
капітель вищою, ніж в іонічному. Вона нагадувала перевернутий 
догори дзвін. Ехіну прикрашали тонкі дрібні завитки, що нагадува-
ли листя лотоса.

Крім храмів, будували театри та інші будівлі громадського 
призначення. Один із найдивовижніших архітектурних ансамблів 
Стародавньої Греції — Акрополь в Афінах. Але не тільки Афіни, 
а й інші міста Греції мали власні архітектурні шедеври. Дивом світу греки називали храм 
Артеміди в Ефесі. Він був збудований на місці боліт. Щоб захистити його від землетрусів, 
грецькі архітектори поклали в основу багато змішаної з вугіллям вовни. Але вони не змогли 
його захистити від лихої людини. У 356 р. до н.е. храм його підпалив Герострат, і пожежа 
знищила споруду. Іншим дивом світу елліни вважали храм Зевса Олімпійського. Його 
прикрашала статуя Зевса із золота та слонової кістки, яка сягала 18 м у висоту. За допомогою 
ліфта богові підносили ритуальну їжу.

2. Акрополь Афін
Будь-яка людина, що опинилась в Афінах, перш за все бачить Акрополь. Він розташова-

ний на скелястому пагорбі зі стрімкими схилами. Це було священне для афінян місце. Тут 
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були храми їх богів, перш за все Афіни — покровительки поліса. 
Під час навали перси зруйнували й спалили всі будівлі на Акрополі. 
Афіняни вирішили не відновлювати зруйновані будівлі, а побуду-
вати на їхньому місці нові. Спочатку був складений план, що треба 
будувати і як споруди розташувати. Всі храми зводилися з марму-
ру. Загальний план Акрополя належав великому грецькому архі-
тектору і скульпторові, товаришу Перікла — Фідію. Йому Перікл 
доручив керівництво всіма роботами на Акрополі. Для будівниц-
тва запросили найкращих майстрів з усієї Греції. На невеликому 
майданчику (300x130 м) грецькі митці побудували прекрасні хра-
ми і встановили скульптури. Піднятися на Акрополь можна тільки 
з одного боку, до того ж по вузькій дорозі. Тут проклали мармурові 
сходи. Вона вела до парадного входу — Пропілеїв, стелі якого були 
розписані золотими зірками на тлі синього неба. Праворуч від Про-
пілеїв стояв храм Ніки — богині перемоги. Зазвичай її зображували 
крилатою. Але афіняни хотіли, щоб богиня ніколи не покидала їх 
місто. Тому вони зобразили її без крил. Храм навіює почуття захо-
плення — настільки він стрункий та витончений. Центральне місце 
на Акрополі займає величний храм Афіни-Діви, грецькою — Пар-
фенон. Храм надзвичайно багато прикрашений. На одному фрон-
тоні представлена сцена народження Афіни з голови Зевса, на ін-
шому — суперечка Афіни і Посейдона за владу над Афінами. На фризі зображено урочистий 
хід афінського народу. Усередині храму стояла 12-метрова статуя Афіни, створена Фідієм. На 
богині розкішний шолом і одяг покритий золотими пластинами, а обличчя і руки виготовлені 
зі слонової кістки. Інша визначна споруда на Акрополі — невеличкий храм на честь Афіни, 
Посейдона і стародавнього міфічного царя Афін Ерехтея — Ерехтейон. Храм стояв на місці, 
де, за переказами, відбулася суперечка між Афіною і Посейдоном про владу над містом. Ча-
стина колон у цьому храмі була незвичайна, їх зробили у вигляді статуй дівчат. На Акрополі 
стояла ще одна статуя Афіни — Афіни-Промахос (Войовниці) роботи Фідія. До наших днів 
споруди Акрополя дійшли сильно пошкодженими. Але все одно вони вражають своєю красою 
й величчю. 

Портик — розміщена перед входом у будинок відкрита галерея, утворена колона-
ми або стовпами, що підтримують перекриття.

3. Скульптура 
Скульптори Стародавньої Греції зображали головним чином людей та 

богів. Найдавніші статуї греки робили з дерева. Потім їх стали виготовляти 
з глини, каменю, насамперед мармуру та бронзи. Стародавні статуї були дуже 
простими і навіть примітивними. 

З часом відбуваються величезні зміни. Скульптори намагалися більш точ-
но і правдиво передати фігуру бога чи людини. У V ст. до н.е. в Греції творили 
три прославлені скульптори — Фідій, Мирон і Поліклет. 

Мирона особливо приваблювало завдання показати в камені рух. Серед 
творів Мирона найбільш відома статуя дискобола. Юнак наче завмер, щоб 
у наступний момент випростатися і метнути диск. Статуї переможців зма-
гань не були портретними, скульптори прагнули створити ідеальний образ 
громадянина. Одна з відомих статуй Поліклета — списоносець. Скульптор висловив у ній 
ідеал свого часу — різнобічно розвинену особистість. 

Найзнаменитішим скульптором в ІV ст. до н.е. був Пракситель. У той час майстри деда-
лі більше уваги приділяли передачі почуттів свого героя, його переживань. Такий створений 
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Праксителем Гермес із немовлям Діонісом. Він зображений у момент, коли 
він зупинився в дорозі відпочити. Він розважає немовлятко гроном винограду. 
Інша прославлена статуя Праксителя — Афродіта Кнідська. Скульптор в об-
разі богині любові зобразив красу земної жінки. Статуя стояла у відкритому 
круглому храмі на острові Кнід. 

3. Живопис 
Живопис Давньої Греції дійшов до нас у малюнках на вазах і фресках 

у громадських спорудах. У мистецтві розпису були поширені два стилі: чор-
нофігурний (чорнолаковий) та червонофігурний. Перший називався 
так тому, що на керамічний виріб наносили малюнок чорним лаком, другий — 
тому, що виріб зафарбовували чорною барвою, а залишалися малюнки при-
родного червоного кольору обпаленої глини.
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