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Лекція №29 

Тема: Середньовічне мистецтво Західної Європи. 

1. Характерні особливості середньовічного мистецтва. Мистецтво імперії 

Каролінгів та Оттонів.  

2. Романське мистецтво. 

3. Готичне мистецтво.  

4. Музика і театр середньовічної Європи. 

Література:  

1) Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури: Навчальний посібник / В.С. 

Полікарпов. – К.: Знання, 2006, с. 253 - 266;   

2) Подольська Є.А., Лихвар В.Д., Погорілий Д.Є. Кредитно-модульний курс 

культурології. Навчальний посібник / Є.А. Подольська, В.Д. Лихвар, Д.Є. Погорілий.- 
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2) Масол Л.М. Мистецтво (рівень стандарту, профільний рівень): підручник для 10 

(11) класу закладів загальної середньої освіти / Л.М. Масол. – К.: Видавничий дім 
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1. Характерні особливості середньовічного мистецтва. Мистецтво імперії 

Каролінгів та Оттонів. 

Середні віки  - велика епоха історії, що охоплює V – ХV ст.  

Чинники розвитку середньовічної культури: 

- традиції греко-римської культури; 

- дух варварства; 

- християнство. 

Богослови постійно підкреслювали недовіру до людського розуму, визнавали 

пріоритет віри над ним, підкреслювали небезпеку «умоглядності». Античне 

возвеличення розуму залишилось в минулому. Наслідком цього був розквіт 

ірраціоналізму і містики.  

Середньовічна людина більше довіряла таємничим знакам і символам, 

містичним провидінням і розповідям, ніж самостійному критичному мисленню. Вся 

природа здавалась їй символом вищого невидимого світу. Символом Всесвіту 

вважався церковний храм – «дім Божий», купол якого сприймався як небесна сфера, 

портал – як «небесні ворота».  

Таємний символічний зміст надавався окремим речам і магічним діям. 

Вважалось, що зображені речі чи виголошені слова мають особливу чудодійну силу. 

Люди жили в атмосфері чуда, що сприймалось ними як реальність.    

Церква категорично засуджувала античний культ тіла як гріховний. Замість 

нього вона проголошувала культ аскетизму, який став характерною рисою 

середньовічної культури. 

 Середньовічний ідеал краси: худа, площинна постать з тонкими руками і 

ногами, вузькими опущеними плечима і виснаженим обличчям, на якому виділяються 

очі, спрямовані кудись у невідомий духовний світ.  

«На відміну від античного ідеалу пластичної краси, християнство поставило 

перед мистецтвом завдання зосередитись на духовному змісті образів. Головною 

метою мистецтва стає передача внутрішнього, зовні невидимого смислу речей. 

Фізична краса не є тепер для християнського образу обов’язковою, але поза 
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станом сильного одухотворення вона не може існувати» - О.Попова. Раннє 

християнство ІІ – V ст.   

Характерні особливості середньовічного мистецтва: 

- підпорядкованість релігії, звідси його спіритуалізм, згідно якого дух 

(душа) є першоосновою світу; 

- церква – головний замовник творів мистецтва: розвиток іконопису, в 

живописі та скульптурі – домінування біблійних сюжетів, високий рівень розвитку 

духовної музики (хорал, меса, реквієм); 

- перетворення мистецтва на символ потойбічного, відмова від 

зображення природи, її реальних форм, виникнення принципово іншої системи 

пластичної мови, виразних засобів (обернена перспектива, декоративність 

використання золота, площинний характер людських постатей, порушення їх 

пропорцій); 

- близькість до народної творчості (поезія, гумор, народні звичаї), що 

позначилось на характері середньовічного мистецтва, яке створювалось 

руками ремісників – представників народу; 

- втрата середньовічним мистецтвом здобутків майстрів античності (був 

відкинутий ідеал гармонійно розвиненої людини з прекрасною зовнішністю, яка 

вміщувала в собі мужність і силу духу, ясний і світлий внутрішній світ, але в той же 

час середньовічні майстри відобразили в людині велике багатство внутрішнього світу, 

захоплені душевні поривання, мистецтво середньовіччя збагатило уявлення людей, 

звернувши їх увагу на різноманіття почуттів і переживань, відображених інколи у 

зворушливій, драматичній формі).  

 У 800 р. в Латеранській базиліці в Римі папа Лев ІІІ передав франкському 

королю Карлу Великому (768 – 814 рр.) «корону римських цезарів». В Західній 

Європі відродилась імперія. При Каролінгах античність проголошувалась ідеалом 

державності і культури («каролінгський ренесанс»). Будівельники наслідували 

античну архітектуру, мініатюристам зразком слугував римський живопис. 

Столиця Карла Великого Ахен (сучасна Німеччина). До нашого часу збереглась 

Ахенська капелла, яка вважалась однією з найкращих будівель середньовічної 

Європи. Іншою архітектурною пам’яткою епохи Каролінгів, що збереглась до інших 

днів, - є ворота монастиря в Лорші (близько 800 р., сучасна Німеччина), де своєрідно 

переплелись античні та варварські мотиви.  

Каролінгські храми зовні були прикрашені досить скромно, але їх внутрішній 

простір з часом ставав більш різноманітним, передусім за рахунок фресок. Ще в кінці 

VІ ст. папа Григорій І говорив: «Живопис допустимий в церквах для того щоб 

неграмотні могли читати, глядячи на стіни, знаходячи те, чого вони не в змозі 

почерпнути в книгах». Наприклад, в церкві Святого Іоанна Хрестителя (780 – 790 

рр.) в місті Мюстер (сучасна Швейцарія), знаходяться найстаріші з відомих 

каролінгських фресок – цикл розписів на сюжети Старого та Нового заповіту. 

В епоху Каролінгів розквіту досягло мистецтво мініатюри. В майстерні Ахену 

використовували і варварські, і античні традиції. Саме тут вперше з’явилось 

зображення людини. У 781 – 789 рр. за замовленням Карла Великого в Ахені було 

створено Євангеліє Годескалька, назване за іменем художника. 

 Чудовим твором епохи Каролінгів є Утрехтський Псалтир (ІХ ст.), названий за 

місцем зберігання (м. Утрехт, Нідерланди). В ньому 165 малюнків, кожен з яких 

відповідає певному псалму. З середини ІХ ст. стали відомими ілюстровані рукописи, 
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створені в монастирі Святого Мартина в Труа (Біблія імператора Карла ІІ Лисого, 

846 – 851 рр.) 

Протягом багатьох століть кістка залишалась цінною сировиною для витворів 

мистецтва. Майстри, зазвичай, використовували бивні мамонтів, сонів, моржів, 

нарвалів. Кістку, м’яку і одночасно міцну, свердлили, точили, різали, гравіювали. З 

кістки виготовляли меблі, прикраси, табакерки, скриньки, судини для реліквій, єлею та 

мирри, оклади книг, складні вівтарі з образами. Різьблення по кістці та книжкова 

мініатюри розвивались паралельно. 

В 843 р. імперія Каролінгів розпалась, що привело до занепаду культури. 

У 936 р. Оттон І, герцог Саксонії, коронувався в Ахені. У 962 р. в Римі його було 

проголошено імператором. Культурними центрами Оттонівської імперії 

залишались монастирі та церкви. В церковній архітектурі втілювалась християнська 

релігійна ідея. Храм, що в плані мав форму хреста, символізував хресний шлях Христа 

– шлях страждань та спокути. Стовпи та колони, що підтримували купол, 

символізували апостолів та пророків, опору християнського вчення.  

В архітектурі Німеччини в той час склався особливий тип церкви – величної та 

масивної (собор в Шпейєрі, 1030 – 1106 рр.) Про майстерність скульпторів свідчать 

двері церкви Святого Михайла в Гільдесгеймі (1015 р.), вилиті з бронзи та 

прикрашені рельєфами зі сценами Старого та Нового заповітів. 

Межа Х – ХІ ст. є золотим віком середньовічного німецького живопису. 

Провідна школа живопису сформувалась в кінці Х ст. в монастирі Оберцелле на 

острові Рейхенау (передгір’я Альп). 

Найбільш яскраво особливості оттонівського мистецтва виявились в книжковій 

мініатюрі. Шедеврами школи при монастирі Оберцелле є мініатюри так званих 

Євангелія Оттона ІІІ та «Книги євангельських читань Генріха ІІ». Іншим центром 

мистецтва мініатюри було місто Трір (мініатюри рукопису «Регістр Святого 

Григорія», близько 983 р.) 

Оттонівське мистецтво досягло розцвіту при імператорі Генріху ІІІ (1039 – 1056 

рр.), про його візит до монастиря Ехтернах (зараз територія Люксембургу) 

розповідається в мініатюрах «Книги євангельських читань Генріха ІІІ» (1039 – 

1043 рр.) Видатним твором майстрів Ехтернаху став «Золотий кодекс» (1045 – 1046 

рр.) 

В період правління Оттонів з’явились перші витвори середньовічної 

скульптури: зображення розп’яття Ісуса Христа, Богоматері, святих. Найбільш ранні 

її зразки – релікварії (судини для збереження реліквій).                         

 

2. Романське мистецтво. 

Романський стиль західноєвропейського середньовічного мистецтва охоплює 

період Х – ХІІ ст., коли панування релігійної ідеології було найбільш сильним. 

Головна роль у романському стилі відводилась суворій, оборонного типу архітектурі – 

церквам, монастирям, замкам. Зовнішній вид романських будівель відрізнявся 

монолітною цільністю та урочистою силою.  

Романські монастирські церкви Європи різноманітні за устроєм і оздобленням. 

Але всі вони зберігають єдиний архітектурний стиль. Церква нагадує фортецю, що 

природно для бурхливого, тривожного часу раннього середньовіччя. 
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Становлення романського мистецтва в різних країнах Європи відбувалось 

нерівномірно. На північному сході Франції період романтики завершився в кінці ХІІ 

ст., в Німеччині та Італії характерні риси цього стилю зберігались і в ХІІІ ст. 

Романська архітектура – перший загальноєвропейський стиль. Саме 

архітектура, передусім монастирська, відігравала провідне місце в романському 

мистецтві. В монастирях створювались шедеври архітектури, скульптури, живопису.  

В романський період змінилась світська архітектура. Палаци стали кам’яними і 

перетворились на фортеці. В центрі палацу знаходилась кам’яна вежа – донжон 

(палац Лош, Франція). Розписи романського періоду практично не збереглись. В 

романський період в Західній Європі вперше з’явилась монументальна скульптура. 

Рельєфи, які зазвичай, розфарбовувались, розташовувались, як правило, на порталах 

церков.  

Головна роль в культурному житті Європи тривалий час належала Франції. 

Видатні будівлі романського періоду – церква Святого Петра та Святого Павла в 

монастирі Клюні, церкви Сен-Лазар в Отені та Сен-Мадлен у Везлі, церква Нотр-Дам-

дю-Пор в Клермоні. Розквіт романського живопису у Франції прийшовся на кінець ХІ 

– початок ХІІ ст. Уявлення про неї дає оформлення монастирської церкви в Сен-

Савен-сюр-Гартан в Пуату.  

Найбільша кількість книжкових мініатюр створена в монастирях на півдні 

Франції. В 1028 – 1072 рр. в монастирі Сен-Север був виконаний ілюстрований 

рукопис коментарів до Апокаліпсису. Автором вважається Стефан Гарсіа (один з 

небагатьох майстрів, чиє ім’я збереглось до сьогодні). 

 Видатними пам’ятниками мистецтва романського періоду є скульптури церков 

Сен-Лазар в Отені (рельєф з зображенням Страшного суду) та Сен-Мадлен у Везлі 

(композиція «Сходження Святого Духу»), скульптури церкви Сен-Трофим в Арлі.  

В Німеччині романський стиль найбільш яскраво втілився в архітектурі – 

собори в Вомсі, Шпейері, Майнці. На межі ХІІ – ХІІІ ст. в Німеччині існував так 

званий «перехідний стиль», де поєднувались романські та готичні риси – собор в 

Бамберзі.  

Розвиток живопису в Німеччині особливо яскраво виявився в книжковій 

мініатюрі. На межі ХІІ – ХІІІ ст. в одному з баварських монастирів була створена 

Carmina Burana – збірник світських віршів, в якому вперше в європейському 

середньовіччі була зображена природа. Сцени, представлені на мініатюрах, оточував 

орнамент з дерев з різноманітними птахами та тваринами.  

Скульптуру в романський період в Німеччині розміщували, зазвичай, всередині 

храмів. На фасадах вона стала розміщуватись лише в кінці ХІІ ст. Спочатку це були 

рельєфні вставки, потім – розгорнуті композиції. Дерев’яні розфарбовані розп’яття, 

прикраси світильників, поховань, купелей, релікваріїв підкреслювали відмінність світу 

Божественного, втіленого в церкві, від оточуючої гріховності світу.  

Зображення здаються відокремленими від земного існування, вони умовні, 

узагальнені – створене в Брауншвейзі розп’яття, близько 1160, підпис «Імервард 

зробив мене». На ньому Христос є владикою світу, хрест – символ воскресіння, 

перемоги, а не знаряддя мученицької смерті. 

 Ідея мучеництва, людська природа Христа виступила на перший план лише в 

кінці ХІІ ст. Видатною пам’яткою скульптури пізньої романтики є рельєфи 

Бамберзького собору (близько 1230 р.) Не дивлячись на те, що композиція є пласкою, 

складається враження, о вираз облич образів змінюється.  
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На межі світського і релігійного мистецтва знаходиться могильний пам’ятник 

короля Рудольфа Швабського в соборі Мерзербургу. Пласкість, безтілесність, 

симетричність зображення, що характерні для романського стилю, а також застиглий 

погляд короля – все підкреслює його величність і святість.   

В цей час в Німеччині з’явився один з перших в середньовічному мистецтві 

світських пам’ятників: у 1166 р. Генріх Лев, герцог Саксонський, поставив перед 

палацом Данквардероде в Брауншвейзі фігуру бронзового лева символ власної 

могутності. 

Мистецькі традиції Італії відрізнялись в різних культурних областях. В 

мистецтві Венеції та Південної Італії переважали візантійські риси, в Римі та 

Центральній Італії – античні.  

Лише мистецтво Ломбардії, розташованої на півночі Італії, сприйняло 

форми романського стилю. Наприклад, церква Сант-Амброджо в Мілані (VІ ст.)  

До видатних пам’яток архітектури Центральної Італії відносять комплекс в Пізі. 

Цей ансамбль, що включає в себе собор, вежу і баптистерій, створювався тривалий 

час: в ХІ ст. працював архітектор Бускетто, в ХІІ ст. – Райнальдо.  

Найвідоміша частина комплексу Пізанська вежа, що «падає». Типові 

пам’ятники сицилійської архітектури – Палатинська капела в Палермо, собор 

Санта-Марія Нуова в Монреалі.  

Романський живопис Італії відрізнявся різноманітністю. Його центри – Рим та 

монастирі Південної Італії на чолі з абатством Монтекассіно. Фрески церкви Сан-

Клементе (1073 – 1084 рр.) дають найбільш повне уявлення про римський живопис, 

для якого характерні тонкі поєднання кольорів, чіткі композиції. 

 Монастир Монтекассіно був центром виготовлення ілюстрованих рукописів 

(ілюстрації до «Лекціонарію Лева»). На півдні Італії існувала своєрідна форма 

релігійних текстів – богослужебні пергаментні свитки, паства розглядала 

зображення, коли свиток поступово розгортався по мірі читання тексту 

священнослужителем.  

Завоювання Англії норманами в 1066 р. вплинуло на формування романського 

стилю в регіоні. З другої половини ХІ ст. в країні розгорнулось будівництво 

монастирів та соборів – собори в Сент-Олбансі та Пітерборо.  

Зберігся незвичний витвір мистецтва Англії романського періоду – килим з 

собору в Байо. Його ширина 50 см, а довжина – 70 м. На ньому зображено завоювання 

Англії норманами. Килим може бути своєрідною енциклопедією життя ХІ ст.: на 

ньому представлені селяни, ремісники, солдати, підготовку до сну, кораблі, битви. 

Романське мистецтво Іспанії розвивалось під впливом арабської та французької 

культури. Міста Кордова, Гранада, Севілья, Валенсія славились чудовими палацами, 

мечетями, фонтанами. Справжньою країною фортець стало королівство Кастилія.  

Найбільш рання будівля романського періоду – королівський палац Алькасар, 

побудоване в ІХ ст. в Сеговії. В церковних будівлях Іспанії романського періоду 

практично відсутня скульптура. В той час значну роль грав монументальний живопис. 

В країні склалась своєрідна школа фрески: розписи робились яскравими фарбами з 

чітким контурним малюнком. Зображення були дуже виразні.  

Перші витвори монументальної скульптури з’явились в ІХ ст. – прикраси 

капітелей, колон, дверей. Видатний пам’ятник романської скульптури Іспанії – 

«Портик Слави», виконаний у 1168 – 1188 рр. майстром Матео в церкві Сант-Яго де 

Компостелла.                           
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3. Готичне мистецтво. 

Назва «готичне» закріпилось за європейським мистецтвом пізнього 

Середньовіччя. «Готичне» в ті часи означає «варварське» на противагу «римського». 

Розквіт готики приходиться на ХІІІ – ХІV ст. Готичний стиль зародився у Франції. 

Саме тут виник перший готичний собор — знаменитий Нотр-Дам де Парі (Собор 

Паризької Богоматері).  

Характерні риси готичних храмів: високі стрімкі вежі, стрілчасті арки, замість 

центрального купола — тонкий шпиль, на фасаді — вікно (у Франції кругле вікно — 

троянда). Легкі конструкції з кам’яним мереживом декору сягають у височінь, ніби 

ринуть у небо. 

Готичний храм — неперевершений зразок синтезу мистецтв. Фасади й 

інтер’єри споруд заповнені скульптурою. Численні вітражі створюють ефект 

мерехтіння світла. Звучання органа утворює дивовижне багатоголосся й атмосферу 

піднесеності.   

Готика пов’язана з життям середньовічного міста. На відміну від романського 

періоду центрами європейського релігійного, культурного, політичного та 

економічного життя до кінця ХІІ ст. стали не монастирі, а міста. 

 Міське життя породжувало нові типи будівель, насамперед світського 

призначення: біржа, таможня, лікарня, склад, ринок, ратуша. Архітектура була 

провідним видом мистецтва середньовіччя. Архітектура в руках церкви слугувала 

могутнім засобом впливу на маси у зв’язку з доступністю для всіх – і для 

неписьменних, і для людей, які розмовляють різними мовами.  

Формула «мистецтво – Біблія для неписьменних» зберігала значення протягом 

усього середньовіччя. Головним завданням митця було втілення Божественного 

начала, а з усіх почуттів перевага надавалась стражданню, бо, згідно церковного 

вчення, це – вогонь, який очищає душу.  

«У ті часи народжений поетом ставав архітектором. Усі інші мистецтва 

підкорялись архітектурі і підпорядковувалися її вимогам. Вони були робітниками, що 

споруджували великі творіння. Архітектор – поет – майстер був одночасно 

скульптором, що оздоблював різьбленням створені ним фасади, і живописно 

прикрашав їх вітражі…» - В.Гюго. Собор Паризької Богоматері.   

Батьківщиною класичної готики була Франція, назва стилю походить від 

італійської назви германського племені готів. Готичне мистецтво (середина ХІІІ до  

ХV - ХVІІ ст.) було переважно культовим і розвивалось в межах церковної ідеології.  

Для будівництва готичних храмів була розроблена нова конструктивна 

система, в основу якої покладена каркасна структура, стрільчасті арки і ребристі 

(нерв’юрні) склепіння, що передавали своє навантаження на напіварочні форми 

(аркбутани) стін і стовпів – форсів. У проміжках між стовпами були розташовані 

великі вікна, прикрашені вітражами. На фасадах будувались вежі висотою до 150 м. І 

зовні, і всередині храми оздоблювались численними скульптурами і кам’яним 

різьбленням. Будівлі стали легкими, а за композицією – спрямованими вгору. 

«Та готическая архитектура, которая образовалась перед окончанием средних 

веков, есть явление такое, какого еще не производил вкус и воображение человека. В 

ней все соединено вместе: этот странный и высоко возносящийся над головой лес 

сводов, окна огромные, узкие, с бесчисленными изменениями и переплетами, 

присоединенные к этой ужасающей колоссальности массы самых мелких, пестрых 
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украшений, эта легкая паутина резьбы, опутывающая его своей сетью, обвивающая 

его от подножия до конца шпица и улетающая вместе с ним на небо, величие и вместе 

с тем красота, роскошь и простота, тяжесть и легкость – это такие достоинства, 

которых никогда, кроме этого времени, не вмещала в себя архитектура» - М.В.Гоголь.  

Головний феномен мистецтва готики – ансамбль міського собору, який був 

найважливішим центром суспільного та ідейного життя середньовічного міста. Тут не 

лише виконувались релігійні обряди, а й проходили публічні диспути, здійснювались 

найважливіші державні акції, читались лекції студентам університетів, ставились 

культові драми і містерії. 

Найбільший храм періоду ранньої готики (остання третина ХІІ – перша чверть 

ХІІІ ст.) – Собор Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі), який вміщував до 9 000 

осіб. Його будівництво тривало з 1163 до 1208 рр., архітектори Жан де Шель і П’єр де 

Монро. Західний фасад конструкцією став прикладом для інших соборів: над трьома 

порталами послідовно піднімається так звана галерея королів, три великих вікна з 

«трояндою» посередині, дві вежі. Усі частини прикрашені стрільчастими арками. Хоча 

у конструкції простежуються основні принципи готики, від «важкої» романської 

архітектури залишилась масивна поверхня стін, приземкуваті стовпи центрального 

нефу, домінування горизонтальних ритмів, важкі вежі, триманий скульптурний декор.  

Собор в Шартрі (ХІІ – ХІV ст.) вважається одним з найкрасивіших в Європі. 

Вітражі пожертвували собору ремісники міста. 

Собор Нотр-Дам у Реймсі (1211 – 1311 рр., архітектори Жан із Орбу, Жан де 

Лу, Гоше із Реймса, Робер із Кусі) є вершиною французької високої готики (з 20-х 

рр. до кінця ХІІІ ст.) Він відзначається багатою подрібненою пластикою і являє собою 

ніби велику кам’яну скульптуру. Як і в паризькому соборі, головний фасад складається 

з трьох ярусів з ажурною «трояндою» всередині і двома могутніми вежами. Проте тут 

вертикаль легко і урочисто домінує над горизонталлю, різниця між ярусами майже 

зникає, а стіна повністю заповнюється витонченою, майже філігранною архітектурою, 

що спрямовується вгору. 

Ам’єнський собор – найвеличніший і найвищий готичний собор у Франції 

(довжина 145 м, висота склепіння центрального нефу 42,5 м, 1218 по 1258 рр., 

архітектори Роер де Люзарш, Тома де Корлин). Ам’єнський собор часто називають 

готичним Парфеноном.  

У ХІV – ХV – завершальний період середньовічного мистецтва Франції, 

«полум’яна» готика: лінії різних зображень отримують форму полум’я, 

використовуються криволінійні форми, складні малюнки, ажурні візерунки.   

Готичне мистецтво в Англії в основному було пов’язано з монастирями. 

Англійський готичний собор відрізнявся значною кількістю декору як зовні, так і з 

середини. Приклади англійської готики: собор в Кентербері, собор 

Вестмінстерського абатства, собор в Солсбері. Готичні розписи та скульптура в 

Англії майже не збереглись. 

У Німеччині в ХІІ – ХІV ст. центрами готичного мистецтва стали собори та 

ратуші. Готичні собори в Німеччині відрізнялись від французьких, архітектори різко 

збільшили висоту зводів, увінчавши їх вежами зі шпилями. 

 Пам’ятки готичної архітектури в Німеччині: собори в Марбурзі, Наумбурзі, 

Фрейбурзі, Ульмі. Видатний витвір німецької архітектури – собор в Кельні (1248 – 

1880 рр.) Будівля висотою 146 м, прикрашено великою кількістю арок, шпилів, 

ажурним різьбленням, стрілчатими вікнами. Скульптура в Німеччині, в основному, 



 8 

розміщувалась в середині храмів. Витвори німецької готичної скульптури: рельєфи 

собору в Бамберзі, фігура Вершника, статуї засновників собору в Наумбурзі (маркграф 

Еккерхард та маркграфиня Ута). 

Найбільший храм готичного мистецтва в Італії – собор в Мілані, він багато 

оздоблений, в ньому нараховується 2300 скульптур. Приклади світської архітектури – 

палац Дожів. Фасади палаців, що виходять на лагуну і площу П’яцетту – зразки 

«полум’яної» готики.     

В Чехії у ХІV ст. побудовано собор Святого Віта та Карлов міст (архітектор 

Петро Парлерж). 

Пам’ятники готичного мистецтва прикрашають давну столицю Польщі – 

Краків: королівський Вавельський палац, костел Діви Марії.  

Середньовічні художники з надзвичайною яскравістю зображали картини 

страждань і бідувань. Скульптуру і живопис середньовічних храмів слід розглядати не 

лише як втілення релігійних догматів, а й у світлі їх доступності для широких мас. 

Церква виступала як ідейний керівник, а сі витвори створювали прості ремісники, 

тому народна творчість впліталась в декоративне оздоблення храмів – іноді з’являлись 

зображення, далекі від християнства (жонглери, мисливці, тварини, чудовиська).  

Тематикою скульптурних творів, що оздоблюють фасади соборів, є статуї 

святих і алегоричні постаті, кращі з яких відмічені одухотвореною красою, 

урочистістю поз і жестів, в інших частинах будівель – чисельні світські зображення – 

сцени праці, сатиричні образи, фантастичні фігури тварин (химери). 

 Такі собори як Паризький, Ам’єнський і Шартрський (по всьому фасаду) 

нараховують кожен по 2 000 скульптур. Скульптура заповнює соборні портали, 

поширюється по всьому фасаду, використовуючи кожен виступ, майже кожну 

архітектурну деталь. 

Не створюючи ідеально-прекрасне, як в античній Греції, готичні скульптори 

показали своїх сучасників, якими вони були в дійсності, без поправок, без узагальнень, 

намагаючись відобразити пристрасність власних роздумів і сподівань з такою силою і 

натхненням, що деякі образи стали художньою прикрасою епохи. 

В готичний період змінився образ Христа – на перший план висунулась тема 

мучеництва: готичні художники зображували його скорбним, стражденним, що 

прийняв муки на хресті за гріхи людства. Готичне мистецтво постійно зверталось до 

образу Богоматері – заступниці за людей перед Богом.     

Пам’ятки готичної скульптури: 

- химери Собору Паризької Богоматері; 

- усміхнений ангел – статуя західного фасаду собору в Реймсі; 

- зустріч Марії і Єлизавети – скульптурна група собору в Реймсі; 

- Еккерхард і Ута – скульптурна група собору в Наумбурзі. 

У ХІІІ – ХІV ст. поруч з церковними книгами, поширеними стали часослови 

(збірники молитов та текстів, розподілених за календарем), романи, історичні 

хронічки. На їх сторінках розміщували сцени світського життя, рицарських турнірів, 

селянської праці. Вони обрамлялись вишуканим орнаментом з квітів та трави.   

Готика мала певні відмінності в різних регіонах Європи. В Англії вона 

набула величності й стрункості. Споруди з тисячами ліній, що тягнуться вгору, 

віяловими склепіннями й видовженими вікнами створюють дивовижний ритм так 

званого перпендикулярного стилю. Архітектуру пізньої готики називають 

«полум’яною» через характерний для неї декор, адже химерні візерунки з каменю 
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нагадують полум’я свічки. Цей різновид стилю поширився в Іспанії, де він 

поєднувався з мавританськими мотивами, а також в Італії. 

 

4. Музика і театр середньовічної Європи. 

Традиції західноєвропейської церковної музики сягають ІV – V ст. Ранній етап їх 

формування пов’язаний з діяльністю богослова та проповідника святого Амвросія 

Медіоланського (близько 340 – 397 рр.), який один з перших став складати гімни для 

богослужінь. 

 На початку VІІ ст. створено «Григоріанський антифонарій», що став основою 

розвитку григоріанського хорального співу. Всі григоріанські співи одноголосні, 

музичні фрази – протяжні, позбавлені стрибків, підкорюють рівністю ритму. Вони 

передають внутрішню молитовну роботу душі у спілкуванні з Богом.  

Багатоголосся стало розвиватись з ХІІ ст. Багатоголосся спричинило появу таких 

жанрів як кондукт (з лат. – головний, ведучий) для супроводу урочистостей та мотете 

(з фр. - слово), де кожному голосу відповідав свій текст, причому іноді на іноземних 

мовах. Обидва жанри використовувались як в духовній, так і в світській музиці. 

В творчості французького композитора Гільома де Машо (1300 - 1377) вокалу 

відводився лише головний голос, всі інші голоси були інструментальними. 

Формування жанрів та форм світської музики здійснювалось на основі народної 

традиції. Головними виконавцями були подорожуючі актори. Вони виступали як 

музиканти, танцівники, майстри пантоміми, акробати.  

Розквіт професійної світської музики ХІІ – ХІІІ ст. пов’язаний з культурою 

лицарства. До середини ХІІ ст. в Провансі сформувалась творчість поетів та співаків 

– трубадурів (приблизний переклад – винаходити, складати).  

Музика трубадурів різноманітна за жанрами: пісні вранішньої зірки (пісні про 

кохання); пісні про діяння (як правило на тексти «Пісні про Роланда»); пастурелі 

(ідилічні картини сільського життя), тенсони (моралізаторські тексти). Цікаве явище 

професійної світської культури Західної Європи – творчість труверів, співаків та 

поетів з Шампані, Фландрії та Брабанту. Близьким до мистецтва французьких 

трубадурів була творчість німецьких ицарських поетів та музикантів – міннезінгерів 

(дослівно – співаки кохання). 

Музичні інструменти середньовічної Європи: дерев’яні духові – крумгорн, 

шалей, флейти; смичкові – ребек, фідель, трумшвайт; щипкові – арфа, цитра.     

Мистецтво середньовічного театру представлене літургійною драмою – 

використанням театральних форм під час церковної служби, містеріями, сюжети яких 

були взяті з Біблії чи спеціально написані для постановки на площах середньовічних 

міст, мораліте – алегоричним дійством, що уособлювало вади і доброчесність людини, 

та фарсом, що в гумористичній формі відтворював звичаї та побут свого часу.  

По суті, перші два жанри середньовічного театру заклали підґрунтя принципу 

представлення, де важливо було показати ставлення актора до образу. 

Використовуючи цей прийом у представленні релігійної теми або людської чесноти, 

можна було певним чином впливати на сприйняття публіки. 

 
 


