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Стаття присвячена аналізу культурного панування ісламської культури на Піренейському півострові та її впливу на 

іспанську культуру на основі дослідження архітектурних стилів арабської Андалузії (Аль-Андалуз) на загальний 

розвиток архітектурних форм та стилів Іспанії. На архітектурну основу Іспанії здійснили вплив цивілізації Візантії 

та Сходу, що дало потужний поштовх для розквіту блискучою мавританської цивілізації Іспанії. Архітектурні 

пам’ятки середньовічної Андалузії збереглися до нашого часу, що дає можливість порівняти характерні іспанські 

архітектурні стилі з художнім стилем арабської Іспанії часів правління Омейядів, Аббасидів, Альмохадів та 

Насридів. Аналізуються такі стилі: стиль мосарабів, мудехар, романський, готичний, платереко, чурригереско, 

архітектура міських кварталів Андалузії, стиль Антоні Гауді. В цих стилях найскравіше простежується 

мусульманська художня традиція. Аналізуються художні архітектурні форми, які були запозичені в церковному 

будівництві та забудові населених пунктів. Автор описує найвеличніші приклади мусульманського зодчества в Аль-

Андалузі, а саме сивільський Алькасар, Велику мечеть в Кордові. Окремо розглядається архітектура та особливості міст 

Андалузії.  
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Постановка проблеми. В контексті 

історичного розвитку середньовічної Європи, 

Іспанія не підпадає під загальним рівень 

середньовічної Європи. В той час, коли в 

Європі панували «темні віки», в Іспанію 

прийшла нова цивілізація Сходу, яка дала 

поштовх бурхливому розвитку Піренейського 

півострова. Внутрішня криза Вестготського 

королівства, яке було побудоване на 

варварських традиціях, співпала з появою 

сильного противники на території Африки – 

арабських та берберських народів. Підкорення 

мусульмани вестготів змінило політичну та 

культурну картину Західної Європи періоду 

раннього середньовіччя і на багато століть 

вперед зумовило напрям розвитку Іспанії. 

Мавританський спадок на території Іспанії 

можна спостерігати і сьогодні: в побуті, 

архітектурі, мові. Вивчення даного питання має 

наукову новизну в історії Європи та 

Арабського халіфату, оскільки в дослідженнях 

історії розвитку Західної Європи довго панував 

європоцентризм, тому ця тема є актуальною 

для погляду з іншого боку на історію Іспанії та 

всієї Європи.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Тема арабського панування на території Іспанії 

вивчається медієвістами, ісламознавцями та 

арабістами. Найбільш ґрунтовні дослідження 

історії Піренейського півострову в таких 

фундаментальних монографіях, як «Історія 

Іспанії» Р. Альтаміра-і-Кривеа, «Іспанія от 

Античности к Средневековью» Ю.Б.Цир-кіна, 

У.Монтгомері-Уотт «Мусульманська Іспанія». 

В їх роботах розглядаються ряд аспектів 

історичного розвитку Іспанії. Тема архітектури 

Андалузії розкривають в контексті досліджень 

історії архітектури Огюст-Шуазі в «Історії 

архітектури», Вейс Герман в «Історії культури 

народів світу», Ц.Г. Нессельштраус в 

«Мистецтві Західної Європи Середньовіччя».  

Метою даної роботи є дослідження впливу 

мавританської культури Іспанії  на архітектуру 

Іспанії.  

Результати досліджень. До початку VIII  ст. 

араби завоювали всю Північно-західну 

Африку, до арабів приєдналися бербери, відомі 

під назвою маврів ( згодом араби і бербери 

Іспанії носитимуть збірну назву «маври»). 

Перша висадка арабів на території 

Піренейського півострова відбувається в 709 р. 

в районі Алхесіраса. До 710 р. правляча 

династія халіфату Омейяди завоювали 

Піренейський півостров.  

Вторгнення мусульман на територію 

Піренейського півострову  принесло з собою 

глибокі зміни в сфері культури. В 756 р. Абд-

ар-Рахман І (731- 788) створив незалежний 

емірат з центром в Кордові. Кордова стала 

столицею західного ісламу, яка здійснювали 
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значний вплив на культурні контакти між 

мусульманським та християнським світами.   

На основу римської Іспанії наклалися 

цивілізації Візантії та Сходу, це дало потужний 

поштовх для розквіту блискучою 

мавританської цивілізації Іспанії. Кордовський 

халіфат змагався з Багдадом за рівнем розкоші, 

розвитком науки, літератури, архітектури. 

Архітектурні пам’ятки середньовічної 

Андалузії збереглися до нашого часу і не мають 

аналогів у світі.  

Мусульманський вплив на архітектуру  

Іспанії проходив через напрямок Сирія-Єгипет-

Іспанія. На своєму шляху з цього напряму 

виділяється напрям Туніс-Сицилія-Південна 

Італія [10, 127]. 

В цей період в Іспанії розвивається новий 

стиль мистецтва, який об’єднує сирійські, 

ранньоабасидські і північноафриканські 

впливи – стиль Омейядів VІІІ – ХІ ст. 

Кульмінацією розквіту цього стилю є Велика 

мечеть в Кордові. Саме в цей час остаточно 

формується мавританський або іспано-

мавританський стиль, який об’єднує  місцеві, 

східні, берберські, римські елементи [7, 93]. 

В залежності від правлячої династії 

змінюються і стилі мавританської архітектури: 

Альмохади ( 1047-1230) перенесли столицю в 

Севілью, створивши власний стиль. Насриди ( 

1231-1492) створили стилі Гранади та 

Альгамбри. В 1492 р. із завоюванням Гранади 

Фердинандом Арагонським та Ізабеллою 

Кастильською закінчується період 

мусульманського панування. Однак, вплив 

мавританської архітектури виокремив 

іспанське зодчество в європейській архітектурі.  

Основним архітектурним елементом, який 

запозичили мосараби у мусульман була арка у 

вигляді підкови. Один із ранніх прикладів 

використання цієї арки в архітектурі 

християнського храму  в Іспанії була церква 

Санта Марія де Мельке, вважається, що час її 

створення – друга чверть VІІІ ст., тобто час, 

коли мусульмани ще тільки встановлювали 

свою владу на Піренейському півострові. 

[1,228]. 

Формування власне іспанської художньої 

культури відбувалося в умовах Реконкісти. 

Місцеві художні традиції зазнавали впливу 

культурних віянь з Франції та Італії. Поряд з 

католицьким благочестям та аскетизмом 

спостерігалась тяга до яскравості та розкоші, 

що дісталось у спадок від маврів, і проникала в 

північні держави разом з біженцями. 

Після падіння арабської держави на 

території Іспанії, носіями елементів арабської 

культури стали мосараби. Мосараби – це 

місцеве християнське населення, яке засвоїли 

арабську мову, звичаї, заключали змішані 

шлюби та мали арабські імена ( з арабської – 

«той, хто хоче стати арабом»). Мосараби, 

створивши замкнуту групу,  яка відрізнялася їх 

від інших християн, створили і власний 

архітектурний стиль. Мосарабський стиль - це 

суміш місцевих та ісламських елементів, який 

почав формуватися в ІХ ст. і мав такі характерні 

ознаки: 

1. 3-5 нефна базиліка з 3 апсидами; 

2. Підкововидні арки; 

3. Тонкі колони під багато ваговими стінами; 

4. Дерев’яна стеля 

5. Бочковидний або куполовидний 

хрестовий звід; 

6.  Ісламські, візантійські, вестготські 

капітелі та орнаментикака; 

7. Слабке містичне освітлення [20,82-88]. 

Після вигнання маврів ісламські культові 

споруди почали використовувати як 

християнські. Ті майстри-маври, які 

залишились в Іспанії, мудехари, приносять 

разом з собою ті архітектурні традиції, які були 

характерні для мавританського зодчества. Вони 

займаються створенням різних споруд на 

замовлення християн. Стиль мудехар є базовим 

стилем, з якого в майбутньому формується 

самобутня архітектурна традиція Іспанії, 

пов’язана з використанням мавританських 

елементів.  Типовы риси стилю мудехар – 

багато прикрашені внутрішні дворики, 

витончені арки, вишукані арабески на 

склепіннях, різнокольорові кахлі, що 

прикрашають башти та купола. Особливо 

яскравий приклад – старий центр арагонського 

міста Теруель [8,160]. 

Використовували підкововидну арку, 

башти, схожі на мінарети, куфське письмо. 

Найвизначнішою пам’яткою архітектури 

мудехар є севільський Алькасар. Велику 

мечеть в Кордові можна вважати зразком як 

мавританського зодчества, так і архітектури 

стилю мудехар. В 1523 р. особливим капітулом 

було дозволено побудувати в церкві 

католицьке святилище. Мінарет перебудували 

в дзвіницю.  
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В ході реконкісти відбувається поширення 

церковного будівництва, в якому 

використовується романський стиль який, 

проникаючи вглиб півострова, піддається 

арабському впливу. Безліч церковних та 

монастирських клуатрів прикрашаються 

підкововидними та багатолопасними арками, 

витими колонами, вставками кольорового 

каменю. Капітелі стають багато 

орнаментованими геометричними або 

рослинними візерунками, в’яззю із 

зображенням звірів, птахів, євангельських та 

біблійних сцен. Монастир Сан Домінго де 

Сілос біля Бургосу належить до ряду найбільш 

виточених та відвідуваних монастирів в Європі. 

В архітектурі клуатру злились архітектурні 

елементи іспанського, французького та 

мавританського зодчества. [5, 232-235].  

Вплив стилю мудехар простежується в 

церквах Сантьяго-де-Компостела (1080-1211 

рр.) та соборах Саламанки (1160 р.) [9, 162]. 

 В цей час готичні форми збагачуються 

мавританськими елементами. Собор в Толедо 

своєю шириною нагадує мечеті, вплив 

мавританської архітектури помітний в 

використанні підкововидних і багатолопасних 

арок. Найбільше мавританський вплив помітно 

на півдні Іспанії. Собор в Севільї, побудований 

на місці мечеті, включив в себе деякі частини 

минулої будівлі ( мінарет перебудований в 

дзвіницю) [9, 356-357]. 

В кінці ХV ст. з’являться стиль платереско, 

який включав в себе елементи мудехару, 

пізньої готики та італійського ренесансу.  

Стиль досяг свого розквіту в період правління 

Карла V. Стиль характеризується пишними 

декоративними фасадами з рослинними 

мотивами, великою кількістю фестонів, 

зображеннями фантастичних істот. В 

основному використовувалися рослинні 

мотиви, але також присутня безліч 

медальйонів, геральдичних предметів і фігурок 

тварин.  

Церква Сан-Пабло і капела Сан-Грегоріо в 

Вальядоліді (кін. XV ст.) мають плоскі стіни, 

прикрашені дрібною ажурною різьбою, портал 

має готичні форми, всередині двору - аркада з 

мавританськими мотивами орнаменту.  

Чурригереско відноситься до іспанського 

бароко, складного архітектурного стилю 

скульптурного орнаменту, який виник в Іспанії 

в кінці XVII століття, як спосіб декору, 

використовувався до 1750 року. Цей стиль 

виразняється декоративної деталізацією, яка 

особливо виражена на фасаді над головним 

входом в будівлю. 

Стиль чурригереско володіє розростається 

геометрією, і бере початок від мавританської 

архітектури або архітектурного стилю мудехар, 

які все ще залишилися в південній і 

центральній Іспанії.  

Мусульманська цивілізація в Іспанії – це 

цивілізація міст. В містах Андалузії укоренився 

тип мавританського будинку з внутрішнім 

двориком – патіо, галереями, пласким 

глиняним дахом, з оздобленням внутрішніх 

стін керамічною плиткою – асулехо. 

Видозмінюється цей будинок лише в 

залежності від природних умов місцевості та 

будівельного матеріалу. Середньовічний 

вигляд міста зберігали протягом всього ХІХ ст.  

Відродження мавританської архітектурної 

традиції повязують з творчістю Антоні Гауді 

(1852 – 1926). Традиційно Гауді зараховують 

до каталонському модерну, але повністю він не 

вписується ні в яку архітектурну течію. Його 

можна віднести до мавританського бароко, до 

неокласицизму або до неоготики. Він змішав 

всі ці силі, відродивши в своїй архітектурі 

мавританські традиції. Яскраво простежуються 

елементи мавританського спадку в соборі 

Саграда Фаміліа та  домі Вісенса [6,182].  

Висновки та пропозиції. Перебуваючи на 

межі двох культурних світів, Іспанія ввібрала в 

себе як християнські, так і мусульманські 

традиції.  Територія Іспанії усіяна доказами 

перебування там зовсім іншої цивілізації, яка 

відрізняється від західноєвропейської. Перш за 

все, це проявляється в зодчестві. Найвідоміши-

ми мавританськими архітектурними пам’ят-

ками є Велика мечеть в Кордові (Мескіта) та 

Алькасар. Арабська архітектура вплинула на 

формування архітектурних стилів на території 

Іспанії. Поєднуючись з традиціями 

християнського церковного будівництва 

утворилися такі стилі як мосарабський та 

мудехар. Отже, саме в середньовічні 

мусульманській Іспанії закладаються основи 

культурної самобутності Піренейського 

півострову. Це пояснюється тим, що на цій 

території органічно переплелись традиції 

мусульманських та християнських народів.  

Сьогодні ми досі можемо помі-тити 

незгладимий слід в архітектурі Іспанії.  
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Кольнобрицкая И.А  

ВЛИЯНИЕ АРАБСКОЙ АРХИТЕКТУРУ АНДАЛУЗИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ СТИЛЕЙ 

ИСПАНИИ 

Статья посвящена анализу  наследия исламской культуры на Пиренейского полуострова и ее влиянию на испанскую 

культуру на основе исследования архитектурных стилей арабской Андалусии (Аль-Андалуз) на общее развитие 

архитектурных форм и стилей Испании. На архитектурную основу Испании оказали влияние цивилизации Византии 

и Востока, что дало мощный толчок для расцвета блестящей мавританской цивилизации Испании. Архитектурные 

памятники средневековой Андалузии сохранились до нашего времени, что дает возможность сравнить характерные 

испанские архитектурные стили с художественным стилем арабской Испании времен правления Омейядов, 

Аббасидов, Альмохадов и Насридив. Анализируются такие стили: стиль мосарабов, мудехар, романский, готический, 

платереко, чурригереско, архитектура городских кварталов Андалусии, стиль Антони Гауди. В этих стилях ярче 

всего прослеживаются исламская художественная традиция. Анализируются художественные архитектурные 

формы, которые были заимствованы в церковном строительстве и застройке населенных пунктов. Автор 

описывает величайшие примеры мусульманского зодчества в Андалузии, а именно сивильський Алькасар, Большую 

мечеть в Кордове. Отдельно рассматривается архитектура и особенности городов Андалусии. 

Ключевые слова: архитектурный стиль, Андалузия, ислам, христиане, мудехар, мосараб, платереско, чурригереско, 

архитектурный элемент, декор. 

 

Kolnobritska I.  

THE INFLUENCE OF THE ARABIAN ARCHITECTURE OF ANDALUSIA ON THE ARCHITECTURE OF SPAIN 

The article analyzes the heritage of Islamic culture on the Iberian Peninsula and its influence on Spanish culture based on a 

study of the architectural styles of Arabic Andalusia (Al-Andaluz) on the overall development of architectural forms and styles 

of Spain. The architectural basis of Spain was influenced by the civilizations of Byzantium and the East, which gave a powerful 

impetus to the flourishing of the brilliant Moorish civilization of Spain. The architectural monuments of medieval Andalusia 

have survived to our time, which makes it possible to compare the characteristic Spanish architectural styles with the artistic 

style of Arab Spain during the reign of the Umayyads, Abbasids, Almohads and Nasridiv. The following styles are analyzed: the 

Mozarabic style, Mudejar, Romanesque, Gothic, Platereko, Churrigéresco, the architecture of the urban quarters of Andalusia, 

the style of Antoni Gaudi. In these styles, the Islamic artistic tradition is most vividly traced. Artistic architectural forms that 

were borrowed in church construction and building settlements are analyzed. The author describes the greatest examples of 

Muslim architecture in Andalusia, namely, the Silk Alcazar, the Great Mosque in Cordoba. Separately considered the 

architecture and features of the cities of Andalusia. 

Key words: architectural style, Andalusia, Islam, Christians, Mudejar, Mosarab, Platreso, Churrigeresco, architectural 

element, decor. 

 

 

 


