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У статті розглядається історія спорудження основних
архітектурних будівель площі Сан Марко у Венеції (собору Сан Марко,
палацу Дожів, Годинникової вежі, Дзекки, Бібліотеки, Лоджетти,
Прокурацій, Кампаніли) і, у результаті діяльності видатних
італійських архітекторів, перетворення площі на один з
найдосконаліших архітектурних ансамблів світу, становлення площі
як центру культурного життя Венеціанської Республіки.
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Історія площі Сан Марко бере свій початок від IX століття, коли
урядова резиденція міста на воді була переведена з острова Маламокко
у Венецію для забезпечення його надійнішого захисту від нападу
ворогів з моря. Відразу ж після цього почалося будівництво фортеці
для дожів [10, с.  266] .  У IX столітті площа Сан Марко була набагато
менша сучасної і знаходилася між майбутньою базилікою Св. Марка й
каналом Батаріо, на березі якого була зведена стародавня церква Сан
Джемініано. Площа була вкрита травою, тут вирощували виноград і
фруктові дерева ченці монастиря Сан Дзакарія. Простір, що нині
займає Пьяцетта, у IX столітті був заповнений водою і слугував
маленькою гаванню для кораблів.

Перший будинок фортеці був квадратної форми, мав три вежі і з
усіх боків був оточений водою. У дворі розміщувалися декілька
господарчих будівель. У 976 році частина знаті разом з населенням
міста повстала проти дожа Петра Кандіана IV і спалила його
резиденцію. Побудували нову фортецю, яка згоріла в 1106 році.

У X столітті Венеція виступає на світову арену як досить великий і
важливий торговельний центр. І тому в місті виникає багато своєї
знаті, представниками якої були багаті власники торговельних суден,
верфей, солеварень і різних майстерень. Внутрішньополітична



стійкість Венеції була позв'язана з морем, що забезпечило
економічну однорідність венеціанського патриціату. Тому Венеція
ніколи не страждала від серйозних розбратів між знаттю, які б згубно
впливали на становище міста. Через те, що венеціанська знать
виявилась економічно однорідної, цехи міста не набули політичного
значення, а залишилися просто виробничими об'єднаннями. Саме тому
ніде в Італії не прагнули так збільшити кількість цехів, як у Венеції.
Їхня кількість досягла неймовірної кількості – 142 [6, с. 109]. Усі цехи
в місті суворо контролювалися знаттю.

На початку XI століття венеціанці домоглися величезних успіхів у
міжнародних соціально-економічних відносинах: звільнили
Адріатичне море від піратів і зробилися його хазяїнами. Візантійський
імператор Олексій Комнін надав їм торговельні привілеї в подяку за
допомогу в боротьбі зі сарацинами і норманами [1, с. 10].

Успіхи в соціально-економічних відносинах допомогли Венеції
стати настільки багатою, що вона в тому ж XI столітті змогла
дозволити собі приступити до будівництва базиліки небаченої краси –
базиліки Сан Марко.

Собор Сан Марко у Венеції – найбільша й найоригінальніша
споруда не тільки в самій «цариці лагун», але й на території, що
належала Венеції на материку. Цей пам'ятник – символ церковної
влади, що будувався як головне громадське приміщення міста,
уособлюючи його багатство і могутність [2, с. 296]. Собор також
символізував політичну міць Венеції,  був її серцем. Усе громадське
життя зосереджувалося довкола нього: тут проходили церемонії
освячення дожів, тут вони впродовж багатьох століть благословляли й
урочисто вітали флотоводців і кондотьєрів Венеції, приймали купців і
послів з усіх куточків могутньої і величезної Візантійської імперії.
Собор також слугував незрівнянною декорацією під час проведення
Венеціанського кранавалу.

В XI столітті венеціанці приступили до будівництва Сан Марко.
Базиліка (її будували до XV століття) вийшла настільки чудовою, що
ввійшла в історію під назвою «Собор святого Марка», хоча впродовж
усього Середньовіччя кафедральним собором так і не була.
Споруджуючи базиліку, венеціанці не прагнули прославити римську
церкву – зводячи Сан Марко, вони думали лише про славу своєї
«адріатичної перлини».

Перша церква, з планом у формі латинського хреста, була
побудована на місці похоронної капели св. Марка в 838 році і
реконструйована 976 року при дожі Пьєтро Орсеоло. Ту композицію
об’ємів, якою ми насолоджуємося нині й прототипом якої послугувала



церква Дванадцяти апостолів у Константинополі, собор набув при
перебудові його в другій половині XI століття (близько 1063 року) за
часів правління дожа Доменіко Контаріні [4, с. 205]. Саме 1063 рік і
можна вважати роком початку будівництва собору. Республіка не
шкодувала грошей на цю будівлю, і в просочений морською водою
ґрунт були забиті десятки тисяч дерев'яних паль, виготовлених із
заморського левантійського лісу.

Будували Сан Марко до 1071 року, освятили в 1094 році, а після
того, упродовж декількох століть, займалися його внутрішнім і
зовнішнім оздобленням. У XV столітті собор було остаточно
завершено [9, с. 135]. За цей час в Італії змінилося три стилі:
візантійський був витіснений романським, котрий поступився місцем
готичному, що відобразилося на вигляді Сан Марко, де наявні
елементи всіх трьох стилів. Але домінуючим тут усе-таки є стиль
візантійський, адже на початку будівництва собору Венеція
перебувала під впливом візантійської культури. «Тут, у Сан Марко,
візантійський стиль досягає небаченого досі ступеня декоративності.
Венеціанські майстри створили архітектурний шедевр такої разючої
краси, що ніде у світі немає нічого подібного», – стверджує Є.В.
Федорова [10, с. 265].

Собор Сан Марко був не тільки найважливішою міською святинею
і чудовою сценою, гідною розігруваних тут розкішних церковних
церемоній, що незмінно супроводжували церемонії державні. Він став
також ядром суспільного центру міста, що утворився з розміщеної
перед фасадом собору площі Сан Марко [2, с. 298].

Уся тисячолітня історія площі Сан Марко,  а відповідно і самої
Венеції, відбилася на архітектурі цього грандіозного собору.
Архітектори Сан Марко переробили й адаптували основні канони
візантійської архітектури, тобто створили складну хрестово-купольну
систему. Після цього Сан Марко здобував риси романської, а далі й
готичної архітектури, поєднавши, таким чином, у єдине ціле риси
трьох архітектурних стилів, що впливали на архітектуру собору
впродовж п'яти століть.

У Сан Марко яскравіше,  ніж будь-де, відбилося також і стрімке
зростання суверенітету Венеції, і блискучий розквіт, що
супроводжував її культуру.

Є.В. Федорова пише: «Хоча Сан Марко і витканий у більшій мірі з
європейських стилів, але в цілому йому властивий дух чудової розкоші
Сходу, насамперед гарний він уночі, коли від нього віє красою
чарівних казок. Ніде у світі, ні на Сході, ні на Заході, немає нічого
подібного. Так виявила Венеція свою художню унікальність вже в



першому великому творінні» [10, с. 266].
У другій половині XII століття Себастьяне Дзіані, обраний дожем

1172 року, вирішив розширити стару фортецю Дожів, не порушуючи її
первісного планування, що в основних своїх рисах збереглося дотепер.
Через відсутність потреби будувати палац як фортецю, стіни й вежі
споруджувати вже не стали, а рів засипали. «Очевидно, цей будинок
більше походив на укріплену фортецю з вежами й захисними
спорудами, ніж на палац. Тому Дзіані і вирішив його перебудувати», –
говорить Т.В. Ільїна у своїй книжці [5, с. 75].

Тут 1177 року під час свого візиту у Венецію для примирення з
папою Олександром III зупинявся імператор Фрідріх Барбаросса [9, с.
140].

Наприкінці XII століття, коли базиліка була розширена, фортеця
перетворена в Палац Дожів, а сама Венеція стала ще могутнішою,
було вирішено, що площі треба надати помпезнішого вигляду. Під
керівництвом дожа Себастьяне Дзіані (1172–1178) фруктовий сад
ченців Сан Дзакарії і канал Батаріо були переплановані й засипані
землею, церква Сан Джемініано зруйнована, а оборонна вежа фортеці
Дожів була пристосована під дзвіницю. 1127 року венеціанці привезли
із Сирії три масивні гранітні колони – одна з них потонула при
розвантаженні, а дві інші довго лежали на набережній. У 1172 році за
проектом архітектора Нікколо Бараттьєрі їх поставили на невеликій
площі – Пьяцетті – поблизу Палацу Дожів біля самого берега. На
колоні, що містилася ближче до двору, встановили бронзове
зображення крилатого лева, на іншій – біломармурову статую св.
Федора на крокодилі. Лев є витвором Сасанидської скульптури IV
століття,  а св.  Федір скомпонований з торса римського полководця II
століття і голови Митридата Понтійського.

1301 року вимоги держави, що здобула тоді реальну владу в
керуванні економікою і торгівлею і в результаті цього збагатіла,
примусили дожа Пьєтро Граденіго видати наказ про будівництво
нового палацу, де могли б розміститися Зал засідань Ради і відділи
Канцелярій. Ці вимоги ґрунтувалися на тому, що старий будинок був
зруйнований пожежею.

Є.В. Федорова згадує, що з огляду традиції будівництво палацу,
яке проходило в XIV – першій половині XV століття, доручили
місцевому майстрові Джованні Буон із синами Панталеоне і
Барталомео [10, с. 273].

Найдавнішою частиною Палацу Дожів є південне, звернене до
лагуни крило, побудоване в першій половині XIV століття [13, с. 10].
Зал Великої Ради (54Х25 метрів, висота 15,4 метри), що займає на



третьому поверсі всю ліву половину цього крила, закінчений 1340
року. Центральне готичне вікно з балконом, що виходить на лагуну
(1404 рік), виконане в стилі «полум'яніючої» готики майстрами
скульптури Якобелло і Пьєтро Паоло далле Мазеньє на замовлення
дожа Мікеле Стено, як про це свідчить напис над
балконом [12, с. 5].

«Явне розходження в оформленні крила будинку, що виходить на
лагуну, і крила, зверненого до Пьяцетти, названого «крило Дзіані»,
змусило Сенат прийняти рішення про знос крила Дзіані і зведення на
його місці нової будівлі за зразком крила, зверненого на лагуну й у
строгій відповідності з його фасадом» [12, с. 6].

Західне крило, звернене в бік Пьяцетти, закінчували Джованні і
Барталамео Бон, яким належить і Порта делла Карта (почата в 1438
році), – головний вхід у двір палаццо Дожів з боку площі Сан Марко.
Водночас були зведені портик і арка Фоскарі, що ведуть від Порта
делла Карта до сходів Гігантів, Понте дела Палья (Солом'яний міст) і
статуя Правосуддя, розташована на фасаді, що виходить на Пьяцетту
[9, с. 140–141].

В енциклопедії „Всесвітня історія архітектури” зазначено: „Нові
тенденції в архітектурі Венеції проявилися лише в останній чверті XV
століття. До цього часу вона перебувала під впливом середньовічних
будівельних традицій міст північного узбережжя Адріатики (Падуя та
інші),  Візантії,  й у більшій мірі Сходу.  Тому перші три чверті XV
століття у Венеції мали назву «венеціанської готики», тоді як остання
чверть цього століття звичайно іменується «раннім венеціанським
Відродженням» [3, с. 113].

Венеція була найбільшим торговельним посередником між
Заходом і Сходом, що сприяло швидкому економічному розквіту і
політичній самостійності цієї торгово-аристократичної республіки й
обумовило встановлення міцних культурних зв'язків із сусідніми
країнами Близького і Середнього Сходу.

Своєрідний побут міста, з його пожвавленою морською торгівлею,
ремісничим виробництвом, любов'ю до розкоші і свят (зокрема
карнавалу), відбився на типах будинків і загальному характері
архітектури. Венеція відрізнялася відкритим, життєрадісним виглядом
будівель, широким застосуванням декору й поліхромії, ювелірною
обробкою деталей. Саме ці прийоми зовнішнього оздобдення будинків
допомагали досягти ефекту розкоші і пишноти, притаманного
Венеціанському карнавалу, зберегти дух вічного свята й створити
подібність театральної декорації.

Проникнення ідей Відродження у венеціанське зодчество



збігається за часом з великими колоніальними завоюваннями
Венеції, із придбанням нею низки італійських територій і зі
зміцненням зв'язків на материку. Ломбардські цехові майстри й
архітектори, що працювали в XV столітті у Венеції, були активними
провідниками нового напрямку.

Про одного з великих венеціанських зодчих раннього Відродження
Антоніо Ріццо написано в книжці „Пишність Венеції”: „Архітектор,
скульптор і морський інженер Антоніо Ріццо, працював у Венеції між
1465 і 1498 роками (тут він до 1498 року обіймав посаду прото –
керівника будівництва). Від 1483 року він веде роботи в Палаці Дожів,
перебудовуючи східну сторону двору і створюючи відкриті сходи
Гігантів (закінчені в 1546 році), що отримали свою назву від
поставлених там 1554 року скульптур Сансовіно” [1, с. 74].

„Наступним прото був Пьєтро Ломбардо (1499–1511 рр.), який
продовжував роботи зі зведення східного фасаду. Архітектор
Скарпаньїно, будучи прото, закінчив за сходами Гігантів дворик
Сенаторів (1545–1549 рр.) і східний фасад палацу. Портик Фоскарі,
увінчаний годинником, закінчений близько 1614 р. Монополо і Пьєтро
Чіттаделла. Скульптури портику належать Антоніо Ріццо”, –
згадується в енциклопедії „Всесвітня історія архітектури” про
майстрів, які працювали в палаці Дожів після Антоніо

Ріццо [3, с. 125].
У 1496–1499 роках на площі св. Марка неподалік від собору

побудували за проектом Мауро Кадуссі Годинникову вежу. Про цей
витвір венеціанської архітектури XV століття згадує Є.В. Федорова:
„На даху Годинникової вежі встановили бронзову скульптурну групу,
виконану 1497 року скульптором Амброджо далле Анкоре, – два
варвари в коротких кошлатих звіриних шкірах з молотами в руках
відбивають час, ударяючи по масивному високому дзвону, увінчаному
хрестом” [10, с. 275]. Фасад вежі прикрашає фігура лева святого Марка
на синьому, посипаному золотими зірками тлі. Під ним – статуя Діви
Марії з немовлям, виконана з позолоченої міді, роботи А. Леопарді. У
свято Вознесіння на терасі перед Мадонною рухаються зліва направо
три фігури волхвів. Великий циферблат у центрі вежі є справжнім
шедевром. Він виконаний у кінці XV століття майстрами з Парми –
Джампаоло і Джанкарло Раньєрі. Цей годинник показує пори року, час,
фази Місяця і рух Сонця від одного сузір'я до іншого.

Архітектура раннього Відродження площі Сан Марко у Венеції
унікальна. Саме такою вона зображена в знаменитій картині Джентіле
Белліні «Процесія святого Хреста на площі Сан Марко»

(1496) [14, с. 2].



Знавець історії і культури Венеції Камілло Семенцато вважає, що
досягненням венеціанського зодчества цього періоду є, насамперед,
створення своєрідного типу палаццо [11, с. 54]. Архітектура
венеціанських майстрів може бути прикладом тонкого зв'язку з
природним оточенням: їхнє чудове вміння сполучити характер
архітектури (відкриті лоджії, великі засклені поверхні фасадів і
поліхромію будинків) із кліматом і природою морської лагуни.

Венеціанське зодчество XV століття значно розширило діапазон
засобів декоративної виразності в архітектурі, створивши своєрідний
синтез перероблених античних, візантійських, романських і готичних
мотивів.

До XVI століття у Венеції склалася винятково своєрідна і висока
архітектурна культура, нерозривно пов'язана з історією міста,
специфікою його будівництва й особливостями венеціанського побуту.

Венеція вражала численних гостей широтою міжнародних зв'язків,
величезною кількістю кораблів, що стояли на якорі в Лагуні й біля
причалів посередині міста, екзотичними товарами на набережній Деі
Скьявоні й далі, у торговому центрі Венеції (біля моста Ріальто).
Уражала пишність церковних свят і цивільних церемоній, що
перетворювались у фантастичні морські паради, усе більшої
грандіозності набував карнавал.

Вільне повітря Відродження й гуманізму не було скуте у Венеції
режимом контрреформації. Упродовж усього XVI століття тут
зберігалася свобода віросповідання, більш-менш вільно розвивалися
наука і друкарство.

Про Відродження у Венеції згадується в енциклопедії „Всесвітня
історія архітектури”: „Після 1527 року, коли багато гуманістів
залишили Рим, Венеція стала їхнім притулком. Сюди приїхали
Аретіно, Сансовіно, Серліо. Сформована в Тоскані і Римі система
художньо-виразних засобів пристосовувалася до місцевих потреб, а
локальні традиції сполучалися з римською монументальністю. Так
формувався у Венеції своєрідний варіант класичного стилю
Відродження. Характер цього стилю визначався, з одного боку,
стійкістю візантійських, східних і готичних традицій, оригінально
перероблених і міцно засвоєних консервативною Венецією, а з другого
боку – неповторними особливостями венеціанського ландшафту” [3, с.
271].

Ю.Д. Колпинський у книжці „Мистецтво Венеції” пише про одного
з архітекторів Венеції того часу: „Неперевершеним майстром першої
половини XVI століття був Якопо Татті, на прізвисько Сансовіно, що
спочатку працював у Флоренції й Римі, а від 1527 року перебрався до



Венеції. Головною його заслугою є завершення центрального
ансамблю міста – площі Сан Марко. Правильно зрозумівши
містобудівне призначення площі, Сансовіно відкрив її на канал і
лагуну, знайшовши необхідні засоби для вираження в архітектурі
сутності міста як столиці могутньої морської держави” [7, с. 229].

Реконструкція, пов'язана з Палацом Дожів, території між площею
Сан Марко і пристанню почалася в 1537 році будівництвом відразу
трьох споруд – Дзекки, нової Бібліотеки (на місці хлібних комор) і
Лоджетти (на місці зруйнованої блискавкою будівлі в підніжжя
Кампаніли) [9, с. 132]. Сансовіно, правильно оцінивши можливості
розширення і завершення площі Сан Марко, почав зносити хаотичну
забудову, що відокремлювала її від лагуни, створивши потім на цьому
місці чарівну Пьяцетту.

Цим Сансовіно відкрив чудову змогу для організації улюблених
венеціанцями свят й урочистих державних церемоній, що
утверджували могутність Венеціанської республіки і розігрувалися на
воді перед Палацом Дожів і в соборі. Північний фасад Бібліотеки
визначив третю сторону і загальну форму площі Сан Марко, закінчену
потім будівництвом Нових Прокурацій і будинком на західній стороні.
Флагштоки, встановлені 1505 року А. Леопарді, і мармурове мостіння
складають істотний елемент цієї грандіозної відкритої зали (довжина
175 метрів, ширина 56–82 метрів), що стала центром громадського
життя Венеції і звернена до фантастично багатого п’ятиарочного
фасаду собору.

1532 року Сансовіно відновлював і завершував зруйновані після
пожежі Старі Прокурації, початі Мауро Кодуссі, який побудував два
перших поверхи до 1500 року.

У 1536–1554 роках за проектом Сансовіно була побудована
Бібліотека Сан Марко, призначена для зібрання книг і рукописів,
подарованого 1468 року Венеціанській республіці кардиналом
Біссаріоном. Це довгий (близько 80 м) двоповерховий арковий
будинок, цілком виконаний з білого мармуру й увінчаний
балюстрадою зі статуями.

Юрій Дмитрович Колпинський писав про Бібліотеку: „Її фасад
являє собою двоярусну ордерну аркаду (перший ярус – у доричному
стилі, другий ярус – в іонічному). Нижня аркада утворює глибоку
лоджію, за якою міститься ряд торгових приміщень і вхід у бібліотеку.
Урочисті сходи в середині будинку ведуть на другий поверх, у
вестибюль і через нього в головну залу бібліотеки.  Тут Сансовіно
спробував застосувати конструкцію підвісної склепінчатої стелі,
виконавши її з цегли, але в 1545 році склепіння і частина стіни



завалилися. Після цього було прийняте рішення відбудувати зі
стуку еліптичне склепіння, що було прикрашене живописом Тіціана і
Веронезе” [7, с. 233–237].

Про композиційне вирішення Бібліотеки йдеться в книжці
„Пишнота Венеції”: „Аркові прорізи другого поверху, що
сприймаються в сукупності як суцільна галерея, спираються на здвоєні
іонічні колони. Високий фриз між поверхами і ще пишніший,
покритий рельєфами, верхній фриз, що ховає за собою третій поверх
будинку з підсобними приміщеннями, і який увінчаний багатим
карнизом з балюстрадою і скульптурами, поєднують обидва яруси
бібліотеки в цілісну композицію, неперевершену за святковою
пишнотою й урочистістю” [1, с. 26].

Розміщена за Бібліотекою поруч з її торцевим фасадом Дзекка
(монетний двір) відрізняється більш замкнутим, майже суворим
зовнішнім виглядом. Про Дзекку згадують автори енциклопедії
„Всесвітня історія архітектури”: „Ядро будинку складає двір, що
служить на першому поверсі єдиним засобом зв'язку між
навколишніми приміщеннями, що займають усю глибину корпусів.
Будинок виконаний із сірого мармуру. Руст і віконні наличники
ускладнюють зовнішню пластику будівлі, оскільки їхні завершення
досить масивні й контрастують із легким тонким архітравом,
розміщеним вище. Дуже виступаючий карниз другого поверху, мабуть,
повинен був вінчати всю споруду (третій поверх був надбудований
пізніше, але ще за життя Сансовіно); зараз він позбавляє довершеності
композицію фасаду, переповненого деталями” [3, с. 288].

У XVI столітті остаточно завершилося будівництво Кампаніли,
розпочате ще IX століття. Унаслідок цього вона набула того вигляду,
яким ми насолоджуємося сьогодні, і про який згадує мистецтвознавець
Федорова в книжці „Рим. Флоренция. Венеция”: „Міцна квадратна за
планом башта, прикрашена канелюрами, що прорізують усю довжину
вежі, досягаючи аркових завершень, була остаточно завершена 1510
року архітектором Бартоломео Буон Молодшим. Над скрізною
аркадою дзвінниці (з чотирма величезними проймами з кожного боку)
закріплений барабан, який підтримує прикрашене мармуром
пірамідальне склепіння зі статуєю Архангела Гавриїла. Кампаніла
досягає майже 100 метрів заввишки; уночі зверху запалювали вогонь і
використовували її як маяк;  отже, і тут виявився венеціанський
практицизм, вбраний у нарядну зовнішність. Дзвінниця дуже гарна, і з
завершенням її будівництва площа Сан Марко стала однією з
найчарівніших у світі. Кампаніла неначе згуртувала різностильові, але
майже однакові за розміром і формою будівлі Прокурацій, собору і



Палацу Дожів. Якщо прибрати дзвінницю, площа втратить значну
частку своєї краси ” [10, с. 275–276].

Біля підніжжя Кампаніли Сансовіно звів багато прикрашену
скульптурою Лоджетту, що позв'язує середньовічну за характером
вежу з пізнішими спорудами ансамблю, і так упорядкував Пьяцетту,
ліквідувавши крамниці ремісників, що були разташовані на місці
майбутньої Лоджетти.

О.М. Персіанова стверджує, що під час суспільних церемоній і свят
трохи піднята над рівнем площі тераса Лоджетти слугувала трибуною
для венеціанських нобілів [8, с. 112]. Розміщена на стику площі Сан
Марко і Пьяцетти, ця маленька споруда з високим аттиком на
біломармуровому фасаді, покритому рельєфами й увінчаному
балюстрадою, складає важливий елемент блискучого ансамблю
венеціанського центра.

У другій половині XVI століття у Венеції працювало багато
геніальних архітекторів, серед яких на особливу увагу заслуговує
Вінченцо Скамоцці – автор теоретичних трактатів, останній значний
архітектор чінквеченто у Венеції. Про творчість Скамоцці у Венеції
згадується в книжці „Images of Venice”: „Найважливішим
венеціанським твором Скамоцці є Нові Прокурації (1584 рік), виконані
в дусі Сансовіно на місці колишнього притулку для жебраків часів
дожа Орсеоло. Додавши до композиції споруди третій поверх,
Скамоцці розв’язав проблему прилягання триповерхових Прокурацій
до Бібліотеки, враховуючи той факт, що лінія стику будівель частково
прихована Кампанілою. Таким чином, йому вдалося гармонійно
поєднати обидві споруди з ансамблем площі Сан Марко. Усередині
будівля була поділена на дев’ять приміщень, у яких розташовувалися
квартири дев’яти прокураторів Сан Марко” [14, с. 7– 8].

Отже, архітектурний ансамбль площі Сан Марко у Венеції має
давню й багату історію.  Побудувавши ще в IX столітті перші споруди
площі, венеціанці заклали основи формування архітектурного
ансамблю площі Сан Марко.

Унаслідок економічного піднесення в X та XI століттях Венеція
стала настільки багатою, що в тому ж XI столітті змогла дозволити собі
приступити до будівництва базиліки Сан Марко. Уся багатовікова
історія площі Сан Марко відбилася на архітектурному обрисі цього
собору.

Наприкінці XII століття, коли Венеція стала ще могутнішою, було
вирішено перепланувати площу Сан Марко і перетворити фортецю
Дожів на палац. Саме після цих подій площа Сан Марко набула рис,
наближених до сучасних. Це була епоха „венеціанської готики”.



Остання чверть XV століття в історії культури Венеції іменується
„раннім венеціанським Відродженням”. Головними архітекторами того
часу були Антоніо Ріццо, Пьєтро Ломбардо, Скарпаньїно, Мауро
Кадуссі та інші, які працювали над добудовою й удосконаленням
окремих споруд площі.

До XVI століття у Венеції склалася винятково своєрідна і висока
архітектурна культура, нерозривно позв'язана з історією міста,
специфікою його будівництва й особливостями венеціанського побуту.
Головним архітектором цього періоду був Сансовіно, важливою
заслугою якого є завершення центрального ансамблю міста – площі
Сан Марко. Ця справді велична відкрита зала слугувала центром
культурного життя Венеції, саме тут відбувалося найграндіозніше у
світі дійство – Венеціанський карнавал.
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В статье рассматривается история строительства основных
архитектурных сооружений площади Сан Марко в Венеции (собора
Сан Марко, дворца Дожей, Часовой башни, Дзекки, Библиотеки,
Лоджетты, Прокураций, Кампаниллы) и, в результате деятельности
выдающихся итальянских архитекторов, превращения площади в один
из наиболее совершенных архитектурных ансамблей мира,
становления площади как центра культурной жизни Венецианской
Республики.

Ключевые слова: архитектура, базилика, византийский,
романский, готический, ансамбль, скульптура.

This article is about the history of St. Marco’s square main
architectural buildings construction. These are: St. Marco Cathedral,
Doges Palace, Clock Tower, Dzecca, The Library, Logetta, The Procuraties
and Campanilla. As a result of the prominent Italian architects’s work,
St.Marco’s square was transformed into one of the world’s most perfect
architectural ensembles. St.Marco’s square became a centre of The
Venetian Republic cultural life.

Key words: architecture, basilica, Byzantium, Roman, Gothic,
ensemble, sculpture.


