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สถาปัตยกรรมของรัสเซียมีการผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกและ
ตะวันตก ที ่ม ีผลบันดาลใจมาจากทั ้งประวัติศาสตร์และศาสนาซึ ่งทำให้เก ิดรูปแบบของ
สถาปัตยกรรมที่มีความเฉพาะตัว ดังที่สามารถเห็นได้ชัดเจนคือการสร้างโดมบนโบสถ์ต่าง  ๆ  ใน
รัสเซียที่มีหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่รูปแบบดั้งเดิมไปจนถึงสมัยใหม่ โครงสร้างที่มีการทาสีให้มี
สีสันสวยงามและหลังคาที่ลาดเอียง สถาปัตยกรรมในสมัยจักรวรรดิยังมีรูปแบบอาคารที่รวมเอา
จุดเด่นของสถาปัตยกรรมรัสเซียเดิมเข้ากับความเป็นยุโรปคลาสสิค ทำให้ตัวสถาปัตยกรรมมีความ
หรูหรา โอ่อ่า สะท้อนภาพของอาณาจักรรัสเซียที่ได้ก้าวสู่โลกสมัยใหม่ 
 
สถาปัตยกรรมรัสเซียยุคแรกเริ่ม 

ในยุคแรก สถาปัตยกรรมรัสเซียมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างด้วยไม้ซึ ่งมีความ
แข็งแรงทนทาน เช่นบ้านของชาวบ้านในเมืองซุสดาลและโบสถ์วิหารเก่าแก่ในแถบตอนเหนือของ
รัสเซีย รูปแบบการสร้างโบสถ์ในยุคเก่ามีการนำรูปแบบสถาปัตยกรรมมาจากวัฒนธรรมไบแซน
ไทน์ ซึ่งเข้ามาในอาณาจักรเคียฟรุสในช่วงปี ค.ศ. 988 โดยเจ้าชายวลาดิเมียร์ (Vladimir I) แห่ง
เคียฟโดยการอภิเษกสมรสกับธิดาพระองค์หนึ่งของไบแซนไทน์ ทำให้มีการนำเอาศาสนาคริสต์
นิกายออร์โธด็อกซ์ วัฒนธรรม ศิลปะ และสถาปัตยกรรมของไบแซนไทน์เข้ามาประยุกต์กับส่ิงที่มี
อยู่เดิมในอาณาจักรเคียฟรุส จนกลายเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบแรกของอาณาจักรรัสเซีย ซึ่ง
สถาปัตยกรรมที่เด่นในยุคนี้ได้แก่วิหารเซนต์โซเฟีย (Saint Sophia Cathedral) ที่เมืองนอฟโก
รอด มหาวิหารหินห้าโดมที่สูงถึง 38 เมตร มีกำแพงหนาทึบ หน้าต่างเล็กและแคบมีหลังคาโดมที่
เหมือนสวมหมวกกันน็อกที่มีความคล้ายกับสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ของยุโรปตะวันตกและ
เลียนแบบมาจากมหาวิหารเซนต์โซเฟียในเมืองเคียฟ แต่มีขนาดเล็กกว่า 



 

 

 

2 Russian Studies Program, Thammasat University 
 

 
ภาพ: มหาวิหารเซนต์โซเฟีย, นอฟโกรอด (Cathedral of St. Sophia, Novgorod) (ภาพซ้าย) 

ภาพ: มหาวิหารเซนต์โซเฟีย, เคียฟ (St. Sophia’s Cathedral, Kiev) (ภาพขวา) 
ที่มา: Local Life Kiev 

 
สถาปัตยกรรมรัสเซียในยุคต่อมาได้แก่สถาปัตยกรรมในสมัยอาณาจักรมัสโกวี  ซึ่งรูปแบบ

ของสถาปัตยกรรมในยุคนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ก็คือช่วงยุคสมัยต้น ช่วงยุคตอนกลาง และช่วง
ยุคสมัยสุดท้าย ทั้งสามช่วงก็ไม่ค่อยจะมีความแตกต่างกันมากเท่าใดนัก โดยช่วงยุคสมัยต้น ซึ่งเป็น
ช่วงปี ค.ศ. 1230 – 1530 รัสเซียถูกควบคุมโดยอาณาจักรมองโกล ยังผลให้อาณาจักรรัสเซียถูก
ปล้นสะดมไปเป็นอันมาก จนทำให้สถาปัตยกรรมรัสเซียในยุคนี้ซบเซาลงเพราะไม่สามารถซื้อหิน
มาสร้างโบสถ์วิหารได้ ทำให้สถาปัตยกรรมในช่วงน้ีถูกสร้างด้วยไม้แทน จนกระทั่งในศตวรรษที่ 15 
เมื่อมอสโกได้อำนาจและความมั่งค่ังคืนกลับมา จึงเริ่มมีการสร้างสถาปัตยกรรมด้วยการก่ออิฐและ
เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น สถาปัตยกรรมที่สามารถแสดงถึงความเป็นสไตล์มัสโกวี ได้แก่ Holy Trinity 
Lavra ที่ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1423 The Church of the Deposition of the Robe ที่ถูกสร้าง
ขึ้นในปี ค.ศ. 1462 และ Savvin Monastery of Zvenigorod ซึ่งถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1427 

สถาปัตยกรรมในช่วงยุคตอนกลางของมัสโกวี (ช่วงปี ค.ศ. 1530 – 1630) นิยมก่อสร้าง
อาคารด้วยอิฐมากที่สุด และสถาปนิกเริ่มมีการทดลองใช้การออกแบบประดับตัวอาคาร อีกทั้ง
สถาปัตยกรรมรัสเซียในยุคนี้ยังได้รับอิทธิพลด้านสถาปัตยกรรมมาจากอิตาลีอีกด้วย  นอกจากนี้ 
ซาร์อีวานที่ 4 ที่ช่ืนชอบสถาปัตยกรรมแบบมีหลังคากระโจมสูง หลังคาเต็นท์สูง ก็นำเอาความชอบ
ของพระองค์มาผสมผสานให้เข้ากับสถาปัตยกรรมมัสโกวี โดยพระองค์ทรงรับส่ังให้สร้างมหาวิการ
เซนต์บาซิล (St. Basil’s Cathedral) โดยสถาปนิกที่เป็นผู ้สร้างได้แก่  Postnik และ Barma 
ลักษณะเด่นของมหาวิหารคือโดมที่มีลักษณะคล้ายหัวหอมหลากสี โครงสร้างของมหาวิหารมีการ
ปรับโครงสร้างให้เป็นสถาปัตยกรรมรัสเซียรูปแบบแรก น่ันคือการก่อสร้างแบบดั้งเดิมด้วยไม้ให้เข้า
กับรูปแบบสถาปัตยกรรมใหม่ซึ่งเป็นการก่อสร้างด้วยอิฐ และยังมีการทาสีตัวมหาวิหารให้มีสีสัน
อีกด้วย 
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ภาพ: มหาวิหารเซนต์บาซิล (St. Basil’s Cathedral) 

 
ช่วงปลายสมัยมัสโกวี (ค.ศ. 1630 – 1712) รัสเซียสถาปนาความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้น

กับสกอตแลนด์และเนเธอร์แลนด์ ทำให้รัสเซียรับเอาช่างฝีมือยอดเยี่ยมเข้ามายังอาณาจักร รวมไป
ถึงได้รับเอาสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลลัทธิแมนเนอริสม์ (Mannerism) และบาโรก (Baroque) 
เข้ามาผสมผสานเข้ากับสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของรัสเซีย ซึ่งสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรกเริ่มมีความ
เด่นชัดและเข้ามาแทนสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์หรือสถาปัตยกรรมแบบเก่าของรัสเซีย ทำให้
สถาปัตยกรรมในช่วงจักรวรรดิมีความหรูหราโอ่อ่าและมีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โต  

 
สถาปัตยกรรมรัสเซียสมัยจักรวรรดิ 

สถาปัตยกรรมรัสเซียสมัยจักรวรรดิ (ช่วงปี ค.ศ. 1712 – 1917) เป็นช่วงที่สถาปัตยกรรม
รัสเซียได้รับอิทธิพลจากประเทศแถบยุโรปค่อนข้างมาก ลบล้างรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบไบ
แซนไทน์เดิมทั้งหมดที่เคยมีอยู่ในอาณาจักรรัสเซีย เช่นการสถาปนาให้วิหารสโมลนึย (Smolny 
Church) เป็นโบสถ์กลางของอาราม อันเป็นผลงานสถาปัตยกรรมชิ้นเอกชิ้นหนึ่งของรัสเซีย โดย
วิหารสโมลนึยถูกทาด้วยสีขาว-ฟ้า ดูโดดเด่นสะดุดตา สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาลี Francesco 
Bartolomeo Rastrelli และสถาปัตยกรรมที่มีช่ือเสียงหลายแห่งในรัสเซียก็ถูกสร้างโดยสถาปนิก
ผู้น้ี อาทิ พระราชวังฤดูหนาว, พระราชวังแคทเธอรีน, พระบรมมหาราชวังปีเตอร์ฮอฟ และสถานที่
อื่น ๆ ในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซึ่งวิหารสโมลนึยนั้นถูกห้อมล้อมไว้ด้วยหอคอยโดมหัวหอมที่
ประดับด้วยไม้กางเขนทอง ในสมัยจักรวรรดิ สถาปัตยกรรมของรัสเซียโดยมากถูกสร้างในสไตล์
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บาโรกและมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งรูปแบบแรกคือสไตล์ดัตช์ในสมัยของซาร์ปีเตอร์มหาราชที่  1 
ซึ่งพระองค์มีความโปรดปรานการตกแต่งในสไตล์ดัตช์มาก จึงได้วางแผนในการสร้างอาคารใน
สไตล์น้ีและถูกเรียกว่า Petrine Baroque 
   

 
ภาพ: มหาวิหารสโมลนึย ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (Smolny Cathedral in St Petersburg) (1764) 

ที่มา: https://www.56thparallel.com/russian-architecture/ 

 
หลังจากที่ซาร์ปีเตอร์มหาราชได้ย้ายเมืองหลวงจากมอสโกไปยังเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กใน

ปี ค.ศ. 1712 พระองค์ทรงวางแผนออกแบบอาคารในสไตล์ดัตช์ หรือ Petrine baroque ทรง
โปรดให้มีการสร้างมหาวิหารปีเตอร์และปอล (The Peter and Paul Cathedral) ถูกออกแบบ
โดย Domenico Trezzini ใช้เวลาในการสร้างประมาณ 20 ปี มหาวิหารปีเตอร์แอนด์พอลถือเป็น
จุดเริ่มต้นของโบสถ์ที่สร้างในสไตล์บาโรกแบบแรกในสมัยจักรวรรดิและเป็นวิหารแห่งแรกในเซนต์
ปีเตอร์สเบิร์กที่ถูกสร้างด้วยหิน โดยหากมองมาจากภายนอกตัวอาคารอาจทำให้ผู้ชมนึกถึงวหิาร
ของออร์โธด็อกซ์ เพราะผนังมีรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้า ประดับด้วยเสา มีรูปปั้นนูนรอบหน้าต่างและ
มียอดแหลม อันเป็นจุดสังเกตที่เป็นลักษณะเด่นจากการหยิบยืมมาจากโบสถ์โปรเตสแตนต์ของ
ยุโรปตะวันตก ฐานของมหาวิหารมีลักษณะเป็นส่ีเหล่ียมผืนผ้าทอดยาวจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สิ่งที่เป็นที่ดึงดูดสายตาคือหน้าวิหารที่ถูกสร้างในสไตล์บาโรก ซึ่งได้
เปล่ียนไปเป็นหอระฆังสูงมียอดแหลมสีทอง บนยอดแหลมประดับด้วยรูปสลักเทวรูปสูง 3.2 เมตร 
และศรลมขนาด 3.8 เมตรบนยอดแหลมของตัววิหาร สิ่งที่มีความโดดเด่นอีกอย่างของมหาวหิาร
คือภายในของมหาวิหารประดับด้วยรูปแกะสลักยืนอยู่ด้านหน้า ซึ่งรูปสลักนั้นเป็นตัวแทนของ ปี
เตอร,์ พอล, และผู้เผยแผ่ศาสนาส่ีคน ทั้งหมดน้ีถูกสร้างโดยสถาปนิกที่ช่ือว่า Ivan Zarudny และ 
I. Telega นอกจากนี้ยังมีภาพวาดไอคอนตกแต่งอยู่ภายในอีกด้วย 

https://www.56thparallel.com/russian-architecture/
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ภาพ: มหาวิหารปีเตอร์และปอล (PETER AND PAUL CATHEDRAL) 

 

 
ภาพ: รูปสลักเทวรูปและศรลมบนยอดแหลมของมหาวิหารปีเตอร์และปอล (ภาพซ้าย) 

ภาพ: หอนาฬิกาและรูปสลักทูตสวรรค์เครูบ (A clock and an image of a Cherub) (ภาพขวา) 
ที่มา: http://www.saint-petersburg.com/cathedrals/peter-paul-cathedral/  

 
นอกจากน้ี ซาร์ปีเตอร์มหาราชยังทรงโปรดให้สร้างพระราชวังเมนชิกอฟ (Menshikov 

Palace) พระราชวังเมนชิกอฟเป็นอาคารหินขนาดใหญ่ 3 ชั้น บริเวณรอบพระราชวังมีสวนที่ถูก
ตกแต่งด้วยรูปปั้นและน้ำพุ นอกจากนี้ บนเขื่อนด้านหน้าทางเข้าพระราชวังยังมีการสร้างท่าเทียบ
เรือเพื่อต้อนรับแขกเหรื่อที่มาเยือน ภายในพระราชวังมีการตกแต่งอย่างหรูหรา โดยผนังตกแต่ง
ด้วยหินอ่อน และพื้นปูด้วยไม้ปาร์เกต์เคลือบกาวที่มีราคาแพง และยังมีห้องปูกระเบื้องแบบดตัช์
อีกด้วย พระราชวังแห่งน้ีถกูสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1710 – 1727 โดยสถาปนิกทั้งสามมีช่ือว่า Ludwig 
Fontana, Shedel, และ  Jean-Baptiste Leblond ซ ึ ่ งพระ ราชว ั ง แห ่ งน ี ้ ถ ู ก สร ้ า งด ้ วย
สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกันระหว่างสไตล์บาโรกแบบยุโรปและสถาปัตยกรรมรัสเซียแบบดั้งเดิม
จนถูกเรียกว่า Petrine Baroque น่ันเอง 

http://www.saint-petersburg.com/cathedrals/peter-paul-cathedral/
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ภาพ: พระราชวังเมนชิกอฟ (Menshikov Palace) 

 
ต่อมา ในรัชสมัยของซารีนาแอนนาและซารีนาเอลิซาเบธ สถาปัตยกรรมรัสเซียก็ได้เปล่ียน

จากสไตล์ Petrine Baroque ไปเป็นสไตล์บาโรกที ่หรูหรากว ่าโดยสถาปนิกชาวอ ิตาลี ช่ือ 
Bartolomeo Rastrelli โดยสถาปัตยกรรมรัสเซียใหม่ที ่สร้างด้วยสไตล์บาโรกที ่หรูหราคือ
พระราชวังฤดูหนาว ถูกสร้างครั้งแรกในปี ค.ศ. 1708 โดยเดิมทีเป็นเพียงอาคารไม้หลังเล็ก ๆ แต่
สามปีต่อมาก็ถูกแทนที่ด้วยพระราชวังหิน และซารีนาแอนนาก็ทรงรับส่ังให้ออกแบบตัวพระราชวัง
ให้ใหญ่ขึ้น และสร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1735 ต่อมา เมื่อซารีนาเอลิซาเบธขึ้นครองราชย์ในเวลา
ต่อมา พระองค์ก็ทรงรับส่ังให้ Rastrelli ออกแบบตัวอาคารใหม่ทั้งหมดจนกลายเป็นสถาปัตยกรรม
บาโรกชิ้นเอกของรัสเซีย โดยมีโครงสร้างทั้งหมด 460 ห้อง อาคารทั้งหมด 3 ชั้นสร้างขึ้นรอบ
จัตุรัส โดยแต่ละอาคารก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป แต่เสาของอาคารถูกทาด้วยสีขาวตัดกับ
พื้นหลังสีชมพู พร้อมด้วยเครือเถาที่เป็นปูนปั้นสีทอง ภายในพระราชวังฤดูหนาวมีรูปแกะสลักราว 
176 ตัวที่เรียงรายอยู่บนหลังคา ซึ่งน่ันยิ่งช่วยขับให้สถาปัตยกรรมของพระราชวังมีความโดดเด่น
มากยิ่งขึ้น 

ในรัชสมัยของซารีนาแคทเธอรีนที่ 2 พระองค์ทรงมีรับส่ังให้ยกเลิกการตกแต่งภายในสไตล์
บาโรก แล้วเปลี่ยนไปตกแต่งแบบนีโอคลาสสิกแทน โดยเชิญสถาปนิกจากอิตาลีและสกอตแลนด์
เข้ามาเพื่อออกแบบและสร้างเสาหินในพระราชวังอื่น ๆ อีกด้วย แต่แล้วในปี ค.ศ. 1837 ก็ได้เกิด
เพลิงไหม้ที่พระราชวังฤดูหนาว ทำให้พระราชวังฤดูหนาวต้องถูกบูรณะใหม่ในอีกสี่ปีต่อมา โดยมี
การออกแบบพระราชวังเพิ่มเติมเล็กน้อยแต่ก็ยังคงความเป็นนีโอคลาสสิกอยู่ 

ปัจจุบันได้มีการทาสีของพระราชวังฤดูหนาวภายนอกใหม่คือสีเขียวและสีขาว และกลาย
มาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมงานศิลปะไว้น่ันเอง นอกจากนี้ ยังมีพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine 
Palace) ซึ่งถูกสร้างและตกแต่งด้วยสไตล์บาโรกในตอนแรก และถูกเปล่ียนการตกแต่งภายในเป็น
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สไตล์นีโอคลาสสิกแทนในเวลาต่อมาเช่นเดียวกัน นอกจากการนำสไตล์นีโอคลาสสิกเข้ามาเป็น
ส่วนหน่ึงของสถาปัตยกรรมรัสเซียแล้ว ซารีนาแคทเธอรีนยังได้รับเอาสไตล์การฟ้ืนฟูแบบกอธิคเข้า
มาตามที่ Vasily Bazhenov และ Matvei Kazakov ได้ถวายคำแนะนำแด่พระองค์ด้วย 
   

 
ภาพ: พระราชวังฤดูหนาว 

ที่มา: https://www.britannica.com/place/Winter-Palace  

 
ในรัชสมัยของซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 สถาปัตยกรรมในรัชสมัยพระองค์เรียกว่าสไตลเ์อ็ม

ไพร์ ซึ่งรูปแบบสถาปัตยกรรมดังกล่าวได้นำมาใช้สร้างอาคารและโรงละครตลอดช่วงรัชสมัยของ
พระองค์ รูปแบบของสถาปัตยกรรมสไตล์ดังกล่าวได้แก่วิหารคาซาน (The Kazan Cathedral), 
โรงละครบอลชอย (the Bolshoi Theatre), และประตูชัยนาร์วา (the Narva Triumphal Gate) 
ในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
   

 
ภาพ: มหาวิหารคาซาน (Kazan Cathedral) 

ที่มา: https://beautifulglobal.com/kazan-cathedral-saint-petersburg-russia/ 

https://www.britannica.com/place/Winter-Palace
https://beautifulglobal.com/kazan-cathedral-saint-petersburg-russia/
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ภาพ: โรงละครบอลชอย (Bolshoi Theatre) 

ที่มา: https://theculturetrip.com/europe/russia/articles/a-brief-history-of-the-bolshoi-theatre/  

 

 
ภาพ: ประตูชัยนาร์วา (Narva Triumphal Arch) 

 
ต่อมาในปี ค.ศ. 1830 ซาร์นิโคลัสที่ 1 ก็ได้ปลดล็อกกรอบใหม่ของสถาปัตยกรรมรัสเซีย

และเริ่มเปิดประเทศทำการค้าขายกับชาติอื่น ๆ ยังผลให้เกิดการผสมผสานกันของสถาปัตยกรรม
แบบยุคแรกเข้ามาอีกครั้ง สถาปัตยกรรมโดดเด่นในยุคนี ้ได้แก่มหาวิหารพระคริสต์ผู้ไถ่  (The 
Cathedral of Christ the Saviour) อันเป็นสถาปัตยกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงสไตล์ไบแซนไทน์
อย่างเก่า ถูกสร้างโดย คอนสตันติน โทน แต่อาคารสาธารณะอื่น ๆ ในอาณาจักรกลับถูกสร้างตาม
แบบเรเนอซองส์แทน เช่นพระราชวังเครมลิน (Great Kremlin Palace) หรือ Kremlin Armory 
เป็นต้น 

https://theculturetrip.com/europe/russia/articles/a-brief-history-of-the-bolshoi-theatre/


 

 

 

9 Russian Studies Program, Thammasat University 
 

ในรัชสมัยของซาร์อเล็กซานเดอร์ที่  2 และซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 3 ทรงส่งเสริมให้มีการ
ฟื้นฟูสถาปัตยกรรมของไบแซนไทน์ของรัสเซียเดิม ในขณะที่การก่อสร้างตามแบบผสมผสานจาก
หลากวัฒนธรรมซึ่งกระจายอยู่ทั่วจักรวรรดิรัสเซียก็ได้สะท้อนถึงแนวโน้มการฟ้ืนฟูชาติที่เติบโตขึ้น
เรื่อย ๆ โดยในระหว่างปี ค.ศ. 1895 – 1905 สถาปัตยกรรมอาร์ตนูโวได้เข้ามายังมอสโกและได้รับ
ความนิยมจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งปะทุขึ้นในปี ค.ศ. 1905 – 1914 อันนำไปสู่การฟื้นฟู
สถาปัตยกรรมสไตล์นีโอคลาสสิกของรัสเซีย เช่นการฟื้นฟูสถาปัตยกรรมสไตล์เอ็มไพร์และ
ประเพณีแบบ Palladian ด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้างร่วมสมัย  
   

 
ภาพ: มหาวิหารแห่งพระคริสต์ผู้ไถ่ (Cathedral of Christ the Saviour) 

ที่มา: https://www.trip.com/travel-guide/moscow/cathedral-of-christ-the-saviour-84940/ 

 

 
ภาพ: พระราชวังเครมลิน (Great Kremlin Palace) 
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บทสรุป 
สถาปัตยกรรมของรัสเซียถือได้ว่าเป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมจากหลากหลายรูปแบบ 

จากหลากหลายวัฒนธรรม ทำให้สถาปัตยกรรมของรัสเซียมีความโดดเด่นเฉพาะตัว โดยเฉพาะใน
สมัยจักรวรรดิที่ถือได้ว่าสถาปัตยกรรมได้รับการพัฒนาให้ดูทันสมัยมากขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศใน
ยุโรปอื่น ๆ ที่ได้ผ่านสมัยของการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมมาแล้ว ซึ่งถ้าเปรียบเทียบสถาปัตยกรรม
รัสเซียในสมัยก่อนหน้ากับสมัยจักรวรรดิ จะยิ่งเห็นได้ชัดว่าสถาปัตยกรรมในสมัยจักรวรรดิมีความ
หรูหราและดูยิ่งใหญ่กว่าสถาปัตยกรรมในสมัยก่อนหน้า ดังจะเห็นได้จากการจ้างวานสถาปนิกที่มี
ฝีมือจากต่างประเทศเข้ามายังจักรรวรรดิรัสเซียเพื่อออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมและตกแต่ง
ภายในอาคารและวิหารให้หรูหราสวยงาม ปัจจุบันสถานที่เหล่าน้ีได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและ
พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมงานศิลปะต่าง ๆ  ไว้อย่างมากมาย ซึ่งเราก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมและศึกษา
ประวัติศาสตร์ผ่านการพัฒนาการของสถาปัตยกรรมรัสเซียได้อีกด้วย 
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