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’A PROPOS

Оскільки перші камені відносно молодої дис�
ципліни — архітектурознавства — закладаються поряд
зі спорудами, але іншими руками, на інших підмур�
ках, у зовсім інший спосіб, можна говорити, що й опис
архітектурних витворів, який дістався у спадок євро�
пейській естетиці (як довільний прагматичний її до�
важок), певною мірою корелює з п’ятьма «великими
стилями» європейського мистецтва і європейської
архітектури: романським (X–XII ст.), ґотичним (XIII–
XVI ст.), ренесансом (XV–XVI ст.), бароко (від кінця
XVI ст. в Італії) та класицизмом (від XVII ст. у Фран�
ції, з XVIII ст. в інших країнах, зокрема й у Росії).
Це не означає, що романські «архітектурознавці» були
менш вишуканими, ніж ренесансні або барокові,
це означає, що матеріал для наповнення текстового
простору архітектурознавчих трактатів вони брали
на сусідньому будівельному майданчику. Лише після
класицизму йтиметься про появу архітектурної науки
як особливої галузі вжиткового знання у царині тех�
нічного створення архітектурної форми.
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There was an Old Man of Vesuvius,

Who studied the works of Vitruvius;

When the flames burnt his book,

To drinking he took,

That morbid Old Man of Vesuvius.

Edward LEAR, 1846



пошукових систем (на кшталт Google) дають змогу без
зусиль і зайвої витрати паперу віднайти потрібне. Назву
тільки два імені науковців, які внесли вагому аналітичну
дещицю у розвиток історії архітектурознавства,
це Олександр Венедиктов (1897–1970) та Олександр
Раппапорт (нар. 1941). Окрім них у цій галузі працю�
вали Наталія Адаскіна, Джон Боулт, Євгенія Кири�
ченко, Ніколетта Міслер, Наталія Овчинникова, Ганна
Опочинська, Федір Стукалов�Погодін, Ольга Сєвєр�
цева, Анатолій Стригальов, Валентина Усова. 

Презентований «Нарис» це свого роду заготовка,
матриця для наступної «Історії архітектурознавства»,
опрацювання якої вже, здається, на часі: в архітекту�
рознавстві вже наявні риси його історії. Втім, винахід
колеса до завдань теперішньої книжки не входить.

Тлумачення основних уживаних споріднених по�
нять (архітектура, архітектурна наука, архітектурна
форма, архітектурний етикет, архітектурний образ,
естетика архітектури, історія архітектури, теорія архі�
тектури, філософія архітектури) подано наприкінці,
за списком літератури, який віддзеркалює бібліогра�
фічні авторські уподобання. 
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Десь двісті років тому цю науку у вигляді теорії
й історії архітектурних форм, їх техніко�технологіч�
ної організації та художнього опорядження було
більш�менш сформовано в Німеччині, сто шістдесят
років тому — у Франції, трохи більше ста років тому —
в Російській імперії і близько дев’яноста — у підбіль�
шовицькій Росії. Виявилося, що твір архітектури —
не просто гра уяви, свавільна примха дотепної людини,
але матеріалізований відбиток узвичаєних традицій,
світогляду і розвитку будівельної техніки, має природ�
жену властивість уособлювати формотворчу волю
кожної епохи мовою часо�просторових універсалій.
Звідси науковці дійшли висновку, що за архітектурни�
ми пам’ятками можна судити про побут і художній
смак, технічну й функціональну довершеність. У пошу�
ках підвалин їх взаємодії дослідники досягли успіху.
Вивчивши різні способи мислення й відчуття, збагнули,
що саме це має значення першорядне. Ці способи
пов’язані із найважливішими історичними подіями,
людськими вчинками, винаходами і пересторогами.
З того моменту не лише в архітектурній науці, а й уза�
галі в історичній науці доскіпливо почало вивчатися
все: предмет, метод, засоби, уявлення про закони
й причини. Що це за зміни, яким чином і завдяки чому
вони відбувались і як, на мою думку, мають відбувати�
ся надалі, про це й піде мова у книжці, котра
покликана вкотре «розширити простір нашого здиву�
вання» (В. Одоєвський).

Хоча текст нарисів має принципово компілятив�
ний, а через те дещо«плагіатний» характер, бібліогра�
фічні посилання на праці згадуваних у ньому осіб не на�
водяться: мережа Інтернет і лексична досконалість
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Михайло Алпатов



1. Що таке архітектурознавство. Теоретичні
праці мистецтвознавців останньої третини ХІХ ст., пе�
реважно у Німеччині й Австрії, і першої третини
ХХ ст., переважно у Росії (у Державній академії
художніх наук та Академії архітектури СРСР), засвід�
чили, що архітектурознавство як гуманітарна дисцип�
ліна, котра послуговується методологією інших гума�
нітарних дисциплін, репрезентує особливий спектр
досліджень як в історико�культурному, так і в ідеаліс�
тичного сенсі (у платонівському тезаурусі й тезаурусі
німецької класичної філософії й естетики).

Матеріал, який вивчає та пояснює історичне архі�
тектурознавство у цілому, складається із творчої діяль�
ності архітекторів, матеріальних результатів їхньої
діяльності й іконографо�іконологічного осмислення
діяльності архітекторів у творах літератури.

Під архітектурознавством ми розуміємо систе�
му гуманітарного знання про архітектуру як особливе
явище суспільного буття і форму творчої діяльності,
про її генезис, сутність, суспільні та культурні функції.
Архітектурознавство охоплює історію архітектури,
що досліджує магістральні процеси розвитку світової
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I

ІСТОРИЧНА КОНСТАНТНІСТЬ
АРХІТЕКТУРОЗНАВСТВА

Штрихові (туш, перо) портрети виконані архітек�
тором Вадимом Бакаловим, який на початку 1990�х
у графічний спосіб підтримав мою ідею створити цикл
наукових портретів «Майстри вітчизняного архітекту�
рознавства». Той рукопис лишився незавершеним,
а графіка В. Бакалова чудово прислужилася цій книж�
ці. Портрети архітектурознавців і архітектурних пись�
менників подано за абеткою прізвищ — у найдемокра�
тичніший спосіб.

Для того, аби книжка була такою, якою її бачить
читач, на моє прохання до її рукопису долучилися мої
друзі та колеги — рецензенти професор Олександр
Клековкін і професор Михайло Селівачов (більшість
їхніх зауважень було враховано), а також літературні
редактори — Любов Дрофань і Іван Кулінський, заува�
ження яких враховано безумовно. Всім уклінно дякую.

Київ, листопад 2013 р.



Архітектурознавчий текст — текст, який уможливлює
самоструктурування не лише в інформативному, а й у
літературному сенсі. Як і будь�яка гуманітарна дис�
ципліна, архітектурознавство передбачає, як правило,
дві мети: охоплювати досліджувані явища в їхньому
внутрішньому та зовнішньому взаємозв’язку; досягати
цього, щонайменше беручи за основу логічно взаємо�
незалежні поняття і довільно визначені зв’язки між ни�
ми (основні закони й аксіоми). Основний метод до�
слідження в архітектурознавстві це герменевтичний
метод: читання різного роду повідомлень (літератур�
них, просторових, функціонально�розпланувальних),
аналіз прочитаного або його інтерпретація. Інтерпре�
тація повинна бути переконливою.

Простір архітектури і простір архітектурознавст�
ва відрізняються. У першому створюються матеріальні
форми, у другому — текст про ці форми або про кон�
текст, у якому вони змогли виникнути. Архітектуро�
знавець, з одного боку, має справу з об’єктивно наяв�
ним матеріалом архітектурних форм, стилістичних
закономірностей, функціонально�розпланувальних
принципів організації архітектурного простору, з ін�
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архітектури, еволюцію і зміну стилістичних характери�
стик, особливості архітектурних шкіл, національних
і регіональних напрямів, творчість і методи праці окре�
мих архітекторів, а також архітектурну критику, яка
пояснює й оцінює сучасні твори архітектурної твор�
чості, аналізує проблеми формоутворення, взаємодію
і зв’язок архітектури з іншими сферами культури і сус�
пільства, формами світогляду, естетичним ідеалом
тощо. Архітектурознавство тісно пов’язане з історією
культури, філософією, соціологією, психологією, іноді
не гребує використовувати прикладні результати при�
родничих і технічних наук.

Особливо зазначимо: неологізм «архітектуро�
знавство» не тотожний поняттю «архітектурна нау�
ка»; це різні речі. Архітектурознавство репрезентує
гуманітарне знання, його матеріалом є те, що було
красно писано про архітектуру, «за архітектуру», що�
до архітектури — явище (суспільного буття) і архітек�
турні форми, котрі це явище унаочнюють. Архітектур�
на ж наука репрезентує передусім знання технічні,
щось на кшталт радянської «виробничої гімнастики»
з архітектурного фаху.

Архітектурознавство літературоцентричне, ос�
кільки оперує словом, а не будівельними матеріалами,
і через те саме поняття є його цеглиною. В логоцент�
ричності архітектурознавства криється умова його іс�
нування у просторі культури. Архітектурознавство
має специфічний предмет розгляду, є особливою текс�
товою формою активізації дослідницької та читацької
уваги до транссуб’єктивного об’єкта, який щоразу ко�
респондує із самим єством людини, а не тільки з її інте�
лектуальною організацією чи фізичними параметрами.
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Леон Баттіста Альберті
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як необхідна. Подальша ретроспекція неминуче виведе
дослідника до замовника твору, до соціального кола,
якому належав замовник, і до кола, в якому обертався
архітектор, до тих стилістико�смакових уподобань, які
створили архітектурну форму епохи. За «довкіллям»
неодмінно можна буде зрозуміти вибір техніки вико�
нання будівлі, матеріалів і конструкцій тощо. Однак
у «проміжку» між архітектурною ідеєю та її реаліза�
цією в дотичному матеріалі (камені) неодмінно виявить�
ся інформаційна лакуна, яку архітектурознавець і зму�
шений реконструювати, заповнюючи не стільки власною
естетично ініційованою дотепністю, скільки наявним
навколоархітектурним матеріалом. Перш за все текс�
тами, — і через те спочатку має виступити у ролі герме�
невта. Архітектурознавчий «обмір» — не архітектурний
кресленик, а літературний твір, вибудуваний за певними
законами й витриманий у певному жанрі.

Втім, предмет архітектурознавчого дослідження
це діяння людей і для людей. Зворотній бік будь�якої
справжньої архітектури (тобто такої, що найщільніше
і найчесніше відображає потреби часу й суспільства) —
це переживання, живий досвід, душевні й творчі про�

шого, — із текстами про цей матеріал, з «обтекстівка�
ми» цього матеріалу. Архітектурознавство як окрема
дисципліна існує тому, що людині цікаво («кортить»)
знати, як облаштована архітектура (форма суспільно�
го буття) окрім її внутрішньоцехового, банально�ре�
місничого змісту, і через те літературна форма під�
твердження суджень — свого роду «художня архітек�
тура» (А. Мардер) тексту про архітектуру. Результати
архітектурознавчих студій є метафоричними стосовно
того матеріалу, з яким має справу архітектурознавець.

Архітектурознавство і мистецтвознавство різнять�
ся не стільки предметом і об’єктом міркувань (архітек�
тура — форма суспільного буття, мистецтво — форма
суспільної свідомості, за Мардером), скільки методом
звернення дослідника до досліджуваного матеріалу.
Не через те мистецтвознавство є знанням про мис�
тецтво, що його предмет — твір живопису, скульптури,
музична річ, театральна постановка або кінофільм;
не через те архітектурознавство є знанням про архі�
тектуру, що його завдання — з’ясування художньої
природи будівель і споруд в їх іманентному і трансцен�
дентному розвитку. Ці дисципліни є такими через те,
що метою і рушійною силою їхнього існування так чи
інакше опиняється виразна форма, що певним чином
стосується естетичного, тобто небайдужого.

Дослідження твору архітектури — те саме, що й
«проектування навпаки», але без циркуля, лінійок,
складних комп’ютерних програм і доскіпливого замов�
ника. Аби осягнути сутність таких, що спровокували ту
чи іншу форму громадських (смак, мода) і особистісних
(творчість) процесів, слід де�конструювати твір, розіб�
рати його до того моменту, коли ідея твору означилася
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до історії літератури або живопису, історія архітекту�
ри, її теми, її видатні події та герої можуть бути близь�
кими значній масі людей незалежно від їхніх інтересів
і знань». Зараз очевидно, що не лише історія архітекту�
ри, а й її теорія, взята у культурологічному вимірі, може
бути цікавою не архітекторам. Головне — аби було
красно написано.

Нині роль і місце архітектурознавства в культурі
є дещо іншими: архітектор відхрещується від архітекту�
рознавця, мистецтвознавець і культуролог, навспак, ви�
являють до нього зацікавленість. Вчені ступені архітек�
турознавцям присуджують не за архітектурним фахом
(що було би логічним), а за мистецтвознавчим, розгля�
даючи архітектурознавця як, по�перше, «недоархітек�
тора», по�друге, не розуміючи, що архітектурознавство
є однією з суспільно значимих форм саме архітектурної
діяльності, а не мистецтвознавчої. Втім, розгляд ма�
теріалу, що передував як усталенню архітектурознавст�
ва, так і його утвердженню в ролі самостійної наукової
дисципліни гуманітарного (мистецтвознавчого) циклу
із власним предметом і методологічним інструментарі�
єм, не буде зайвим. 
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цеси, пов’язані з цим досвідом. Будь�які порухи думки,
що узагальнюють, упорядковують наш досвід і тим
самим збільшують його корисність для нас і для інших —
також на користь архітекторові. Cфера досвіду, в якій
працює архітектор і за якою стежить архітектурозна�
вець, не відрізняється від сфери, якою живляться поет,
філософ або політик.

Аби зі значною часткою ймовірності судити про
архітектуру, описовий мистецтвознавчий підхід, навіть
озброєний історико�культурною ерудицією дослідни�
ка, знанням біографічних подробиць про автора твору
тощо, — такий підхід навряд чи згодиться. Його звору�
шлива інфантильність має вступати на лайливе поле
дослідження пізніше, ніж гіпсові кучері у бароковому
інтер’єрі, — коли виконано головну роботу: з’ясовано,
як побудовано всю будівлю і як організовано її ін�
тер’єр. Мистецтвознавчий аналіз — те, чим слід завер�
шувати вивчення твору, щось на кшталт наведення ло�
ску на лаковане взуття. Починати ж слід з початку:
із секретів кравецтва і технології вичинки шкіри.

Можна говорити, що архітектурознавець, який
живе в певному часі й у певній країні, мав насамперед
рефлексувати про те, що бачив на запорошених вапном
будівельних майданчиках, і крім цього міг не побачити
нічого. Можливо, саме так і слід оцінювати працю архі�
тектурознавця минулих століть, починаючи з Вітрувія.

Російський архітектурознавець Давид Аркін у пе�
редмові до книжки «Образи архітектури» (1941) напи�
сав, що мало кому з його тодішніх колег спадало на дум�
ку: все, що пишеться про архітектуру, призначається
майже винятково для архітектора, тобто читача, який
має у цій галузі фахову підготовку. «Але, подібно
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го архітектурознавства лишилися незначні фрагменти.
Найзначнішим з них був теоретичний твір римського
інженера�фортифікатора (якого тепер вважають ар�
хітектором) Вітрувія «Десять книг про архітектуру».
У цьому трактаті збереглися для нащадків головні ос�
нови тодішньої «науки про архітектуру»: викладено
теорію походження архітектури, сформульовано вчен�
ня про ордери, наведено правила будівництва міст,
проголошено тріаду вимог, які висувалися до архітек�
турних форм. Ця тріада — корисність, міцність, кра�
са — була вкрай метафоричною, нечіткою, але налаш�
товувала архітекторську свідомість на правильне ро�
зуміння природи створення архітектурної форми.

За Аристотелем, який виробникові предмета —
діяльнісному суб’єктові — відводив службову роль, ви�
никнення будь�якої речі або явища передбачає наяв�
ність чотирьох причин: відповідного матеріалу (мате�
ріальна причина), форми (ейдосу, першообразу), яку
цей матеріал прагне набути, потім — мети і, нарешті,
майстра, завдяки діяльності якого аморфний матеріал
набуває конкретних абрисів. У основі аристотелівської
схеми лежить іманентне прагнення будь�якого предме�
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2. Походження архітектурознавства. Євро�
пейська наука про архітектуру (der Architekturwissen�
schaft), як і взагалі будь�яка наука, виникла у старо�
давній Греції. Еллінські теоретики (які ще не знали,
що вони теоретики і вважали себе звичайними пись�
менниками, себто тими, хто свідомо лишає на твердому
матеріалі логічно й художньо зв’язані літери), котрі
у писемний спосіб підбивали підсумок досягненням
архітекторів�практиків, сформулювали правила спів�
мірності у сполученні несучих і несених частин стійко�
во�балкових конструкцій, встановивши тим самим
канон найпершої і найпереконливішої інженерної сис�
теми. Ця система згодом дістала назву ордерної
(від лат. ordo, тобто порядок), була дуже інерційною,
й упродовж декількох століть наче заклякла у творчій
непохитності. 

Основні системи європейського містобудування
також беруть свій початок в еллінській античності.
Письменники�мандрівники описували міста з їх старо�
житностями (на той час теж виникали старожитності),
даючи характеристики й окремим пам’яткам архітекту�
ри. Коли такий опис дещо нагадував розповідь втомле�
ного фаховим життям екскурсовода, він вважався опи�
сом; коли був укладений у художню форму з ознаками
цілісного твору, вважався екфрасисом — творчим опи�
сом, відмінним від попереднього, малотворчого. 

Грецьких авторів пізніше доповнили письменники
стародавнього Рима1. Після його занепаду від антично�
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1 Насмілюся нагадати, що форма родового відмінку слова «Рим»

із закінченням на літеру «а» означає Рим як імперію, із закінченням

на літеру «у» — Рим як місто (у тому числі й сучасне).

Даніелє Барбаро



(прагматикою є архітектурна наука); воно не прагне
навчити архітекторів створення «правильних» архітек�
турних проектів подібно до того, як теоретична грама�
тика не навчає мистецтва правопису; воно не встанов�
лює правила, але пізнає закони, і через те виступає
відносно архітектури не як керівництво/вказівка, а як
метамова опису явищ і форм. Якщо нормативна «по�
етика архітектури» (що презентована інститутом
архітектурної критики) прагне розділити архітектурні
твори на «правильні» й «неправильні», то архітекту�
рознавство не ставить за мету вилучити з розгляду
будь�які явища або об’єкти; якщо хоча б один з них не
вкладається у рамки обраної теоретичної моделі, архі�
тектурознавець скоріше визнає незадовільність своєї
теорії, ніж буде вказувати на недоліки твору, що роз�
глядався, буде прагнути до її перебудови, а не до «від�
лучення» незвичного твору від архітектури. Звісно —
якщо він чесний архітектурознавець. Прагнучи «навчи�
ти» авторів складати зразкові архітектурні проекти,
нормативна поетика (і Вітрувій, і пізніше до певної міри
Альберті, і Палладіо, і особливо Віньйола) тяжіє до то�
го, аби фіксувати тільки такі компоненти творів, які мо�
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та (створеного майстром) досягти своєї смислової
та структурної завершеності, ентелехії (здійснен�
ності): серед предметів будь�якого роду існують (або
можуть існувати) такі, в яких реалізуються всі внут�
рішні можливості, притаманні цьому роду. Людську
діяльність Аристотель трактував як пасивне начало,
підводив її під поняття «мистецтво», яке визначав (від�
повідно до класичної традиції) як уміння, що спира�
ється на загальне знання правил даного виду діяльно�
сті, як вправність, майстерність, котрі слід виявляти
в будь�якій справі і в будь�якому ремеслі. Найваж�
ливішою особливістю будь�якого мистецтва, за Арис�
тотелем, є те, що його можна навчитися.

Наукою про таке виготовлення, скажімо, поетич�
них творів, вказівками до створення зразкових тра�
гедій (і комедій?) була «Поетика» Аристотеля, котру
можна схарактеризувати у трьох аспектах. По�перше,
маючи на меті настановити поета у його ремеслі, вона
містила телеологічну спрямованість. По�друге, вона
мала нормативно�настановчий характер, оскільки ро�
зумілася як придатні на всі часи непохитні правила, ко�
трих поетові належить додержувати, аби його твір від�
повідав уявленням про довершену форму. По�третє,
вона була прагматичною, оскільки ці правила являли
собою звід практичних приписів. На цих саме методич�
них засадах створив свою «теорію архітектури» і Віт�
рувій: повчальність, нормативність, незаперечність.

Проведення паралелі між творами двох давніх ав�
торів дає змогу відчути відмінність завдань архітекту�
рознавства від завдань «мистецтва поезії» Аристотеля
і Вітрувієвого трактату, хоча вони живилися з одного
джерельця. Архітектурознавство не є прагматичним
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системи антиків. Коли ж напочатку XV ст. був «здо�
бутий» трактат Вітрувія (немов стигмати св. Францис�
ка), не призабутий і за середньовіччя, на міцному ґрун�
ті його «Десяти книг» пишучі теоретики XV–XVI ст.
знову починають зводити будівлю європейського ар�
хітектурознавства. Відтоді Вітрувій став наріжним
каменем архітектурознавства вже навічно, його при�
марою, видивом, фантомом.

Стиль XVII століття — бароко, у практиці якого
було своєрідно інтерпретовано ордер, — не містить
оригінальної архітектурної думки. Та XVII ст. у Фран�
ції, а за ним і XVIII ст. у різних країнах Європи були
добою численних і розмаїтих теорій останнього істо�
ричного стилю ордерних архітектурних форм — кла�
сицизму. Жодний із теоретиків не забував про Вітру�
вія, але ставлення до нього впродовж часу змінювало�
ся: від майже повного обожнювання до критики,
дедалі більш різкої. Але Вітрувію все те було байдуже.

XV–XVI століття були епохою архітектурних
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жуть безпосередньо усвідомлюватися їхніми авторами.
На противагу цьому архітектурознавство рішуче від�
мовляється від прагматичної функції й зазвичай прагне
викрити, проаналізувати й описати ті глибинні (суспіль�
но�культурні) щаблі архітектури, які автори найчастіше
не усвідомлюють: вони реалізуються у творах незалеж�
но від суб’єктивних намірів, навіть активно творчих.
Архітектурознавство це не партитура, це сама музика.

3. Архітектурознавство і архітектурні стилі: кро�
ками Вітрувія. Теоретичні основи перших історичних
архітектурних стилів нової ери — романського і ґотич�
ного — у писемних пам’ятках достатнього висвітлення
не отримали: правила і вказівки, рецепти й інструмент
передавалися від покоління до покоління архітекторів
і будівничих, зазвичай під покривом таємничості. Для
реконструкції теорії архітектури середньовіччя недо�
статньо таких пам’яток XII–XIII ст., як мемуари абата
Сюжера з описом будівництва в абатстві Сен�Дені
або «Книга пропорцій» архітектора Віллара з містечка
Оннекур з креслениками та математичними обрахун�
ками. Деяке значення для архітектурної практики мали
і мірабілії — фантастичні описи Риму та його зодчесь�
ких чудес. Але для екфрастичного архітектурознавст�
ва вони були вагомими.

Ренесанс — художня стилістика Відродження1 —
в архітектурі був стилістикою відродження ордерної
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1 Поняття Ренесанс у культурологічній і мистецтвознавчій науках

відрізняється від поняття Відродження. Відродження це культурно�

історична епоха, породжена безприкладним переворотом, що відбувся

у XIV–XVI ст. у межах європейського феодалізму; Ренесанс це стиль

культури Відродження. Втім, його лише умовно можна назвати «сти�
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лем культури» через те, що в добу Відродження поряд із ренесансом

існують й інші художні стилі, наприклад, ґотика. 



стиль як семантичну форму художнього усуспільнення
можна говорити тільки стосовно функціоналізму/кон�
структивізму. Міра його оригінальності була такою са�
мою, як поява давньогрецького ордера порівняно
з глинобитними спорудами дикунів. На той час «вели�
кого стилю» не винайшли: Європа була розхитана,
роздерта політичними суперечками, а будь�яка велика
форма ґрунтується, з одного боку, на пасторальності,
з іншого, — на впевненості. Пасторальність —
од почуття, упевненість — від розуму.

З другої половини ХІХ ст. збільшується кількість
археологічних експедицій, ускладнюються і витончу�
ються методи студіювання та фіксації пам’яток архі�
тектури. Результатом стає поява строго наукових
праць з історії архітектури, створених на основі уза�
гальненого матеріалу. Декому вони видавалися пере�
конливими.

У перше десятиліття ХХ ст. існували всі передумо�
ви для народження нових архітектурних форм, які б
принципово і рішуче відрізнялися від старих ордерних.
Саме тоді з архітектурознавства виокремилася оста�
точно, як особлива галузь, архітектурна наука, або на�
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трактатів, XVII–XVIII ст. — архітектурознавчих тео�
рій. Але XVIII ст. можна назвати і століттям архітек�
турних увражів: опубліковані результати обстеження
місцевих пам’яток архітектури і діяльності археологіч�
них експедицій становлять важливий матеріал для уза�
гальненої історії європейської архітектури.

З першої половини ХІХ ст. лунають зухвалі голо�
си, які вимагали негайного створення нового архітек�
турного стилю. У другій половині цього століття ці
голоси звучать уже більш гучно — немов півні на світан�
ку, — окремі висловлювання перетворюються на струн�
кі теорії, які віддзеркалюються на практиці найпрогре�
сивніших архітекторів різних країн Західної Європи
(до речі, дедалі більшого значення набуває для Європи
й архітектурна практика Північної Америки — адже
третій президент Сполучених Штатів, цікавий філософ
і дипломат Томас Джефферсон, якого увічнено на  рід�
кісній дводоларовій купюрі, був і неабияким архітек�
тором�аматором). Напевно, на той час — час запеклих
теоретичних суперечок літературних романтиків (на�
приклад, «про давні й нові») — вважалося, що стиль
в архітектурі це те, що можна штучно витворити —
треба лише зосередитися, добре поміркувати, чого лю�
ди ще не бачили, взяти до рук олівець або якесь інше
креслярське приладдя, й усю цю вигадку намалювати. 

Причину, з якої цей новий стиль, про який не го�
ворили — просто кричали культуркритики і мистец�
твознавці ХІХ ст., не з’являвся, — вбачали у недо�
статній талановитості тих, від кого очікували на його
появу. Про те, що все не так просто, як хотілося б,
дізналися набагато пізніше. Але факт лишається фак�
том: після класицизму й ампіру про архітектурний
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що автор не протоколіст чужих ідей і почуттів, але та�
кож і сам має почуття й ідеї, ідеологічний кругозір,
у відлунні якого відображає зовнішній для нього світ,
і що роль твору через це ніяк не може бути зведена
до ролі свідчення і пам’ятки своєї епохи. Претендуючи
на створення історії літератури, представники школи
насправді тяжіли до створення історії культури (і циві�
лізації), історії суспільної думки або суспільних рухів,
що стоять за спиною власне літературного розвитку.
Вони прагнули показати наскрізну єдність людської
(принаймні європейської) культури, і можливо, саме
це висуває діяльність культурно�історичної школу
у перший ряд культурознавства. Позитивна ознака
школи — в її свідомому розототожненні з усякого ро�
ду нормативністю й аісторизмом: «сучасна естетика,
— писав Іполит Тен, — відрізняється від старої своїм
історизмом і відсутністю догматизму, тобто тим,
що вона не нав’язує правила, а констатує закони»;
втім, ці закони представники школи тлумачили у пози�
тивістичному дусі: «незалежно від того, чи мають фак�
ти фізичну або моральнісну природу, у них завжди
є причини; подібно до того, як існують вони для трав�
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ука про проектування і будівництво, зокрема —
про створення міст (вона дістала назву урбанізм).

Після Першої світової війни в Європі й за її межа�
ми широко розповсюдилася так звана нова архітекту�
ра нових соціальних умов, нових матеріалів, які витіс�
нили дерево і камінь, нових конструкцій, які заступили
місце стійково�балкової системи. Нова архітектура ви�
магала і нової науки. З’являються нові архітектурні те�
орії, автори яких прагнуть поєднати дещицю архітек�
турознавчого досвіду з чималим напрацюванням ар�
хітектурної науки. Виходять у світ перші праці з історії
вже нової архітектури.

4. Культурно�історична школа і подальший архі�
тектурознавчий вишкіл. Від нормативного теоретизу�
вання Вітрувія до сьогоднішнього культурологічного
архітектурознавства пошук основ архітектури як сфе�
ри комплексної діяльності людини з перетворення
природного середовища на функціонально штучне від�
бувалося як становлення культурно�історичної шко�
ли — впливового методологічного напряму переважно
другої половини ХІХ ст., що висвітлив цілу плеяду ви�
значних істориків літератури й узагалі культури
(Іп. Тен, Ф. Брюнетьєр, Г. Лансон; В. Шерер, Г. Ґетнер;
Г. Брандес; О. Пипін, М. Тихонравов та ін.).

Науковці, які працювали в рамках цієї школи, шу�
кали цінність літератури не у ній самій, а у закарбова�
ному нею предметі, що існує до і незалежно від твору
й лише віддзеркалюється у ньому. За суттю методо�
логії ця школа ігнорувала те, що література не пасивно
«закарбовує» життя, але активно його осмислює,
що твір — не сама дійсність, яка слухняно відлита
у слова, форми або фарби, але точка зору на неї,
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ра Габричевського, Андрія Губера, Миколи Жинкіна,
Василя Зубова, Єремії Йоффе, Дмитра Недовича,
Олексія Некрасова, Олександра Саккетті, Олексія Си�
дорова, Олексія Ціреса, Сергія Шервінського, створені
par excellence у стінах ДАХН, а потім й у Видавництві
Академії архітектури (передмови Габричевського та
коментарі до російськомовних видань класичних трак�
татів) — досі останнє слово історико�культурологічно�
го архітектурознавства. На початку 1930�х, спохопив�
шись, ДАХН ліквідували, його співробітників за брех�
ливими і неймовірними звинуваченнями арештували.
Напевно, більшовики керувалися такою логікою:
«Крестьяне Сибирской коммуны требовали взыскать
с Пастернака обратно гонорар за стихи, которые
не были поняты».

В Україні найцікавішою є виразна концепція есте�
тики архітектури Абрама Мардера (однойменна моно�
графія вийшла 1988 р. у Москві), знехтувана україн�
ськими архітектурознавцями, але приваблива для ро�
сійських науковців. Традиційність такого ставлення
свідчить на користь того, що йдеться про справді непе�
ресічну архітектурознавчу концепцію.
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лення, м’язового руху або тваринного тепла, існують
вони і для честолюбства, для відваги і для правдивості.
Порок і чеснота це такі самі продукти, як купорос
або цукор» (Тен). Врешті, архітектурознавця цікавить
проблема свободи і творчої активності конкретної
особистості, котра, з одного боку, створює архітек�
турну форму, з іншого, — творить себе «за допомогою
історії, всередині історії і для історії» (Ж.�П. Сартр).

Власне, до появи в останній третині ХІХ ст. мюн�
хенської та віденської шкіл мистецтвознавства, які бу�
ли й лишаються неподоланними вершинами цієї науки
(на сьогодні просто немає науковців такого розумового
й ерудиційного цензу), — до цього часу говорити про
архітектурознавство у сучасному розумінні смішно: на�
громадження відомостей про архітектурні пам’ятки
за всіх спроб узагальнення було явищем все ж таки іс�
торії архітектури — важливим і необхідним, але радше
фізичним, аніж розумовим. Історія архітектури остан�
ніх півтора століть створюється на кшталт природничої
історії — шляхом спостережень і класифікації. При�
родна історія архітектури, що подібна до погано пере�
тлумаченого дарвінізму, є справжньою метою історич�
ного (історико�культурного) архітектурознавства.

Допіру в 1920�х, у Москві, в Державній академії
художніх наук (ДАХН) кілька науковців, випускників
переважно історико�філологічних факультетів, під�
несли архітектурознавство на той щабель, до якого
нині ще треба дотягнутися. Архітектура для цих соці�
ально «зайвих людей» стала у більшовицькі 1920–1930�і
тією науковою нішею, в якій вони хоч якось могли ре�
алізуватися — перед тим як відсидіти (або загинути)
у таборах. Тексти Олександра Венедиктова, Олександ�
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вже зовсім без певного роду занять. Із останніх яскра�
вішими виявилися Ле Корбюзьє та Людвіґ Міс ван дер
Рое. Тому не дивно, що архітектурною практикою зай�
малися не в останню чергу люди, які належали так або
інакше до інженерно�будівельного цеху (Володимир
Шухов, Густав Ейфель). І вже зовсім недивно, що ар�
хітектурна наука приваблювала фахівців з нарисної ге�
ометрії (Степан Колотов, Михайло Євстифєєв, Олексій
Підгорний1), будівельної фізики, акустики, теплотех�
ніки й інших дисциплін, без володіння якими ма�
теріалізація переважного масиву архітектурних про�
ектів та ідей неможлива. Так само й архітектурознав�
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Про рівень західного культурологічного архітек�
турознавства — досить високий — свідчать хоча б збір�
ник вибраних текстів «Осмислюючи архітектуру на тлі
теорії культури» («Rethinking Architecture: A Reader
in Cultural Theory») за редакцією Ніла Ліча, в якому
об’єднано погляди філософів і естетиків ХХ ст. (Тео�
дор Адорно, Гастон Башляр, Ролан Барт, Жорж Батай,
Жан Бодрійяр, брати Ендрю та Вальтер Беньяміни,
Ернст Блох, Жіль Делез, Жак Дерріда, Умберто Еко,
Мішель Фуко, Юрген Габермас, Мартін Гайдеґґер,
Ханс�Ґеорґ Гадамер, Зіґфрід Кракауер, Анрі Лефевр,
Жан�Франсуа Льотар, Ґеорґ Зіммель, Поль Вірільйо
та ін.) на архітектуру як явище, що варте всілякої ува�
ги. Для архітектора це видання має бути настільною
книгою як інструмент для налагодження концептуаль�
ного мислення, для архітектурознавця — прикладом
того, як треба працювати.

5. Типологічні ознаки архітектурознавства.
Скільки архітектурознавців, стільки й архітектуро�
знавств. Архітектурознавство не є експерименталь�
ним, якщо під експериментом розуміти можливість
відтворення досвіду. Досвід архітектурознавця —
внутрішній. Якщо природознавець лише споглядає (не�
хай і зацікавлено) свій предмет як надане йому видови�
ще, гуманітарій зобов’язаний свій предмет пережити
зсередини. Через те не обов’язково, щоб архітектуро�
знавцями були архітектори. Це не їхня справа.
Зауважте: архітектурною практикою займалися казна�
хто: американські президенти (Томас Джефферсон),
математики (Кристофер Рен), лікарі (Клод Перро),
садівники (Джозеф Пекстон), художники (Віктор
Васнєцов, Опанас Сластіон, Сальвадор Далі) і люди
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1 Теоретичні праці з нарисної геометрії в Україні, які самі по собі
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ня є те, як саме працює архітектурна форма, як вона
механічно організована і що треба, аби ця організація
була досконалою. До архітектурознавства архітектур�
на наука має такий самий віддалений стосунок, як ме�
дицина до біології, астрофізика до астрономії, літера�
турознавство до мовознавства.

Будь�яка наука починається з досвіду, а будь�
який досвід спочатку пов’язаний зі станом нашої сві�
домості, всередині якої він міститься, й зумовлений
цілісністю нашої природи. Якщо в архітектора книж�
ковий досвід незначний, цілісність його архітектуроз�
навчої природи є сумнівною. Психологи (наприклад,
Л. Гольдман) вважають, що будь�яка дія суб’єкта являє
собою сукупністю нахилів, тенденцій і бажань, повно�
му задоволенню яких заважає реальна дійсність. На�
певно, бути освіченими архітекторам заважає реміс�
ництво їхнього фаху.

Тією мірою, якою наука є прагненням з’ясувати
належні зв’язки між явищами, будь�які спроби виявити
такі зв’язки між творами архітектури як культурними
явищами, так і соціальними групами, що зініційовують
появу цих творів, опиняються результативнішими, ніж
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ством займалися історики та філологи�класики, а зго�
дом — несподівано — архітектори. Якщо в ділянці
історичного архітектурознавства фахових здібностей
архітекторів ще вистачає, то в ділянці архітектуро�
знавства культурологічного бракує власне загально�
культурних знань, і заповнення цієї лакуни потребує
багаторічного бібліотечного сидіння або просто осві�
ченої людини.

Основна різниця між історичним і культурологіч�
ним архітектурознавством полягає в тому, що у рам�
ках першого досліджується характер взаємовідносин
між архітектурним простором і архітектурною масою
(у термінах Габричевського), щодо природи органі�
зації цих простору і маси, на конкретному матеріалі
дається відповідь, як вони влаштовані, хто їх влашту�
вав і використовував, тобто з’ясовується зовнішня
історія архітектурних організмів. У рамках другого да�
ється відповідь на запитання, чому ці простір і маса
саме такі, а не інші, через що вони саме такі, які чинни�
ки вплинули на те, що вони саме такі, хоча могли би бу�
ти й іншими, хто (або що) був керманичем цих чинників
і який стосунок ці чинники мають до культурних (або
цивілізаційних) процесів. Якщо перший тип архітекту�
рознавства налічує приблизно п’ять століть (в країнах
Східної Європи близько ста років), другий — не більш
як сто п’ятдесят (у нас не більш як вісімдесят). На сьо�
годні це досить споріднений простір пошуку, де історія
архітектури невіддільна від культурології архітектури.
Через те «історик архітектури» й «культуролог архі�
тектури» це дещо різні «типи» архітектурознавців.
Фахівці ж з архітектурної науки взагалі мають бути
вилучені з цього числа, оскільки галуззю їхнього знан�
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суттєвої смислової єдності. Більше того, якщо гіпотеза
про внутрішню єдність архітектурного твору є правдо�
подібною стосовно дійсно видатних творів, розгляну�
тих ізольовано, то коли мова заходить про сукупність
твору одного й того самого автора, міра такої правдо�
подібності знижується. Ось через що будь�яке кон�
кретне дослідження слід починати з аналізу окремих
творів одного автора, слідуючи хронологічному по�
рядку їх появи на світ.

Такий аналіз дасть змогу здійснити попередній
розподіл творів за групами й далі перейти до пошу�
ку — в інтелектуальному, політичному, соціальному
й економічному житті даної епохи — таких структуро�
ваних суспільних груп, у які досліджувані твори мож�
на буде включити як складові, встановивши між цими
творами і тим цілим, до якого вони належать, безпосе�
редні зв’язки, а в особливих сприятливих умовах —
відношення гомології (подібності). Подальше поглиб�
лення такого структурно�генетичного аналізу поляга�
тиме у виокремленні з сукупності емпіричних даних,
що утворюють структуру відносно цілісних утворень,
а потім — у включенні цих утворень як елементів
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будь�які спроби розглядати як справжній об’єкт твор�
чість окремого архітектора. Втім, сама природа видат�
них творів архітектури підказує, в чому мають поляга�
ти їх суттєві ознаки. Ці твори виражають певне бачен�
ня світу, тобто являють собою уривки вигаданої або
концептуалізованої дійсності, структуровані у такий
спосіб, що, не потребуючи якихось суттєвих доповнень
цієї структури, можуть розгортатись у глобальні кар�
тини світу й історії людства. Створення нового твору
архітектури зачіпає й усі інші твори, що йому переду�
вали. Наявні пам’ятки утворюють певний ідеальний
упорядкований ряд, змінюваний з появою серед них
нового (справді нового) твору. Цей визначений ряд за�
вершений до появи нового твору, й аби вистояти перед
сяючим обличчям новизни, він весь, хоча б трохи, по�
винен змінитися. Так перебудовуються співвідношен�
ня, пропорції, значення кожного з творів архітектури
стосовно цілого; це й є збереження зв’язку між старим
і новим. Думка про те, що минуле такою ж мірою кори�
стується теперішнім, якою теперішнє спрямовується
минулим, навряд чи видається безглуздою тому, хто
поділяє ідею про існування певного, заснованого
на співмірності, ряду в європейській (і світовій) архі�
тектурі. Адже незалежно від того, коли народилися
Альберті, Норман Фостер, Костянтин Мельников,
Палладіо або Френк о’Гері, з їхньою появою зміню�
ється все майбутнє світової архітектури.

Не викликає сумніву, що значні архітектурні тво�
ри являють собою зв’язні значущі структури, отож  по�
переднє виокремлення межі досліджуваного об’єкта
задане заздалегідь. Твір нерідко містить у собі й чу�
жорідні елементи, котрі саме і слід відрізняти від його
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6. Античність: Вітрувій. Від усіх текстів антич�
них архітектурознавців (будемо так називати їх по�
сучасному) лишилися тільки їхні імена і невеличкі
фрагменти. Єдиний виняток становлять десять книг
«Опису Еллади» Павсанія, які збереглися повністю.
Характеризуючи пам’ятки архітектури, Павсаній іноді
вказує і на їхній архітектурний ордер, наводить свід�
чення, які стосуються стилістики архітектурних форм.

Лишається все ж таки можливість використати
деякі відомості й тих еллінських літераторів, чиї інте�
реси не були спрямовані безпосередньо на архітек�
туру. Актуальними є деякі думки, пов’язані з архітек�
турою та містобудуванням, що їх висловили Піфагор,
Сократ, Платон і Аристотель. Терміни і поняття,
що йдуть від них, збереглися й досьогодні у первинно�
му значенні або були дещо переосмислені; теорії сим�
волічних і довершених чисел, вчення про гармонічні
й музичні пропорції, зокрема «божественну пропор�
цію», що створюється «золотим перерізом» відрізка
(тобто поділом його у крайньому і середньому відно�
шенні), знайшли застосування в архітектурних текстах
різних століть. Дають матеріал для побудови історії
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в інші, більш широкі структури, але такі, що мають
ту саму природу. Окреслений підхід має, крім іншого,
дві переваги: по�перше, він дає можливість уявити всю
сукупність явищ людського життя в одноманітний (од�
наковий) спосіб, по�друге, дозволяє одночасно як зро�
зуміти, так і пояснити іншим ці явища тією мірою, якою
виокремлення будь�якої значущої структури є проце�
дурою її розуміння, а включення цієї структури
в якусь більш широку структуру є процедурою її пояс�
нення.



тується 996 р.), відроджується і класична ордерна сис�
тема. Правилами, викладеними Вітрувієм, зодчі Захід�
ної Європи користуються впродовж кількох століть,
допускаючи зовнішні зміни, але не змінюючи їх сут�
ності. Упродовж тих самих століть у різних європейсь�
ких країнах Вітрувія вивчають, перекладають, комен�
тують, іноді й критикують. Теоретики і практики
архітектури погоджуються беззастережно або ж із за�
стереженнями з установленими Вітрувієм пропорцій�
ними відношеннями, обговорюють наведені Вітрувієм
правила будівництва міст, приймають або не прийма�
ють його теорію походження кам’яних форм від очере�
тяної чи дерев’яної халупи, цитують й до оскоми
варіюють його метафоричну тріаду. Нагадаю, що саме
вітрувіанський трактат став фундаментом, на якому
починаючи від XV ст. зводилася споруда європейської
архітектурної науки як окремої галузі інтересу і пись�
ма, а відтак й архітектурознавства.

7. Італійське Відродження: Альберті, Філарете,
Віньйола, Палладіо. У XV ст. автор першого ренесан�
сного трактату про архітектуру, енциклопедист Леон
Баттіста Альберті, створює «нового Вітрувія» у «Деся�
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архітектури екфрасиси міст і окремих споруд, вкрап�
лені у монументальні праці еллінських істориків — Ге�
родота, Фукідіда та інших.

Більш�менш стохастичні1 дані того ж характеру
можна віднайти й у творах письменників�істориків
стародавнього Рима: в істориків від Ґая Саллюстія
Кріспа й Корнелія Тацита до Ґая Светонія Транквілла
й Амміана Марцелліна; в енциклопедистів Плінія
Старшого та Марка Теренція Варрона, в епістолах
Плінія Молодшого та Цицерона. Так само щасливим
винятком, яким були у Греції десять книг «Опису Ел�
лади» Павсанія, стали у Римі «Десять книг про архі�
тектуру» Вітрувія, інженера�фортифікатора І ст.
до Р. Х., що дійшли повністю. У цьому творі, який ли�
шається єдиним збереженим архітектурним трактатом
античності, Вітрувій формулює правила класичної ор�
дерної системи, складені стосовно стійково�балкових
конструкцій стародавньої Греції (він називає двадцять
п’ять грецьких імен попередників — архітектурних
практиків і архітектурних письменників). Канонами,
викладеними Вітрувієм, керувалися й архітектори
стародавнього Риму, як поети і драматурги — «Поети�
кою» Аристотеля.

Вітрувіанські канони були призабуті або ж зовсім
забуті у часи, коли у Західній Європі створювалися ар�
хітектурні форми, що належать до ранньохристиянсь�
ких, романських і ґотичних. І лише після того, як у
XV ст. було знайдено рукопис «Десяти книг» (існує
понад вісімдесят середньовічних манускриптів з текс�
том трактату різними мовами; найстарший список да�
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останню чергу для того, аби побачити архітектурну
форму Брунеллескі — не тільки пейзаж. Відтак мис�
тецтво архітектурного пояснення починається саме
з Альберті.

Трактати Вітрувія й Альберті у першому друкова�
ному відтворенні не мали ілюстрацій. Вітрувій отримав
їх уперше у венеційському виданні Трідіно 1511�го,
а набагато досконаліші — в італійському перекладі
з коментарем Чезаре Чезаріано у прискіпливому ви�
данні Да Понте (Комо, 1521). Воно стало прообразом
для німецького перекладу (Вальтера Ріффа), що вий�
шов у Нюрнберзі 1548�го з гравюрами Віргілія Соліса,
Ґеорґа Пентча, Ханса Брозамера та П. Флетнера. Фран�
цузький (неповний) переклад було зроблено на основі
іспанського видання, він вийшов у Парижі (1539) з гра�
вюрами Меркюра Жоллі, а 1547�го з’явився перший
повний французький переклад, ілюстрований Жаном
Гужоном (автором ермітажної статуї Вольтера).

Автор іншого архітектурного трактату того ж сто�
ліття, написаного не благородною латиною, а вульгар�
ним тосканським наріччям, Антоніо Аверліно (Філаре�
те), також згадує Вітрувія (оскільки більше нема кого),
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ти книгах про зодчество». Втім, головним його стиму�
лом було не марнославне змагання з автором давньо�
римських десяти книг, а спроба визначити справжнє
значення архітектури як науки (і мистецтва). Його трі�
ада: необхідність — корисність — насолода. Власне,
саме Альберті був першим у європейському архітекту�
рознавстві, який заклав його основу як окремої науки.
Зрозуміло, під наукою розуміється система положень,
де елементами є поняття, тобто певні у будь�якому
смисловому контексті постійні й загальнозначущі ви�
рази; де сполучення понять обґрунтовані; де, нарешті,
з метою повідомлення знань кожна частина приво�
диться у зв’язок із цілим, оскільки або складова части�
на дійсності завдяки цьому зв’язку положень починає
мислитися у своїй повноті, або певна галузь людської
діяльності досягає впорядкованості. Словом «наука»
ми позначаємо відповідно ту сукупність фактів духов�
ного порядку, в якій спостерігаються перелічені
ознаки. 

Василь Зубов, автор геніальної студії про архітек�
турну теорію Альберті (1946), виокремлює такі мотиви
складної, розгалуженої Альбертієвої концепції: пла�
тонізм; органічні аналогії в архітектурній теорії;
єдність і множинність та сутність пропорціювання; му�
зичні аналогії й архітектурна геометрія; роль «золото�
го перерізу»; визначення за аналогією та його пізна�
вальне значення; принцип аналогії та проблема мас�
штабу; генетичні пояснення; естетична термінологія;
соціальна природа архітектури; храм і вілла; виразність
і зображальність в архітектурі; око і проблема худож�
ньої оптики. Визначення картини як відкритого вікна
також належить Альберті. Він висунувся з нього не в
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можуть перевершити його плату, а з іншого — здатний
завдати значної шкоди так, що ніхто і не дізнається, від
чого вона трапилася». (В’ячеслав Глазичев видав
1999 р. російський переклад цього тексту.)

Відголосом студіювання Вітрувія у XVI ст., коли
у Римі було засновано вітрувіанську Академію доблес�
ті, було «Правило п’яти ордерів архітектури» Джако�
мо да Віньйоли, де для кожного ордера було створено
абстрактний канонічний еталон. «Правило», складене
визначним архітектором�практиком століття, за кіль�
кістю видань можна порівняти лише з «Десятьма
книгами» самого Вітрувія. Сприяючи визріванню і роз�
виткові ордерної архітектури в усіх європейських
країнах, цей трактат був необхідним і для архітектури
бароко, де ордер, втрачаючи конструктивне значення,
здобув декоративний характер, і для архітектури кла�
сицизму з її модульною системою. Лише у ХІХ ст.,
коли еклектичне наслідування стилів минулого стало
панівним напрямом, трактат Віньйоли перетворився
на «мертву академічну шпаргалку». Але Віньйола у то�
му не винний: за викладеними у трактаті правилами він
сам — активний архітектор�практик — не звів жодної
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беручи з його «Десяти книг» опис ордерів. Але голо�
вну увагу він приділяє «способам будівництва міст»,
викладаючи їх знову�таки не без впливу упорядника
«достойного трактату» античності. Філарете з вели�
чезною напругою розтлумачує сюжети пропорційного
влаштування форми і навіть простих вимірів: слово
«квадрат» може означати в нього то квадрат, то пря�
мокутник, то сторону квадрата, то навіть куб або приз�
му — що казати вже про труднощі опису будь�якого
просторового об’єкта. Зате Філарете був натхненним
творцем міста тоді, коли окрім наполовину здійснено�
го проекту маленької площі Сантіссіма Аннунціата
(Ф. Брунеллеско) і проектів мініатюрних міст двох
римських пап, що надихалися містобудівними ідеями,
у Європі не було нічого, що б відрізнялося від суто се�
редньовічного «функціоналізму». 

Вимушений постійно доводити те, що у Флоренції
та Мантуї вже ставало загальним місцем, Філарете, ко�
трий від цього перебував у постійній депресії, відводив
душу на сторінках «Сфорцинди»: він творив власне
місто у постійному діалозі із герцогом Франческо
Сфорца та його нащадком, котрого в уяві навчав осно�
вам рисунку й зодчества. «Я не прагну перераховувати
великі й чудові будівлі, зведені за наказом мужів, до�
стойних слави, — пише Філарете. — Досить розуміти,
що будинок живе і вмирає, що йому допомагають вмер�
ти або жити, як того вимагає хід часу і як трапляється
із самою людиною або тілом її. Будівництво це прист�
расне задоволення, як людини, коли вона закохана.
Я стверджую, що архітектору слід виказувати повагу
й платити йому належну плату за його знання. З одно�
го боку, архітектор вигадує переваги, які одного дня
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років (як, наприклад, Віньйола і Скамоцці в Росії
за Петра І, а Палладіо й набагато пізніше).

Окрему епоху у європейському зодчестві станови�
ли «Чотири книги про архітектуру» (1570) Андреа Пал�
ладіо, який надихався десятьма книгами Вітрувія, але
не наважився написати стільки ж, скільки Вітрувій: часи
були іншими. Наводячи у трактаті вже традиційний
опис архітектурних ордерів, Палладіо впроваджує дві
суттєві новації. У перших двох книгах він ретельно опи�
сує власні будівлі, ілюструючи їх замальованими влас�
норуч фасадами, планами та фрагментами. У четвертій
книзі він графічно реконструює обміряні ним споруди
античного часу. Цю студію можна вважати, по�перше,
у певному сенсі справжньо науковою, по�друге, автомо�
нографічною. Вона зробила класичну мову архітектури
загальнодоступною й універсальною, зіграла виняткову
роль у розвитку архітектурних ідей бароко і класициз�
му XVII–XVIII ст. У російському архітектурознавстві
цікаві спостереження стосовно композицій Палладіо
належать О. Гур’єву, В. Локтєву та А. Радзюкевичу.

Останнім теоретиком архітектури італійського Ре�
несансу був учень і помічник Палладіо Вінченцо Ска�

будівлі (крім однієї деталі: карнизу вілли Фарнезе у Ка�
прарола), але епігони про це не знали.

Якби збереглися інші теоретичні твори Віньйоли,
доля його трактату була би, напевно, іншою; можливо,
що догматичні й формальні короткі вказівки дістали б
недостатнє для них принципове і наукове обґрунтуван�
ня, яке компенсувало негативний вплив, що його спра�
вив Віньйолів трактат на європейську архітектурну
практику. Усі питання до «Правила» можуть бути зве�
дені до такого: чим пояснити, що Віньйола, хоча й у ко�
ротких вказівках, розглядає ордер як зовсім абстрактну
схему, ніяк не пов’язуючи його з проблемами масштабу
і абсолютних розмірів? Чим пояснити, що він ані слова
не каже про взаємну залежність висоти колони, її зву�
ження/опуклості (ентазису) і розміру інтерколумнію?
Якою є середня, оптимальна висота ордера, котру Вінь�
йола поклав в основу своєї системи пропорцій? Олек�
сандр Габричевський, автор передмови до російського
перекладу «Правила», наче глузує: передбачати,
що «Правило» є не більше ніж короткою інструкцією
для мулярів й ліпників, навряд чи можливо, якщо вірити
автору, котрий у передмові прямо каже, що його канон
є плід багаторічних наукових студій і виведений, аби ко�
ристуватися ним лише для власних потреб. «Поза
сумнівом Віньйола�художник на практиці завжди вихо�
див із тих масштабних закономірностей, про які Віньйо�
ла�теоретик не обмовився жодним словом».

На основі Вітрувія і його коментаторів створю�
ються більш�менш оригінальні підручники, які неодно�
разово перевидають, вивозяться за кордон, осідають
у бібліотеках вельмож, безпосередньо або у нових пе�
рекладах вивчаються і через сто років, і за півтораста
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скопів і магістратів зодчі будують на замовлення па�
радні та приватні житла, службові будівлі, різною
мірою репрезентативні, що реально вписуються у пар�
ковий пейзаж і міський ансамбль.

8. Германське вітрувіанство у Німеччині XVI ст.
означене передовсім трактатами Альберта Дюрера:
«Керівництво для вимірів циркулем та лінійкою»
та «Чотири книги про людські пропорції», книги про
будівництво фортець. Хоча жодна з цих праць не має
безпосереднього стосунку до архітектури, у третій
книзі поряд із зображеннями ґотичних стовпів і скле�
пінь трапляються рисунки колон і капітелей. В них
є щось античне: відчувається вплив Вітрувія, твір якого
був Дюреру відомий. Про архітектурні вправи Дюрера
нам дають уявлення три його проекти: пам’ятна коло�
на на честь виграної битви, пам’ятник на згадку про пе�
ремогу над повсталими селянами і монумент над моги�
лою п’яниці (колона цього пам’ятника утворюється
з пивної бочки, на яку нагромаджено дошку для ша�
шок, миску, перекинуту миску, пивну кружку, тарілку,
перекинуту склянку; увінчує споруду корзина з хлі�
бом, олією та сиром). 
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моцці. Широкий задум створення ще одного «нового
Вітрувія» повністю здійснений не був: з десяти задума�
них книг «Ідеї універсальної архітектури» Скамоцці
встиг написати тільки шість, втім не вніс нічого свіжо�
го у систему тлумачення ордерів.

Хоча з ордерами все давно було зрозуміло, спро�
ба доповнити класичну ордерну систему належить
французькому практику й теоретику архітектури
XVI ст. Філіберу Делорму. У трактаті, що має назву
«Перший том архітектури», він описує й ілюструє
«французький ордер», застосовуваний ним в архітек�
турній практиці. Інший французький теоретик того ж
століття Жан Бюллан у «Загальному правилі архітек�
тури» ставить перед собою скромну мету розповсюд�
ження серед співвітчизників канонів ордерної системи
і, здається, досягає її.

Вплив італійських зразків, а головне — правил
і теорій — найсильніше позначився і на будівельній
творчості, й на архітектурних задумах, втілених в аль�
бомах такими майстрами, як Андре Дюсерсо (1559,
з мідьоритами) і Філібер Делорм (1561, ксилографії)
у Франції, Фредеман де Фріз у Нідерландах (починаю�
чи з 1565 року, з текстом голландською, французькою
та німецькою), Вальтер Ріфф (1547 і 1558 — Нюрнберг,
1582 — Базель), Діттерлін і низка інших у Німеччині.
Те, що переважало в архітектурних текстах XV ст., —
сміливі, але надумані проекти фантастичних міст, ба�
гатоповерхових будівель, циклопічних фортець, веж�
хмарочосів, — витісняється на далекий план (не забу�
демо, втім, дивного здійснення кінця XVI ст. — Ура�
ніборг, наукового містечка астронома Тіхо де Браґе).
Тепер, у столітті XVI, для королів і вельмож, архієпи�
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усе на втіху і користь німецьким любителям мистецтва,
які володіють циркулем, лінійкою і накутником, з вели�
кою сумлінністю і працею виконане і віддане тиснен�
ню». У той час як Віньйола вважає, що на думку про
спорудження колон наштовхнули стовбури дерев, Блюм
виходить з пропорцій людського тіла, долучаючи міфіч�
ні й напівміфічні відомості з Вітрувія і Плінія Старшого.

Власне теоретичні студії з архітектури з’являють�
ся у Німеччині лише у XVIII ст. Професор математики
Леонгард Крістоф Штурм у творах, що викликають
ідіосинкразію своїм повчальним тоном, близький
до французького класицизму XVII ст., — співчуває
більше Перро, ніж Блонделю (водночас Штурм рішучо
виступає проти італійського і німецького бароко). Те�
орії Штурма йдуть, природно, від Вітрувія, спираючись
на якого він вимагає, аби будинок був, по�перше,
міцним і довговічним, по�друге, зручним, по�третє,
вишуканим і правильним за умов ошатної зовнішності.
Сутність «краси» він шукає в архітектурному ордері,
встановлення твердих правил якого вважає власною за�
слугою. Текст банальний, місцями просто нудний, але
іншого теоретика Німеччина XVIII століття не мала.
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Князівський секретар Ієронім Родлер під назвою
«Надто корисна книжка і керівництво до мистецтва
виміру» видрукував спостереження щодо побудов пер�
спективи, в яких античні форми переважають над се�
редньовічними. Згадуваний Вальтер Ріфф (латинізова�
ний Ґуальтерус Рівіус) з Нюрнберґа у середині XVI ст.
видає «Достеменний звіт про шляхетні, необхідні, такі,
що усій архітектурі належать математичні та механічні
мистецтва». Рівіус, відштовхуючись від Вітрувія і Аль�
берті, багатослівно говорить про перспективу, живопис
і скульптуру. Архітектурі приділено порівняно невели�
ке місце у розмові старого досвідченого вітрувіанця
з молодим архітектором�початківцем. Наступного ро�
ку Рівіус друкує «Німецького Вітрувія» (Vitruvius
Deutsch) — довільний переказ класичного тексту,
що тоне в багатослів’ї німецького доктора: він пише
не лише про архітектуру, а й про тритонів і нереїд, котрі
водяться «переважно біля берегів Швеції», про мишей,
які народжуються не берегах Нілу з землі під впливом
сонячних променів. Згодом Ханс Блюм із Лора�на�
Майні випустив «V Columnae, або Опис і застосування
п’яти ордерів, про належне обґрунтування, правильний
склад, рівно як корисне і вишукане застосування таких
будь�яким майстром на всякого роду архітектурних
роботах, заради належної його вигоди і слави; поряд
з іншими належними до цього суто необхідними части�
нами, якими є округлості карнизів, капітелі, віконні
карнизи тощо; а також всілякі правдиві зображення
багатьох старовинних ошатних будівель, накреслені
з достеменних старожитностей і з усією суворістю
розібрані і намальовані згідно з правилами і розподілом
Вітрувія, Архімеда й інших високовчених математиків,

48

Олександр Габричевський



ступилися місцем рішучості брати все, що прийнято.
Відтак, західна культура, зокрема й архітектура, для
Росії XVIII ст. це не предмет вибору — вона нав’язува�
лася із силою фізичної необхідності. Це не світло, від
якого можна сховатися, це повітря, котрим ми дихаємо
не помічаючи.

Георгій Федотов, порівнюючи у «Трьох столицях»
(1926) Рим з Петербургом, підкреслив: «Рим оперезав
Середземне море кільцем грецьких колон, богів і думок.
Рим наклав на південні народи легкі пута латинських
законів. Петербург утілив мрії Палладіо поблизу По�
лярного кола, забрукувавши болота гранітом, розкидав
грецькі портики на тисячі верст серед північних беріз
і ялинок <…> Хто візьме під сумнів, що Захаров більш
самобутній, ніж будівничі римських форумів і що ро�
сійське слово, розкуте Пушкіним, несе світову вістку
більш благодатну, ніж флейти Горація та мідні труби
Вергілія?» У наївному прагненні перетворитися на про�
від цивілізованої спільноти представникам свідомого
контингенту імперського суспільства (дуже тонкий
шар) пасувало не сумніватися у власній самобутності,
навіть пестити її за браком чогось упевнено іншого. 
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9. Російське віньйоланство. Першим архітектур�
ним трактатом, що з’явився російською мовою, був пе�
реклад Петром І Віньйолового «Правила п’яти орде�
рів». З якої мови перекладав імператор, з’ясувати
не вдалося: в його бібліотеці було сім примірників
книги Віньйоли чотирма мовами (голландською,
німецькою, італійською та французькою). Найвірогід�
ніше, основним текстом був німецький з можливим
звірянням з іншими, передовсім голландським. Пере�
клад виконано у 1707–1708 рр., і наприкінці 1708�го
за наказом Петра він почав друкуватися. У процесі
друку імператор двічі переглядав переклад; остаточну
редакцію поклали на італійця архітектора Джованні
Марію Фонтана, котрий замінив деякі італійські
терміни російськими і склав своєрідний архітектурний
словник. Саме Фонтана з того часу і приписується цей
переклад.

Російське XVIII століття, взагалі багате на різні
форми культурних рецепцій петровського реформа�
торства, лишає враження примхи, нестійкості, непослі�
довності. Спрямування державних справ після Петра
залежало від людей без жодних наочних цілей і певних
принципів. Це було століття випадкових осіб, небаче�
них дій і яскравих наслідків: хоча б у архітектурі.
В Європі XVIII ст. не було політичного тіла більш ма�
сивного і більш непохитного, ніж Російська імперія. За
Петра російський люд засвоював західну культуру тією
мірою, якою мав у ній потребу; після Петра цей люд
став віддаватися її впливу, мавпувати настільки, на�
скільки вона подобалася. Через те за Катерини II,
у другій половині століття, роздуми про те, що ж на�
справді можна взяти в Європі і чого брати не варто, по�
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ня архітектури з позицій романтичної естетики Олек�
сандра Галича («Опыт науки изящного», 1825), гого�
лівське пропагування розмаїття стилів, чаадаєвська
апологія ґотики, питання сучасності й народності
архітектури Миколая Надєждіна («О современном на�
правлении изящных искусств», 1833), соціальні утопії
Володимира Одоєвського, слов’янофільські міркування
Олексія Хом’якова та Володимира Соллогуба; у другій
половині — роздуми над проблемами стилеутворення
Аполлінарія Красовського та його послідовників, над
критерієм корисності 1850–1880�х, над проблемою ху�
дожності 1850–1860�х, спроби осмислення архітекту�
ри методами природничих наук (Миколай Чернишев�
ський, Петро Ткачов, Володимир Велямович, Апол�
лон Смирнов, Леонід Оболенський), археологічна
теорія «російського стилю» Івана Забєліна та ін.
Ці концепції були більш�менш докладно висвітлені
у праці Євгенії Кириченко «Архитектурные теории
XIX века в России» (М., 1986).

10. Український архітектурний європеїзм. Пер�
ші архітектурні трактати в Україні з’явились у XVIII ст.
Це чотиритомний компендіум «Нові Афіни» Йоахіма
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Узагалі, архітектурознавцеві в Росії першої поло�
вини XVIII ст. не було чого робити.

Катерина, «вража баба», у мисленні якої було
більше гнучкості й сприйнятливості, ніж глибини
та вдумливості, більше виправки, ніж творчості, нерво�
вої живості, ніж духовної сили (за В. Ключевським),
запросила до Росії англійського архітектора Чарльза
Камерона, прочитавши його теоретичну працю. Папа
Климент III дозволив Камеронові розкопки терм імпе�
ратора Тита, і той виконав значну архітектурознавчу
студію: зробив план і обміри, зарисував деталі збере�
жених фрагментів, дослідив конструкції. Його книга
«Терми римлян» — узагальнююча студія, в якій було
зібрано матеріали стосовно терм Діоклеціана, Карака�
ли, Нерона, Тита й інших кесарів, — двічі була видана
у XVIII ст. й у 1930�і в Академії архітектури СРСР. От�
же, модне бажання августійшої замовниці «мати ан�
тичний дім», що збіглося з науковими пошуками Каме�
рона, було причиною створення унікальної в історії
архітектури Нового часу споруди — Камеронової га�
лереї (Царське Село). Можливо, це єдиний випадок
у історії, коли історико�теоретичний трактат зумовив
появу конкретної архітектурної форми. На цьому при�
кладі можна пересвідчитися, що теорія з історією та�
кож іноді впливають на практику, особливо коли існує
примха того, хто дозволяє теорії й історії це робити.

Російське дев’ятнадцяте століття, здійснивши
перехід від класицизму й ампіру Олександра І до  ек�
лектики та «ропетівського стилю» Олександра ІІІ,
залишило кілька теоретичних праць, присвячених архі�
тектурі як окремому суспільному явищу. Серед них
у першій половині ХІХ ст. — перший досвід осмислен�
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«Краса будівлі в тому полягає, коли вона не тільки чудо�
во і довільними прикрасами оздоблена, але коли ціле
і кожна частина відповідний зміст між собою мають».

11. Барокове архітектурознавство: Блондель,
Перро, Буллє, Леду. У XVIІI ст. центром архітектурної
діяльності в Італії знову став Рим, де працювали най�
визначніші архітектори століття — Джанлоренцо Бер�
ніні та Франческо Борроміні, яскраві майстри бароко�
вого стилю. Втім, власної теорії новий стиль не ство�
рив. Та й з чого б йому було створювати нову теорію,
коли його задовольняла існуюча? Бароко вдячно наби�
рало з традиції повною пригорщею. Воно може бути
схарактеризоване потрійним чином: по�перше, функ�
ціональною константністю (незалежністю оформлюва�
ного внутрішнього простору від декору, що його
оформлює, та залежністю зовнішньої маси від її фор�
мальної декорації), по�друге, семантичною єдністю
простору і маси (єдністю форми і матеріалу, що зміню�
ються упродовж барокового століття), по�третє, деко�
раційною граничністю: архітектурну масу не можна
змінювати до безконечності — одного разу вона всту�
пає у конфлікт з оформлюваним простором, із функ�
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Бенедикта Хмельовського, «Військова архітектура но�
ва та давня» Адама Фрейтага з Торуня, «Питання вій�
ськової архітектури» Фаустина Гродзіцького, «Еле�
менти цивільної архітектури» Каетана Зданського
й інші, присвячені переважно питанням влаштування
фортифікаційних форм. Тільки наприкінці XVIII ст.,
1792�го, Іван Лем видав більш�менш самостійну працю
«Теоретичні і практичні положення про цивільну
архітектуру». У Миколаєві 1807 р. капітан флоту Хри�
стиян Бернар де Граве видав «Теоретико�практичне
наставлення про цивільну архітектуру». Де Граве
не просто брав із праць європейських теоретиків кла�
сичні канони як готові зразки, а намагався розкрити
творчі принципи, враховуючи особливості архітекту�
ри, що поєднує в собі технічні й естетичні засади куль�
тури. Перша частина трактату де Граве мала назву
«Про твердість будівлі», у ній ішлося про будівельні
матеріали, підмурки, стіни, стелі та підлоги. У другій
частині — «Про зручність» — йшлося про розташуван�
ня будівлі на місцевості, її розпланування, двері, схо�
ди, каміни, димарі, дахи. Третя частина, «Про красу
будівлі», тлумачила питання симетрії, пропорцій, де�
коративного оздоблення та — як же без них — архі�
тектурні ордери. Судження де Граве іноді кумедні, ба�
нальні, іноді цікаві, але — свої, як праці мандрованого
філософа Григорія Сковороди (порівняно з його сучас�
ником І. Кантом): «Без твердості не можуть зручність і
краса утвердитися, навіть якщо б будівлю дуже вигідно
і красиво побудовано було, але через неміцність може
розвалитися, а з тим тоді зручність і краса будуть лежа�
ти в одній купі». Або: «Справжня краса будівлі у точній
схожості міститься в тому, заради чого створюється»;
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ливість корекції ордерних елементів залежно від одда�
леності глядача та про місце розташування будівлі; ос�
тання п’ята книга п’ятої частини «Курсу архітектури»
присвячена проблемі пропорцій. З сучасного погляду,
це була б гідна уваги кандидатська дисертація зі спеці�
альності «Архітектура будівель і споруд». А на той час
це був поважний архітектурний трактат.

У праці «Ордер п’яти видів відповідно до методи
давніх» Клод Перро (лікар за освітою, брат Шарля Пер�
ро, казкаря й інспектора королівських будівель) висту�
пив проти догматичного класицизму Блонделя, прийма�
ючи хіба що «приємну видозміну пропорцій». З тракта�
том Перро в архітектурній науці почали виявлятися
риси архітектурознавства на Альбертієвий кшталт.

Теорії французького класицизму зберігали про�
відне місце в ділянці «архітектурної науки» й у наступ�
ному XVIII ст. Призабутий архітектор Брізе вимагав
повернення до Блонделя, разом з яким він вірив у іма�
нентні непохитні закони, «котрі притаманні всьому,
створеному Господом, Який вклав у наші душі й архі�
тектурні пропорції». Архітектор Габріель Жермен
Боффран мрійливо намагається впевнити читача,
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цією, заради якої був задуманий і створений архітек�
турний твір. 

Найзнаменніші події століття в «архітектурній на�
уці» відбувались у Франції, де до середини XVII ст. бу�
ла сформульована теорія класицизму. Париж став
місцем полеміки Клода Перро, автора східного фасаду
Лувра, та Франсуа Блонделя, будівничого брами Сен�
Дені, президента щойно створеної Академії архітекту�
ри. Погляди Блонделя й очолюваної ним Академії були
віддзеркалені у теоретичній праці«Курс архітектури»,
в якій у результаті математичних розрахунків Блондель
дійшов висновку, що краса в архітектурі створюється
лише правильними пропорціями. Він вважав, що давні
люди не змогли досягти абсолютної довершеності у на�
слідуванні пропорцій через те, що це звершення мало
відбутися в якомусь «Великому столітті».

Книга Блонделя складається з п’яти частин. Пер�
ша книга першої частини традиційно включає засновані
на Вітрувії розділи про походження та розвиток архі�
тектури, пояснення архітектурних термінів, про ордери
у цілому та про ентазис. Книги з другої до п’ятої
присвячені відповідно тосканському, дорійському,
іонійському та коринфському ордерам, їхньому вико�
ристанню Віньйолою, Палладіо та Скамоцці. Друга ча�
стина у восьми книгах розказує про правила побудови
окремих ордерних елементів (колон, п’єдесталів, антаб�
лементів тощо). У третій частині, що складається з п’я�
ти книг, розглядаються правила побудови перистилів,
інтерколумніїв, пропорції колон залежно від поверхо�
вості споруди. У четвертій частині (у дванадцяти кни�
гах) йдеться про арки й аркади, у п’ятій — про мости,
акведуки та каналізацію, про сходи і точку зору на мож�
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ка, виявляючись у тій або іншій своїй частині, коли до�
слідник зіставляє, перевіряє й констатує факти; він ви�
будовується у просторі власної психосоми. Просте
збирання й аналіз матеріалу поступово переходить
у його продумане перероблення та розчленування.

Етьєн Луї Буллє та Клод Нікола Леду розумово
завершили у Франції архітектуру XVIII століття.

Трактат Буллє (спочив в останній рік століття)
був оприлюднений уперше тільки 1953 року. У лаконіч�
ному творі під назвою «Архітектура, досвід про мис�
тецтво» Буллє посилається на Руссо, Вольтера
й інших французьких енциклопедистів і критикує анг�
лійських філософів. Революцію він сприйняв беззапе�
речно. Втім, Буллє не дістав належного визнання своєї
діяльності як практичної, так і літературної: як зав�
жди — і це правильно! — слава приліпилася до нього
після смерті. Буллє обстежує тіла правильні й непра�
вильні, знаходить у правильних те головне, що необ�
хідно, на його переконання, для творення архітектур�
них форм: регулярність, симетрію, розмаїття, резуль�
татом чого стає пропорційність тіла чи споруди. Регу�
лярність створює довершеність форм, симетрія — по�
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що сутність краси можна довести у науковий спосіб.
Канонік Жеро де Кордемуа, який видав «Новий архі�
тектурний трактат», вимагає від архітектури правди�
вості й природності, тобто волає про наближення
до природи, згадуючи халупу Вітрувія (втім, сам меш�
кав дуже комфортно). Але згідно з ідеями раціоналізму
доби Просвітництва найвищим суддею у питаннях мис�
тецтва він все ж таки вважає розум і здоровий глузд.
Догматиком і раціоналістом був також інший вчений —
абат Ложьє, автор трактату «Досвід архітектури»,
в якому він укотре розтлумачив (знову згадавши халу�
пу Вітрувія) конструктивну сутність ордерної системи.

Будучи своєрідними предтечами радянських
БНіП, європейські архітектурні трактати, починаючи
з тексту Альберті та завершуючи кінцем класицистич�
ної доби, повинні були щоразу тлумачити ордерні ма�
терії наче ленінські листи Раднаркому — «вкруговую»,
з країни у країну. Будівництво тривало, інструкцій
не вистачало (друк цих літографічних видань коштував
дорого), і архітектори, які вміли не тільки креслити
і навіть гравіювати на міді або літографському камені,
видавали переспівані, але власні ордерні інструкції,
іноді додаючи (особливо німці) короткі роздуми щодо
сутності архітектури, позичаючи цю фахову мудрість
в Альберті або Вітрувія. І на тому спасибі. Незва�
жаючи на значну кількість архітектурних трактатів
XVI– XVIII ст., у яких йдеться переважно про ордери,
до непересічних можна віднести тільки декотрі, насам�
перед тих самих Вітрувія, Альберті й Палладіо. Автори
XVIII ст. поступово почали розуміти, що космос ду�
ховних явищ у своїй невимірюваності відкривається
не погляду, а лише зосередженому почуттю дослідни�
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тіла. Квадрату і колу, а також кулі та кубу, конусу
й циліндру, тілам, які ще Платон вважав довершеними,
Леду надає ще більшого значення, ніж аскетичний
Буллє. Більшою мірою привертають його увагу й міс�
тобудівні питання. «Простим рухом циркуля» Леду
створює проект круглого у плані ідеального міста, яке
примушує його згадати про ідеальне місто — Атланти�
ду — Платона. Але проект міста Леду просякнутий іде�
ями Руссо й інших енциклопедистів.

На жаль, трактат Буллє ще не дочекався повних
і серйозних досліджень; теорії Леду привернули увагу
лише у ХХ ст.: стала зрозумілою актуальність багатьох
його думок, з’явилися присвячені йому численні статті
й цілі монографії. І якщо Буллє був відомий значною
мірою як попередник європейського функціоналізму,
Леду може вважатися попередником урбанізму, науки
про створення міст, яка остаточно сформувалася як
окрема дисципліна лише в середині ХХ ст. Але це умов�
но: вони були гідними послідовниками Альберті —
творчо мислячими архітектурознавцями.

12. Архітектурознавчий цивілізм: Міліца, Ло�
долі. У XVIII ст. ідеї французького класицизму зрозу�
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рядок і вишукану ансамблевість, розмаїття дося�
гається розподілом площин і поверхонь. За умови по�
єднання цих властивостей створюється жадана гармо�
нія. Крім того Буллє вимагає відповідності загального
вигляду будинку його призначенню, до певної міри пе�
редбачаючи ідеї архітекторів�функціоналістів ХХ ст.
До Буллє про це ніхто не писав.

Блискучій кар’єрі архітектора Леду, який будував
не тільки для аристократів, з початком революції було
покладено край. Його трактат «Архітектура, розгля�
нута в її відношенні до мистецтва, звичаїв і державно�
го устрою», що вийшов друком 1804 р., за два роки
до смерті автора, тривалий час також залишався не�
поміченим. Можливо, через те, що поряд з глибокими
думками щодо сутності архітектури класицизму в тек�
сті були й занадто глибокі думки (просто темні місця),
аж ніяк не розраховані на практичне застосування.
Трактат Леду, грубезний за обсягом, незрозумілий,
заплутаний за змістом, іноді емоційний і поетичний,
докорінно відрізняється в цьому сенсі від ясного
за викладом і стилем твору Буллє. Однак у думках
обох архітекторів багато спільного. Найважливішого
значення вони надають природі, головна роль у архі�
тектурі належить почуттям, без яких, на їхнє переко�
нання, розум безсилий (ось і нелюбов до концепції
Дж. Локка). Античні форми допускаються обома лише
в межах необхідності, у тому випадку, коли вони при�
датні для сучасників. Відповідно до запитів століття
створюються чудові пропорції, які залежать і від ото�
чення будинку. До «мови архітектури» (чи не вперше
застосовано метафору) мають входити, крім наявних
форм, прості геометричні фігури та стереометричні
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храми Пестума з афінською будівельною практикою
часів Перикла, віддаючи перевагу першим, адже саме
у них, на його думку, матеріал відверто виконує свою
функцію. Переосмислюючи тезу Буллє, він першим із те�
оретиків заговорив про функцію, яку називає сутністю
стилю. Відповідати своїм функціям мусять не лише
будівлі («будівельна коробка»), але й інтер’єр (він каже
і про незручні, а відтак «антистилістичні» меблі свого
часу). Поширюючи думку про необхідність відповід�
ності речей їхньому призначенню, він наводить два
приклади. Негативний: карета XVIII ст., яка погано ви�
конує свої функції і не відповідає власному матеріалу.
Позитивний: венеційська гондола, де все є доцільним,
отже вишуканим. Роздуми завершуються формулою:
«Блиск і пишнота — не головне в архітектурі, її най�
першими перевагами є чіткі пропорції, міцність, пра�
вильне розташування, а також витонченість». Вітрувію
сподобалося б.

XVIII століття було століттям відродження в Іта�
лії ідей Палладіо, призабутого за доби бароко, і у той
саме час століттям розповсюдження палладіанства
в інших європейських країнах. У Віченці (рідному місті
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міло космополітичним чином потрапляють і в Італію.
У теоретичній праці «Цивільна архітектура» проголо�
шує себе прибічником класицизму й раціоналізму
Франческо Міліца. На його переконання твір архітек�
тури може набути довершеності лише за допомогою
практичного розуму. Важко було б очікувати на якусь
іншу банальність, але на той романтичний час такі по�
ложення були до столу. В трактаті Міліци привертають
увагу також роздуми про місто�сад, що нагороджує
мешканця «дарунками природи, зручності й здоров’я».
Теоретичні погляди висловлює Міліца і в біографіях
архітекторів, які мали неабияке значення як будівель�
ний матеріал для зведення корпусу історії архітектури.
У цьому Міліца наслідував Джорджо Вазарі, котрий
уславився біографіями ренесансних художників,
скульпторів і зодчих, й може вважатися першим
у європейській традиції архітектурознавцем�істори�
ком, зачинателем історичного архітектурознавства. 

Ще ближчими до нашого часу, ніж мрії про місто�
сад, є ідеї Карло Лодолі — італійського священика,
котрий не написав про архітектуру ані рядочка. Але вис�
ловлювання його детально записував венеційський про�
куратор Андреа Меммі, який і видав їх під титулом
«Основи лодоліанської архітектури, або ж Мистецтво
будувати міцно, на науковому ґрунті та з витонченістю
без надміру». Воістину, кожному Сократові свій Платон
(і своя Ксантиппа), кожному Ґете свій Еккерман. Лодолі
знову згадує халупу Вітрувія, аби показати, що першу
помилку в архітектурі було зроблено саме тоді, коли,
наслідуючи дерев’яні, почали мурувати кам’яні споруди,
властиві одному матеріалу пропорції не критично, а
технічно переносячи на інший. Лодолі зіставляє архаїчні
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на точністю обмірів та доскіпливістю гравірованих таб�
лиць не поступалися вічентійському увражу Бертотті�
Скамоцці. Крім того, це чудові пам’ятки поліграфічно�
го мистецтва.

14. Німецька класична естетика: Геґель, Шел�
лінґ. Торкалися питань архітектури філософи й есте�
тики, представники класичної німецької філософії.

Ґеорґ Вільгельм Фрідріх Геґель в «Естетиці» вва�
жав, що ставлення архітектури до загального тільки
символічне. «Матеріалом, яким вона користується,
є саме матеріальне у його безпосередній зовнішній
природі, матеріальне як підпорядкована законам ме�
ханіки важка маса, форми якої лишаються формами
неорганічної природи». Розділ про архітектуру в Ге�
ґеля — найслабші роздуми про цей вид людської діяль�
ності й творчості (А. Канарський1). Не маса, а простір
є матеріалом архітектури, — вважав пізніше Огюст
Перре. Не маса і не простір є матеріалом архітектури,
точніше, не тільки вони: матеріалом є соціальна інтен�
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Палладіо) було засновано Палладіанську академію.
Вічентійський архітектор Бертотті�Скамоцці присвя�
тив життя обмірам і замальовкам споруд великого зем�
ляка (а може, й родича), у результаті чого було видано
багатотомний увраж «Будівлі й проекти Палладіо» —
найцікавіше й найцінніше зібрання відомостей про Пал�
ладієву практичну діяльність.

13. Британське палладіанство: наука в Товарис�
тві дилетантів. Інтерес до Палладіо прокинувся в Анг�
лії раніше, ніж у інших країнах Європи. Один із найвиз�
начніших архітекторів XVII ст., Ініго Джонс, усе життя
був гарячим шанувальником вічентійського майстра,
фіксуючи свої теоретичні міркування на берегах «Чоти�
рьох книг про архітектуру», з примірником яких,
привезеним із Італії, не розлучався до кінця днів.

XVIII століття в Англії було століттям палладіан�
ства й архітектурних увражів. Заможний лорд Берлінг�
тон придбав і привіз до Англії графічну спадщину Пал�
ладіо й чудово видав за допомогою венеційського
архітектора Джакомо Леоні «Римські терми» з малюн�
ками та обмірами Палладіо і «Чотири книги про архі�
тектуру» з маргіналіями Ініго Джонса (російське
видання Палладіо 1936 р. відтворене з примірника з мар�
гіналіями самого Палладіо, що належав академіку
архітектури Івану Жолтовському). Розвивалася діяль�
ність меценатів із Товариства дилетантів, яке фінансу�
вало експедиції архітекторів і художників та надавало
кошти на публікації архітектурознавчих видань. «Ста�
рожитності Афін» та «Старожитності Іонії» Стюарта
і Реветта, «Старожитності Постума» Мейджора, «Руї�
ни Баальбека» та «Руїни Пальміри» Вуда і Дальтона,
«Старожитності й краєвиди у Греції та Єгипті» Дальто�
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пише, що архітектура, аби бути вишуканим мистец�
твом, повинна бути потенцією або імітацією самої себе
як корисного мистецтва. Вона має виражати організм
як ідею і сутність неорганічного. «Оскільки архітекту�
ра лише наслідує сама себе як мистецтво механічне,
форми цього останнього стають формами архітектури
як мистецтва необхідності, адже ці форми суть немов�
би природні об’єкти, які вже є у наявності незалежно
від мистецтва як такого». Якщо архітектура наслідує
сама себе як механічне мистецтво, вона саме через те,
що задовольняє вимогам необхідності, виконує і вимо�
ги мистецтва. «Самі по собі прекрасні форми архітек�
тури, в яких знаходить вираження алегорія органічно�
го через неорганічне, і при цьому байдуже, породжу�
ються вони наслідуванням форм цього мистецтва
як мистецтва необхідності або ж шляхом вільної твор�
чості». Шеллінґ, розмірковуючи про роль колони (ор�
дера, який він бачить усюди), пише, що колона, побу�
дована переважно за схемою рослини, в архітектурі
виразно натякає, що сама рослина є лише ознакою,
опорою для більш високорозвиненої органічної істоти.
Отже, архітектура, «будучи музикою пластики», міс�
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ція, яка викликає твір архітектури до життя. Геґель
болісно винаходив перехід від архітектури до скульп�
тури, рухався в аналізі на рівні емпіричного опису
архітектурних споруд як «житла для Бога», який будь�
що прагнув вибратися з�під «архітектурного» даху і пе�
реметнутися у «скульптурне» тіло. Досить прочитати
геґелівський розділ про «романтичну архітектуру»,
де згадується середньовіччя, аби зрозуміти, наскільки
він внутрішньо бажає уявити розвинену (класичну)
форму архітектури як продовження розвитку скульп�
тури. Можливо, через невипадково вказане парадок�
сальне прагнення вбачати в архітектурі щось ужиткове
тоді, коли вона несе в собі духовне, породжує й іншого
штибу крайність: спроби побачити у ній безмежні
можливості, мало не рівні можливостям мистецтва
взагалі, так що, у результаті, вона може постати як
«мистецтво дуже узагальнених емоційних настроїв,
яскравих, змістовних навіювань, формування певного
світорозуміння. Стіни, дах, підмурки, сходи, конструк�
тивна підпора або вхідні двері, викликаючи складні
емоційні стани, можуть дати людині певне уявлення
про світ, змусити замислитися про сенс і сутність жит�
тя». Якщо вести мову про архітектуру, маючи на увазі
стіни, дахи й інше, навряд чи слід пов’язувати конст�
руктивну підпору або вхідні двері з сенсом життя.
І хоча дорікати Геґелю моветон, саме такі інтонації
з різних сторін і повинне досліджувати за великим
рахунком культурологічне архітектурознавство.

Геґелівський колега, Фрідріх Вільгельм Йозеф
Шеллінґ (котрому помилково приписується авторство
афоризму про архітектуру як застиглу музику; його
автор — Йозеф Ґеррес), у «Філософії мистецтва»
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Антуан Хрисостом Катремер де Кенсі. Він обіймав ви�
сокі посади за всіх режимів — такий собі Талейран
від мистецтва. Його «Історичний словник архітекту�
ри», видрукуваний у перші роки ХІХ ст. і перевиданий
1832 р., свідчить про тривалий вплив поглядів автора.
У «Словнику» чітко формулюються заповіді класициз�
му, який не бажає зрікатися своїх настанов.

Однак із самого початку нового століття поси�
люються сумніви у непорушності вічних законів архі�
тектури і в існуванні універсальної «краси», яка має
єдине джерело: античну Грецію. Ці сумніви зростали
в міру розширення знайомства зі світовою архітекту�
рою. У «Загальній історії архітектури», що побачила
світ у 1800�х і була однією з перших спроб видань тако�
го роду, автор, П’єр Легран, заявляє: «аби досягти до�
стеменних принципів, слід зіставляти всі пам’ятки,
варті студіювання. І загальні принципи архітектури
можна встановлювати тепер лише стосовно певного
народу, певного століття». Тобто йдеться не про ана�
ліз, а про відмову від нормативності. Таким чином,
це не стільки метод дослідження, скільки метод побу�
дови (інтерпретація) й відмова від універсального уяв�
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тить у собі подібно музиці ритмічні, гармонійні й мело�
дійні аспекти. Три ордери колон у свою чергу співвідно�
сяться між собою як ритм, гармонія і мелодія. Шеллінґ,
на відміну від архітекторів, які писали про ордери
й пропорції, першим в історії архітектурознавства роз�
глядає їх з метафізичної точки зору: як певний образ
(явище свідомості), виражений неорганічним шляхом.

Узагалі, архітектурознавча спадщина німецької
естетики першої третини ХІХ ст. усе ще чекає на ре�
тельне опрацювання.

15. Ампірний бурбон: Персьє, Фонтен, Ітторф.
У ХІХ ст. Франція зберігає провідне місце в ділянці
«архітектурної науки». Капітальне будівництво під час
революції зупинилось, і архітектори мали можливість
діяти лише у двох напрямах: укладання проектів (у то�
му числі й конкурсних) та участі в улаштуванні свят
і церемоній. Зміна типу замовника зумовила зміну став�
лення до теоретичних засад архітектурної творчості.
Ось іще одне підтвердження, що творчість у галузі
архітектурознавства має суттєві відмінності порівняно
з творчістю в галузі архітектурної науки: архітектуро�
знавець взагалі може більш вільно дихати, ніж архі�
тектор�практик або дослідник архітектурних форм.
Так, збереженій лише на папері архітектурі гладких
площин, суворій і лаконічній, діаметрально протилеж�
ній вишуканій та зманіженій архітектурі рокайлю,
можна знайти обґрунтування у теоріях Буллє й Леду.
Але останній розбірливий історичний стиль, класи�
цизм, продовжує панувати і за Наполеона (у вигляді
римсько�імперського ампіру, а не демократично�грець�
кої класики), і після повернення династії Бурбонів. 

Найбільшим авторитетом у той час користується
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архітектора Якоба Ігнатія Ітторфа, учня Ш. Персьє.
Під час подорожі Італією він звернув увагу на те,
що давньогрецькі храми Агригента на Сицилії були
первинно пофарбовані у різні кольори. Повернувшись
до Парижа, Ітторф у праці «Стародавня архітектура
Сицилії» (1826) остаточно сформулював своє відкрит�
тя поліхромії грецьких храмів, які фарбувалися систе�
матично і постійно. Один з прибічників відкриття,
архітектор Анрі Лабруст, надіслав до Парижа полі�
хромну реконструкцію пестумських храмів. У такий
археологічний спосіб класицисти, які вважали, що
пам’ятки архітектури античності фарбування не вимага�
ли, зазнали поразки. Це й досі лишається актуальним.

На архітектурну практику першої чверті ХІХ ст.
значний вплив мав «Підручник архітектури» вихован�
ця й учня Буллє, Жана Нікола Луї Дюрана. Цей текст
вийшов уперше у 1802–1805 рр. і перевиданий 1817�го.
Головна ціль архітектури за Дюраном — її корисність.
Головні принципи архітектури сформульовано лако�
нічно: стосовно придатності — міцність, здоров’я,
зручність; стосовно економії — симетрія, регуляр�
ність, простота. Дюран рішучо відкидав догми класи�
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лення про систему цінностей. Так уперше в історично�
му архітектурознавстві з’являються ознаки компара�
тивного (порівняльно�історичного) методу, що зазнає
розвитку лише у ХХ ст.

Сміливі думки висловлювали придворні архітек�
тори імператора Наполеона — Шарль Персьє і Фран�
суа Фонтен, які зажили слави не лише як плідні зодчі,
а й як автори численних увражів і теоретичних праць.
Для Персьє і Фонтена архітектурні форми античності,
Ренесансу та будь�які інші — не зразки доктрин, котрі
потрібно наслідувати, а часткові вияви творчості од�
ного характеру й однієї мети, котрими, як науковими
або творчими відкриттями, будь�хто за власною по�
требою може користуватися. Мистецтво для них —
не математика, а результат звички, смаку і через те вста�
новити у ньому універсальні правила неможливо. Від�
носною є і пропорційність споруд. Висловлюючи
думки, більш наближені до Перро, ніж до Блонделя,
вони насмілювалися критикувати не лише вже тоді
хрестоматійну колонаду Лувра, але й грецьку архітек�
туру (у паралельному розгляді головних резиденцій
європейських державців). Не знайшовши зразків для
цивільної архітектури у Греції, Персьє і Фонтен звер�
нулися до архітектури італійського Ренесансу, оскіль�
ки, на їхнє переконання, «краса і довершеність пам’я�
ток архітектури XV ст. більш придатна для наших
цілей, ніж краса і довершеність будівель Греції та Ри�
му». Досліджуючи пам’ятки Ренесансу в Італії (два
значних увражі були присвячені палацам і віллам Рима
та його околиць), вони не лишали поза увагою і свій
рідний французький Ренесанс.

Позиції класицизму були підірвані і відкриттям
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ному адресі, піднесеному йому 1852 р., йшлося, що він
«прищеплював учням — це була велика ідея Дюрана,
сприйнята Жільбером, — що усі форми повинні дикту�
ватися призначенням і конструкцією, декор же пови�
нен підпорядковуватися головним елементам».

Утім оригінального стилю, який би міг замінити
класицизм, що зникав із будівельних майданчиків Єв�
ропи, архітектори�раціоналісти ХІХ ст. не винайшли.
Адже, архітектурознавці�теоретики створювали
не стилі, а теорії стилів, і на той час їм «за неимением
гербовой приходилось» не лише «писать на простой»,
а й узагалі займатися довбанням ніші історії архітекту�
ри. В одних архітекторів�раціоналістів, які за традиці�
єю віддавали перевагу архітектурним формам антич�
ності, правильність перетворювалася на сухість,
прагнення до простоти виливалось у зайвий педан�
тизм. Інші шукали здійснення якихось своїх принципів
у архітектурі різних епох і народів, розвиваючи й роз�
ширюючи ідеї Персьє і Фонтена. Ще інші, які прагнули
надати архітектурній формі національного характеру,
наслідували ґотику, інтерес до якої пробудили роман�
тики, передусім пан Шатобріан. У ґотиці шукали відби�
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цизму. Халупу Вітрувія не можна визнати творінням
природи — вона вже є свого роду твором мистецтва.
Не можна уподібнювати архітектурні ордери людсько�
му тілу. Колонади взагалі ні до чого: архітектура —
не декорація (не слід прикрашати архітектуру архітек�
турою, як говорив Андрій Буров, маючи на увазі роз�
різнення між корисною функцією і «безкорисною»,
тобто непотрібною, зайвою формою її оформлення).
Можливо, тут уперше спостерігаємо вступ до тези про
архітектуру як форму суспільного буття, що буде
доведена у 1980�х в концепції Абрама Мардера.

Очільником молодих архітекторів, які поставили
за мету «раціоналізувати класицизм», став учень Дю�
рана, Анрі Жільбер. Основну концепцію раціоналісти
сформулювали так: зовнішня форма має бути віддзер�
каленням внутрішньої структури; характер застосова�
них матеріалів визначає змінювані суттєвим чином
пропорції і співвідношення, на що не звертали достат�
ньої уваги архітектори, котрі намагалися віднайти
у пам’ятках античності постійні непорушні правила.
Раціоналісти виявляли значний інтерес до нових кон�
струкцій і нових будівельних матеріалів, серед яких усе
визначніше місце починали посідати чавун і сталь.
До раціоналістів також був близьким Ітторф, який на�
магався використовувати своє поліхромічне відкриття
на практиці з метою художньо�утилітарною: фарбу�
вання будівель, підкреслюючи скульптуру й окремі
архітектурні форми та їх співвідношення, зберігало б у
той самий час будівельні матеріали. Ідеї раціоналістів
найбільш послідовно втілював у життя Анрі Лабруст
у будівлях, головними з яких були Бібліотека св. Же�
нев’єви та Національна бібліотека в Парижі. У віталь�
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налу наукове обґрунтування еклектизму. Він вважав це
мистецьке явище деяким «засобом звільнення»: до�
сліджуючи стилістику минулого, архітектор врешті�
решт прийде до вироблення нового стилю, що «орга�
нічно» вбирає епохи. «Сучасне ж суспільство безсиле
висловити у мистецтві гармонію, котрої немає й у душі
людини». В очікуванні величної органічної епохи
Сезар Далі чекав від архітектора створення нового
стилю, який би відповідав вимогам сучасного сус�
пільства й найновішим науковим відкриттям.

16. Архітектурознавчі концепти Ежена Емма�
нюеля Віолле ле Дюка. Найбільший внесок в архітек�
турознавство перших трьох чвертей ХІХ ст. зробив
французький архітектор і плідний архітектурний пись�
менник Ежен Емманюель Віолле ле Дюк — постійний
супутник Проспера Меріме в його інспекційних
поїздках з обстеження пам’яток архітектури.

З найбільшою повнотою погляди Віолле ле Дюка
викладені у блискучій за формою і глибокій за змістом
двотомній праці «Бесіди про архітектуру». Перший
том можна було б назвати характеристикою європей�
ської архітектури від античності до ХІХ ст. Із викори�
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ток природи, культури, народних звичаїв, і таке пі�
знання сприяло її поширенню. Публікувалися «Пам’�
ятки Франції за хронологією» Лаборда, «Мальовни�
чий вигляд соборів Франції» Жолімона і Шапюї. Після
липневої революції 1848 р. було впроваджено посаду
інспектора історичних пам’яток, яку посів археолог�
дилетант Проспер Меріме, котрий був не лише кра�
сним письменником. По суті, архітектори, які входили
у ці три різні за поглядами групи, були, як зараз мож�
на сказати, еклектиками (в позитивному сенсі: відби�
рали найкраще, і робили це грамотно). Безуспішними
були спроби відстоювати старі позиції з боку прихиль�
ників класицизму, які забороняли учням вивчати ґо�
тичне мистецтво (впливовий Катремер де Кенсі ґотику
знаважав). Нарешті сама Академія архітектури — ос�
танній притулок класицизму — у постанові 1841 р.
сформулювала доктрину еклектизму. Архітекторам
було демократично рекомендовано: створювати твори,
звертаючись до минулого й відбираючи в ньому все
прийнятне для використання.

До середини ХІХ ст. занепад французької архі�
тектури став очевидним. Ежен Делакруа (позашлюб�
ний син Шарля Моріса Талейрана) засуджував наслі�
дування старих стилів і критикував занепадницькі
архітектурні форми та нерозумних архітекторів, «які
не вміють будувати нічого такого, чого б вони не зна�
ходили раніше у готовому вигляді і що не було б під�
тверджено у книжках». Теофіль Готьє майже по�фу�
туристичному заявляв, що «для того, аби жити, наші
міста мають вимести, немов вуличний бруд, увесь по�
рох історії». Видавець «Загального архітектурного ог�
ляду» Сезар Далі намагався подати на сторінках жур�
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римана форма відповідає матеріалу й призначенню
предмета: людський розум точно підказав форму, яка
відповідає призначенню. На завершення еклектизм на�
звано варварством, що привласнює елементи різнорід�
ного походження, утворює какофонічну амальгаму
з різних стилів.

У другому томі «Бесід», який різниться від першо�
го тематикою і характером викладу, Віолле ле Дюк ви�
ступає і як критик сучасної йому архітектури, і як архі�
тектор�практик, що надає особливого значення буді�
вельній техніці та конструкціям: він пророкує, зокре�
ма, розвиток методів збірного будівництва та монтажу
будинків на будівельному майданчику. Констатуючи
дедалі більший розрив між архітекторами й інженера�
ми, він висловлює жаль, що носіями прогресу стали
перші, а не другі.

Ерудиція і плідність Віолле ле Дюка були диво�
вижними. Він виявив себе археологом і реставратором
пам’яток архітектури (замок Каркассон), архітекто�
ром�практиком і письменником. Найбільше значення
зберегла (як і слід було очікувати) його літературна ді�
яльність — і для теорії, і для історії архітектури. До�
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станням глибокого фахового аналізу у ньому викладе�
но й основні теоретичні настанови автора. Втручаю�
чись у багатовікову суперечку щодо халупи Вітрувія,
Віолле ле Дюк на підставі переконливих доказів дохо�
дить висновку, що грецький храм є кам’яною конст�
рукцією, а не відтворенням конструкції дерев’яної.
Пам’ятки грецької архітектури порівнюються з оголе�
ним людським тілом, в якого «усі форми зовнішніх ча�
стин випливають зі структури його органів, з його
суперечностей, із поєднання його кісток, із функцій
його м’язів».

Не менш уважно розглядається зодчество давніх
римлян. Віддається належне і ґотиці, «певна ошат�
ність» спостерігається й у французькій архітектурі
XVI ст. Пізніше ж, у XVII та XVIII ст., коли «архітек�
турну композицію почали трактувати навиворіт», тоб�
то ставити форму вище за вираження матеріальних по�
треб, архітектура начебто стала на шлях загибелі (як
приклад вказується колонада Лувра). Від архітектури
свого часу автор «Бесід» не чекає нічого хорошого:
«у мистецтві архітектури, — пише він, — ми віддалені
від правильної оцінки нашої епохи, ми не розуміємо ані
того, чого вона потребує, ані того, чим вона нехтує».

У тому ж першому томі «Бесід» дається визначен�
ня стилю як «натхнення, що підпорядковане законам
розуму». При цьому для з’ясування складових еле�
ментів стилю, який «полягає допіру у правдивості
й відчутному вираженні, а не в незмінності форми»,
предметом для доказу вибирається не пам’ятка архі�
тектури, а проста мідна посудина. Вона має стилістику,
через те що її виготовлення зумовлене застосованим
матеріалом і способом виготовлення, через те, що от�
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туру» Вітрувія, доповнені власноручними рисунками
і креслениками автора. Шуазі слід вважати найбільш
концептуальним історичним архітектурознавцем.

17. Знову в Товаристві дилетантів: Кокерелл,
Пеннеторн, Пенроуз, батько і син П’юджіни, Брен�
дон. У Англії ХІХ ст. тривала корисна і плідна діяль�
ність Товариства дилетантів, що мало на меті головно
вивчення і публікацію пам’яток грецької античності.
Серед видань Товариства найзначніше місце посідають
увражі з обмірами і реконструкціями архітектора
Чарльза Роберта Кокерелла, головні студії якого при�
свячені грецьким храмам на острові Егіна та у Бассах.
Архітектор і математик Джон Пеннеторн намагався
«повірити алгеброю» (точніше кажучи, геометрією)
гармонію творів давньогрецького мистецтва у працях
«Елементи і математичні принципи грецьких архітек�
торів і художників» та «Геометрія й оптика архітек�
торів давнини». Їх доповнюють «Принципи афінської
архітектури», створені архітектором, художником
і астрономом Френсісом Пенроузом.

Водночас у жодній з європейських країн не було
таким міцним, як на Британських островах, захоплен�
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слідник архітектури (особливо середньовічної) не обій�
деться без його багатотомного «Тлумачного словника
архітектури». Корисним для довідок є його «Словник
начиння». Найменш вдалим твором Віолле ле Дюка бу�
ло «Російське мистецтво». Виходячи з дивної переду�
мови, мовляв: «російське мистецтво можна розглядати
як суміш елементів, запозичених на Сході, майже
за безперечним винятком усіх інших», він дійшов вис�
новків наскільки наївних, настільки й беззмістовних.
Так, Персія, на його думку, вплинула на мистецтво
Росії тією самою мірою, як і Візантія, профілювання
церкви Покрова на Нерлі нагадує йому профілі бу�
дівель Центральної Сирії; дзвіниці ярославльських
церков відрізняються помітним індійським характе�
ром; із деталями індійської архітектури порівнюються
і кокошники Василя Блаженного. Одним словом, тала�
новита людина взялася не за своє.

«Бесіди про архітектуру» справили значний вплив
на розвиток історії архітектури, і в першу чергу на сту�
дії учня Віолле ле Дюка, інженера Огюста Шуазі. Його
«Історія архітектури» витримала кілька видань
у Франції й була перекладена іншими мовами, зокрема
російською. У праці Шуазі на противагу розповсюдже�
ним раніше поверховим описам архітектурних форм
велику увагу було приділено будівельній техніці, ма�
теріалам, конструкціям, відповідно до доктрин Віолле
ле Дюка, котрого слід визнати родоначальником особ�
ливої архітектурної науки суто технічного спрямуван�
ня. Основним же її представником наприкінці ХІХ ст.
став саме Шаузі, якому належать й інші солідні студії.
Найзначніші серед них — «Будівельне мистецтво дав�
ніх римлян» і коментарі до «Десяти книг про архітек�
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вікторіанської доби Джон Рескін. Обидві його праці,
присвячені архітектурі, належать до раннього періоду
діяльності. 1849 року було надруковано «Сім світочів
архітектури», де свої виважені ідеї автор висловив з усі�
ма позитивними і негативними моментами: протестант�
ський мораліст�проповідник переважує у книзі теорети�
ка, поета і філософа, плутає його думки — часто�густо
поверхові, зрідка глибокі. «Світочами» архітектури Рес�
кін називає сім основних її якостей, про які велемовно
розводиться у сімох розділах трактату.

У першому розділі, який названо «Світоч жерт�
ви», йдеться про жертву, яку приносив зодчий серед�
ньовіччя, зводячи собор або церкву. В другому, «Сві�
точ правди», автор справедливо вимагає правдивості
в архітектурі. Багато сторінок розділу займають на�
падки на машинну цивілізацію, яка знищує, на переко�
нання Рескіна, мистецтво. У третьому розділі, «Світоч
сили», пам’ятки архітектури поділяються на такі, що
полонять вишуканістю й витонченістю, і такі, що вра�
жають величчю та міццю, причому перевага надається,
звісно, другим. Основна думка четвертого розділу,
«Світоч краси», зводиться до того, що всі чудові фор�
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ня власним національним середньовіччям, що піді�
грівалося «Оссіаном» Джеймса Макферсона, прозою
та поезією нещасного Вальтера Скотта. З’являються
видання, що фіксують місцеві пам’ятки архітектури,
такі як «Собори Англії» Джеймса Сторера, «Архітек�
турні старожитності Великої Британії», «Давні собори
Великої Британії» Джона Бріттона, «Приклади ґотич�
ної архітектури» і «Зразки ґотичної архітектури», які
публікували до середини ХІХ ст. архітектори батько
Огастес Чарльз і син Огастес Уелбі Нортмор П’юджі�
ни (автор проектів Віндзорського замку та будівлі
Парламенту у Лондоні). Зокрема, П’юджін�молодший
виробив власний архітектурний світогляд і прості по�
гляди на проектування, які висловив у працях «Справ�
жні принципи стрілкуватої або християнської архітек�
тури» й «Апологія відродження християнської архі�
тектури в Англії». Він був упевнений, що існує тільки
одне правило хорошої архітектури: кожний елемент
будівлі має бути індивідуальним, а частини конструкції
слід тільки оздоблювати, але не приховувати їх за
штучно створеними деталями. Ґотика захищалася й у
теоретичних творах Тейлора Брендона («Аналіз ґо�
тичної архітектури»).

18. Апофеоз Джона Рескіна. Холодна війна пар�
тій класичної та ґотичної архітектури (котра на практиці
зводилася до боротьби за вигідні архітектурні замовлен�
ня) до середини ХІХ ст. закінчилася теплим компро�
місом: галузь було поділено. Церкви вирішено будувати
у ґотичному стилі, громадські споруди, банки, музеї то�
що — у грецькому або римському. Ґотичним прибічни�
кам надав підтримку своєю впливовістю найвизначніший
письменник з питань мистецтва та художній критик усієї
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рідко поетичними, але мало стосовними до архітектур�
ної справи. У третьому томі піднесений стиль панегіри�
ка замінено злобним тоном памфлета, спрямованого
проти архітектури Ренесансу взагалі.

Так, авторитетом Рескіна (оскільки іншого крити�
ка не було) і компромісом між обома архітектурними
партіями в англійській архітектурі середини ХІХ ст.
був санкціонований й легітимізований еклектизм. Але
промисловий переворот неодмінно повинен був позна�
чатися й на будівельній практиці. Гучними ставали го�
лоси тих, хто більш проникливо оцінював стан речей.
Джеймс Фергюссон опублікував 1849 р. «Історію архі�
тектури», яка у розширеному виданні 1865 р. набула
завершеного вигляду під назвою «Історія архітектури
всіх країн від найдавніших часів до наших днів». «Істо�
рія» Фергюссона має суто описовий характер і давно
застаріла. Але у передмові до цієї праці Фергюссон
висловлює упевненість, що в архітектурі Англії буде
створено новий стиль, оскільки «усі народи усіх часів
й у будь�якій частині земної кулі створювали для себе
правдивий і придатний стиль архітектури, якщо лише
вони рухалися в правильному напрямі».
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ми й ідеї запозичені безпосередньо з об’єктів природи.
У п’ятому розділі, «Світоч життя», ретельно опи�
сується Пізанський собор як зразок архітектури,
дійсно живої у кожному дюймі, повністю відповідний
призначенню, розмаїтий за формою, органічний
за композицією, пропорціями, за розміщенням частин
і структурою. Основною тезою шостого розділу, «Сві�
точ пам’яті», слугує незаперечна романтична апофег�
ма: «архітектура має бути історичною й охоронятися
як така». Нарешті у сьомому розділі, «Світоч покори»,
Рескін застерігає сучасних йому архітекторів від праг�
нення до оригінальності, порівнюючи тих, хто намага�
ється вигадати якийсь новий стиль в архітектурі, із ха�
ламидниками, котрі замість того, аби прикрити голу
спину, займаються вигадуванням нового фасону фра�
ка. Остаточний висновок такий: нам не потрібно ново�
го стилю в архітектурі; нам потрібен хоч якийсь стиль.

Услід за «Сімома світочами архітектури» вийшли
друком три томи праці Рескіна «Камені Венеції». Ав�
тор, який лишився на попередніх позиціях, вважає,
що архітектура Венеції втрачає життєвість і правди�
вість з XV ст.: «потік безумства й лицемірства заливає
і її у часи так званого Ренесансу». Діловим характером
у першому томі цієї праці вирізняється лише розділ,
що має назву «Шість частин архітектури», де зі скру�
пульозними подробицями описуються окремі частини
романських і ґотичних будівель з характеристикою їх
функцій. Другий том під романтичним заголовком
«Морські історії», присвячений історії Венеції і ранній
архітектурі, котра, на думку автора, лише й заслуговує
на увагу. Серйозні студії замінені тут загальними роз�
думами й описами, блискучими за стилістикою й не�
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у пластиці», певний вислів, символ всесвіту, абсолют.
Фрідріх Шлегель вважав, що з архітектури, «загально�
го носія усіх інших утворюваних мистецтв», повинно
починатися оновлення.

Це оновлення розпочав берлінський архітектор
Карл Фрідріх Шінкель. Перші його проекти були за ха�
рактером ґотичними. Пізніше він протиставляв ґотику
античності, уподібнюючи першу духові, іншу матерії,
вбачаючи у першій жіноче начало, в іншій чоловіче.
Втім, спроби злити в архітектурних проектах у «синтез
мистецтв» протилежні принципи середньовіччя й ан�
тичності були зведені нанівець. Цей кентавр, на відміну
від давньогрецьких, був художньо нежиттєздатний.
Після закордонної поїздки 1820�х у щоденниках Шін�
келя з’являється така теза: «Усі значні епохи залишили
свій стиль і для нашої епохи. Чому ми завжди зобов’я�
зані будувати у стилі іншого часу? Якщо можна вважа�
ти заслугою додержання чистоти кожного стилю, то чи
не буде заслугою ще більшою створити свій чистий
стиль?» Але жодна людина новий стиль не створює (хо�
ча людина, за Ж. Бюффоном, сама є стилем). І що більш
суттєво: у Прусії не було для цього передумов, тобто
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У середині ХІХ ст. в Англії відбулася подія,
що мала знаменні наслідки для всієї європейської архі�
тектури. За проектом геніального садівника Джозефа
Пекстона у лондонському Гайд�Парку було зведено
споруду, небувалу за розмірами (вона зайняла тери�
торію у 70 із гаком тисяч квадратних метрів) і за швид�
кістю темпів будівництва (упродовж чотирьох місяців).
Під час будівництва виставкового павільйону Всесвіт�
ньої виставки 1851 р., який пізніше був названий Кри�
шталевим палацом, застосовано нові методи (павіль�
йон був зібраний на місці зі стандартних частин, виго�
товлених фабрично) і використано нові матеріали
(скло і метал). На цю архітектурно�революційну по�
дію, про яку багато писали і говорили, відгукнулись
і Рескін, і Фергюссон. Рескін, звертаючись до тих, хто
вбачає майбутнє в архітектурі скла і металу, катего�
ричо заявив, що такої архітектури не буде на віки вічні.
(Погляди Рескіна взагалі були дещо ретроградними,
«пам’яткоохоронними».) Фергюссон виказав більшу
поблажливість, і визнав Кришталевий палац «першою
великою будівлею, створеною незалежно від прин�
ципів ґотики і будь�якого іншого художнього стилю».
Пекстонівська кришталева форель уперше розбила
кригу тисячолітньої архітектурної традиції.

19. «Романтичне» архітектурознавство: Шін�
кель, Беттіхер, Земпер. У Німеччині з початку ХІХ ст.
вже чутно виступи письменників і філософів, об’єдна�
них пізніше загальною назвою «романтичної школи».
Увагу романтиків привертали всі мистецтва, серед
яких високо ставилася архітектура. Фрідріх Вільгельм
Йозеф Шеллінґ убачав в архітектурі, цій «неорганічній
формі мистецтва», котру він також називав «музикою
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думки. З послідовною систематичністю й скрупульоз�
ною точністю він розглядає частини античного ордера
аж до його найдрібніших деталей. Але грецький храм
видається вченому автору, позбавленому розуміння
еволюції давньогрецького зодчества, абстрактною
спорудою, створеною одразу як щось застигле і неру�
хоме. Книгу Беттіхера, останнього апологета остан�
нього історичного архітектурного стилю Європи,
що вичерпав сам себе, справедливо назвали лебединою
піснею класицизму.

Водночас послідовно еклектичні погляди вислов�
лював Артур Шопенгауер, котрий уважав, що архітек�
тура як мистецтво вже в найліпші грецькі часи досягла
у суттєвих рисах завершення і довершеності й архітек�
торові не лишається нічого іншого, як користуватися
успадкованим мистецтвом, застосовуючи правила
з можливим урахуванням клімату, місцевості й епохи.
Дещо ретроградний і песимістичний погляд.

1833 року до Берліна приїхав молодий дрезденсь�
кий архітектор Готфрід Земпер. Він був палким при�
бічником Й. Ітторфа, проти відкриття якого в ці роки
вели запеклу кампанію французькі прибічники догма�
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звичайних соціальних й економічних умов. Наприкінці
життя, відмовившись від спроб створити новий стиль
у архітектурі (чому лише неприкінці?), Шінкель прий�
шов до своєрідної теорії еклектизму, висловивши влас�
не кредо у таких словах: «Кожний твір мистецтва пови�
нен містити у собі елемент зовсім новий навіть і тоді,
якщо цей твір створений у характері будь�якого з відо�
мих художніх стилів. Поза цим новим він не є цікавим
ані для його створювача, ані для глядача».

Класицистичний підхід в архітектурі, скажімо,
першої третини ХIХ ст. позаісторичний, він спира�
ється на якусь абстрактну загальнолюдськість, ігнорує
національні особливості народів, усереднює все,
що можна усереднити і що ще не було усереднено
до нього, і вважає, що зайнятий справою піднесення.
Історична своєрідність епохи при цьому втрачається,
але з часом розумієш, що класицизм і був її справж�
ньою своєрідністю.

Вплив творчості й особистості Шінкеля на учнів
і сучасників був дуже значним. Йому був присвячений
монументальний твір «Тектоніка еллінів» (1852 р.). Ав�
тор трактату — вчений археолог і теоретик архітекту�
ри, що мав значні пізнання й у галузі класичної філо�
логії, вихований на кантіанстві Карл Беттіхер. Певним
резюме грубезної книги, перенасиченої науковістю,
цитатами з грецьких і римських письменників, може
слугувати таке формулювання: принцип, за яким тек�
тоніка еллінів створює свої архітектурні тіла, є повною
мірою ідентичним принципу живої природи, яка вира�
жає поняття, сутність і функцію будь�якого тіла у ло�
гічно побудованій формі й унаочнює її функцію.
У Беттіхера є проникливі спостереження й глибокі
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ти, визначаючи закони, подібні до законів природи».
Його увагу зосереджено головним чином на архітек�
турі, яку разом із музикою він зараховує до «суто
космічних мистецтв» (на відміну від образотворчих
мистецтв). Розглядається вона у двох основних аспек�
тах: призначення і матеріал; визнається за необхідне
розгляд тканин, кераміки і начиння, що належать,
за термінологією автора, до «естетичних мистецтв»,
а також одягу різних часів і народів. На його переко�
нання, технічні мистецтва впливали на появу нових
архітектурних форм і типів, а принцип організації одя�
гу вплинув на стиль архітектури.

Шінкель і Земпер до останніх десятиліть ХІХ ст.
лишалися найвизначнішими персонажами в архітек�
турній науці Німеччини: старший першим заговорив
про необхідність для архітектури нового стилю, мо�
лодший зрозумів значення нагальних потреб і основ�
ними в архітектурі визначає призначення будівлі та ма�
теріал зі способами його обробки.

20. Еллінські мрії архітектурознавців. Інтерес
до античності не згасав у Європі й у ХІХ ст. — столітті
архітектурної еклектики. Внаслідок діяльності архі�
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тичного класицизму. Підтримуваний маститим Шінке�
лем, Земпер опублікував брошуру «Попередні зауваги
до фарбування архітектури і скульптури, що здійсню�
вали у минулому». У ній він охарактеризував, крім
іншого, і німецьку архітектуру свого часу, визнаючи її
повністю відсталою від інших мистецтв і такою, що не
відповідає новим вимогам. Там само було проголошене
гасло, яке стало потім знаменитим: «лише одного во�
лодаря знає мистецтво — потребу». Але там само Зем�
пер кидає фразу, котра часто ігнорувалася його супро�
тивниками, що звинувачували його у «голому пози�
тивізмі», «грубому матеріалізмі», «антихудожньому
утилітаризмі» й інших подібних провинах. Це фраза:
«Однак є зовсім природним, що задоволення потреб
повинно поєднуватися і з найбільшою красою».

1851 року вийшло друком дослідження Земпера
«Чотири елементи архітектури». У ньому автора про�
довжують цікавити долі європейської архітектури се�
редини століття. Він картає за бездарність і убозтво
«новогрецького класицизму» і «неоґотики» у Німеч�
чині та Франції. Говорячи про стиль, формулює визна�
чення, що лягло в основу його останньої фундамен�
тальної праці: «Стиль є відповідність художнього
явища історичним фактам виникнення й усім переду�
мовам та обставинам його становлення».

Основна праця Земпера — «Стиль у технічних
і теоретичних мистецтвах, або Практична естетика» —
побачила світ у 1878–1879 рр. Автор солідного двотом�
ного твору (обіцяний третій том не був написаний)
відмежовує власне«вчення про стиль» від чистої есте�
тики (абстрактної науки про прекрасне) і від історії
мистецтв як такої, адже «розглядає та тлумачить фак�
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Беттіхер, який уже видав «Тектоніку еллінів», розпо�
чав вивчення храмів Акрополя. Штрак, який випустив
працю, присвячену давньогрецькому театру, перевіряв
власні теоретичні концепції на афінському театрі
Діоніса. Курціус став відомим пізніше.

Дослідження здійснювалися не тільки на матери�
ку, а й на островах Греції, а також у Малій Азії, що ли�
шалася частиною Туреччини. Урядами Луї�Філіпа,
а згодом і Наполеона ІІІ було організовано французь�
кі експедиції під проводом Тексьє, Леба, Перро. Від�
кривачами Лікії були археологи Чарльз Феллоус
і Чарльз Томас Ньютон, котрий опублікував великий
увраж «Історія відкриттів у Галікарнасі та Кніді».
За ініціативою Ч. Т. Ньютона на основі свідчень Вітру�
вія та Плінія почалися систематичні розкопки в Ефесі.
У мальовничій Лікії, де Феллоус близько 1831�го зі�
брав для Британського музею цікаву колекцію пам’�
яток Ксантоського акрополя, австрійська експедиція
зробила нові дослідження, що збагатили Військовий
музей фризом Гельбаші (1882). У Пергамському акро�
полі розкопки, зроблені німцями, оновили історію
грецького мистецтва II ст. і відкрили імена скульпто�
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текторів, істориків архітектури й археологів різних
європейських країн було створено надійне підґрунтя,
на якому зведено до кінця століття будівлю історії
архітектури стародавніх Греції та Риму.

До звільнення Греції з�під турецького ярма по�
їздки по Балканському півострову, Малій Азії та Архі�
пелагу Середземного моря були не завжди можливими
і часом небезпечними. Та незважаючи на це тривали
експедиції британського Товариства дилетантів. Про�
биралися на Схід і одинаки: згадуваному Чарльзу Ро�
берту Кокереллу вдалося детально обстежити Парфе�
нон; «чічероне» визнаного пізніше засновником на�
укової географії Греції англійця Вільяма Ліка у його
мандрах завжди був періегет Павсаній. Після того, як
1839 р. трон короля звільненої Греції посів принц От�
тон (Віттельсбах), діяльність у Греції і передовсім
на афінському Акрополі архітекторів й археологів
стає систематичнішою. Значну користь для архітек�
турної науки принесли також праці згадуваних анг�
лійців Пеннеторна і Пенроуза. Першому належить
заслуга відкриття так званих курватур Парфенона,
другий надзвичайно точно обміряв і ретельно викрес�
лив Парфенон і Пропілеї.

Під проводом німецького вченого Людвіґа Росса
здійснювалася значна робота з очищення території
Акрополя. З віднайдених при цьому частин храму Ніки
Аптерос споруда була відновлена Россом з помічника�
ми — сілезьким архітектором Шаубертом і данійцем
Гансеном. У результаті всі три учасники робіт випусти�
ли монографію, присвячену відновленій пам’ятці
архітектури доби Перикла. У 1860�і до Афін приїхали
німці Карл Беттіхер, Генріх Штрак і Ернст Курціус.
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вийшов 1895 р. й у Франції (за редакцією Жоржа Пер�
ро), але широкомасштабні роботи виконувалися фран�
цузькими науковцями (вісім років поспіль) у Дель�
фах — за розмахом і значенням для науки їх можна
зіставити з роботами німецьких архітекторів й архео�
логів у Олімпії (не поступається місцем за науковим
рівнем берлінському виданню про Олімпію паризьке
видання, присвячене Дельфам, що виходило у світ по�
чинаючи з 1902 р.). Історичне архітектурознавство
міцно звелося на пружні ноги.

Так археологи й архітектори, працюючи пліч�о�
пліч, перейшли від студіювання окремих пам’яток
до вивчення архітектурних комплексів. Почали привер�
тати увагу, крім окремих ансамблів, і міста в цілому.
Піонером був Ч. Т. Ньютон: після дослідів Галікарнась�
кого мавзолею він звернувся до давньогрецького міста
Кнід. У Пергамі працювали Хуманн, Курціус, Адлер
і Конце, котрий врятував од загибелі хрестоматійний
Пергамський олтар і дослідив усе місто (восьмитомні
«Старожитності Пергама» видавалися Конце та його
співробітниками у Берліні з 1885 р.). У Магнесії на річці
Меандр найбільший інтерес викликав храм Артеміди,
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рів, які жили при Атталідах і, зі свого боку, сприяли
блиску реноме вченого, а також артистичного і освіче�
ного двору. Австрійську експедицію 1873 р. на острів
Самофраку очолив Александр Конце. Два роки по то�
му був надрукований докладний звіт експедиції з фо�
тографіями, особливу увагу надано конструкціям,
технічним подробицям, будівельним матеріалам. Так
формувався науковий метод публікацій, у якому
провідна роль належить архітекторам.

Після поразки у війні 1870–1871 рр. французький
уряд Третьої республіки для підняття міжнародного
престижу Франції надає матеріальну підтримку експе�
диції архітектора Теофіля Омолля, котра упродовж
двадцяти років здійснювала розкопки на острові Де�
лос. Після завершення робіт, 1902 р. розпочалася пуб�
лікація монументального видання, присвяченого ре�
зультатам розкопок. У ті самі десятиліття німецькі
науковці почали з обстеження храму Зевса в Олімпії,
відомого за описом Павсанія. 1892 року керівники екс�
педицій Курціус і Адлер видали у двох томах «Архітек�
турні пам’ятки Олімпії», услід за якими побачили світ
п’ять увражів і п’ять томів тексту під загальною на�
звою «Олімпія: Результати розкопок». Було чітко виз�
начено метод робіт (іноді його називають охоронним),
спираючись на який, маючи на меті ціле, не нехтують
і дрібницями аж до найменших деталей.

У виробленні наукового методу головна заслуга
належала Вільгельму Дерпфельду, котрий брав участь
і в розкопках місцевими грецькими науковцями святи�
лища в Епідаврі. Театр в Епідаврі послугував основою
для дослідження Дерпфельда — першої наукової праці
про театр античності. Увраж, присвячений Епідавру,
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у роки співробітництва з Дерпфельдом). Але здогади
й талани Шлімана були приголомшливими. Зокрема,
він палко підтримував німецького науковця Артура
Мільґефера, котрий припускав, що центром найдавні�
шої культури, сліди якої збереглися у Мікенах і Тірін�
фі, був острів Крит. Але Шліман встиг лише позначити
місце розкопок, на чолі яких мав стати Дерпфельд.
Світ крито�мікенської культури відкрив англійський
учений сер Артур Еванс. Він розпочав «копати Крит»
1900 р., робив це близько чотирьох десятиліть і надру�
кував результати у монументальному багатотомнику.

21. Римські мрії архітектурознавців. Італійська
античність не меншою мірою, аніж грецька, з давніх�
давен цікавила дослідників. Розкопки у Римі та інших
місцях Апеннінського півострова, що виконувалися
приватними особами і раніше, стали більш систематич�
ними і набули ширших масштабів за підтримки уряду
Об’єднаної Італії у другій половині ХІХ ст. У першій
половині століття почалася діяльність дивовижно
працьовитого архітектора Луїджі Каніни, який, зокре�
ма, склав «Топографічний покажчик стародавнього
Риму» (витримав три видання). Менш застарілі, більш
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про який писав Вітрувій. Але головна праця Карла Ху�
манна була присвячена цьому містові в цілому. Після
Магнесії той самий Хуманн розпочав обстежувати еллі�
ністичне місто Прієна. Його співробітником був Мартін
Кекулє, а наступником (Хуманн спочив 1896 р.) — Тео�
дор Віганд, який потім обстежував Мілет. Результати
обох експедицій були оприлюднені на початку ХХ ст.,
в обох містах окрім загального міського розпланування
було з’ясовано і розпланування окремих жител.

Наприкінці ХІХ ст. важливі роботи проводилися
в Афінах з очистки Акрополя від так званого персько�
го сміття, шару, на якому були споруджені класичні
будівлі часів Перикла. У роботах брали участь грек Па�
найотіс Каввадіас, німці Дерпфельд, Віґанд і Бон.
Унаочненням став план допарфенонівського храму Ге�
катомпед («стофутовий»), був складений (щоправда,
не повною мірою переконливий) проект реставрації
первісного вигляду Пропілей. Підсумковою працею
після «Парфенону» Адольфа Міхаеліса (виданого ще
1870�го) була «Історія міста Афіни» Ернста Курціуса,
що вийшла друком 1891 р. 

Дослідження давньогрецької архітектури поглиб�
лювалися й розширювалися. Доричні храми Пестума
і Селінунта стали предметом уваги Ітторфа і Земпера.
Пізніше на основі замальовок і обмірів архітектора Ро�
берта Кольдевея й археолога Отто Пухштейна видано
зразковий двотомний увраж під назвою «Грецькі хра�
ми Південної Італії та Сицилії».

Не можна обійти мовчанням діяльність Генріха
Шлімана, хоч як би хто до нього ставився. Шліман
допустився багатьох прорахунків і грубих помилок
(більш наукового характеру набула його діяльність
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Досі не сформоване єдине річище, в якому можна
працювати над християнськими старожитностями се�
редньовіччя: історики мистецтва й архітектури впро�
довж двох останніх століть доклали максимум зусиль,
аби це річище окреслити.

У XVIII ст. на християнську археологію вплинули
дві зовнішні обставини: 1711 р. було знайдено руїни Гер�
куланума, 1748 р. — Помпей, що, власне, й відкрило
можливість натурно�наукового дослідження давнього
світу. Катерина Дашкова, одна з найосвіченіших жінок
XVIII ст., директор Петербурзької академії наук і пре�
зидент Російської академії за Катерини ІІ, висловила
думку: «в Помпее, когда она будет совершенно очищена
от пепла, поставить на место всю мебель, утварь и при�
ставить стражу к этим сокровищам, а затем объявить
по всей Европе, что за известную плату можно видеть
подлинную картину обычаев, утвари, жизни обитателей
старинного города». Просвітництво добре сусідило
із державного рівня здоровим меркантилізмом.

Роботи, виконувані у Помпеях, викликали інтерес
у всьому світі. Вони набули організованого характеру
після того, як новий уряд Об’єднаної Італії поставив
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точні праці другої половини століття: італійця Родоль�
фо Ланчані («Топографія стародавнього Риму»),
німця французького походження Анрі Йордана («То�
пографія Риму в давнину») та берлінського філолога
Христіана Хюльзена, котрий описав розкопки Римсь�
кого форуму і склав ретельний настінний план давньо�
го Риму. Було піддано копіткому обстеженню й окремі
пам’ятки архітектури: Ланчані видав науковий опис
Колізея, німці Генріх Дрессель і Йозеф Шеданн уточ�
нили час будівництва Пантеону, французи Блуе і Пу�
лен оприлюднили проекти реставрації терм Каракали і
Діоклеціана.

Провадилися роботи і в інших містах Італії. Роз�
копки етруських некрополів виконували Алессандро
Франсуа і Джованні П’єтро Кампана. Луїджі Кампана
видав великі увражі, присвячені етруським старожит�
ностям, що цікаві обширом графічних матеріалів, але
ненадійні у науковому плані. Лише до кінця ХІХ ст. ма�
теріалів з етруського мистецтва було зібрано достатньо
для перших узагальнюючих праць французькою й ні�
мецькою мовами (Марта і Зеемана). Першим серйозним
дослідженням зі спеціального питання щодо етруських
храмів стала праця Германа Деґерінга (1897).

22. Християнські мрії архітектурознавців. Із до�
сліджень античних архітектурних старожитностей
у XVIII ст. виокремилася так звана «християнська ар�
хеологія». Ця область засвоїла розвинуту методику
й бере до уваги будь�які об’єкти пізньоантичної й ран�
ньосередньовічної епохи — приблизно I–VIII ст. (ос�
танню можна поділити на два етапи: добу найдавнішо�
го, катакомбного християнства від Різдва Христова
до «міланського едикту» 313 р.) та період IV–VIII ст. 
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Наступника Маркі, де Россі, вважають «батьком
християнської археології». Йому належить тритомна
праця «Підземний Рим» (1864–1877 рр.), присвячена
римським катакомбам. Праці де Россі здобули попу�
лярність і вплинули на розвиток усієї науки про хрис�
тиянські старожитності. Заснований ним «Бюлетень
християнської археології», спочатку щомісячний
(з 1870�го щоквартальний), який майже вщент запов�
нювали його власні праці, з номера в номер перекла�
дався французькою. «Підземний Рим» де Россі знахо�
див читачів усюди, у тому числі в Росії, зберігаючи
науковий авторитет донині. Римський будинок де Россі
був відкритий для всіх. З російських науковців його
відвідували майбутній глава російської школи візан�
тійських мистецьких старожитностей Никодим Конда�
ков, А. фон Фрікен, граф Олексій Уваров, Федір
Буслаєв, Микола Покровський, Іван Цвєтаєв; Карл
Брюллов написав його олійний портрет. Без де Россі
кваліфіковане знайомство будь�кого з християнськи�
ми старожитностями — катакомбами, базиліками,
місцями розкопок — було би важким.
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на чолі розкопок неаполітанського професора архео�
логії Джузеппе Фьйореллі. Йому належать статті
у періодиці («Помпейські розкопки», «Вісті про роз�
копки давнини»), книжки «Помпейські розкопки
1861–1872 років», «Опис Помпей», «Путівник Помпе�
ями». Праці Фьйореллі доповнювались іншими науков�
цями, серед яких найбільші заслуги має німецький
археолог і філолог Август Мау. Його «Путівник Пом�
пеями» витримав кілька видань, він переробив книгу
Франца Овербека «Помпеї в архітектурі, старожитно�
стях і творах мистецтва», оприлюднив аналогічну сту�
дію «Помпеї у житті та мистецтві» — за свіжішими да�
ними. З’явилися також перші обміри й опис руїн «іс�
ламського» Середземномор’я, оскільки Європа посту�
пово налагоджувала стосунки з Оттоманською імпе�
рією й мандрувати у володіннях Порти стало легше.

Накопичений століттями досвід і непідробний ен�
тузіазм, у якому дивним чином поєднувалися релігійна
переконаність з відданістю науці, разом з можливістю
працювати на пам’ятках, визначили перевагу саме
римських учених і римської археологічної школи.
Це стало очевидним після того, як 1840 р. на посаду
«суперінтенданта святих мощей і цвинтарів» папа Гри�
горій XV призначив Джузеппе Маркі, вслід за яким
у катакомби з науковою допитливістю спустився
Джанбаттіста де Россі. Маркі одним із перших усвідо�
мив, що «реліквії» не можна досліджувати окремо від
«звичайних» знахідок, поза архітектурним, художнім
й історичним контекстом. 1837 року він видав ком�
пендій ранньохристиянських написів, 1840�го задумав
фундаментальну серію, котра б включала ранньохрис�
тиянську архітектуру, живопис і скульптуру. 
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Сходу (один Шампольйон чого вартий), були обме�
жені коротким терміном сирійської кампанії. Бона�
парт ніколи не виявляв особливо глибокої поваги
до відкриттів своїх учених сучасників, але він чудово
усвідомлював, яку значну користь може принести
вчений, якщо його спрямувати на виконання конкрет�
них завдань, що висуваються військовими, політични�
ми або економічними обставинами. Навіть знаменита
його команда перед початком однієї битви з мамлю�
ками: «Віслюків і вчених на середину!» означала саме
бажання зберегти поряд із найціннішими в поході
в’ючними тваринами також і найкращих представ�
ників розумової діяльності. 

В історії єгиптології поход Бонапарта зіграв ко�
лосальну роль: з ним поїхали вчені, які вперше, можна
сказати, відкрили для науки цю найдавнішу країну.
Це були математик, інженер і батько нарисної гео�
метрії Гаспар Монж, хімік Клод Луї Бертолє та ін.
Під час походу був знайдений знаменитий Розетський
камінь — базальтова плита з паралельним текстом єги�
петською ієрогліфічною, єгипетською демотичною
(розмовною) та давньогрецькою мовами. Текст Ро�
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23. Pro vincere. Певну увагу було приділено
й провінціям Римської імперії за межами Апеннінсько�
го півострова: француз Балло обстежив давньоримсь�
ке місто Тімгад у Північній Африці (Алжир), Теодор
Віганд після робіт у Афінах і в Мілеті переніс діяль�
ність до Баальбека (Геліополь, Сирія), австрієць Ґеорґ
Ковальчик видав двотомний увраж «Архітектурні
пам’ятки Далмації», до якого ввійшли й гравюри з ув�
ражу знаного англійського архітектора Роберта Ада�
ма, що побував у Далмації. Віденський професор
архітектури Ґеорґ Німан опублікував археологічний
звіт експедиції, що вивчала палац Діоклеціана в Спліті
(Салоні) над Адріатикою.

Гробниці Мікен, Кноський палац, розкопки Ура
(виконані Р. Вуллі) і храмів Вавилона, сенсаційна
«гробниця Тутанхамона» Говарда Картера та ін. ство�
рили свого часу сприятливий загальнонауковий клі�
мат, по�новому висвітлювали історію Сходу, стимулю�
ючи розвиток біблійної археології. Коли Пірро Ліго�
ріо, римський антиквар XVI ст., казав: «я вірю меда�
лям, плитам і каменям більше, ніж вигадкам письмен�
ників», цією тезою він заклав саму методику здобуття
знань про давнину.

Потужний імпульс до студіювання давнього
світу Африки дав похід Наполеона 1798–1799 рр.
Війська, що висадилися у Єгипті й пройшли уверх
против течії Ніла і територією Сирії, мали не лише
військові цілі: до певної міри це була наукова експе�
диція, що відкрила новий шлях до земель найдавнішо�
го християнства і взагалі усього для Європи най�
давнішого. Втім, науковці з армії Наполеона, встиг�
аючи зробити неочікувано багато для студій давнього

100

Іполит Моргілевський



ного світу, дали можливість здійснити серйозні наукові
узагальнення. Цю ситуацію можуть характеризувати
слова Нюма Фюстель де Куланжа: «роки аналізу на день
синтезу». Особливо цінними для істориків архітектури
були увражі, бібліотека яких почала складатися
з XVI ст.: не втратили значення точні обміри пам’яток
стародавнього Риму у «Чотирьох книгах» Палладіо, чу�
дово виконані гравюри увражу французького архітек�
тора XVII ст. Антуана Дегоде, не поступаються їм
за якістю видання XVIII ст. англійського Товариства
дилетантів. У ХІХ ст. бібліотеку поповнили праці архі�
текторів�стипендіатів Французької академії на римській
віллі Медичі: зібрані в увражі кресленики архітектурних
пам’яток античності, що виходили спочатку за редак�
цією д’Еспуї, згодом — Сера (обміри у них зазвичай
є точними, реконструкції не завжди переконливими).

Застарілим величним увражам Каніни можна про�
тиставити бездоганні за точністю обмірів і якістю вико�
нання креслеників видані у Берліні «Архітектурні
дослідження» російського архітектора Сергія Іванова
(брата художника Олександра Іванова), присвячені
пам’яткам грецької та римської античності. Незамінним
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зетського каменя дешифрував 1822 р. Ж.�Ф. Шам�
польйон, який започаткував єгиптологію як науку.

Розпочате на зламі XVIII–XIX ст. продовжили
у 1830�х співробітники нового французького експеди�
ційного корпусу, котрий перебував у Північній Африці
більш ніж століття. Але ще 1898 р. Йозеф Стржиґовсь�
кий напише: «Єгипет це культурний вулкан; нині ще
дрімотний, він колись прокинеться». Перші обміри
і розкопки 1890–1900�х, а також публікація А. Дж. Ба�
талером праці «Коптські церкви Каїра», вихід катало�
гу Каїрського музею (упорядник Й. Стржиґовський)
стали поворотним пунктом у єгиптології ХХ ст.

Людвіґ Фрідлендер («Картини з побутової історії
Рима в епоху Августа до кінця династії Антонінів») і Га�
стон Буасьє («Картини давньоримського життя: Нариси
суспільного настрою цезарських часів») лишили цінні
реконструктивні праці з історії побуту класичного Рима,
в якій архітектурні питання посідали значне місце.

Російські філологи�класики прагнули не відстава�
ти від зарубіжних: історико�археологічні (відтак пев�
ною мірою й архітектурознавчі) студії писали Юліан
Кулаковський (Рим), Петро Люперсольський (Дель�
фи), Сергій Селіванов (Родос). Ці й інші дослідники
добре розуміли, що крім їхніх книжок від давнини не�
забаром мало що збережеться, і з кожним століттям
лишатиметься дедалі менше. Вони намагалися зафіксу�
вати архітектурні артефакти давніх часів за допомо�
гою слова, наскільки їм це дозволяв наявний матеріал:
історичні свідчення, рештки самих артефактів і —
головне — власна ерудиція.

Значні за обсягом матеріали, зібрані до кінця
ХІХ ст. археологами й архітекторами на теренах антич�
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логічної науки відбувається паралельно з повільним ви�
ходом України на цивілізований обрій.

24. Архітектурознавство і класична філологія.
Інтерес до класичних старожитностей, зокрема пам’я�
ток архітектури, був зініційований загальним інтере�
сом університетських кафедр європейських і ро�
сійських університетів до класичної філології, комен�
тованого видання класиків, необхідністю у з’ясуванні
переконливих історичних реалій, про які йшлося в кла�
сичних текстах. Це явище було схоже на виникнення
філологічного інтересу до видання та герменевтики
класичних текстів античності за доби Відродження:
умови були ті самі — науковий інтерес і поява людей,
які могли його не лише виявити, а й задовольнити. Звіс�
но, архітектурні пам’ятки (або їх залишки) як найна�
очніші були у зоні прискіпливої уваги насамперед
науковців. Отже, практикою історичного архітекту�
рознавства займалися не лише архітектори, а й філо�
логи�класики (разом з архітекторами). Результати
згаданих досліджень досі лишаються неперевершеною
вершиною історичного архітектурознавства. 

Втім, уже відтоді — з ХІХ ст. — є наочним роз�
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матеріалом лишаються архітектурні увражі також і для
теоретиків архітектури, особливо тих, кого цікавить
проблема пропорцій.

Слід підкреслити, що техніка і методика археоло�
гічних робіт навіть у першій половині ХХ ст. відставала
від уже вироблених, їх доводилося вдосконалювати
прямо у ході досліджень, розширення яких мало вибу�
ховий характер. Звичайні методи — стратиграфічний
і типологічний — у дослідження християнських старо�
житностей проникали повільно. Улюбленим методом
польових робіт лишався «деблайяж» (фр. deblayage) —
загальна «очистка» давніх церковних будівель
від «сміття» з метою отримати обмір, скопіювати мо�
заїки, деталі декору й написи. Крім того, загальна за�
хопленість «давнім світом» часто призводила до вида�
лення більш пізніх нашарувань (візантійських, коптсь�
ких, узагалі середньовічних): на о. Делос при проведенні
розкопок, скажімо, запросто знесли рештки чотирьох
середньовічних храмів і монастиря. Археологія завжди
була аристократичним заняттям, це повільна наука, яка
рухається вперед лише завдяки «простому накопичен�
ню» дрібних фактів/артефактів і найдрібніших фак�
тиків/артефактиків, маса яких з часом робить вирішен�
ня того або того завдання наочним для звичайного пе�
рехожого. Відтак історичне архітектурознавство, яке
базувалося на осмисленні даних археології, теж було
і залишається повільною наукою. Якщо у зарубіжних
країнах цей шлях розпочався два століття тому і тривав
безперервно, — на теренах Росії й України, еволю�
ційний рух яких був перерваний тривалим і жорстоким
більшовицьким експериментом, цей процес уповільнив�
ся, і через те надолуження культурного стану архео�
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(перше видання — 1884 р., друге — 1905�го). У Парижі
1899 р. вийшов у світ перший том уже згадуваної «Іс�
торії архітектури» Шуазі, 1902�го в Лондоні з’явилося
перше видання «Історії архітектури» Греції та Риму,
що належало перу Вільяма Дж. Андерсона і Роджера
Фене Спірса.

Позитивна ознака праць Дурма і Шуазі полягає
в увазі до питань будівельної техніки та конструкцій,
чесноти книги Андерсена і Спірса — доступність для
широкого читача, короткі, але виразні характеристи�
ки�описи пам’яток. Працю, що мала шалений успіх,
перекладено німецькою й іншими європейськими мова�
ми. Але розвиток науки був невпинний, і третє видан�
ня, що побачило світ 1927 р., було не тільки розшире�
ним і доповненим. Воно було фактично переписаним
найвизначнішими фахівцями архітектурознавчої спра�
ви: Вільям Белл Дінсмур переробив грецьку частину,
Чарльз Роберт Ешбі — римську. І лише тоді — понад
вісімдесят років тому — Європа отримала по�справж�
ньому наукову (майже в марксистському смислі) істо�
рію архітектури античного світу.

Історико�архітектурне дослідження, яке б у силу
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різнення текстів на теоретичні (про форми як феноме�
ни) й історичні (про форми як явища), інакше кажучи:
розрізнення між історичною інтерпретацією та істо�
ричним знанням. Це розрізнення різні автори або
пропагували, кладучи в основу концепцій, або його
зрікалися, аби бути більш «усеосяжними».

Взагалі ж, «день синтезу» архітектурознавців�іс�
ториків, як правило, завершувався написанням «історії
архітектури» — це було правилом чемності. Завданням
кожного з них було створення неодмінно загальної
картини архітектурного процесу — від давнини до су�
часності, кожен прагнув написати цю картину у влас�
ній манері, іноді незвичними фарбами. Подібно до ін�
ших історичних дисциплін (у тому числі й до науки
про літературу) архітектурознавство історико�куль�
турного штибу всотувало найліпші соки з плодючого
ґрунту нового, переможного у ХІХ ст. світосприйнят�
тя. Й у ній більш розбірливо, ніж у всіх інших, віддзер�
калені зміни навіть філософського умонастрою.

25. Історія архітектури як архітектурознавчий
лубок. Після «Історій архітектури» Дюрана і Фергюс�
сона, що значною мірою втратили наукове значення,
першою систематично викладеною історією давньо�
грецької архітектури була «Архітектура еллінів», оп�
рилюднена 1881 р. німецьким архітектором Йозефом
Дурмом (друге видання вийшло 1892�го, третє —
1910 р.). Надмірно сумлінна, значна за вагою і важка
за викладом книга Дурма і тепер може бути корисною
як довідковий матеріал, хоча багато що в ній уже за�
старіло як у історичних викладках, так і в інформації
про пам’ятки й ансамблі. Зовсім інший характер має ще
одна праця Дурма «Архітектура етрусків і римлян»
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26. Архітектурознавчі чічероне по Відроджен�
ню: Буркґардт, Ґеймюллер, Вельфлін, Франкль. Істо�
ричне життя, культурні зміни ми можемо певною
мірою зрозуміти — у зовсім іншому сенсі «зрозуміти»,
ніж природні процеси. Нам оприявлені не лише за�
гальні форми і не лише каузальний (причинно�наслід�
ковий) зв’язок як такий. Ми так чи інакше щоразу
підтверджуємо в історії те саме наше життя, наше
власне єство — у безкінечно розмаїтих видозмінах,
відтінках і варіаціях. Історія архітектури жодним чи�
ном не є відтворенням зовнішньої дійсності. Як і будь�
яка історія, історія архітектури це до певної міри
лубочна картинка. Якщо навпаки: це довільно або ви�
бірково схоплена сума будівель, нереалізованих про�
ектів, ідей, котрі людський дух силою літературного
слова вибудовує із даного йому у зовнішньому досвіді
матеріалу, однак за власним планом. Цей план не може
бути суб’єктивно довільним, оскільки не окрема особа
створює історію архітектури, а людство упродовж ти�
сячоліть. І через те міра запозичень знаходиться у зво�
ротній пропорційній залежності від значущості відпо�
відного архітектора так само, як і архітектурознавця.
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III

АРХІТЕКТУРОЗНАВСТВО
І КУЛЬТУРНО#ІСТОРИЧНЕ ЖИТТЯ

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ —
ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

якихось причин відмовилося від філософських, кон�
кретно�психологічних й естетичних методів і критері�
їв, не могло б розкрити найцікавіші течії світової архі�
тектури. Автор такої студії опинився б перед вибором:
або зовсім відмовитися від скільки�небудь глибокого
аналізу подібних явищ й обмежитися виконанням чор�
нової роботи, обслуговуючи загальну історію та тео�
рію культури, або по�дилетантському розбиратися
в усіх проблемах, як Бог дасть, покладаючись на здо�
ровий глузд, не обтяжений професійним знанням
предмета. Науковці ж прагнули поєднати все в єдиние
ціле, надолужуючи незнане досі, не цураючись чорно�
вої роботи. Вони чудово розуміли, що проникнення
у скриню творчої фантазії неможливе без душевних
порухів, без вкладання енергії власного розуму й уяви,
без очування й внутрішнього відтворення, словом, без
естетичного відчуття, якого (разом зі смаком) на кож�
ному кроці й дотепер іноді бракує архітектурознавцеві
та взагалі гуманітарієві. За всього бажання зберегти
риси строго індуктивної емпіричної дисципліни,
подібно до будь�якої науки про дух і культуру, архітек�
турознавство стикається з речами в науковому сенсі
незбагненними. У трансцендентальному вимірі людсь�
кого духу ми маємо останній рубіж нашого пізнання,
а саме на цьому ґрунті зводиться вся будівля людсько�
го рефлектуючого розуму. «Это трансценденталь�
но!» — вигукнув би один історичний персонаж.
Підтверджуємо: трансцендентально.



лії». У той час як заголовок однієї з них відповідає
змісту, «Історія Ренесансу в Італії» (перше видання —
1867 р., п’яте — 1912�го) цілком і повністю присвячене
архітектурі загалом. Ставлячи за мету доповнити істо�
рію архітектури, що викладена «за майстрами»,
за предметами і типами, Буркґардт виявив в другій
праці широку й глибоку обізнаність із пам’ятками
і літературними текстами, спостережливість і проник�
ливість, які не поступалися фаховим якостям архітек�
торів, а також велетенську ерудицію в царині історич�
ної літератури.

Основні праці Якоба Буркґардта стали тими китами,
на яких міцно ґрунтувалася подальша історико�архітек�
турна наука ХІХ ст. Шляхом, прокладеним Буркґардтом,
рухалися багато істориків і теоретиків. Найвизначніши�
ми серед них були Генріх Ґеймюллер і Генріх Вельфлін,
дороги яких пізніше розійшлися. Саме на концепції
Буркґардта побудовано 5�й том радянської «Загальної
історії архітектури» (1967), присвячений Ренесансу.

Віденський професор Генріх фон Ґеймюллер піс�
ля кількох поїздок по Італії остаточно змінив профе�
сію архітектора на наукову і літературну діяльність
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Увагу не меншу, ніж античність, привертає з другої
половини ХІХ ст. доба Відродження. Основоположни�
ком у цій царині історико�культурного архітектуроз�
навства став швейцарець Якоб Буркґардт. 1855 року
вийшла друком його праця «Чічероне», скромно назва�
на автором путівником по художніх скарбах Італії.
Як сказано у передмові, автор свідомо уникав архео�
логії, не займався ані критикою атрибуцій, ані уточнен�
ням хронології. Книга була результатом безпосереднь�
ого сприйняття італійських мистецьких скарбниць (го�
ловним чином архітектури) і отримала статус не путів�
ника, а ґрунтовної наукової студії. «Чічероне» Бурк�
ґардта витримала більш як десять видань поспіль, при�
чому кожне наступне відрізнялося від попереднього: ав�
тор надавав іншим науковцям, котрі взяли на себе спра�
ву редагування книжки, можливість вносити до неї ви�
правлення, уточнення і доповнення відповідно до стану
науки. Але в усіх виданнях лишалися недоторканим ме�
тодологічний принцип, котрий часто іменували «по�
трійним» (він поєднував хронологічний, топографічний
і критичний підходи), та періодизація італійської
архітектури доби Ренесансу. Згідно з цією концепцією,
іноді критикованою, але досі не спростованою, Рене�
санс в архітектурі Італії поділяється на три періоди:
перший — «власне Ренесанс» (1420–1500 рр.), другий —
«золота доба» нової архітектури (1520–1540 рр.) і тре�
тій — архітектура 1540–1580 рр., стосовно якої у «Чіче�
роне» чи не вперше застосовано термін «маньєризм».
Після 1580�х в архітектурі дедалі більше почали вияв�
лятися ознаки бароковості.

До пізніших праць Буркґардта належать «Культу�
ра Відродження в Італії» й «Історія Ренесансу в Іта�
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але «принципи світового стилю, що має назву “рене�
санс”, не вмирають і пізніше, а закономірно розвива�
ються далі у двох паралельних течіях: суворому (кла�
сицизм) і вільному (бароко)».

Учнем Буркґардта був також мюнхенський науко�
вець Генріх Вельфлін. Першою значною його працею
є «Ренесанс і бароко», що вийшла в Мюнхені 1888 р.
У ній молодий вчений мав на меті, спостерігаючи симп�
томи розкладу Ренесансу, «відкрити, в міру можливо�
сті, закони, що дозволяють зазирнути у таємниці зако�
нів творчості». Працю Вельфліна поділено на дві
нерівноцінні частини. У першій, філософській, він нама�
гається створити власну методологію, відходячи дедалі
більше від Буркґардта і Земпера в чистий ідеалізм
на кшталт Шеллінґа. Друга, історична, частина, де учень
ще лишається вірним учителеві, являє собою цінний ма�
теріал для дослідників італійської архітектури XVI ст.
Нові симптоми, що затемнювали чистоту стилю Рене�
санс, підмічені тонко, але важко погодитися, що
«уже 1580 рік був моментом нового стилю бароко».
Дослідник зосередився на тій проміжній фазі між Рене�
сансом і бароко, за якою закріпилася назва маньєризм,
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історика архітектури. До скону він лишався вірним
своєму вчителеві і другу Буркґардту. Він редагував
архітектурну частину пізніших видань «Чічероне», йо�
го численні праці перекладено кількома європейськи�
ми мовами. Серед них «Початкові проекти собору
св. Петра» (німецькою і французькою), великі за об�
сягом монографії про Рафаеля�художника (італійсь�
кою), Мікеланджело�архітектора (німецькою), про
сімейство французьких архітекторів Дюсерсо (фран�
цузькою), солідна студія «Архітектура Ренесансу
у Франції» (німецькою), статті англійською «Леонар�
до�архітектор» і «Школа Браманте». Головною спра�
вою зрілих десятиліть життя вченого стала участь у ви�
данні монументальної одинадцятитомної праці «Архі�
тектура Ренесансу у Тоскані», що виходила впродовж
22 років (з 1885�го) випусками�томами, кожний з яких
являв собою розкішно виданий великий увраж із до�
кладним текстом, доповненим численними таблицями
обмірних креслеників і чудової якості світлинами (Ґей�
мюллерові належала провідна участь в обробці гра�
фічного матеріалу й упорядкуванні тексту). Прийняв�
ши періодизацію, визначену в «Чічероне», віденський
майстер усе ж не зміг сприйняти як аксіому те, що ар�
хітектура італійського Ренесансу «вийшла готовою
з голови Філіппо Брунеллеско, як Мінерва з голови
Юпітера». Упродовж багатьох років він шукав її вито�
ки і знайшов — на півдні Італії часів Фрідріха ІІ: 1908 р.
було оприлюднене дослідження «Фрідріх ІІ Гоґеншта�
уфен і основи архітектури Ренесансу в Італії». Після
Ренесансу в ґотичному вбранні з 1420 р. (зведення Бру�
неллеско бані собору Санта Марія дель Фіоре) роз�
квітає власне Ренесанс за періодизацією Буркґардта,
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ри), де живі твори укладалися в якийсь абстрактний
візерунок, нагадуючи тим самим тубільців однієї пла�
нети з «Оповідань Йона Тихого» Станіслава Лема, які
за велінням божевільного механізму перетворюють са�
мих себе на частинки вишуканого орнаменту для окра�
си всієї поверхні суходолу.

Яскравим віддзеркаленням концепцій Вельфліна
можна назвати присвячену йому книжку Пауля Фран�
кля «Фази розвитку нової архітектури», завершену
в Мюнхені 1913 р.

Коли порушується головне питання — як віднай�
ти вирішальне у розвитку архітектури? — методологія
й аргументація стають для Франкля мало переконли�
вими. Посилаючись на протилежні (полярні) категорії
Вельфліна, Франкль найвищими якостями (категорі�
ями) архітектури називає простір, масу, образ і при�
значення. Не задовольняючись періодизацією і термі�
нологією Буркґардта та Ґеймюллера, він висловлює
переконання, що в Європі з XV по XIX ст. розвивався
один світовий стиль нової архітектури, який пройшов
чотири фази розвитку. Інакше кажучи, предметом роз�
гляду слугує ордерна архітектура XV–XIX ст. і чоти�
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і працю, названу «Ренесанс і бароко», правильніше було
б визначити як «Ренесанс і маньєризм».

У подальшій діяльності Вельфлін усе менше ціка�
виться архітектурою, у власних умоглядних побудовах
віддаючи перевагу образотворчому мистецтву. Другою
значною його працею було «Класичне мистецтво»
(1899), присвячене пам’яті Буркґардта. Предметом до�
слідження слугують зразки образотворчого мистецтва
Італії перших десятиліть XVI ст., але не лишається по�
за увагою й архітектура (наведено порівняльну харак�
теристику італійської архітектури XV та XVI ст.).
Ту саму службову роль відіграє архітектура й у третій
великій книжці Вельфліна «Основні поняття історії
мистецтва: Проблема еволюції стилю у новому мис�
тецтві», завершеній 1915 року.

До цього часу вже остаточно склалася власна
концепція ученого, його формалістичний метод п’яти
опозиційних пар понять, придатних, на його думку,
для характеристики живопису, скульптури та архітек�
тури. Ці пари — лінійність і живописність, пло�
щинність і глибинність, замкнена і відкрита форма,
множинність і єдність, абсолютна і відносна ясність —
динамізували методику мистецтвознавчого аналізу
з точки зору «методів бачення». Однак у той час як
на полицях цих п’яти пар понять було розкладено ве�
личезну кількість робіт живописців і скульпторів,
пам’ятки архітектури, вибрані для підтвердження не�
похитності тих самих понять, нечисленні й спорадичні.
Завдяки формально�стилістичній стерильності вель�
флінівських категорій нерідко виходило так, що вони
переставали бути допоміжними інструментами аналізу
й самі починали творити історію мистецтв (і архітекту�

114

Олександр Раппапорт



ханічного (фотографічного) відтворення предмета, йо�
го мистецтво буде не тільки мертвим, але й суб’єкти�
вістським (як це довів сучасний фотореалізм). Навпаки,
лише значна особистість, що виражає у творчості багат�
ство суб’єктивного світу, здатна до художньо правдиво�
го об’єктивного відтворення предметності.

І все ж таки мистецтво й архітектура, за Франк�
лем, не можуть бути визначені ані як віддзеркалення
правди предметного світу, ані як віддзеркалення внут�
рішнього, суб’єктивного світу. В іншому випадку ми
усуваємо якісну межу, що відділяє мистецтво від на�
уки. Мистецтво зазвичай відображає зміст, що є ре�
зультатом суб’єкт�об’єктних відносин, але цей зміст
є лише символом. Чи витікає звідси, що мистецтво несе
той самий зміст, що й наука, і тільки відображає його
в іншій, символічній формі? Цей висновок не влашто�
вує Франкля, він замінює поняття символу образним
виразом — «відлуння», яким відбивається предмет�
ність у суб’єкті. Це відлуння і є, за Франклем, специ�
фічним для мистецтва смислом. Учений визначає мис�
тецтво як діяльність суб’єкта із предметами, в якій він
насамперед займається сам собою, а не предметами
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рьом фазам відповідають приблизно чотири стилі: ре�
несанс, бароко, класицизм і рококо. 

Виконаний Франклем аналіз засвідчив, що у пе�
ріод бароко принцип інтеграції простору прийшов
на зміну диференціації. Архітектор, проектуючи буди�
нок, рухався не від частин до цілого, як це було у Рене�
сансі, коли він будував композицію методом складання
частин, а навпаки: від цілого до частин за принципом
розподілу. У результаті окремі елементи барокового
простору сприймаються не як складові, а як фрагмен�
ти єдиного цілого.

Подальший розвиток принцип інтеграції отримав
за барокового часу. Інтер’єр цього стилю сприйма�
ється як щось незавершене, межі між внутрішнім і зов�
нішнім простором штучно знімаються, і простір інтер’є�
ру трактується як фрагмент зовнішнього простору
площі, вулиці, подвір’я.

У чотирьох розділах книжки, присвячених чоти�
рьом категоріям архітектури, послідовно розглядають�
ся чотири фази розвитку. Незважаючи на те, що,
на думку Франкля, у мистецтві безумовно відобража�
ється об’єктивний світ, і таке віддзеркалення для живо�
пису, наприклад, є дуже істотним, художня творчість
не знаходиться у пересічному, однозначному стосунку
до об’єктивного світу, властивого науці. Про це, зокре�
ма, свідчить парадокс, який Франкль наводить для ілю�
страції свого розуміння віддзеркалення у мистецтві:
«Чим об’єктивніше відображають, тим суб’єктивніший є
результат, і навпаки: чим далі віддаляються від букваль�
ної вимоги відображення, тим об’єктивнішим виходить
результат». Насправді, якщо художник відмовляється
від особистості, якщо в його творі немає нічого, крім ме�
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об’єктивного світу. Що ж являє собою ця особлива
діяльність? Гра. Мистецтво, згідно з Франклем, є сим�
волом змісту, але змісту особливого, такого, який
не відображає сутності предметного світу (як у при�
родних науках), і тому змісту порожнього. Сутність
художньої форми, за Франклем, не в тому, що вона
відображає зміст, а в тому, що художник грає цими
смислами, у чому й виявляється свобода суб’єкта. Від�
повідно до цього визначення поетичне мистецтво
є «позбавлена змісту форма уявлень як символ цієї
гри». Орнамент — позбавлена змісту форма «тільки при�
краси», як символ цього змісту. Якого ж, власне, змісту?
Як у мистецтві танцю, поезії чи музики, це значення
вільної людської діяльності, що не відображає жодного
реального смислу реальних речей. Тобто у мистецтві ви�
ражається зміст, який не має нічого спільного з наукою. 

У результаті здійсненої Франклем метаморфози
(відображення дійсності виявилося насправді повною
свободою від неї) мистецтво й архітектура виявляють
здатність до своєрідного виразу будь�якого змісту.
Так, наприклад, сувора центральна перспектива є сим�
волом наукової орієнтації в Італії XV ст. Аксономет�
ричне зображення (тобто немов таке, що проекціює
предмет на площині, подібно кресленикам) — символ
віддаленості від дійсності й орієнтації на трансцен�
дентне, що характерно не тільки для Середніх віків, а й
для мистецтва Джотто. Витончені способи перспектив�
ного зображення: повітряна перспектива, передача ви�
падковостей освітлення і психологічно суб’єктивних
умов зору служать засобом передачі зростаючої на�
уковості картини світу, є символізацією наукового
пізнання.
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«Фази розвитку нової архітектури» Франкля
не позбавлені тонких спостережень і глибоких думок,
і через те переважаюча у них аргументація (запозиче�
на у Вельфліна) таємничо абстрактними, аби не сказа�
ти містичними, силами збільшує «наукове значення»
книги. Саме Франкль одним із перших серед мистецт�
вознавців спробував поєднати науковість викладу з ху�
дожністю літературної стилістики, з філософсько�ес�
тетичним підходом до розкриття тонкощів самої при�
роди архітектури. Перша праця Франкля характерна
для того напряму західного (par excellence німецького)
мистецтвознавства, котре згодом, у ХХ ст., підняло
формальний та ідеалістичний напрями дослідження
на високий рівень обговорення архітектурознавчих
питань. У Росії цей напрям підхопив, зокрема, Олек�
сандр Габричевський, котрий 1914 р. навчався у Фран�
кля, простежив за його завданням розвиток численних
варіантів ренесансної арки.

Власне, з працями Франкля стало очевидним,
що писати про архітектуру слід не те щоб завзято й ве�
село, але — позбавляючи текст зайвого академізму,
наближаючи його до белетристичної (не журналіст�

119

Алоїз Рігль



він ближчий до Буркґардта, ніж до Вельфліна, конкрет�
ніший, не уникає згадки про імена архітекторів і кон�
кретні факти.

27. Барокові чічероне. З’являються студії, при�
свячені архітектурі бароко: тритомна «Архітектура
бароко в Європі» Корнелія Ґурлітта, «Архітектура ба�
роко» Мартіна Бріґґса, «Історія бароко в Іспанії»
Фрідріха В. Шуберта. Виходять монографії: солідна
книга одного з редакторів «Чічероне» Корнелія Фаб�
ріцці має назву «Філіппо Брунеллеско, його життя
і творчість» (є російський переклад), книга «Андреа
Палладіо» Баністера Флетчера, поверхова і не завжди
точна у фактах, як і його ж «Історія архітектури
за порівняльним методом». Глибшою і серйознішою
є монографія Фріца Бюрґера «Вілли Палладіо»: автор
не приховує своєї прихильності до ідей Земпера,
на якого неодноразово посилається, а на закінчення
праці характеризує вічентійського зодчого як «рево�
люціонера, що лишився венеційцем», начебто одне за�
важає іншому.

Своєрідної форми набула студія Теобальда Гоф�
мана, складена з великих альбомів з чудовими світли�
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ської) стилістики з неодмінним філософським заглиб�
ленням у проблему. Олександр Габричевський серед
російських архітектурознавців�культурологів унаоч�
нив, як це слід робити найкраще. 

Звісно, більш плідним для історії архітектури був
шлях, прокладений після Буркґардта Ґеймюллером.
Його «Архітектура Ренесансу в Тоскані» стала зраз�
ком для увражів «Палацової архітектури Верхньої
Італії і Тоскани» Юліуса Карла Рашдорфа й Альбрех�
та Гаупта. Почали з’являтися подібні увражі того саме
типу, присвячені архітектурним формам інших євро�
пейських країн: «Пам’ятки архітектури Великої Бри�
танії», «Пам’ятки архітектури Іспанії та Португалії»,
«Архітектура Ренесансу в Данії». Величезну роботу
виконав французький архітектор Поль Летаруї, кот�
рий упродовж тридцяти років досліджував, рисував,
обмірював та викреслював пам’ятки «нового Риму»
(цей термін уведений на противагу поняттю «античний
Рим»), починаючи з ранньохристиянських базилік
і закінчуючи бароковими церквами. Результатом стали
355 тонко виконаних гравюр на сталі під загальною на�
звою «Будівлі нового Риму». Додатком до трьох томів
увражів був том тексту: «Історичні і критичні зауваги».

Зібраний матеріал дав можливість розпочати упо�
рядкування загальних праць і в цій ділянці архітектури.
Праці Вільяма Андерсена (перше видання — 1896)
та Йозефа Дурма (1903) мають однакову назву («Ар�
хітектура Ренесансу в Італії») та вирізняються якостя�
ми, характерними для більш ранніх студій тих самих
авторів. Серйозний і сумлінний нарис з тією ж назвою
написав і Пауль Франкль перед основною своєю пра�
цею, але його надрукували лише 1912 р. У цьому нарисі
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ня, де про архітектуру Ренесансу і бароко писали Ханс
Вілліх, Пауль Цукер та Альберт Еріх Брінкман, — і не
менш монументальної, багато ілюстрованої «Історії
італійського мистецтва» Адольфо Вентурі, де архітек�
тура XV ст. (кватроченто) зайняла два томи, архітекту�
ра XVI ст. (чінквеченто) — три томи, які були видруку�
вані також після Першої світової.

Так сталося, що напрацювання дослідників віден�
ської і мюнхенської шкіл мистецтвознавства кінця
ХІХ — першої третини ХХ ст., фрагментарно перекла�
дені й через те доступні нашому читачеві, залишилися
острівцями в безмежному морі незнаної архітектуро�
знавчої думки. Тепер вони уявляються айсбергом, який
для українського архітектурознавства майже повністю
занурений у каламутну рідину напівзнання. До цього
айсберга страшнувато підпливти: життя не вистачить,
аби хоча б опанувати те, що зроблено століття тому за�
кордонними архітектурознавцями, і щоразу ловиш себе
на думці, що винаходиш винайдене. Простір нашої гу�
манітарної науки і простори зарубіжної мають різну
міру насиченості живою і свіжою думкою, можливо,
через неявність особи замовника. Те, що для архітекту�
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нами та лаконічним текстом. До чотирьох альбомів,
що мають назву «Рафаель як архітектор», котрі допов�
нюють монографію Ґеймюллера з тією ж назвою,
1909 р. був долучений п’ятий: «Будівлі герцога Федері�
ко де Монтефельтро — перші пам’ятки високого Рене�
сансу». Фотографії, плани і перерізи палацу згаданого
герцога в Урбіно ілюструють основну думку автора:
урбінський палац, зведений далматинцем за поход�
женням архітектором Лучано де Лаурано, а не римські
споруди Браманте і Рафаеля, як стверджував Бурк�
ґардт, був першою пам’яткою високого Ренесансу. Ще
рішучіше здійснює ревізію історичної концепції Бурк�
ґардта та Ґеймюллера австрійський вчений Бернгардт
Патцак у тритомній студії «Палац і вілла у Тоскані»
(остання частина написана 1912 р.). Він нагадує,
що зразками для Брунеллеско й Альберті були лише
нечисленні пам’ятки Рима часів занепаду Імперії,
і не знаходить справжнього відродження античної ар�
хітектури ні в першого, ані в другого. Остаточний вис�
новок (знову в результаті аналізу урбінського палацу):
не флорентійським архітекторам Брунеллеско, Міке�
лоццо, Альберті й іншим, а далматинцю Лаурано нале�
жить слава стати першим ренесансним майстром
на італійському ґрунті.

Проблему періодизації архітектури Ренесансу, як
і культури Ренесансу взагалі, не вирішено й досі. Мож�
ливо, це й не є проблемою, але важливо, що наприкінці
ХІХ ст. створено міцний підмурок для серйозних уза�
гальнюючих праць з історії архітектури Ренесансу, ба�
роко та класицизму. На ньому й були зведені стіни
розпочатого після Першої світової війни Фріцем Бур�
гером (він загинув під Верденом) багатотомного видан�
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рознавців старшого покоління (1920–1950�х) було зви�
чайним методологічним інструментарієм, з часом стало
практично недоступним масивом знання, до занурення
в який (не кажучи вже про розвиток і вдосконалення)
не в багатьох сміливців доходять думка і руки.

28. Архітектурознавство у Середній та Північ�
ній Європі до Першої світової. Однією з найвизначні�
ших осіб Англії останньої чверті ХІХ ст. був Вільям
Морріс, який за широтою інтересів і розмаїтістю форм
діяльності нагадував універсальну людину доби Рене�
сансу. Його політичним й естетичним заповітом був
утопічний роман «Вісті з нічого, або Доба спокою»,
що вийшов окремою книжкою 1891�го, за п’ять років
до смерті автора. У ньому викладено уявлення про
майбутнє людства та про місце мистецтва (зокрема, ар�
хітектури) у світі соціалізму: Морріс начитався «Капі�
талу» з «Комуністичним маніфестом», і вважав себе
комуністом. Ім’я Морріса зазвичай поєднують з іменем
Джона Рескіна: обидва заперечували машинну циві�
лізацію, ідеалізували середньовіччя. Але розбіжностей
між Моррісом і Рескіним було більше, ніж подіб�
ностей. Морріс був завзятим емотиком, Рескін катего�
ричним дидактиком з товстим шаром християнського
моралізму. Морріс у «Вістях з нізвідки» так характе�
ризував архітектурний стиль ХІХ ст.: «він поєднує все
найліпше від ґотики північної Європи до мавритансь�
кого і візантійського стилів, але без сліпого насліду�
вання якомусь із них». Вирішальне значення має друга
частина цієї характеристики: приєднавшись до прера�
фаелітів (ті прагнули відійти він ненависної англійсь�
кої дійсності в омріяне середньовіччя), Морріс після
одруження оселився у «Червоному домі», зведеному
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за його проектом у співавторстві з Філіпом Вебом. Але
тут не було анічого від ґотики або чогось іншого. Важ�
ливим був принцип зручності, влаштований зручно.

На європейському континенті завзятим проповід�
ником ідей англійської архітектури став німецький ар�
хітектор Герман Мутезіус. У тритомному трактаті
«Англійський дім» (1904–1905 рр.) він не претендує
на високу науковість і створення нових концепцій. Але
Мутезіус протиставив фасадній еклектичній архітек�
турі континентальної Європи на прикладі житлового
будинку комплексне проектування будинків від стін
і перекриттів до умеблювання з урахуванням природ�
ного довкілля будівлі, маючи на увазі передовсім її
призначення. Архітектурознавства ця праця мало сто�
сувалась, але збагатила архітектурну науку низкою
практичних прийомів, слугуючи кухарською книгою
для архітектора малоповерхових жител.

Ще до виходу праці Мутезіуса, 1896 р., бельгієць
Анрі Ван де Вельде побудував поблизу Брюсселя влас�
ний будинок, у якому він (що вже читав «Вісті з ні�
звідки») прагнув відмовитися від будь�яких історичних
зразків, і зробив його у стилістиці модерну. Його дру�
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б не були матеріали, принципи залишаються непоруш�
ними»; «За звичкою ми нерідко повторюємо в мис�
тецтві те, що втратило вже всяку користь»; «Компо�
зиція це мистецтво укладення найскладніших функцій
у найпростіший простір яйця»; «Застосовуючи одвічні
закони, художник, сам того не помічаючи, творить су�
часне мистецтво» тощо. Це справді була доба техніки,
маніфестів і лапідарності; це були чудові шпигачки, але
такі, що тьмяніють при повторенні. Архітектурознавці
стояли обабіч і тихенько споглядали недорікувате
красномовство архітекторів.

Теоретичну основу під свої практичні дії намагав�
ся підвести віденець Отто Ваґнер. У книзі «Нова архі�
тектура» (1896) він вважає сучасність єдиним джере�
лом практичної діяльності архітектора, котра повинна
задовольняти потреби людства. Новий архітектурний
стиль виникає із сучасного життя і зумовлений новими
матеріалами, новими конструкціями, новими погляда�
ми та потребами людини. Найголовніше у новій архі�
тектурі, котру він не побоюється називати утилітар�
ною, — розпланування. З ним найтісніше пов’язані
матеріал, конструкція, композиція та призначення бу�
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жина вбиралася в сукні з модерними візерунками, со�
бачий нашийник і книжкові палітурки мали модерні
візерунки, меблі мали модерні візерунки, шпалери і ру�
комийник, віконні прорізи й окреслення даху також
мали модерні візерунки. Утім, Ван де Вельде визнавав,
що новий стиль започатковували інженери, що техніка
оволоділа світом, в архітектурній формі виокремилася
конструкція, яка за часів ренесансної узурпації була
оздоблена декором. Однак історики архітектури пер�
шим архітектурним об’єктом, створеним у стилістиці
модерну, зазвичай визнають житловий будинок інже�
нера Тасселя на брюссельській вулиці Тюренн, створе�
ний Віктором Орта 1893 року.

Але до архітектурознавчого пошуку ці зухвалі
практичні новації не мали жодного стосунку. Архітек�
тори на той час прагнули до гасел. Так, голландець
Хенрік Петрус Берлаге (автор будівді Біржі в Амстер�
дамі, 1898–1903 рр.) закликав повернутися до правди,
знову занурившись у сутність архітектури, котра ли�
шається мистецтвом корисності. Він, як і Орта, реко�
мендував не зважати під час проектування на якусь
певну стилістику, а створювати прості зрозумілі речі
без особливих шат, «що прикривають тіло».

У Франції Огюст Перре був першим з архітек�
торів, який широко застосував залізобетон. Його вис�
ловлювання були гучними і дотепними: «Якщо конст�
рукція не гідна, щоб бути показаною, значить архітек�
тор погано виконав своє завдання»; «Той, хто ховає
колону або опору, робить помилку, той, хто робить
фальшиву колону, коїть злочин»; «Руїни архітектури
прекрасні, тому що, оголюючись, вони відкривають
істину»; «Яким би не було призначення будівлі, якими

126

Іполит Тен



ка (как усталая птица), много следов от их ног, но Ты,
Ты — мое утро, Тебя не увидеть и не услышать —
Ты самая чувственная» (1967).

Поряд із модерном у ті самі роки в архітектурі
Європи зароджується так би мовити «антимодерн»,
найголоснішим проповідником якого був віденець
Адольф Лоос. У численних красно написаних журналь�
них і газетних статтях, виступах у віденських кав’яр�
нях, у власній архітектурній практиці він розпочав бо�
ротьбу з орнаментом. До двотомника літературних
праць Лооса (Іннсбрук, 1931) увійшла, зокрема, його
знаменита стаття «Орнамент і злочин» (1908).

Лоос порівнює орнамент з тату, після чого ідуть
роздуми такого характеру: «Створювач сучасних ор�
наментів вже не є сміливий і здоровий художник, кот�
рий міг би говорити від імені свого народу; він самотній
мрійник, що відстав від життя, і хвора людина»; «Я ви�
знаю тату у кафра, будь�які прикраси у персів й у сло�
вацьких селян, візерунки на тому, що зробив мій чобо�
тар. У них у всіх немає нічого іншого, що б їх надихало
і зробило б їхнє життя прекраснішим. Ми, аристокра�
ти, маємо сучасне мистецтво, мистецтво, яке замінило
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динку, у ньому ширяє самий дух будівлі. Про ці наочні
і досить примітивні констатації (як і афористика Пер�
ре, і міркування Морріса, Ван де Вельде, Мутезіуса
та інших) ми згадуємо лише через те, що вони були за�
писані. Архітектори взагалі погані письменники
(не їхня це справа), і коли щось більш�менш путнє з’яв�
ляється з�під їхнього пера, слід зацікавитись: ось, на�
писав про власну творчу кухню.

Принагідно нагадаю, що найліпшим письменни�
ком серед російських архітекторів ХХ ст. слід вважати
Костянтина Мельникова («Архітектура мого життя»).
Якщо існують чудові книжки архітекторів, що не по�
требують правки, так це праці Мельникова. Ось зразок
його письма: «Архитектура любезна людям тем, что
она не замуровалась, как другие искусства, — литера�
тура, живопись, скульптура, — в толстенных стенах
музеев и библиотек. Она одна в грозной обнаженности
на глазах тысячелетий властно звучит каменным язы�
ком гения. <…> Перед архитектурой все проекты
наши и чертежи, макеты и все наши слова о ней без ее
натуры — что безумец, вышедший на сцену петь без го�
лоса. <…> Я буду строить Тебе <архитектуре> одни
храмы, поклоняться Тебе. Клянусь, что Твои украше�
ния я не надену на мертвые камни. Ты не поломойка,
чтобы служить человеческому телу. Ты величественна,
беспредельна, Тебя не измерить аршином. Ты больше
скажешь сердцу, чем уму, не сыщешь Тебя ни в кано�
нах, ни в рефератах. Ты далека и близка. Твое дыхание
колеблет мое чувство, когда я сплю — мне явь мешает
грезить. Ты старшая из сестер и самая из них расточи�
тельная. Милые Твои сестры часто опускаются на зем�
лю, в особенности живопись, скульптура и даже музы�
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1930 р. збирався Festschrift до 60�річчя Лооса, статті
й привітання надіслали письменники різних напрямів
(Моріс Метерлінк, Езра Паунд, Карл Краус), музикан�
ти Шенберґ та його учні атоналіст Альбан Берґ і доде�
кафоніст Антон Веберн. Серед тих, хто вітав Лооса,
були професор медицини Йозеф Франк, художник Ос�
кар Кокошка, архітектори Ле Корбюзьє (Шарль Едуар
Жаннере) і Вальтер Ґропіус — директор Баугауза
в Дессау. Останні виявилися творцями нової стилі�
стичної мови — західного функціоналізму та раціона�
лізму (конструктивізм у підбільшовицькій Росії), —
мови, словник якої базується на власному архітектур�
ному лексиконі та власних правилах.

29. Містобудування як теоретична витівка архі�
тектурознавців. У період між двома світовими війнами
з архітектурної науки виокремилося містобудування
як особлива дисципліна, що зберігає тісний зв’язок
із архітектурною практикою, але зі своїм особливим
змістом (на Заході вона здобула назву «урбанізм»).
Після промислової революції кінця ХІХ ст., коли зро�
стання населення у великих містах набуло загрозливих
форм, виникла нагальна потреба у створенні нових
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для нас усякі орнаменти. У нас є Роден і Бетховен. Як�
що мій чоботар ще нездатний їх зрозуміти, він гідний
лише жалю: навіщо ж позбавляти його своєї релігії, як�
що ми не можемо нічого дати йому взаміну? Смаки мо�
го чоботаря доволі пристойні і заслуговують на увагу.
Але архітектор, який, тільки�но прослухавши Бетхове�
на, сідає за стіл аби створити малюнок килима у стилі
модерн, — або шахрай, або дегенерат». Звісно, тексти
провокативного ґатунку і на той час привертали увагу
архітекторів та інтелектуальної верстви суспільства;
Лоос, який проголошував відсутність орнаменту
свідченням духовної міці, мав чимало практичних за�
мовлень. В інших виступах він нагадував, як даремно
архітектори академічного спрямування намагаються
еклектичним наслідуванням старих стилів продовжити
традиції, пов’язати сучасне з минулим.

До прогресивних майстрів Лоос зараховував хіба
що Отто Ваґнера, який зрозумів неможливість повер�
нення до старих стилів і вичерпав у власній творчості
всі можливості архітектурних форм старих стилів. Хо�
ча він і зауважив необхідність рухатися новими шляха�
ми, але не сформулював програми оновлення архітек�
тури. На той час від теорії архітектури очікували ство�
рення програми, немов правил дорожнього руху. Лоос
зіставляє Отто Ваґнера з однофамільцем Ріхардом
Ваґнером, котрий наче вичерпав для себе можливості
тональної системи, але далі не рушив.

Широкі погляди Лооса на мистецтво уможливлені
до певної міри дружбою з композитором Арнольдом
Шенберґом, засновником «нової віденської школи»,
батьком додекафонічної (12�тонової) музики, котрий
рішуче порвав з класичною тональною системою. Коли
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Безпосереднім відлунням книжки Зітте була пра�
ця згадуваного Альберта Еріха Брінкмана «Площа
і монумент як проблема художньої форми» (1908).
Брінкман, який пізніше дістав визнання як один із най�
визначніших істориків архітектури і містобудування,
уточнив тему Зітте і завів її у конкретні хронологічні
й географічні межі, себто намагався з белетристики
зробити науку. Брінкман віддає належне Зітте, визна�
ючи, що саме Зітте першим звернув увагу на те, що міс�
тобудування є художньою діяльністю. Використову�
ється і метод Зітте: зіставлення схематичних планів
міських площ із супровідним аналізом. Але Брінкман
різко виступає проти послідовників Зітте, проти тих
містобудівників, котрі під впливом міст середньовіччя
визнають лише асиметричний принцип розпланування.
Для нього самого «пряма лінія і прямий кут лишають�
ся найвиразнішими елементами архітектури». Не мож�
на нехтувати цінністю історичних матеріалів, ретельно
зібраних Брінкманом, але його основну думку слід під�
дати сумніву. Першоосновою архітектурної форми він
визнає почуття простору, начебто різне у різних на�
родів, що зумовлює своєрідність архітектури того
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міст або хоча б у радикальному перерозплануванні
й перебудові міст наявних. Питанню перенаселеності
з початку ХХ ст. (і досі) з різних точок зору приділяють
усе більш серйозну увагу архітектори й інженери,
соціологи й політичні діячі (починаючи з марксо�ен�
гельсівських трактатів «Німецька ідеологія», «Стан
робітничого класу в Англії», «До житлового питання»
тощо). Але питання щодо розвитку містобудівних кон�
цепцій ми тут торкатися не будемо: це завдання іншої
роботи. Втім зупинимося на двох гілках урбанізму,
що має стосунок до архітектурознавства, себто до кни�
жок про архітектуру Зітте, Брінкмана та Ле Корбюзьє.

На те, як змінюються (спотворюються?) за стихій�
ного зростання населення і хаотичної забудови старі
міста з їхніми столітніми архітектурними ансамблями,
першим звернув увагу віденець Камілло Зітте у праці
«Художні основи містобудування» (1889). Він констату�
вав, що художній бік містоутворювальних проблем ігно�
рувався зовсім, і вдався до розгляду старих і нових міст
для з’ясування причин гармонійності перших і хаотич�
ності й нудьги інших. Відносячи свою студію до теорії,
а не до історії містобудування, Зітте відмовився
від принципу хронологічної послідовності у розгляді ма�
теріалу. Найбільшу увагу він приділив центральним пло�
щам старих міст, а в останніх розділах книжки навів не�
вдалі зразки застосування різних містобудівних систем
у різних містах Європи. Наприкінці Зітте запропонував
проект перерозпланування центральної частини Відня.
Зітте був догматиком і еклектиком, але коли техніка, еко�
номічні й демографічні аспекти відсунули на другий план
проблеми художності міст, він нагадав, що архітектура
із будівництвом все ж таки якось мусять співіснувати.
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й їхнє символічне значення, за Шпенґлером, повністю
змінюється. Шпенґлерове архітектурознавство було
винятком на тодішньому науковому обрії: хоч і чут�
тєвим, дилетантським, але з ознаками геніальності.

Акліматизований у Франції Ле Корбюзьє, якого
з початку творчої діяльності цікавили проблеми урба�
нізму, в праці «До архітектури» (1923) виклав власну
теорію міста, яку згодом розвинув у проекті Промени�
стого міста. Імпульсом для цієї ідеї була газетна стат�
тя Огюста Перре, який запропонував будівництво
міста, що складається з одних будинків�башт. У Про�
менистому місті, в центрі, утвореному групою башт
з адміністративними, громадськими та культурними
закладами, перетинаються дві головні магістралі,
що проходять на двох рівнях: зверху пішоходи і паса�
жирський рух, унизу — вантажівки. Навколо башт
розділені зеленою смугою житлові та промислові рай�
они, далі у зеленій зоні — сади. Так ідею дезурба�
нізації, що йде від міста�саду, він доповнив ідеєю гіпе�
рурбанізації міст�башт.

1933 року в Афінах, на П’ятому Міжнародному
конгресі сучасної архітектури (СІАМ), було проголо�
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чи того народу, тієї чи іншої епохи. Й еволюція стилів
розглядається ним як «результат змін, що відбувають�
ся у відчутті простору». Будувати міста, за його фор�
мулюванням, значить: «за допомогою пластичного ма�
теріалу будинків творити групи і простори». Поняття
«почуття простору» упроваджується як постулат
і набуває особливого відтінку тоді, коли впливає такий
чинник як «дух народу».

Що ж стосується історичних матеріалів, зібраних
Брінкманом, і його ретельних аналізів, вони були за�
требувані істориками архітектури і містобудування,
зокрема російським архітектурознавцем Андрієм Бу�
ніним («Архітектура міських ансамблів: Ренесанс»,
1935; «Архітектурна композиція міст», 1940; «Історія
містобудівного мистецтва», 1953). Дві книжки Брінк�
мана — «Площа і монумент як проблема художньої
форми» та «Пластика і простір як основні форми ху�
дожнього вираження» — були оприлюднені 1935 р.
у російських перекладах Видавництвом Академії архі�
тектури СРСР.

Сучасником Брінкмана був епатуючий Освальд
Шпенґлер — викладач математики у Гамбурзі та Мюн�
хені, котрий став чи не першим свідомим культуроло�
гом. У двотомній праці «Присмерк Європи» (1918–
1922) Шпенґлер розглядав архітектурну форму
як символ культури, що не може бути створений
раціонально, оскільки він виявляє національний дух
і «вік» культури. Шпенґлер приписує кожній культурі
свою «картину світу», своє розуміння простору, часу,
історії та долі. Художні й архітектурні форми виступа�
ють у нього символами культурних організмів навіть
тоді, коли одна культура використовує форми іншої
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30. Концепт архітектурних пропорцій. На зламі
1920–1930�х архітектурознавство виокремлюється
з архітектурної науки, стає одним із розділів мис�
тецтвознавства. Тобто в архітектурознавці йдуть або
архітектори, які не змогли реалізувати себе на прак�
тиці, але хотіли б залишитися у професії, або фахівці
інших дисциплін гуманітарного циклу.

Саме тоді стало зрозумілим: архітектурознавець
це той, хто добре знається на історії архітектури, доб�
ре обізнаний з історією світової культури, літературно
освічений, володіє абстрактним інструментарієм ана�
лізу архітектурних форм і архітектурних явищ, уміє
красно писати.

За роки радянської влади архітектурознавство
переживало злети і періоди застою, але внесок його
творців у становлення світової теорії й історії архітек�
тури досі недооцінюється і за кордоном, і на наших те�
ренах. Якщо спробувати охопити історію радянського
архітектурознавства, винісши за дужки відмінності ок�
ремих концепцій, можна побачити два великі періоди,
межі яких припадають на середину 1950�х. Перша по�
ловина це епоха «майстрів», яскравих архітекторів,
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шено створену Ле Корбюзьє Архітектурну хартію,
яка дістала назву Афінської хартії. Зі 111 пунктів
хартії найбільш важливими вважаються два: «вільно
розташований у просторі багатоквартирний блок» —
єдино доцільний тип житла; міська територія має чітко
розділятися на функціональні зони (житлові масиви;
промислова/робоча територія; зона відпочинку; транс�
портна інфраструктура). Якщо, з одного боку, ця хар�
тія була святом здорового глузду, то з іншого, вона
прагнула до глобальної уніфікації містобудівних прин�
ципів і не враховувала національних архітектурних
особливостей та звичаїв народів різних країн (у цьому
смислі її можна вважати прагматичною предтечею су�
часних глобалізаційних процесів). Утім, Афінська хар�
тія створила міцний фундамент для нової дисципліни
(урбанізм або містобудування), котра вповні розви�
нулася між двома світовими війнами, коли нова сти�
лістика архітектурної мови, що докорінно відрізняла�
ся від ордерного зодчества, склалась остаточно.



у особах Йосифа Шевелєва з Костроми («Геометрична
гармонія», 1963; «Логіка архітектурної гармонії»,
1973; «Принцип пропорції», 1986, та ін.), киян Всево�
лода Авксентьєва («Архітектурна пропорція», 1986)
та Миколи Тищенка (студії щодо пропорційного ладу
пам’яток античності та середньовіччя), Геннадія Ску�
ратівського з Новосибірська («Архітектурне про�
порціювання», 1993). Композиційний устрій будівель
Палладіо в оригінальний спосіб дослідив петербур�
жець Олег Гур’єв (1984).

За останні пару десятиліть у технічному смислі
праця архітектора�практика завдяки впровадженню
3D�технологій спростилася настільки, що більшість дис�
циплін архітектурної науки зводиться нанівець (скажі�
мо, як нарисна геометрія), вивільнюючи місце для влас�
не архітектурної творчості, роздумів, опрацювання
композиційної й об’ємно�просторової ідей. Для читан�
ня книжок з фаху. Саме тут лишилися важливими мето�
ди пропорціювання — одна з вічних галузей архітектур�
ної науки: завжди знайдеться архітектор, позбавлений
художнього смаку, але, можливо, не позбавлений знан�
ня про співвідношення елементів композиції. Тут до йо�
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друга половина — переважно епоха анонімної твор�
чості. Звичайно, були безіменні служителі науки й у
1920�ті, були майстри й у 1970�х. Але ж, якщо кількість
людей, зайнятих в архітектурознавстві у другій поло�
вині ХХ ст. порівняно з 1920–1930�ми, зросла разів
у десять, то кількість авторських концепцій у стільки ж
разів зменшилася, даючи місце вузьким спеціальним
дослідженням, переважно історичним, та популяри�
зації. До цього спричинили, передовсім, брак обізна�
ності одразу в кількох галузях знання, зниження рівня
гуманітарної вузівської підготовки, спрощення підхо�
ду до тлумачення явищ світу. Якщо дореволюційна
освіта показувала людині прогалини у наукових
дослідженнях і спонукала до їхнього заповнення,
післяреволюційна показувала лише те, що вже існува�
ла, тобто упродовж десятиліть перебрала на себе
функції середньої школи з трохи «підвищеним ком�
фортом».

Так, на хвилі запроваджуваного починаючи
з 1932 р. «сталінського класицизму» Академія архітек�
тури СРСР з ініціативи і за редакцією Миколи Брунова
здійснила книжкову серію «Архітектурні пропорції».
Чотири книжки цієї серії — «Пропорції античної
та середньовічної архітектури» М. Брунова (вип. 1),
«Пропорції в античності та за середньовіччя» Ернста
Месселя (вип. 2), «Динамічна симетрія» Джея Хембід�
жа (вип. 3) та «Естетика пропорцій у природі та мис�
тецтві» угорського графа Матіли Гіка побачили світ
у 1935–1936 рр. До цього ж часу належить і моногра�
фія Германа Грімма «Пропорційність в архітектурі»
(1935). Згодом проблема архітектурних пропорцій, са�
ма собою дуже цікава, знайшла своїх дослідників

Селім Хан�Магомедов



І той, і інший пропагували “світову” космополітичну
архітектуру, не бачили принципової відмінності в ідей�
ному змісті радянської архітектури від архітектури
буржуазного світу, що розклався». Зовсім не дивно,
що саме у книзі Цапенка знаходимо один з найбільш
грамотних аналізів сутності радянського конструк�
тивізму. Взагалі, досвід прочитання цієї праці у наш
час повинен ґрунтуватися на постановці роздумів Ца�
пенка буквально з голови на ноги. Як би там не було,
згадана книга є одним з найцікавіших, переконливих
й обґрунтованих просувань у теорію архітектури ма�
теріалістичного погляду, і в цьому їй нема рівних ані
у вітчизняному, ані у західному архітектурознавстві.
Недаремно цю книгу Цапенка було перекладено ки�
тайською мовою і видано у Пекіні доби Мао Цзедуна.
Відтак до середини 1950�х на особисту творчість ар�
хітекторів й архітектурознавців ще звертали увагу.

Упродовж 1930–1960�х друкувалися начотницькі,
досить примітивні, малодотепні, але пишномовні суд�
ження про архітектуру Володимира Сараб’янова (Ар�
хітектура та суспільна свідомість. — М., 1952)  та Івана
Маца (який особливо відзначився у процесі розгрому
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го фахових послуг золотий переріз, функція Жолтовсь�
кого, система подвійного квадрата Й. Шевелєва, метод
Б. Михайлова, Модулор, «таблиці переважних розмі�
рів» О. Тіца, низка інших спрощених методів1.

31. Офіційне архітектурознавство: Цапенко,
Сараб’янов, Маца. За часів панування «методу» соціа�
лістичного реалізму в архітектурі чи не єдиною вбивчо
розумною й логічною опинилася монографія киянина
Михайла Цапенка «Про реалістичні основи радянської
архітектури» (1952), тодішнього директора Інституту
теорії та історії архітектури Академії архітектури
УРСР (пізніше — НДІТІАМ), якого Гр. Рєвзін дотепно
назвав «вдумливим погромником». Розгромні конста�
тації хибності ідей Габричевського та Гінзбурга — най�
цікавіших архітектурних мислителів — на хвилі бо�
ротьби з космополітизмом в архітектурі (1949) зараз
видаються жахливими. Але — чесними і точними: ідеї
Габричевського і Гінзбурга «належали до антитради�
ціоналістичних тенденцій у радянській архітектурі то�
го періоду». — «Обидва автори, — пише Цапенко, —
звичайною туманною мовою буржуазних мистецтво�
знавців висловлюють одну загальну думку, а саме,
що не суспільні ідеї, перекладені мовою архітектури,
є змістом образів архітектури, але що таким змістом
виступає сама форма, яка розуміється метафізично
і навіть містично, як “стихійна підоснова” зодчества.
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1 Ремісничий аспект ручного виконання проектів добре і майже ви�

черпно за охопленням матеріалу висвітлений у довідниковому посіб�

нику Олександра Штейнберга «Методы и инструменты архитектурно�

го проектирования» (К., 1977). Зараз ця книга — про минуле професії

архітектора.

Михайло Цапенко



приклад, про феномен візантійського архітектора або
про архітектуру західного середньовіччя за даними
літературних джерел).

Визначаючи смисл естетичної цінності архітектур�
ного простору, Габричевський висловив думку, що пла�
стичні й просторові переживання, будучи полярними,
являють собою реальні моменти будь�якої художньої
творчості. Він показав роль пластичного і просторово�
го світобачення як взаємовиключних моментів у визна�
ченні естетичної цінності простору і маси; показав, що
для пластичного світовідчуття простір не є «художньо
цінним, він є лише те, що відокремлює одне тіло від
іншого». Крім того, просторове відчуття відкидає
відчуття пластичне. Так, на стадії печерного зодчества
простір виступає як цінність, як носій потреб суб’єкта,
а маса «лише долається, лише відкидається». Як при�
клад наводиться печерний храм в Індії. Виходячи з цьо�
го, Габричевський побудував гіпотетичну модель ево�
люції естетичної цінності простору і маси. Вихідним
пунктом він визначив переживання цінності осягнутого
просторового обширу, в якому живе людина. Потім на�
стає черга пластичної форми.
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ДАХН): «Бесіди про архітектуру» (М., 1935), «Пробле�
ми художньої культури ХХ століття» (М., 1969) та ін.
Їх можна порівняти із кумедними судженнями ленін�
градського архітектора Олександра Гегелло (З твор�
чого досвіду: Виникнення і розвиток архітектурного
задуму. — Л., 1962), в яких тим не менше відчувається
відгомін ідей Габричевського.

Згасання інтенсивності особистої творчості багато
в чому пов’язано з екстенсивним характером економіки
та «офіційної радянської культури» 1960–1980�х. У ці
роки створено широку мережу проектних, наукових
і навчальних закладів, ефективність роботи яких зале�
жала від того, чи могли вони відродити наукову і творчу
ініціативу, успадковану від дореволюційних часів,
у 1920�і посилену енергією революційних перетворень.

Архітектурна думка 1920–1950�х була переважно
синтетичною, в той час як наступна теоретична й істо�
рична робота — аналітичною, і при цьому, як правило,
зводилася до вузької проблематики, оперувала обме�
женим матеріалом і набором ідеологічно дозволених
наукових засобів (через загальнокультурну малоосві�
ченість більшості гуманітаріїв).

32. Філософія архітектури: Олександр Габри�
чевський і Василь Зубов. Особливо важливим для
формування світового архітектурознавства була діяль�
ність російських науковців з ДАХН, і передовсім Олек�
сандра Габричевського, який присвятив архітектурі
чимало ґрунтовних статей (зібрані двічі в окремих
книжках, виданих 1993 р. у Києві та 2002 р. у Москві),
і Василя Зубова, автора дисертації про архітектурну
теорію Альберті та низки публікацій широкого істори�
ко�культурологічного архітектурознавчого циклу (на�
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розділені та відокремлені. Для Габричевського ці фар�
би, включені у синтетичне ціле картини, переливають�
ся нескінченними асоціативними відтінками.

Синтетичність концепції Габричевського багатоз�
начна: тут і синтез біопсихологічного та культурно�
історичного змісту простору, синтетичність тілесного
і духовно�споглядального, раціонального та підсвідо�
мого, свідомості, що творить, і свідомості, що сприй�
має. Розчленовуючи цю синтетичну єдність, автор ут�
римує її органічну цілісність. Згодом Габричевський
дав інший блискучий зразок органічного архітектур�
но�теоретичного аналізу, виклавши концепцію архі�
тектурного організму Івана Жолтовського і виявля�
ючи рідкісну здатність конгеніального проникнення
в чужий творчий світ і метод.

Утім, у цьому справжньої величі досяг сучасник
і друг Габричевського, його одвічний опонент, такий,
як і він енциклопедист і такий самий пристрасний мис�
литель, — Василь Зубов. До останнього часу в Україні
та за кордоном Зубов відомий більше як історик науки,
чиї статті та монографії про Аристотеля, Леонардо
да Вінчі, історію атомістичних вчень увійшли до низки
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Досі маловідома в Україні і майже не відома за її
межами концепція архітектурного простору Габричев�
ського, розроблена ним на початку й опублікована
у другій половині 1920�х, що за змістовністю й оригі�
нальністю не поступається концепціям Гастона Башля�
ра, Бруно Дзеві або Кристофера Норберґ�Шульца, оп�
рилюдненим у 1950�х. Габричевському вдалося зробити
те, що Ле Корбюзьє вважав нерозв’язаним завданням:
відобразити у словах магію архітектурного простору.
Він досягнув цього за допомогою філософських кате�
горій і поетичних метафор, у яких описав не тільки
фундаментальні властивості, а й найтонші нюанси
сприйняття і переживання простору. Відштовхуючись
від методів формальної школи, збагачуючи їх здобут�
ками феноменологічної естетики, Габричевський зумів
втілити багатющий досвід історика мистецтва у теоре�
тичну концепцію архітектурного простору, викладену
в кількох невеликих за обсягом, але вагомих статтях.
Вони важкі для читання, але для того, хто ризикне
зануритись у складний синтаксис надзвичайно драма�
тичних, напористих текстів, у цю дещо недорікувату,
але по�снайперському точну і віртуозно винахідливу
філософську мову, відкриється вражаюча картина.

У цій картині аналітична робота ні на мить
не втрачає синтетичної значущості, що здебільшого
досягається використанням нової ключової метафори:
метафори жесту. Аби пояснити основне розходження
між концепцією архітектурного простору, скажімо,
Миколи Ладовського (або Іллі Голосова) і Габричевсь�
кого, їх можна порівняти з фарбами в живописі. У про�
педевтичній концепції Ладовського елементарні
просторові форми це фарби архітектурної палітри,
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несансу. Зубов розглядає мислення Альберті в орга�
нічному зв’язку з усім контекстом ренесансної культу�
ри, доводячи, що в особистій творчості неодмінно
відбиваються і втілюються основні особливості куль�
тури його епохи. На тлі цієї органічної злитості він
далі виділяє специфіку архітектурного мислення Аль�
берті, демонструючи його автономію і суверенність
і підкреслюючи, що Альберті�теоретик  ширший і глиб�
ший за архітектора�практика. Але така розбіжність не
означає відриву теорії від практики, радше навпаки:
Зубов бачить у ньому відставання практики, обмеже�
ної життєвими обставинами, від вільного лету думки,
що врешті впливає на сукупну архітектурну практику
більше, ніж окремі споруди.

Взагалі ж, серед радянських архітектурознавців
ХХ ст. слід назвати Михайла Алпатова, Давида Аркіна,
Шукура Аскарова, Михайла Бархіна, Давида Берн�
штейна, Алевтину Берсенєву, Володимира Блаватсько�
го, Миколу Брунова, Мідхата Булатова, Георгія Вагне�
ра, В’ячеслава Глазичева, Миколу Гуляницького,
Олексія Гутнова, Мойсея Гінзбурга, Ірину Данилову,
Світозара Заварихіна, Костянина Іванова, Андрія
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класичних праць сучасного наукознавства. Але, ймо�
вірно, тільки його докторська дисертація про Альберті
з найбільшою ясністю з’ясовує значення Зубова
як ученого�гуманіста наших днів. Якщо Габричевський
у філософській та поетичній формі зумів відтворити
потаємні особливості архітектурного розуміння про�
стору, для Зубова предметом наукової реконструкції
стали архітектурна думка і мислення. Мислення, зві�
сно, містить у собі образи, уявлення, переживання
і почуття, але крім чуттєвої й інтелектуальної інтуїції
воно містить також рух у філософських поняттях, ма�
тематичні міркування і методи, технічний та практич�
ний досвід, синтетичний зв’язок яких і відтворює Зубов
у дослідженні архітектурного мислення Альберті. 

Не кажучи, що етичні принципи Зубова навряд чи
були сумісні з концепцією «чистої науки», так само, як
і з «мистецтвом для мистецтва», є багато підстав для
оцінки його роботи як надзвичайно актуального до�
слідження для сучасної методології, теорії й історії
архітектури. Даючи зразок унікального науково�істо�
ричного синтезу архітектурного мислення, Зубов не�
мовби проклав дорогу синтетичному дослідженню
архітектурної творчості, необхідну сучасному архітек�
турознавству. Перед нами не декларація принципів си�
стемного підходу, але реальний досвід його здійснен�
ня. Обираючи матеріалом і зразком постать Альберті
та реконструюючи особливості його мислення, Зубов
показав приклад освоєння класичної спадщини, який
був на багато голів вище зовнішнього копіювання рене�
сансних архітектурних форм періоду «прикрашання»
і який справді можна порівняти з досвідом відроджен�
ня античної культури мислителями і художниками Ре�
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на студентів вищих архітектурних і художніх навчаль�
них закладів і на архітекторів, але разом з тим має за�
довольнити й наукову допитливість широких кіл ра�
дянських читачів».

Ініціатор видання і голова редколегії академік
архітектури Мойсей Гінзбург у передмові до того са�
мого, першого, ще воєнних часів, тому «ЗІА» підкрес�
лив, що колектив учасників видання (це були знані на�
уковці О. Гущин, К. Іванов, Н. Фліттнер, В. Владими�
ров, Ол. Сидоров, С. Безсонов, І. Маца, С. Кауфман,
М. Роговін, О. Цирес, В. Павлов, В. Блаватський,
С. Сахаров, І. Ніколаєв) прагнув зв’язати розвиток
архітектурного стилю із суспільним розвитком епохи,
розкрити сутність стилю в процесі зіткнення його вну�
трішніх суперечностей. Ці суперечності «відбуваються
у найрізноманітніших проявах як зовнішніх, так і внут�
рішніх: між природним довкіллям і архітектурним тво�
ром як штучним утворенням людини, між можливостя�
ми архітектури того чи того періоду і завданнями, що
висуваються у цей час суспільством, між матеріально�
технічною основою та художньою стороною архітек�
тури, між формою та змістом і, нарешті, між віджива�
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Іконникова, Григорія Каганова, Анатолія Каплуна,
Євгенію Кириченко, В’ячеслава Локтєва, Галину Ле�
бедєву, Олексія Некрасова, Петра Максимова, Воло�
димира Маркузона, Бориса Михайлова, Олександра
Раппапорта, Григорія Рєвзіна, Олександра Розенбер�
га, Тетяну Саваренську, Георгія Саркісіана, Тетяну
Славіну, Івара Страутманіса, Леоніда Таруашвілі,
Юрія Ушакова, Шаміля Фатуллаєва, Володимира Хай�
та, Оганеса Халпахч’яна, Селіма Хан�Магомедова, Ро�
мана Хігера, Йосифа Шевелєва, Володимира Шимка.

Так, наприклад, М. Алпатову, одному з найкра�
щих російських мистецтвознавців ХХ ст., архітектура
являла себе не стільки в архітектонічній, скільки в об�
разно�метафоричній іпостасі. До архітектурних форм
він звертається з тими самими запитаннями, висуває
до них ті ж вимоги, що й до пам’яток образотворчого
мистецтва. Архітектура, за Алпатовим, тією мірою
«сюжетна», якою є сюжетним твір абстрактної
скульптури або абстрактного живопису. Й у тому, й у
іншому випадках йдеться не про те, що зображено,
а про те, про що твір, яким є його надсюжет і вміщене
в ньому візуальне повідомлення.

33. «Загальна історія архітектури» та «Нариси
історії архітектури Української РСР» — колективні
вершини радянського архітектурознавства. Перед�
мова до першого видання 1�го тому «Загальної історії
архітектури», присвяченого давньому світові (1944),
починається словами: «Загальна історія архітектури,
що видається Академією архітектури СРСР, є навчаль�
ним посібником, котрий повинен висвітлити історію
світової архітектури від її першоджерел до наших днів.
Цей навчальний посібник розрахований у першу чергу
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бертсона, Н. Певзнера з ідеалістичних позицій. Справ�
ді, чи могла існувати якась інша вагома причина, аби
залучити до величезної праці найкращі наукові сили,
що залишилися після нищівних вправ Великого терору
і війни? «Кожний том у цілому і кожний його розділ
являють собою певну єдність, в основі якої лежить
спільність архітектурних типів, конструктивних сис�
тем і художнього стилю як віддзеркалення певного
етапу розвитку суспільства», — писав передмовець. За
основний принцип класифікації архітектурного ма�
теріалу був прийнятий «історико�архітектурний»,
тобто розгляд архітектурних особливостей міст,
будівель і споруд у тісному взаємозв’язку з характер�
ними рисами епохи, що їх породила. Кожний том роз�
битий на розділи залежно від характеру матеріалу.
У деяких випадках в основу покладені архітектурні ти�
пи, архітектурні стилі, пов’язані з історичними й істо�
рико�культурними передумовами, в інших — націо�
нальні ознаки, архітектурні школи і напрями, творчість
окремих архітекторів. Архітектуру Візантії у 3�му томі
висвітлив М. Брунов, її будівельну техніку — Ю. Міло�
нов; Оганес Халпахч’ян написав розділ про Вірменію,
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ючими архітектурними формами кожного періоду
й новими, що йдуть їм на зміну. Ця остання супереч�
ливість, як відомо, на всіх основних рубежах історії ви�
ливалась у непримиренну боротьбу попри те, що кож�
не нове художнє явище зберігало в собі певну міру
спадковості від старого». Цю вступну статтю М. Гінз�
бурга — кілька сторінок — можна цитувати цілком,
а ще краще видати окремим виданням, як інструкцію
з користування вогнепальною зброєю.

Отже саме М. Гінзбург наприкінці 1930�х — на по�
чатку 1940�х, за Другої світової, сформулював мето�
дичні та методологічні основи дослідження історії сві�
тової архітектури, подаючи концептно�стислий огляд
майбутніх томів «ЗІА». М. Гінзбург відійшов у вічність
1946 р., і зініційована ним «Історія…», охопивши давни�
ну, Грецію і Рим, була зупинена на другій частині 2�го
тому 1949 р., за часів боротьби з космополітизмом.

Лише в 1960�х, з ініціативи Олександра Власова
(колишнього головного архітектора Києва) та Юрія
Яралова (тодішнього директора московського НДІ
теорії та історії архітектури) гінзбургівське видання
начебто було продовжене — випуском 3�го тому
12�томної «Загальної історії архітектури», що містив
матеріал зі східноєвропейського середньовіччя (1966).

У передмові сказано, що «видання поновлю�
ється», що у світовій науковій літературі з архітектури
праці такого масштабу й обсягу не було, а необхідність
створення історії архітектури, базованої на марк�
систських (матеріалістичних) позиціях, наполегливо
диктувалися багатьма серйозними причинами. Ці при�
чини — висвітлення історії архітектури у працях
Б. Флетчера, О. Шуазі, К. Вермана, К. Гартмана, Г. Ро�

150

Федір Шміт



ДАХН та Академії архітектури СРСР аж ніяк не могли
личити «ультрасучасним» студіям радянських 1970�х.
У всякому разі більшість текстів цього перевидання от�
римали кондові ідеологічні інтонації.

1973 року був перевиданий і другий гінзбургівсь�
кий том: Грецію і Рим об’єднали під однією обкладин�
кою, але завдяки авторитету В. Маркузона (відпо�
відальний за Грецію) та Б. Михайлова (відповідальний
за Рим) структуру вдалося зберегти разом з автурою.
Щоправда, зник М. Роговін і почасти С. Сахаров, і май�
же всю Грецію написав Маркузон; з’явилися В. Биков,
Г. Кошеленко і М. Михайлова (дочка Б. Михайлова).
Просталінську передмову В. Сараб’янова до першої
книги 2�го тому 1949 р. було видалено.

У перевиданні певною мірою все ж таки залишив�
ся відгомін діалектичного й історико�культурного іде�
алізму, який був можливий у якихось напівнаочних
формах у 1930�і. Згодом він був забарвлений діалек�
тичним та історичним матеріалізмом, і цей залізобе�
тон, виготовлений для пролетарського населення,
схоплював живу думку мертвою формою, карбував су�
перечність між тим, що людям казали з трибун, і тим,
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Георгій Чубінашвілі про Грузію, Ю. Асєєв про Надчор�
номор’я, Південну та Західну Русь XII–XIII ст., М. Во�
ронін про володимиро�суздальську архітектуру,
П. Максимов про новгородську; Асєєв та Максимов
спільно — про архітектуру давньоруської держави
Х — початку ХІІ ст. Розділи, присвячені архітектурі
Болгарії, Сербії і Македонії, Молдавії та Валахії були
замовлені іноземним фахівцям, їх писали К. Мітяєв,
Г. Кожухаров, Д. Бошкович, Г. Іонеску.

1970 року був перевиданий перший гінзбургівсь�
кий том — але без його фантастично концептуальної
передмови, — виправлений і доповнений. Зі старих ав�
торів у ньому взяли участь Н. Фліттнер, С. Ходжаш
та С. Кауфман, було передруковано текст В. Владими�
рова (дослідник пропорційного ладу давньоєгипетсь�
ких некрополів; загинув у Другій світовій). Решта текс�
тів, у тому числі все, написане М. Гінзбургом, було ви�
далено. Передмову до 12�томника написав Ю. Яралов:
вона просто ніяка. Трохи кращою — за тих умов —
можна вважати передмову до 1�го тому О. Халпах�
ч’яна, який наче виправдовується за «перевидавничу
наругу»: «Докорінна переробка <тому> була продик�
тована нагальною потребою не лише включити в книгу
новий матеріал, що був накопичений за чверть сто�
ліття, але й оновити дослідження, що увійшли до І�го
тому дослідження, у світлі останніх досягнень доби.
При переробці тому його побудова була підпорядкова�
на методологічній схемі, покладеній в основу нового
багатотомника, завдяки чому досягається необхідна
єдність структури всього видання». Оганес Халпахч’ян
немов вибачається перед пам’яттю М. Гінзбурга, чудо�
во розуміючи, що історико�теоретичні здобутки
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по 1977�й. Їх готували найкращі історики архітектури
з різних союзних республік: інших спеціалістів тоді
просто не було. Від УРСР у підготовці третього та шо�
стого томів брали участь історики архітектури Ю. Асє�
єв, М. Грицай, І. Ігнаткін, Г. Логвин, Ю. Нельговський,
М. Цапенко і П. Юрченко.

Якщо 10�й том (доба капіталізму) ще так�сяк при�
надний для користування — за рахунок гарної авту�
ри, — то 11�й (капіталістичні країни ХХ ст.) та обидві
частини 12�го (СРСР та країни соцтабору) вже читати
не можна, навіть радієш, що закордоном немає такого
видання: їм хоча б зараз не соромно за псування папе�
ру. За винятком ілюстрацій, масив яких має характер
довідника, історико�архітектурні тексти не витриму�
ють ніякої критики. Це цілком зрозуміло: якщо стосов�
но матеріалу, викладеного у перших десяти томах
«ЗІА», важко було натягувати на текст сталі ідеологіч�
ні рамки, останні два томи витримані у типових при�
мітивно�розумових радянських стилістичних конст�
рукціях, позбавлених ознак живої думки: немов без�
ликі «правдинські» передовиці, насунуті на архітек�
турні форми. Ви уявляєте, як це виглядає.
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що вони бачили. Прогеґелівська фраза, написана
Єремією Йоффе у «Синтетичній історії мистецтв» (1933),
мовляв, «світовий дух це людське мислення, звільнене
від своєї часової обмеженості», — ця фраза, безпереч�
но, була неможливою у друці 1940–1970�х. А така —
навіть з усіма особливостями лексики — була можли�
вою: «Переважання книги та станкового живопису
над палацовою і храмовою архітектурою говорить про
переважання ідейних форм мистецтва над видовищни�
ми, про зростання і перемогу буржуазних тенденцій
над дворянськими пережитками»1.

Томи «Загальної історії архітектури» виходили
поступово. Раніше перевидання перших двох томів по�
бачили світ 4�й і 5�й томи (1966–1967), присвячені за�
хідноєвропейському середньовіччю та добі Відроджен�
ня. До написання розділів та наукового редагування
були залучені найкращі вчені старої школи, і серед них
Г. Саркісіан і О. Габричевський (який відійде у вічність
у Коктебелі восени 1968�го). Наступні томи — від 6�го
до 12�го — з’являлися у друці майже щорічно: з 1968
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1 Є. Йоффе, автор свіжих на той час праць «Кризис современного

искусства» (Л., 1925), «Культура и стиль» (Л., 1927), «Новый стиль»

(Л., 1932), «Французское искусство» (Л., 1932) та ґрунтовної «Синте�

тической истории искусств: Введение в историю художественного мы�

шления» (Л., 1933) працював над створенням марксо�ленінського мис�

тецтвознавства, намагаючись проблеми гносеогенні (історія розуміння

реальності, простору і часу, образу в мистецтві) та семантичні (бо�

ротьба ідеалізму з матеріалізмом у мистецтві) провести через значний

матеріал артефактів. Йому дорікали за схематизм і ахронологізм, але

на той час іще не були знаними праці Е. Панофського і Г. Зельдмайра,

а про діахронічні студії взагалі не чули.
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(1966–1970), також ініційованими В. Заболотним, по�
при всі ідеологічні особливості досі лишаються найліп�
шим посібником з історії української архітектури. Так,
скажімо, у розділі «Дерев’яна архітектура України
(XIV–XIX ст.)», написаному Г. Логвином, особливо
підкреслено висотний принцип розкриття внутрішньо�
го простору в українській сакральній архітектурі:
переважання висоти бані над розмірами під банного
приміщення. Цей принцип, вперше зафіксований
В. Щербаківським на початку 1910�х, був найдоско�
наліше реалізований в українських багатозаломних
верхових церквах: мурованих та дерев’яних. Найвищої
досконалості в організації внутрішнього простору і ви�
яві його в геометрії форм досягнуто в п’ятиверхих хре�
щатих храмах, верхи яких завдяки навскісним встав�
кам�вітрилам, зверненим в одну точку в кути між раме�
нами, спираються лише на зовнішні стіни і ніби ширя�
ють в повітрі. Подібного інженерно�конструктивного
і мистецького рішення, що втілює засади органічної
архітектури, в світовій практиці немає. 

34. Українська архітектурознавча сучасність.
Одним із найзначніших українських архітектуро�
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Той, хто мав отримати, отримав Державну премію
СРСР, і взагалі видання «ЗІА» було дійсно безпрецедент�
ною архітектурознавчою справою: аналогів йому немає
й досі, і воно могло бути здійснене лише за радянських
часів (на кшталт «Загальної історії літератури» та ін.).
До виконання роботи такого масштабу був залучений
майже кожний архітектурознавець або історик ма�
теріальної культури, який працював у СРСР або країнах
соцтабору. Дехто з авторів увійшов до історії архітекту�
рознавства саме завдяки участі у «ЗІА», наприклад,
Георгій Саркісіан — автор яскравих напівфілософсько�
культурологічних текстів у 4�му та 5�му томах.

Дванадцятитомна «Загальна історія архітекту�
ри» — найвищий здобуток радянського історичного
архітектурознавства, який навряд чи вдасться перевер�
шити, навіть попри всі його об’єктивно зумовлені ідео�
логічні дурниці: авторів немає.

Ідеї видання 12�томної «ЗІА» в Україні передува�
ли двотомні «Нариси історії архітектури Української
РСР» (1957–1962), ініційовані Володимиром Заболот�
ним, на той час звільненим від обов’язків президента
Академії архітектури УРСР. За багатством зібраного
й уперше більш�менш об’єктивно узагальненого мате�
ріалу це також унікальне видання, і спроба «перевер�
шити» його в «Історії української архітектури» за ре�
дакцією В. Тимофієнка (2003) повинна бути визнана
невдалою: за методом викладення — описовим —
це вчорашній день українського історичного архітек�
турознавства, за масивом ілюстрацій — позавчораш�
ній. «Нариси» кінця 1950 — початку 1960�х вкупі
з «Нарисами з історії українського мистецтва» (1966)
та шеститомною «Історією українського мистецтва»
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Володимир Ясієвич



в Україні слід назвати Данила Богорада, Миколу Габ�
реля, Миколу Дьоміна й Олександра Ейнгорна.

Напрям архітектурної науки представлений в Ук�
раїні іменами: Олег Боднар, Олексій Гайдученя, Михай�
ло Євстифєєв, Валентин Єжов, Олександр Зінченко,
Ірма Каракіс, Степан Колотов, Ігор Лебедич, Олексій
Підгорний, Віктор Савченко, Ігор Середюк, Яків Штейн�
берг («фабрика дисертацій»), Дмитро Яблонський.

На жаль, коли архітектурознавство стало в СРСР
інституційованим (як і решта гуманітарних дисциплін),
зосередившись на кафедрах «основ архітектури» або
«теорії архітектури», або «теорії, історії архітектури
і синтезу мистецтв» майже одноманітних вишів або
у двох державних НДІ — у Москві та в Києві, резуль�
тати роботи мали викладатися у стилістиці «наукових
звітів», що перетворювало будь�який твір на макулату�
ру, і діяльність цих закладів була, як правило, «марно�
тратством державних коштів». Коли ж, зі славною лік�
відацією СРСР, було дозволено писати як завгодно
(у тому числі і звіти), сталося так, що писати вже нема
кому: сформовані за радянських часів науковці, на�
вчені казенному письму, вже мало на що були здатні;
молодих же треба не тільки відшукати, але й виплека�
ти як вільних й ерудованих людей. Цей процес затяг�
нувся. Якщо московський НДІ теорії та історії архітек�
тури і містобудування був одразу підпорядкований
Російській академії архітектури і будівельних наук,
то його київський аналог (колишня філія) лишився
у лавах відповідного міністерства, яке не було зацікав�
лене у проведенні абстрактних пошуків за державний
кошт і виконанні більш�менш безглуздих історико�
архітектурних опорних планів, оскільки з ними мало
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знавців сьогодні є Борис Єрофалов — автор двох ґрун�
товних монографій з теорії архітектури Києва (що ви�
гідно вирізняє його позицію серед київських й узагалі
українських краєзнавців), кількох книжок з різних
спекулятивних питань щодо руху світової архітектури:
від обелісків давнини до хмарочосів сучасності,
від містоутворення Сходу до містоутворення Заходу,
від аналітичних роздумів про минувшину до синтетич�
них футурологічних прогнозів майбутнього. Роль
Єрофалова у популяризації архітектурних й архітек�
турознавчих надбань серед українського загалу за до�
помогою видання часопису «А.С.С/А+С» (з 1995)
неоціненна і потребує окремого студіювання.

Серед українських архітектурознавців назвемо
таких: Юрій Асєєв, Андрій Бєломєсяцев, Юрій Євреї�
нов, Федір Ернст, Павло Жолтовський, Сергій Кілессо,
Сергій Крижицький, Григорій Логвин, Георгій Луком�
ський, Петро Макушенко, Іполит Моргілевський, Во�
лодимир Нікітін, Григорій Павлуцький, Віктор Самой�
лович, Володимир Сас�Залозецький1, Володимир Січин�
ський, Лідія Стародубцева, Стефан Таранушенко, Яро�
слав Тарас, Євген Тиманович, Володимир Тимофієнко,
Олександр Тищенко, Олексій Тіц, Ігор Ткачиков, Вік�
тор Чепелик, Богдан Черкес, Федір Шміт, Світлана Шу�
бович, Вадим і Данило Щербаківські, Петро Юрченко,
Володимир Ясієвич.

Найзначнішими теоретиками містобудування

158

1 «Нам бракує доктора Володимира Залозецького як рецензента,

який умів оберігати українське мистецтвознавство від “дилетантства”,

“лабіринту беззвучних фраз”, і як вченого, який би “скерував і повів

наше мистецтво дорогою ХХІ століття”» (Я. Тарас, 1999 р.)



мість людини зовні», як остання з мислимих пластич�
но�просторових меж художнього мислення. «Якщо
живопис, — пише Некрасов, — це сприйняття іншого
світу, скульптура — світу подібного, то архітектура —
сприйняття людиною самої себе». Габричевський ро�
зуміє архітектуру як відчуження результатів людської
праці та внутрішню сутність цього відчуження, Некра�
сов — як присвоєне самопочуття: архітектурна форма
є процесом відтворення людиною самої себе ззовні.
Звичайно, межа між поглядами цих двох науковців є
хисткою.

Концепція А. Мардера може бути названа онто�
логічною. На відміну від традиції, учений понятійно
виділяє архітектуру з родини мистецтв, справедливо
стверджуючи, що архітектура є специфічним суспіль�
ним явищем, пов’язаним з мистецтвом, наукою, техні�
кою, виробництвом, але не тотожним ані мистецтву,
ані науці, ані техніці, ані виробництву. Архітектурна
діяльність відмінна від художньої творчості тим,
що вона є формою суспільного буття, натомість мис�
тецтво — формою суспільної свідомості. «Архітектура
є процесом взаємодії людини з природою, в ході якого
діяльність людини (архітектурна діяльність) перетво�
рює навколишнє природне середовище і споживає
її у вигляді штучного (архітектурного) середовища». 

Серед названих потужних концепцій, на наш по�
гляд, лише остання, що належить Мардеру, утверджує
понятійно точний метод дослідження архітектури
як процесу взаємодії людини із середовищем, який
(процес) дійсно є формою суспільного буття — на від�
міну від мистецтва як форми суспільної (тобто відчу�
женої) свідомості. Як часто трапляється, струнку ідею

хто із замовників рахувався. У серпні 2007 р. наказом
міністра регіонального розвитку та будівництва
НДІТІАМ було ліквідовано. Академічне архітектуро�
знавство перетворилося на вузівське.

35. Естетика архітектури Абрама Мардера. Дві
архітектурознавчі вершини можна розгледіти й у
київському НДІТІАМ. Перша — це згадуване видання
шеститомника «Історія українського мистецтва»
та двотомних «Нарисів з історії архітектури Україн�
ської РСР». Другою вершиною є монографія Абрама
Мардера «Естетика архітектури: Теоретичні пробле�
ми архітектурної творчості» (1988) та виданий за його
ж редакцією словник�довідник «Архітектура» (1995). 

На підтвердження цієї тези зробимо невеличке
порівняння.

Концепція Олександра Габричевського — назве�
мо її формологічною — припускає розгляд архітекту�
ри, по�перше, як архітектурної форми, по�друге,
як організму — через принцип взаємодії аморфної
(«дурної») маси і жестикулятивного простору. Архі�
тектура, за Габричевським, є відкритою динамічною
системою, що перебуває у рухомій рівновазі із середо�
вищем, людина в ній необхідна остільки, оскільки
є творцем і середовища, й архітектурної форми. Кон�
цепція Олексія Некрасова — назвемо її морфологіч�
ною — припускає розгляд архітектури як мистецтва
(дуже стара і набридлива автору думка) у рамках тих
засобів вираження, якими користується людина для
створення архітектурної форми. На відміну від кон�
цепції Габричевського (з якої Некрасов багато чого
не без успіху для справи запозичує) архітектура роз�
глядається як грандіозний художній твір, «самосвідо�
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дожнього відтворення життя), а до краси нерукотвор�
них форм природи. Вона є вираженням сутнісної дос�
коналості, функціонально�просторової доцільності
і гармонії будинків і споруд.

– Утвердження провідної ролі естетики архітек�
турних форм як знаряддя досягнення доцільності
штучного предметно�просторового середовища в його
функціональних характеристиках. Оскільки світ архі�
тектурних форм створюється не в спонтанному їх са�
морозвитку (еволюції), а в перебігу цілеспрямованого
перетворення людиною природного світу, краса архі�
тектурних форм це не пасивний наслідок їхньої сут�
нісної досконалості, а засіб пізнання цієї досконалос�
ті, пізнання прихованої від людини «мірки виду», кри�
терій наближення до цієї мірки, а відтак критерій самої
функціональної досконалості архітектурних форм.

– Усвідомлення того, що ідеологія в архітектурі
не обмежується естетичною виразністю архітектурної
форми. Ідеологічна роль архітектури не в художньому
і навіть не в естетичному впливі архітектурних форм
на людину, а в функціональній сутності будинків і спо�
руд, не у віддзеркаленні світоглядних (ідеологічних)
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можна докладно викласти в одній книжці. На жаль,
Мардерова «Естетика архітектури» до цього часу мало
ким уважно прочитана.

З огляду на це дозволю собі процитувати деякі
положення «Естетики архітектури».

Спостереження Мардера над природою і сутні�
стю архітектури.

– Розуміння та визначення архітектури як форми
просторової організації матерії, форми суспільного
буття людини, необхідної умови її реального біоло�
гічного та соціального життя на відміну від мистецтва
як форми суспільної свідомості, форми відображення
життя.

– Пов’язане з таким розумінням понятійне розве�
дення архітектури і мистецтва як соціальних явищ од�
ного рівня, жодне з яких не може розглядатися як час�
тина іншого або відноситься до іншого, як вид до роду.

Спостереження Мардера над естетикою архі�
тектурних форм.

– Розуміння естетики архітектурних форм як ес�
тетики реального життя. Краса1 будинків за природою
та сутністю тяжіє не до краси творів мистецтва (ху�
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1 Читач уперше в цій книжці (здивовано) зустрів термін «краса».

Я уникаю застосування цього терміну як такого, що не має предметно�

го (суб’єкт�об’єктного) навантаження і його слід було би віднести

по відомству кантівської «єдності трансцендентальної апперцепції»

(єдності категорій розсудку й апріорних форм відчуття), додаючи

до термінів «простір» і «час». Втім, оскільки дехто вживає цей термін

і навіть знаходить у ньому певний сенс, пропоную — як компроміс —

розглядати термін «краса» услід за Олексієм Босенком: «краса як міра

доцільності розвитку взагалі». — «Красота разражается как непогода,

несогласованная с прогнозом, нарушая привычный ход жизни, и удив�

ляет (удивляется себе) давно забытым ощущением чуда, к которому

привыкнуть невозможно, и все же привыкают даже к катастрофично�

сти красоты, хотя и страшатся. <…> О красоте нельзя говорить, ана�

лизировать и изучать ее, предварительно удавливая искусственным

пространством текста, длинными шелковыми шнурками строк. Ею

можно только жить» (Босенко А. В. О другом: Симуляция прост�

ранств культуры. — К., 1996. — С. 10–11). Ось у такому метафорично�

му просторі термін «краса» є припустимим.



ні образного впливу (сприйняття) творів архітектури
і мистецтва можливе взаємопроникнення та взаємо�
злиття архітектурного та художнього образів.

Абрам Мардер вважає, що, утверджуючи архітек�
туру як естетичну діяльність, яка має величезну силу
впливу на людей, слід орієнтувати розвиток будівниц�
тва не назад — до архітектури як мистецтва, а упе�
ред — до архітектури як архітектури. Лише знаходячи,
зберігаючи й усвідомлюючи власну сутність, архітек�
тура може «йти в ногу з часом». І, як це не парадок�
сально, звільнення архітектури від міфічного худож�
нього ореолу, відділення архітектурних форм від тво�
рів мистецтва, усвідомлення естетики архітектури як
естетики реального життя об’єктивно ведуть до роз�
квіту архітектури як високого мистецтва дійсно людсь�
кого перетворення матеріального світу, мистецтва гар�
монізації самого життя людини.

Читання «Естетики архітектури» вимагає при�
скіпливої уваги, але й задоволення отримуєш значне —
від чеканної точності формулювань. У цьому сенсі кни�
га Мардера позитивно відрізняється від багатьох на�
ших архітектурознавчих писань, багатослівних і роз�
пливчастих в своїй удаваній ученості. Попри усі
нарікання, які може викликати ця концепція в колег
по мистецтвознавчому цеху, більш стрункої концепції
естетики архітектури, яка б охоплювала ідеальні й ма�
теріальні складові цього виду творчої діяльності, вико�
ремлювала її від інших видів і показувала у вигляді мо�
делі основні форми існування архітектури як явища, —
на сьогодні такої концепції, крім цієї, не існує. Через
те трактат Мардера слід вважати однією із найзнач�
ніших цеглин українського архітектурознавства.
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настанов, а в реалізації таких настанов, у втіленні їх у
середовищі життєдіяльності людини.

– Розуміння архітектурної композиції не як худож�
нього явища, а як вищої форми просторової організації
соціальних (функціональних) процесів. У ланцюжку «тех�
нічне конструювання — технологічна компоновка — ар�
хітектурна композиція», що являє собою послідовні етапи
будь�якого формоутворення, архітектурна композиція,
включаючи в себе і конструювання, і компоновку, формує
предметно�просторове середовище з урахуванням всієї
повноти біосоціальної сутності людини, з урахуванням її
соціальних, у тому числі й естетичних, потреб.

Спостереження Мардера над взаємозв’язком ар�
хітектури та мистецтва.

– Понятійне виокремлення «художньої архітек�
тури» як специфічної галузі художнього віддзер�
калення дійсності, матеріалом якого служать самі
форми будівель. Художня архітектура стосується
архітектури, як художня література до літератури (пи�
семності) в цілому, художня фотографія — до фото�
графії на паспорт і т. ін. Подібно до художньої літера�
тури, художньої фотографії etc, художня архітекту�
ра — не вища, а особлива форма архітектури, в якій
матеріально�речовий субстрат твору значною мірою
втрачає функціональне значення і є лише носієм ху�
дожнього образу.

– Утвердження необхідності розглядати взаємо�
зв’язок архітектури і мистецтва на трьох понятійних
рівнях. На рівні явищ у цілому цей взаємозв’язок реалі�
зується лише у вигляді взаємовпливу. На рівні окремих
творів архітектури і мистецтва відбувається їх взаємо�
дія як самостійних форм об’єктивної реальності. На рів�
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36. Обрії та перспективи. Що ж потрібно для
відродження синтетичного рівня теоретичної та мето�
дологічної думки в архітектурознавстві? Мало вказу�
вати на необхідність відродження професійної еру�
диції, властивої лідерам теорії й історії архітектури
першої половини ХХ ст. Головним лишається дослід�
ницька і творча воля, що стоїть за їхніми концепціями,
особливого роду подвижництво. Позиція особистого
лідирування допомогла архітектурознавцям піднятися
на той рівень мислення, який дає змогу отримувати
синтетичні ідеї. Але чи достатньо усвідомлення цієї ме�
тодологічної переваги, аби надихнути нові покоління
на «творчий подвиг», який не вкладається у жодні
«норми наукової роботи»? Хоча надія на творчий та�
лан сама по собі важлива, необхідні ще й високий
соціально�культурний статус теоретичного лідерства,
суспільно визнана цінність особистої творчої ініціати�
ви, готовність професійного цеху відплатити їй хоча б
повагою. У цьому сенсі повалення ряду великих теоре�
тичних концепцій першої половини XX ст. на радянсь�
ких теренах завдало найбільшої шкоди поступу теоре�
тичної роботи в усіх галузях гуманітаристики,
оскільки девальвувало самий тип провідної теоретич�
ної творчості. Не відродивши колишнього ставлення
до розумової спекулятивної праці у царині архітекту�
рознавчого пошуку, навряд чи вдасться вирішити за�
вдання пожвавлення і творчої стимуляції архітектур�
ного процесу. Але не все так погано: існують внутрішні
важелі безсмертя нашої дисципліни.

Кожне явище архітектури варто вивчати у такий
приблизно спосіб: 1) передісторія появи твору, супе�
речності у житті, які викликали його появу; 2) місце
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твору серед подібних явищ; 3) самий твір — а) його
формування, рисунки і замальовки автора, б) замов�
ник і його умови, в) сторони твору, антитези у ньому
самому, г) їхні стосунки, д) що домінує у творі;
4) як бачили твір сучасники і як бачимо його ми, вплив
на нащадків. У творі архітектури сфокусовано: 1) архі�
тектор, його подих, його творчий жест; 2) суспільні
й технічні умови часу, примхи замовника, їхній харак�
тер; 3) твір як річ, як «машина». Приблизно таку мето�
дику запропонував М. Алпатов стосовно дослідження
творів мистецтва, зазначивши між рядками: «мис�
тецтво — метафора життя».

Архітектурний твір також є метафорою життя:
щось одне, виражене через інше, схоже, але при тому
так, що одне й інше мають власний смисл. Метафорою
життя в архітектурному творі є, по�перше, перенесен�
ня суспільно�культурних вимог у косний матеріал
за конкретних фінансово�технічних умов; по�друге, —
такий прояв реального життя як певної вихідної ре�
альності, що не тотожна ані духу, ані матерії, і може
бути осягнута лише в інтуїтивний спосіб (прагматично
або феноменологічно) і — відтак — перетворена твор�
чо. В останньому випадку поняття творчості є сино�
німом життя, і трагедія творчості — за М. Бердяє�
вим — у суспільно�культурних продуктах, в яких уна�
очнена невідповідність між творчим задумом та його
здійсненням. Миколай Бердяєв пише: «Творець самот�
ній, і творчість має не колективно�загальний, а індиві�
дуально�особистісний характер. Але творчий акт
спрямований на те, що має світовий, загальнолюдсь�
кий, космічний і соціальний характер. Творчість менш
за все є захопленням собою, вона завжди є виходом
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Другий підхід — метеликовий — легка витончена
популяризація маловідомих або суперечливих сюже�
тів, де небезпечним є лише перехід доброякісної ціка�
вості у войовничий дилетантизм. Живуть ці, часто
талановито написані твори, немов метелики: прочитав�
ши, їх забувають.

Третій підхід, якому Л. Гумільов не знайшов на�
зви, це монографії, трактати, «загальні історії», гло�
бальні географічні описи тощо. Аби написати таку
працю, треба освоїти предмет і відчути тему, а щоб
зробити її доступною читачеві, треба порізати собі ве�
ну, і кожний рядок написати, кажучи фігурально,
власною кров’ю. І чим більше «крові» перелито у дру�
кований рядок, тим більше читач любить книгу, а іноді
навіть буває вдячний її авторові.

Четвертий підхід це «вогняна наука» — творчий
спалах, в якому асоціації, начебто випадкові, злива�
ються у щось ціле, єдине, нове, тобто невідоме авторові
раніше. Наукова думка, самоперевірка і перевірка пер�
вісних даних не передують вогняному спалаху осяван�
ня, а слідкують за ним, прирікаючи автора на служіння
науковій ідеї, що виникла всупереч його бажанню,
а іноді й усупереч його намірам. Зрозуміло, що до скарб�
ниць останньої категорії потрапляють книжки самого
Гумільова; наукові праці такого штибу — буквально
бібліографічна рідкість. Можливо, «Присмерк Євро�
пи» Шпенґлера входить до їх числа, можливо, «геро�
їчні» трактати Томаса Карлейля або «Становлення єв�
ропейської науки» Карена Свасьяна, — власне, те,
на що звичайному науковцеві важко орієнтуватися.

Щодо перших трьох категорій/підходів можна
сказати: архітектурознавство, залишивши перший

із себе. Захопленість собою придушує, вихід із себе
звільнює» («Самопознание», 1940�і). Втім, завжди іс�
нує невідповідність між творчим злетом і творчим про�
дуктом — і через те продукти творчості не можуть за�
довольняти справжнього митця. Архітектурознавству
вдається перетворити на об’єкт усе, що може отримати
форму простору, а все, що перетворено на об’єкт,
науковець може розділити, аби оволодіти; надання
просторової форми, форми матеріального об’єкту —
єдиний спосіб оволодіння, доступний будь�якій гу�
манітарній науці. Через те лише та реальність, котра
не має просторової форми, може чинити опір суча�
сним культурним (і цивілізаційним) процесам; решта —
підпорядковується їм, і серед цих процесів реальність
архітектури найреальніша. Звідти її об’єкт, звідти
можливість утворювати поряд з існуючими просторо�
во (і часово) формами архітектури — існуючі у про�
сторі й часі архітектурознавчі форми, втілені в розумо�
вих конструкціях, а відтак — у слові.

Наостанок хочу нагадати міркування Лева Гумі�
льова щодо природи наукового знання, якими він
завершив одну з найулюбленіших моїх книжок «Гео�
графія етносу в історичний період» (Л., 1990). Лев Ми�
колайович виділяє чотири підходи до наукової діяль�
ності та її результатів.

Перший підхід він називає копітким: упорядкуван�
ня необхідних посібників — бібліографічних довідників,
підготовка до друку чужих архівних рукописів, пере�
клади та коментування текстів; це фундамент науки,
такі праці читають фахівці, котрі поціновують та пова�
жають їх як напівфабрикати (колись може вийти чудова
страва): «але їм на думку не спадає ці книжки любити».
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шлях (десь у середині ХХ ст.), віддавши данину ході
другим шляхом, зупинилося перед каменем на третьо�
му. І хоча на камені написано: «Не ходи!», на вулиці
вже «день синтезу» після століть аналізу. Як відносно
молода наука, що лише зараз може претендувати
на самостійний дисциплінарний статус, архітектуро�
знавство так само, як і інші науки, потребує авторів,
дослідників, для яких «актуальність теми» (формулю�
вання якої вимагають дебільні умови дисертацій) є ли�
ше мірою того, наскільки автор захоплений темою.

Фундаментальний характер будь�якої гуманітар�
ної науки, в тому числі й архітектурознавства, полягає
у тому, що жодні зовнішні чинники не можуть спричи�
нити появу свіжого подиху в науковому скрипторії,
ці чинники мають розпирати науковця зсередини, щоб
він не міг уже не написати того, що хоче. На Парнасі
ж, як і раніше, багато місця для всіх сестер.
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ного чи перетвореного предметно�просторового сере�
довища життєдіяльності людини, що організовує більш
чи менш автономний функціональний процес; має
предметні (функція), просторові (тривимірність) і уре�
чевлені (матеріал, маса) характеристики. Відсутність
хоча б однієї з цих характеристик позбавляє предмет�
но�просторову форму її архітектурної суті.

Архітектурний етикет — специфічна форма фа�
хової комунікації у суспільстві, що складається з уяв�
лень про те, 1) яким чином мав відбуватися той або той
хід подій у створенні архітектурних форм (соціально�
світобудовний аспект), 2) як мали поводитися замовни�
ки й архітектори згідно зі своїм суспільним станом
(власне фаховий аспект), 3) яким чином і у яких фор�
мах мали закріплюватися на земній поверхні результа�
ти творчої діяльності архітектора, що не суперечило
нетворчій діяльності замовника (феноменальний ас�
пект). Цим поняттям охоплюється етикет світового по�
рядку, етикет фахової поведінки, етикет архітектурної
форми. Вживається у прямому і метафоричному зна�
ченнях.

Архітектурний образ — специфічна форма відо�
браження архітектурного середовища й архітектурних
форм у громадській свідомості й індивідуальній свідо�
мості; передається за допомогою вербальних і графіч�
них моделей, описів, архітектурного екфрасису.

Естетика архітектури — галузь естетики, систе�
ма знань про естетичну реальність, естетичні відно�
шення і естетичну свідомість у їхньому зв’язку з архі�
тектурою як процесом пізнання, перетворення і функ�
ціонування матеріального середовища життєдіяль�
ності людини. Вивчає природу, сутність, закономір�

Архітектура — специфічна форма суспільного
буття, процес пізнання та перетворення суспільством
середовища життєдіяльності людини відповідно до її
матеріальних і духовних потреб. Архітектура тісно
пов’язана з мистецтвом, наукою, технікою, вироб�
ництвом, але жодному з цих явищ не тотожна.

Архітектурна наука — вид архітектурної діяль�
ності, пізнання об’єктивних закономірностей станов�
лення й розвитку архітектурних форм як матеріальних
явищ. Архітектура як суспільно�культурне явище до�
сліджується в архітектурознавстві. Приклад стиліс�
тики тексту: «Диференціація центрів, зон їх впливу
і територій за потужністю, ємністю, значенням
та просторовим положенням зумовлює виникнення
ієрархічної форми організації території, культурно�
побутового, рекреаційного і транспортного обслуго�
вування» (Віктор  Тімохін).

Архітектурна форма — частина штучно створе�

ДЕЯКІ БАЗОВІ ТЕРМІНИ
АРХІТЕКТУРОЗНАВСТВА*

* В основу визначень покладено словниковий досвід формулювань,

які належать Абраму Мардеру, Юрію Євреїнову та Григорію Логвину

у Короткому словнику�довіднику «Архітектура» (К., 1995).



190

застосування в гуманітаристиці вживається як синонім
узагальненого знання про природу і сутність архітек�
тури в цілому та її складових. Приклад стилістики тек�
сту: «У результаті спроб вихопити із будівельної
справи якісь особливі істини, крім тих, що їй прита�
манні, склалася певна ідея “логіки” архітектурної
творчості, або архітектурної “мови”. При цьому під
останньою розуміється зовсім не набір форм (напри�
клад, класичних, готичних, мусульманських та ін.),
а щось, що лежить над формами, просякає, немов за�
кономірність, увесь організм будівлі, певні принципи.
Теорію архітектури почали шукати не в тому,
що зроблено, а в тому, чому зроблено» (Олексій
Некрасов).

Філософія архітектури — галузь архітектуро�
знавства, споріднена з естетикою архітектури, яка до�
сліджує світоглядні аспекти архітектури як специфіч�
ної сфери відношення людини до дійсності і значення
її у функціонуванні і розвитку суспільства. Приклад
стилістики тексту: «Тектонічна цільова форма приму�
шує нас споглядати матерію за аналогією з живою
органічною формою як носія певних притаманних їй
закономірностей, що витлумачуються як її живі вла�
стивості. У цьому полягає виразність тектонічної
форми, але, оскільки вона виражає функції матерії
як такої, вона завжди передбачає щось “інше”. У про�
сторових мистецтвах це “інше” є динамічним фор�
моутворюючим началом як носій цінних рухових змі�
стів, що відбиваються на даній речі» (Олександр
Габричевський).

ності та особливості естетичного усвідомлення і осво�
єння людиною штучного середовища та естетичні
принципи архітектурної творчості. Приклад стиліс�
тики тексту: «Архітектурна творчість не має яки�
хось особливих рис, моментів або етапів, які можна
було б вирізнити як суто естетичні. Такі власти�
вості та етапи важко вирізнити і в художній твор�
чості. Але в мистецтві створення естетичних цінно�
стей становить мету творчості, в архітектурі ж
мета творчості — створення матеріальної форми,
естетична цінність якої є лише однією з її сторін»
(Абрам Мардер).

Історія архітектури — 1. Реальний процес пере�
творення матеріально�просторового середовища жит�
тєдіяльності людини, що розвивається у часі та про�
сторі. 2. Галузь архітектурознавства, яка досліджує
процес розвитку архітектури. Охоплює усі види архі�
тектурної діяльності та її результати (матеріальні і ду�
ховні); є складовою культурного потенціалу суспіль�
ства і науково�світоглядною засадою архітектурного
етикету. Приклад стилістики тексту: «Класицистичні
форми нерідко збагачувалися прийомами народної ар�
хітектури, що позначалося на влаштуванні високих
черепичних дахів, групуванні мас і характері деталей.
Зокрема, палац у с. Заліщки на Тернопільщині набув
специфічних пропорцій, а поставлений на узгір’ї пан�
ський будинок у с. Винники на Львівщині прикрашено
портиком з тонких дерев’яних колон подібно до ґанку
перед хатою» (Володимир Тимофієнко).

Теорія архітектури — з технічного боку, це галузь
архітектурної науки, з гуманітарного — те саме, що й
архітектурознавство; у залежності від контекстного
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