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за спеціальністю 18.00.01 – Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури. –
Харківський національний університет будівництва та архітектури МОН України,
Харків, 2019.
В роботі простежено становлення професійних уявлень про пам’ятку сучасної
архітектури та містобудування та формування відповідних практик у культурній
діяльності ХХ ст., з огляду на завдання збереження вітчизняної модерністської
спадщини. Відмічено, що хоча в Західній Європі інтерес до охорони спадщини
архітектури к. ХІХ – ХХ ст. прокинувся відразу після ІІ Світової війни, збереження
цієї архітектури залишається проблемною цариною: значна кількість визнаних
шедеврів світового модернізму знаходиться під загрозою руйнування. Звернуто увагу
на нерівномірність охоронних процесів, більшою мірою це явище стосується країн
колишнього Радянського Союзу та країн «соцтабору», де вивчення й охорону об'єктів
1930-х – сер. 1950-х рр. тривалий час було табуйовано з ідеологічних мотивів.
Виявлено, що ця нерівномірність призвела до ситуації, коли в різних регіонах
склалися різні уявлення про пам’ятку сучасної архітектури в залежності від місцевих
політично-економічних та соціальних умов, що свідчить про недосконалість
механізмів взаємодії теорії та практики й наявність прогалин у теоретичних
уявленнях про дійсне функціонування пам’яткоохоронної діяльності, коли мова йде
про збереження сучасної архітектури.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому вперше: здійснено
цілісне історичне дослідження явища збереження архітектурної спадщини к. ХIХ –
ХХ ст. у контексті розвитку архітектурної культури ХХ ст.; виявлено передумови
та основні чинники формування поняття про пам’ятку сучасної архітектури; зроблено
порівняльний аналіз, що дозволив простежити еволюцію процесу формування
уявлень про пам’ятку сучасної архітектури; описано показові практики збереження
та виявлено ключові інституційні форми, які ці практики набули до сьогодні;
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уточнено періодизацію розвитку поняття, а також заходи охорони спадщини сучасної
архітектури в Україні.
Визначено і персоналізовано теоретично-методологічні й організаційні внески
в розгортання охорони і досліджень здобутків Сучасного руху, діяльність знавців
і захисників модерної архітектурної спадщини, серед них: перші промотори
збереження архітектури 1920-1930-х рр. Ф. Калівода та Р. Бінецький; засновник
наукової інвентаризації сучасних пам’яток, автор концепції «віртуального музею»
А. Мальро; творець цілісної концепції реставрації та охорони сучасної архітектури
Т. Прудон; засновники DOCOMOMO International – міжнародної організації
з документування та охорони пам’яток Сучасного руху – Х. Я. Хенкет та В. де Йонг;
розробник та систематизатор досвіду перших програм інвентаризації сучасної
архітектури в Нідерландах П. Ніхоф; теоретики сучасної архітектурної пам’ятки, які
помітили змістовну суперечливість цього поняття, – С. В. Гольдхаген, М. Кашьято
та Д. Шарп; авторка першої періодизації зміни уявлень про сучасні пам’ятки,
яка зв’язала проблеми поширення практики збереження з контекстом актуальної
архітектури, – М. Кейперс; розробники норм об’єктивного надання статусу пам’ятки
як включення її в загальнокультурний пам’яткоохоронний процес Н. Душкіна
та В. ван Оуерс.
Доведено, що наявність конкурентних точок зору на підстави включення
пам’яток сучасної архітектури в охоронні реєстри об’єктивно досить довго викликала
розбалансування охоронної діяльності. В першу чергу це було зумовлено:
намаганням слідувати демократичним принципам рівноправності по відношенню
до кожної

суверенної

держави;

опорою

пам'яткоохоронної

діяльності

на англосаксонське прецедентне право; відсутністю цілісного історичного знання про
сучасну архітектуру і гальмуванням включення низки країн у загальнокультурні
процеси вивчення та збереження сучасної спадщини; методологічними труднощами
узгодження меж поняття пам’ятки сучасної архітектури.
Аналіз інтелектуальної ситуації 1960-х – 1980-х рр. виявив, що уявлення
про пам'ятку

сучасної

архітектури

розвивалися

під

визначальним

впливом

модерністської історіографії архітектури. Сучасний рух, утвердивши в 1950-і – 1960-
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і рр. свою домінуючу роль у теорії та практиці світової архітектури, сформував
відповідний погляд на історію професії в ХХ столітті. У ці та наступні роки Сучасний
рух сформував підстави історії архітектури ХХ ст., у якій відобразились уявлення про
«сучасну архітектуру» як магістральний шлях розвитку архітектури та урбанізму.
«Сучасні пам'ятки» набували значення принципово важливої культурної спадщини.
Крім того, що з втратою модернізмом провідних позицій у 1970–і рр.
та під впливом постмодерної культури зміст пам’ятки сучасної архітектури зазнав
дальших трансформацій, постмодернізм додав в культурний простір архітектури
категорію «будь-який», що розширило пам’яткоохоронну оптику, включивши в поле
зору значний масив немодерністської архітектури різних стилів, напрямів та шкіл.
Ціннісна лінійка, побудована в рамках модерної культури, не здатна була далі
забезпечувати стабільний відбір пам’яток сучасної архітектури, – проте вже було
запущено охоронні процеси, які спирались саме на цю лінійку.
Виявлено, що ця пам’яткоохоронна практика опинилася на перехресті
актуальних культурних змістів 2-ї пол. ХХ ст., а саме: ідеї культурної глобалізації;
культі тотального споживання, поширення масової культури та телебачення;
лавиноподібне зростання туристичної індустрії. Ці процеси підвищили популярність
архітектури у масовій свідомості, але водночас намітили небезпечну тенденцію
до зниження її високого культурного статусу та наближення до сфери послуг.
Очевидною причиною розширення пам’яткоохоронної практики в цілому
та оформлення уявлень про пам’ятку сучасної архітектури були, зокрема, величезні
матеріальні втрати під час ІІ Світової війни, після якої спадщина Сучасного руху
1920-х – 1930-х рр. стала мимоволі сприйматися як культурний капітал. Перші
включення, керувалися здебільшого не стільки усталеними нормами професійної
діяльності, скільки суб’єктивними ініціативами місцевих краєзнавців. Професійне
лобіювання

уявлень

про пам’ятку

сучасної

архітектури

було

пов’язано

з реконструкцією зруйнованих війною міст. Важливою умовою цього мали бути
розвинена місцева пам’яткоохоронна практика, а також культурна самоідентифікація,
позначена

ідеями

космополітизму

та культурної

глобалізації.

Особливості

відновлення та охорони модерністських пам’яток були пов’язані з проблемами
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руйнації експериментальних конструкцій, що стало додатковим каталізатором для
розвитку специфічної реставраційної практики.
Виділено три етапи розвитку пам’яткоохоронної діяльності в процесі її
поширення на феномен «сучасної пам'ятки»: 1 етап – модерністський (1946 – 1980-ті
рр.) характеризувався внесенням окремих об’єктів Сучасного руху до охоронних
реєстрів, відбудовою зруйнованих міст, в процесі якої об’єкти сучасної архітектури
набували статусу реліквій та трактувалися як загальноприйнята культурна цінність;
активізацією збереження культурної спадщини, дискусії щодо збереження об’єктів
сучасної архітектури 1920-х – 1930-х рр., у підсумку яких нормативне уявлення
про пам’ятку сучасної архітектури було сформовано в логіці Афінської хартії;
введенням в норму охорони архітектурної спадщини ключових майстрів Сучасного
руху, що дозволило включати до реєстрів цілі серії авторських об’єктів; під час
другого етапу – перехідного (1970-ті – 2006 р.) були проведені реставраційні роботи
на об’єктах сучасної архітектури, що стимулювало розвиток поняття сучасної
пам’ятку через оптику збереження пам’яток у логіці стійкого функціонування,
при чому діяльність зі збереження пам’яток Сучасного руху набула стійкого
існування та забезпечила собі перспективу зростання; 3 етап – постмодерністський
(1970-ті – 2010-ті рр.) був відзначений: збиранням колекцій проектної документації
сучасної архітектури та формування архівів, які інструментально облаштували місце
пам’яток сучасної архітектури у змістовій структурі світового «музею» архітектури;
розгортанням національних програм, спрямованих на інвентаризацію спадщини
сучасної архітектури в межах узагальнених уявлень про пам’ятку сучасної
архітектури; створення міжнародного комітету ІКОМОС зі спадщини ХХ ст., яким
було в основному завершено утвердження інституту пам’ятки сучасної архітектури
в культурному контексті рубежу століть.
Визначено, що переломним моментом, який дозволив органічно включити
уявлення про пам’ятку сучасної архітектури в професійне архітектурне поле, було
формування уявлення про сучасну пам’ятку, яке спиралось одночасно на цінність
самої архітектурної ідеї та на досконалість технологічного новаторства. Зняття
протиріччя, пов’язаного з визначенням ступеня «сучасності», дозволило створити
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систему критеріїв, яка включила цінності науково-технічного, культурного
та художнього прогресу та дозволила суттєво прискорити інвентаризацію сучасних
пам’яток. Інституалізація уявлень про пам’ятку сучасної архітектури забезпечила
повноцінне

включення

модерністських

шедеврів

у

структуру

світового

«архітектурного музею».
Сформульовано засади культурної політики щодо вивчення і охорони
вітчизняного модернізму. У контексті розгляду сучасної української архітектури
як системи мислення та діяльності поставлено низку завдань, а саме: розгортання
системи історично-архітектурних та мультицисциплінарних досліджень української
архітектури ХХ ст., інтегрованих з популяризацією спадщини сучасної української
архітектури; перехід до формування децентралізованої системи інвентаризації,
вивчення та збереження пам’яток сучасної архітектури; розробка програм
муніципального розвитку; суттєве прискорення включення пам’яток сучасної
архітектури та містобудування до пам’яткоохоронних реєстрів, що вимагає
розбудови відповідних організаційних структур наукової та матеріально технічної
бази; започаткування і розвиток спеціалізованих педагогічних та просвітніх програм,
та створення мережі спеціалізованих друкованих та електронних ЗМІ, а також
постійно діючих комунікаційних платформ.
Результати

дослідження

допоможуть

виявити

прогалини

у

системі

пам’яткоохоронної діяльності, пов’язані з питаннями збереження архітектури к. ХIХ–
ХХ ст., та розробити вітчизняні програми розвитку, які допоможуть безперешкодно
оновлювати існуючі реєстри цінностей. Досвід окремих випадків може бути
застосовано при виявленні, інвентаризації та збереженні українських пам’яток
сучасної архітектури – цінних будівель та містобудівних комплексів. Висновки
дослідження також може бути використано як матеріал для вдосконалення
навчальних програм, курсів лекцій з дисциплін, пов’язаних з вихованням професійної
відповідальності до стосовно нещодавньої архітектурної спадщини.
Ключові

слова:

модернізм,

постмодернізм,

архітектурна

культура,

інвентаризація, інституалізація, пам’ятка сучасної архітектури, пам’яткоохоронна
діяльність.
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The work traces the formation of professional ideas about the monument of modern
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architecture and urban planning and the formation of relevant practices in the cultural
activities of the 20th century in view of the task of preserving the national modernist
heritage. It is noted that although in Western Europe interest in the protection of the heritage
of architecture of the 19th – 20th centuries woke up just after World War II, the preservation
of this architecture remains a problem area: a significant number of recognized masterpieces
of world modernism are at risk of destruction. Attention is drawn to the uneven security
processes, to a greater extent this phenomenon applies to the countries of the former Soviet
Union and the countries of the "social camp", where the study and protection of objects of
the 1930s – mid 1950s, was tabooed for ideological reasons. It is revealed that this
unevenness has led to a situation where the perceptions about the modern architecture
monument have been formed differently in different regions, depending on local political,
economic and social conditions, which indicates that the mechanisms of interaction between
theory and practice are imperfect and there are some gaps in the theoretical understanding
of the actual functioning of conservation activities, when it comes to preserving modern
architecture.
The scientific novelty of the study lies in the fact that firstly: a comprehensive
historical study of the phenomenon of preservation of architectural heritage of the 19th –
20th centuries in the context of the development of architectural culture of the 20th century;
the prerequisites and main factors of forming the concept of the monument of modern
architecture have been identified; a comparative analysis to trace the evolution of the process
of forming ideas about the modern monument has been made; descriptive conservation
practices have been described and key institutional forms that these practices have acquired
to date have been identified; the periodization of the concept development, as well as the
measures of heritage protection of modern architecture in Ukraine have been specified.
Theoretical, methodological and organizational contributions to the deployment
of security and research on the achievements of the Modern Movement have been identified
and personalized, activities of connoisseurs and defenders of modern architectural heritage,
among which: the first promoters of architectural preservation in the 1920s and 1930s
F. Kalivoda and R. Binetsky; the founder of the scientific inventory of modern monuments,
the author of the concept of "virtual museum" A. Malro; T. Prudon, the creator of the holistic
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concept of restoration and protection of modern architecture; the founders of DOCOMOMO
International, an international organization for documenting and protecting the monuments
of the Modern Movement – H. J. Henkett and V. de Jonge; P. Nijhof, the developer and
systematist of the experience of the first modern architecture inventory programs in the
Netherlands; the theorists of modern architectural monument who noticed the substantive
contradiction of this concept – S. V. Goldhagen, M. Casciato and D. Sharp; the author of
the first periodization of the change of ideas about modern monuments, which related the
problems of extending conservation practices with the context of current architecture – M.
Kuipers; the developers of the norms of objective granting of the status of a monument as
its inclusion in the general cultural monumental process of N. Dushkina and V. van Ouers.
It is proved that the presence of competing points of view on the grounds of including
modern architectural monuments in the security registers objectively for a long time caused
the imbalance of security activities. First of all, this was due to: efforts to follow
the democratic principles of equality in relation to each sovereign state; reliance
on conservation activities on Anglo-Saxon case law; lack of a comprehensive historical
knowledge of contemporary architecture and inhibition of the inclusion of a number
of countries in the cultural processes of studying and preserving the modern heritage;
the methodological difficulties of reconciling the boundaries of modern architecture
monuments.
The analysis of the intellectual situation of the 1960s – 1980s revealed that ideas about
the monument of modern architecture developed under the decisive influence of modernist
historiography of architecture. Contemporary movement, having established in the 1950s –
1960s its dominant role in the theory and practice of world architecture, formed
a corresponding view of the history of the profession in the 20th century. In these
and subsequent years, the Modern Movement formed the basis of the history of architecture
of the 20th century, which reflected the concept of "modern architecture" as the main way
of development of architecture and urbanism. "Contemporary sights" acquired
the importance of a fundamentally important cultural heritage.
In addition, with the loss of leading positions in the 1970s and under the influence
of postmodern culture, the content of the modern architecture monument underwent further
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transformations. Postmodernism added to the cultural space of architecture the category of
"any", which expanded the preservation optics by including in the perspective a
considerable array of non-modern architecture of different styles, trends and schools. Built
in the context of modern culture, the value line was no longer capable to provide a steady
selection of modern architecture monuments, – however, security processes that were based
on this line were already launched.
It is revealed that this conservation practice is at the crossroads of topical cultural
content of the 2nd half of the 20th century, namely: ideas of cultural globalization; the cult
of total consumption, the spread of mass culture and television; the avalanche-like growth
of the tourism industry. These processes increased the popularity of architecture in the mass
consciousness, but at the same time identified a dangerous tendency to reduce its high
cultural status and move closer to the service sector.
The obvious reason for the expansion of conservation practices as a whole and the
conception of modern architecture monuments were, in particular, the enormous material
losses during World War II, after which the legacy of the Modern Movement of the 1920s
– 1930s became involuntarily perceived as cultural capital. The first inclusions were driven
not so much by the established norms of professional activity, but by the subjective
initiatives of the local ethnographers. The professional lobbying of modern architecture
monuments was linked to the reconstruction of the cities ruined by the war. An important
prerequisite for this had to be the development of local conservation practices, as well
as cultural self-identification, marked by the ideas of cosmopolitanism and cultural
globalization. The features of the restoration and protection of modernist monuments were
related to the problems of the destruction of the experimental designs, which became
an additional catalyst for the development of specific restoration practices.
There are three stages of development of monumental activity in the process
of its extension to the phenomenon of "modern monument":
Stage 1 - Modernist (1946 – 1980's) was characterized by the introduction of some
objects of the Modern Movement in the security registers, the reconstruction of the
destroyed cities, in the process of which the objects of modern architecture acquired the
status of relics and were treated as generally accepted cultural value; intensifying the
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preservation of cultural heritage, discussions on the preservation of modern architecture of
the 1920s – 1930s, which resulted a normative view of the modern architectural monument
formed in the logic of the Athens Charter; the introduction into the standard of protection of
the architectural heritage of key masters of the Modern Movement, which allowed to include
in the registers whole series of copyright objects.
Stage 2 – Transition (1970s – 2006) – restoration works were carried out on the
objects of modern architecture, which stimulated the development of the concept of modern
monuments through the optics of storing monuments in the logic of sustainable operation,
and the activity of preserving the monuments of the Modern Movement became sustainable
and provided itself with a prospect of growth;
Stage 3 – Postmodern (1970s – 2010s) was marked by: collecting collections of
design documentation of modern architecture and forming archives, which instrumentally
arranged the site of modern architecture monuments in the semantic structure of the world
'museum' of architecture; the deployment of national programs aimed at inventorying the
heritage of modern architecture within the framework of generalized perceptions of modern
architecture monuments; the creation of the ICOMOS on the Heritage of the 20th Century,
which largely completed the establishment of the Institute of Contemporary Architecture in
the cultural context of the turn of the century.
It has been determined that the turning point that made it possible to organically
incorporate the idea of a modern architectural monument into a professional architectural
field was to form an idea of a modern monument, which was based on both the value of the
architectural idea itself and the perfection of technological innovation. Removing
the contradictions associated with defining the degree of "modernity" allowed us to create
a system of criteria that incorporated the values of scientific, technical, cultural and artistic
progress and made it possible to significantly accelerate the inventory of modern
monuments. The institutionalization of the ideas about the monument of modern
architecture ensured the full incorporation of modernist masterpieces into the structure
of the world's architectural "museum".
The principles of cultural policy on the study and protection of national modernism
have been formulated. In the context of considering contemporary Ukrainian architecture as
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a system of thinking and activity, a number of tasks have been set, namely: the deployment
of a system of historical-architectural and multisciplinary studies of Ukrainian architecture
of the 20th century, integrated with the popularization of the heritage of modern Ukrainian
architecture; transition to the formation of a decentralized inventory system, study and
preservation of modern architecture monuments; development of municipal development
programs; significant acceleration of the incorporation of modern architecture and urban
planning monuments into conservation registers, which requires the development of
appropriate organizational structures of the scientific and material base; initiation and
development of specialized pedagogical and educational programs, and creating a network
of specialized print and electronic media, as well as ongoing communication platforms.
The results of the study will help identify gaps in the system of conservation activities
related to the preservation of architecture of 19th and 20th centuries, and create national
development programs, that will help update existing value registers seamlessly. The
experience of individual cases can be applied to the discovery, inventory and preservation
of Ukrainian modern architecture monuments – valuable buildings and urban complexes.
The conclusions of the study can also be used as a material to improve curricula and courses
of lectures in disciplines related to the education of professional responsibility for recent
architectural heritage.
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ВСТУП
Актуальність теми дослідження. Україна пізніше за інші країни Європи
долучилась до процесів охорони архітектурної спадщини к. ХІХ – ХХ ст., і темп цієї
роботи, так само як і її організація, іще далекі від європейських стандартів. Наша
країна робить лише перші кроки на шляху виявлення, вивчення і охоплення пам’яток
цього періоду охороною. Український осередок DOCOMOMO створено тільки
в 2012 р., хоча ця всесвітня організація з вивчення та охорони сучасної архітектурномістобудівної спадщини існує з 1988 р. і ефективно діє у понад в 80 країнах світу.
З сер. 2000–х рр. сучасні пам’ятки почали включати в Державний реєстр
нерухомих пам’яток України, але вони і досі складають лише малу частку
від загальної кількості. Це регіональне «невизнання» вплинуло й на статус
архітектури українського авангарду в світових рейтингах.

Головну пам'ятку

українського модернізму – комплекс Держпрому в Харкові, який визнано науковим
загалом як одна із видатніших пам’яток сучасної світової архітектури – було
включено до попереднього Списку всесвітньої спадщини лише в 2017 р. Протягом
останніх років з’явилися ініціативи включення до попереднього списку житлового
району Малий Ґалаґів в Ужгороді та Шостого поселення в Запоріжжі,
але,

на

превеликий жаль, швидкість втрати об'єктів української сучасної

архітектури к. ХІХ – ХХ ст. значно перевищує обсяги і темпи охоронних заходів.
Водночас в Західній Європі інтерес до охорони спадщини архітектури к. ХІХ –
ХХ ст. прокинувся відразу після ІІ Світової війни, коли відбувалося відновлення
сотень міст з руїн, і розпочався процес осмислення цієї архітектури як цінного
культурного надбання. На тлі всесвітньої тріумфальної ходи «інтернаціонального
стилю» з сер. ХХ ст. архітектурні об'єкти Сучасного руху почали входити в коло
пам'яткоохоронної діяльності поряд з визнаними пам'ятками Середньовіччя і Нового
часу. В країнах Європи та в США розгорнулася системна робота з виявлення
й документування пам'яток сучасної архітектури. В університетах проводилися
тематичні наукові конференції та професійні дискусії; одна за одною з'являлися
наукові публікації і монографії, присвячені сучасній архітектурі; влаштовувалися
просвітницькі заходи, які популяризували модерністську спадщину серед загалу.
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Теоретико–методологічну практику охоронної діяльності, що застосовували
по відношенню до об’єктів модернізму, було описано, широко розтиражовано
і вбудовано в єдину міжнародну пам'яткоохоронну систему вже до 1970-х – 1980-х
рр. Проте, і сьогодні збереження архітектури к. ХІХ – ХХ ст. залишається
проблемною цариною – велика кількість визнаних шедеврів світового модернізму
знаходяться під загрозою руйнування, а архітектурні об'єкти деяких європейських
країн, зокрема колишніх країн соціалістичного блоку досі навіть не атрибутовано
як архітектурну спадщину модернізму.
Можна помітити, що практики збереження модерністської архітектури набули
більшого поширення, ніж немодерністської спадщини ХХ ст. Цілі стильові пласти,
напр., архітектура Ар Деко, випали з поля зору пам’яткоохоронців. Більшою мірою
це явище стосується країн колишнього Радянського Союзу та країн «соцтабору», де
вивчення і охорону об'єктів періоду 1930–х – сер. 1950–х рр. тривалий час була
табуйована з ідеологічних мотивів. Пам’яткоохоронні дії по відношенню до цієї
спадщини не отримали масового, програмного та

систематичного характеру,

а збереженість та автентичність самих об’єктів залежала більшою мірою від якості
будівництва та капітальності споруд.
На початку поточного століття увагу дослідників привернули і ті архітектурні
об’єкти 2–ї пол. ХХ ст., розвиток напрямків яких завершився, але які ще не було
атрибутовано як пам'ятки, – зокрема, об'єкти і комплекси необруталізму,
постмодернізму,

деконструктивізму,

окремі

об’єкти

масового

житлового

будівництва, тощо. До них, як свого часу по відношенню до класики Сучасного руху,
виникли питання коректного виявлення і документування ключових об'єктів,
внесення їх в охоронні реєстри, реставрації та контролю збереженості. Через
масштабність більшості таких об’єктів і їхню застарілість (з точки зору сучасних
стандартів життя) – це питання залишається відкритим і являє собою дискусійну
наукову проблему.
Територіальна нерівномірність охоронних процесів призвела до ситуації, коли
в різних регіонах склалися різні уявлення про пам’ятку сучасної архітектури
в залежності від політично–економічних та соціальних умов, в них не було
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забезпечено створення єдиної системи відбору, але вбудувало її в існуючі структури
пам’яткоохоронної

діяльності

на

державних

та

регіональних

рівнях.

Це простежувалось в наступному:
−

сутнісну різницю між пам'ятками сучасної архітектури та спадщиною

досучасної доби не було артикульовано;
−

велика кількість архітектурних об’єктів к. ХІХ – ХХ ст. залишилися поза

увагою не тільки міжнародних пам’яткоохоронних організацій, але і місцевих
спеціалізованих установ;
−

питання доцільності збереження сучасної архітектури взагалі та межі

придатних для цього заходів збереження (реставрація, реконструкція, адаптація,
відтворення, тощо) не були остаточно окреслені;
−

роль діяльності зі збереження сучасних пам'яток в подальшому розвиткові

архітектурної культури не було визначено;
−

громадський рух за визнання цінності сучасної архітектурної спадщини

та збереження окремих об’єктів залишався недостатньо впливовим та нерівномірним,
що не сприяло збереженню архітектурних світлин періоду (Рис.0.1).
Ситуація, що склалася, свідчить про недосконалість механізмів взаємодії теорії
і практики й наявність прогалин в теоретичних уявленнях про дійсне функціонування
пам’яткоохоронної діяльності, коли мова йде про збереження сучасної архітектури.
При спробі включення нових охоронних практик в існуючу структуру почали
проявлятися численні неузгодженості. У зв'язку з цим дослідження теоретико–
методологічного змісту діяльності, що направлене на збереження архітектури к. ХIХ
– ХХ ст., та еволюційних змін уявлень про «пам'ятку сучасної архітектури», які
відбувалися протягом 2-ї пол. ХХ ст., є актуальним. Воно може стати основою
для виявлення дисфункцій, які зараз перешкоджають збереженню сучасної
української архітектурної спадщини.
Вивченість

питання.

Передумови

й

причини

виникнення

уявлень

про пам’ятку сучасної архітектури були частково розглянуті в роботах М. Кейперс,
Р. Лонгстрета, В. ван Оуерса, К. Рицарєва. Тему доцільності збереження сучасної
архітектури розкрили Н. Душкіна, В. Кіль, К. Лебс, О. Михайлішин, Д. Н. Фікслер,
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Т. Фішер, Х. Хейнен, і Д. Шарп. Роботи З. Бінецького, В. де Йонга, А. Каннінгема,
Б. Т. Кармітчела,

Д. Ловенталя,

Я. Мінорского,

С. Макдональд

і

Т. Прудона

присвячено розвиткові практики в цілому, їх доповнюють роботи В. Абизова,
Д. М. Бардеччі, Я. Бенсена, Р. О. Бірна, Т. Брітен–Катліна, А. Броновіцької, Е. Ейона,
Ф. Каліводи, Г. Д. Кендріка, З. Куділки, В. Фаусетта, та баг. ін. – завдяки ним описано
багатогранний досвід збереження окремих об’єктів сучасної архітектури. Процеси
інвентаризації та розгортання регіональних інвентаризаційних програм збереження
архітектурної спадщини к. ХІХ – к. ХХ ст. описані в роботах Ж.-Л. Коена,
П. Г. Ніхофа, М. Пола, К. Р. Г. Хофсті, Я. О. Шмукль-Моллара, Є. Шорбан. Важливе
місце

займають

роботи,

присвячені

перспективам

подальшого

розвитку

пам’яткоохоронної діяльності з урахуванням проблем розповсюдження нових
охоронних практик – Р. Коолхаас, Й. Отеро-Пайлос, Дж. Орл, Р. Харісон. Проблеми
вивчення й охорони спадщини вітчизняної сучасної архітектури та засоби її
збереження

розглянуто

М. Бевзом,

Б. Єрофаловим.

Н. Кондель-Перміновою,

Н. Куковальською, І. Крейзер, С. Ліндою, О. Ремешило-Рибчинською, О. Сердюк,
С. Смоленською, Р. Челонтковською, Б. Черкесом, К. Черкасовою та О. Швиденко.
Уявлення про розвиток архітектурної культури ХХ ст. було розглянуто
в роботах О. Буряка, Ю. Волчка, В. Нікітіна, О. Раппапорта, О. Ремізової, О. Шило
як безперервний складний процес розвиток з кількома якісними переломами
й про теоретично-методологічну модель сучасної архітектурної діяльності та кризи
відтворення архітектурного професіоналізму. Важливість трансляції культурних
значень розглянуто в роботах, насамперед, О. Генісаретського. Філософським
підґрунтям

для

осмислення

загальнокультурних

процесів,

які

призвели

до розповсюдження практик збереження культурної спадщини, стали роботи
Ж. Бодріяра,

Ю. Габермаса,

Б. Гройса,

Ж. Дерріда,

В. Кукаркіна,

Ф. Ніцше,

Е. Панофського, П. Флоренського, Р. Емоса.
Теоретичну базу дослідження складають роботи з історії архітектури к. ХІХ –
к. ХХ ст. – Л. Беневоло, Р. Бенема, П. Блейка, В. Бозігера, Б. Броліна, Я. Вуєка,
З. Гідіона, В. Гропіуса, Б. Дзеві, Ч. Дженкса, Ф. Зеві, А. Іконнікова, Ю. Йодіке,
П. Колінза, Е. П. Мамфорда, Н. Певзнера, М. Рагона, Дж. М. Річардса, А. Рота,
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О. Рябушина,

М. Тафурі,

К.

Фремптона,

С. Хан-Магомедова,

Г. Р. Хічкока,

Дж. Якобса та ін. – і роботи з історії розвитку пам’яткоохоронної діяльності –
Ю. Боброва,

М. Вороніна,

Ю. Йокілето,

О. Маніфасової,

О. Пламеницької,

Л. Прибєги, А. Рігля, В. Тимофієнко, О. Щенкова, а також низкою міжнародних
конвенцій та регіональних правових регулятивів, якими закріплено норми в галузі
пам’яткоохоронної діяльності (Рис. 0.2).
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження
виконано у відповідності до держбюджетної тематики Харківського національного
університету будівництва та архітектури «Теоретичні засади збереження історично–
культурного середовища», державний реєстраційний номер РК № 0118U003284.
Мета дисертаційного дослідження: простежити становлення професійних
уявлень про пам’ятки сучасної архітектури та містобудування та формування
відповідних практик у культурній діяльності ХХ ст., з огляду на завдання збереження
вітчизняної модерністської спадщини.
Завдання дослідження:
− визначити коло архітекторів – творців, істориків і критиків, – які вклали
визначальний внесок у розгортання досліджень і охорони спадщини Сучасного
руху;
− виявити в архітектурному дискурсі точки зору й динаміку зміни поглядів
на пам’ятку сучасної архітектури в їх внутрішній контроверсійності;
− розкрити зміст історичної ситуації, в якій об’єкти сучасної архітектури починають
виступати в якості пам’яток;
− встановити основні причини й обставини, які супроводжували формування
уявлень про сучасну пам’ятку;
− простежити взаємозв’язки між основними періодами трансформації архітектурної
культури ХХ ст. та ключовими подіями в осмисленні й становленні практик
охорони сучасних пам’яток;
− окреслити

перспективи

розгортання

дослідницької

та пам’яткоохоронної

діяльності щодо спадщини українського архітектурного модернізму.
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Об'єкт дослідження: становлення і розвиток теорії та практики збереження
пам'яток сучасної архітектури й містобудування.
Предмет дослідження: культурний зміст трансформації уявлень про пам’ятку
сучасної архітектури й інституційна логіка розвитку відповідної пам’яткоохоронної
діяльності.
Межі дослідження: робота охоплює теоретичні підстави й практичний досвід
збереження спадщини модерної архітектури в розвинених країнах 2-ї пол. ХХ –
п. ХХІ ст.
Методика дослідження ґрунтується на представленні архітектурної культури
і пам’яткоохоронної діяльності як систем діяльності й мислення та використовує
інституційний підхід, прийоми історично-генетичного дослідження, зосереджені
на виявленні історичної послідовності подій в області охорони спадщини сучасної
архітектури й містобудування. Фактичною основою дослідження є твори засновників
і промоторів Сучасного руху та хроніка організаційних зусиль професійної спільноти,
спрямованих на згуртування прихильників нової архітектури заради забезпечення
громадської підтримки виявленню і збереженню модерністської спадщини (Рис.0.3).
Наукова новизна дослідження (Рис.0.4) полягає в тому, що:
в ньому вперше:
− здійснено цілісне історичне дослідження явища збереження архітектурної
спадщини к. ХIХ – ХХ ст. у контексті розвитку архітектурної культури ХХ ст.;
− виявлено передумови та основні чинники формування поняття про пам’ятку
сучасної архітектури;
− зроблено порівняльний аналіз, що дозволив простежити еволюцію процесу
формування уявлень про пам’ятку сучасної архітектури
− описано показові практики збереження та виявлено ключові інституційні
форми, які ці практики набули до сьогодні;
уточнено:
− періодизацію розвитку поняття, що склалася;
отримало подальший розвиток:
– запропоновано заходи охорони спадщини сучасної архітектури в Україні.
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Практичне значення отриманих результатів. Результати дослідження
допоможуть виявити прогалини у системі пам’яткоохоронної діяльності, пов’язані
з питаннями збереження архітектури к. ХIХ – ХХ ст., та розробити вітчизняні
програми розвитку, які допоможуть безперешкодно оновлювати існуючі реєстри
цінностей. Переосмислений та узагальнений досвід окремих випадків може бути
застосовано при виявленні, інвентаризації та збереженні українських пам’яток
сучасної архітектури – цінних будівель та містобудівних комплексів. Висновки
дослідження також може бути використано як матеріал для вдосконалення
навчальних програм, курсів лекцій з дисциплін, пов’язаних з вихованням професійної
відповідальності до стосовно нещодавньої архітектурної спадщини.
Особистий внесок здобувача. Основні результати роботи отримано авторкою
особисто. Основні положення та висновки викладено у семи публікаціях, п’ять з яких
здійснено у співавторстві. У роботі [1] авторкою досліджено міжвоєнний житловий
район Задержпром’я в Харкові та розроблено його інвентаризаційний план. В роботах
[2], [4], [7] на основі зібраних архівних матеріалів розроблено та обґрунтовано
цінність післявоєнних житлових кварталів Харкова та Одеси як пам’яток сучасної
архітектури та запропоновано можливі напрями їх збереження. В роботі [6]
здобувачкою знайдено та систематизовано матеріал за категорією відомчої
належності, що дозволило об’єднати архітектурну спадщину двох архітекторів
та розглянути їх як єдину потенційну номінацію на внесення у Реєстр нерухомих
пам’яток України, а також обґрунтовано доцільність ширшого впровадження
подібної інвентаризації з метою більш повного представлення спадщини українських
зодчих ХХ ст.
Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати роботи
доповідались на дванадцяти наукових конференціях: 62-й та 70-й – 73-й науковотехнічних

конференціях

Харківського

державного

технічного

університету

будівництва та архітектури (Харків, 2008, 2015 – 2018), 15-й Міжнародній
міждисциплінарній науково-практичній конференції Української Асоціації «Жінки
в науці та освіті» (Харків, ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016), Всеукраїнській науковотехнічній конференції «Проблеми архітектури та містобудування в умовах
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глобалізації» (ХНУМГ, Харків, 2016), 3-й Міжнародній конференції Українського
осередку DOCOMOMO «Новий урбанізм у Східній Європі» (ХНУБА, Харків, 2017),
5-й Міжнародній конференції «Модернізм в Європі – Модернізм у Гдині» (Гдиня,
2016); ІІ Всеукраїнській конференції «Перспективи освітньої політики України в
галузі архітектури та містобудування» (ХНУБА, Харків, 2017), 4-й Міжнародній
конференції українського осередку DOCOMOMO «Регіональний вимір архітектури
авангарду: Україна і Європа» (ХНУБА, Харків, 2018), 5-й Міжнародній конференції
українського осередку DOCOMOMO «Організаційна будова та система завдань
регіональних осередків DOCOMOMO» (ХНУБА, Харків, 2019), а також: на
проектному семінарі «Право на місто – 2» (Львів, 2016) та освітньому воркшопі в
рамках програми «Unloved Heritage ‘Socialist City’. Planning strategies for the
sustainable urban development of large settlements from the 1960s and 1970s. Odessa,
Cheryomushki» (Одеса, 2017).
Публікації. Основний зміст дисертації опубліковано у 7 друкованих наукових
працях, з них 3 ввійшли у фахові українські видання, 4 – у зарубіжні, з них 2
опубліковано у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз.
Структура дисертації. Дисертаційне дослідження загальним обсягом 240 стор.
складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (215
найменувань на 20 стор.), додатків. Обсяг основного тексту становить 150 сторінок
друкованого

тексту. Робота містить графоаналітичний

з ілюстраціями та схемами).

матеріал (50 стор.
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РОЗДІЛ 1.
ВІДОБРАЖЕННЯ ЗМІН ПАРАДИГМ АРХІТЕКТУРНОЇ КУЛЬТУРИ ХХ СТ.
НА СКЛАДАННІ УЯВЛЕНЬ ПРО ПАМ’ЯТКУ СУЧАСНОЇ АРХІТЕКТУРИ
1.1. Наукові уявлення про пам’ятку сучасної архітектури, що склалися
протягом 2-ї пол. ХХ – п. ХХІ ст.
Загальноприйняте, що в новітній історії архітектури відбулося декілька
переломів, пов’язаних з кризами відтворення архітектурного професіоналізму.
Подолання кожної кризи породжувало нові професійні парадигми. Кожна з цих
парадигм вплинула на складання наукових уявлень про пам’ятку сучасної
архітектури, в рамках кожної з якої уявлення мали різний відбиток в полі
пам’яткоохоронної діяльності.
Першою кризою, яка мала відношення до поняття сучасної архітектури була
криза ренесансної парадигми – 1850-ті – 1890-ті рр. Ця криза знецінила авторитет
«древніх», що був оснований на класицистичній ордерній культурі, та призвела
до культу «сучасності», до пошуку нової архітектурної мови, що стало приводом
для подальшого розвитку архітектурної культури.
Друга криза – криза стильової парадигми 1910-х – 1920-х рр. – повністю вивела
з ужитку використання історичних мотивів та сформувало нову модерністську
парадигму, яка спиралась на функціоналізм та технологічність як основні опорні
точки розвитку світової архітектури.
Завдяки наступній кризі – кризі Сучасного Руху 1960-х – 1970-х рр. –
зародилась парадигма архітектурного постмодернізму, який звернувся в пошуку
нової архітектурної мови до знаків попередніх епох.
Останньою кризою вважається криза постмодерністської парадигми 1990-х –
2000-х рр.), внаслідок якої інтертекстуальність постмодернізму було замінена
на відтворення перцептивних та культурних пластів інформації, в якій базовим
поняттям є гіперреальність, а ключове положення зайняла віртуальна реальність
(Рис. 1.1) [1].
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1.1.1 Межі і професійні сфери складання уявлень про пам’ятку сучасної
архітектури.
Наукові уявлення про пам’ятку сучасної архітектури почали формуватися
в європейській пам'яткоохоронній практиці в 1950-і рр., під час післявоєнної
відбудови міст, коли довоєнна модерністська архітектурна спадщина, що зберіглася,
потребувала своєї негайної оцінки поряд з архітектурними об’єктами Середньовіччя
та Нового часу. Про це свідчив громадський та професійний супротив довільним
реконструкціям та руйнаціям архітектурних об'єктів.
Формування уявлень про пам’ятку сучасної архітектури в основному
завершилося до к. 1990-х рр. В цьому часовому проміжку в більшості розвинених
європейських та американських країн – Франції, Великобританії, Німеччині,
Нідерландах, США та ін. – було проведено величезну роботу по складанню
інвентарних списків об'єктів сучасної архітектури; вони поповнили місцеві
пам’яткоохоронні реєстри. До цього часу були здійснені і реставраційні роботи
основних «ікон» модернізму (напр., таких як: вілла Тугендхат в Брно, будівель
Баухаус в Десау, будинок Шрьодера в Утрехті, поселення Фрюже в Пессаку та ін.),
яким було повернуто автентичний вигляд.
На початку 2000-х р. М. Кейперс [2] виділила п’ять етапів розвитку уявлень
про пам’ятку сучасної архітектури (Рис. 1.2):
− 1945 – 1960-ті рр. – відбувалися процеси демілітаризації будівель, що
призводили або до штучного руйнування об’єктів, або до ремонту та введення нової
невійськової функції;
− 1960 – 1980-ті рр. – до сучасних об’єктів з’являється «археологічний»
або «біологічний» інтерес; увага звертається до сучасних житлових середовищ – яким
чином в побудованих житлових масивах живуть люди насправді, а не в межах
проектування ідеальних систем проектувальниками-модерністами;
− 1980 – 1990-ті рр. – виникає інтерес до спадщини сучасної архітектури
як до предмету вивчення; масово з’являються публікації, дослідження, відкриття,
описуються випадки цілеспрямованої політики збереження окремих об’єктів;
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− 2000-ні рр. – сучасна архітектура починає відігравати роль експонатів
архітектурних музеїв, проводиться активна популяризація цієї спадщини серед
загалу; створюються окремі національні інвентаризаційні списки; проводяться
регулярні тематичні зібрання науковців та експертів;
− 2010-ті рр. – виникають альтернативні погляди на доцільність збереження
культурної спадщини в цілому.
Ця періодизація була узагальненою, але вона є основою при деталізації
та відтворенні хронології історичних подій, пов’язаних із формуванням уявлень
про пам’ятку сучасної архітектури, які складалися комплексно в різних областях
і архітектурної професійної культури, і сумісних культурних сферах.
Серед основних напрямків досліджень, які створили основу для формування
цих уявлень, можна виділити (Рис. 1.3):
1) Теоретичні роботи, присвяченні формуванню уявлень про пам’ятку
сучасної архітектури почали з’являтись наприкінці ХХ ст. Серед основних робіт
необхідно зазначити праці Дж. Аллана [3], Ф. Боллері [4], Т. Брітан-Кетліна [5],
С. В. Гольдхаген [6], Э. Грунскі [7], А. Каннінгема [8], М. Кашіато [9], М. Кейперс
[10], В. Кіля [11], К. Кук [12], К. Лебса [13], Б. Расселла [14], Д. О. Свободи [15],
Т. Фішера [16], Х. Хейнен [17], Х. Я. Хенкета [18], Д. Шарпа [19]. Дослідники
прагнули виділити ті риси явища, які допомогли би створити однозначні критерії
виявлення нових сучасних пам’яток. Завдяки цим роботам було розкрито відмінні
риси явища збереження сучасної архітектури, які закріпили переконання про двоїсту
природу

цієї

діяльності.

Збереження

сучасної

архітектури

представлялося

неоднозначним та суперечливим, так, Д. Шарп взагалі наголошував про абсурдність
цієї діяльності як такої, оскільки вона суперечить всім змістам, які були закладені
в ідейну основу цієї архітектури. Особливе місце серед ряду специфічних
теоретичних досліджень займають і філософські роботи – Ю. Хабермаса [20], який
розглядав сутність поняття «сучасності» та терміну «модерн (сучасний)», звівши
в систему розрізнені ідеї та умонастрої двох століть, Ж. Бодрійара [21], який вказав
місце пам’яткоохоронної системи в постмодерному світі, Х. Летена [22], який
розглянув проблему розмежування сучасної архітектури та історичної, та ін.
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2) Описані історії практик реставрації й адаптації окремих сучасних об’єктів
та комплексів складають вагому частку робіт, які вплинули на формування уявлень
про пам’ятку сучасної архітектури. Їх цінність полягала, насамперед, в прецедентній
природі, коли кожний наступний кейс транслював змісти й ціннісні критерії
попередників, закріплював, уточнював чи розширював уявлення про пам’ятку
сучасної архітектури в пам’яткоохоронному полі. Найбільший вклад у цьому сенсі
мали роботи К. Рицарєва [23] та Т. Прудона [24], які зробили спробу узагальнити
наявний охоронний та реставраційний досвід та окреслити шлях розвитку практики
збереження сучасної архітектури. Вплив на формування уявлень про сучасну
пам’ятку мали роботи й Р. Беєр-де-Хаана [25], Дж. Бенсена [26], Д. Джонсона [27],
П. Ечтера [28], Дж. Ешбі [29], В. де Йонга [30], С. Гавінеллі [31], А. Залівако [32],
Р. Й. Йоргена [33], Т. Казанцевої [34], В. Каріна [35], Клінгера [36], К. Кубліцької [37],
С. Лінди [38], Д. Пастора [39], Дж. Посенера [40], Б. Стаака [41], Дж. Томіша [42].
3) Інвентаризаційні програми документування пам’яток сучасної архітектури
– окрема ніша, всередині якої складалися уявлення про сучасні пам’ятки. На відміну
від попередньо розглянутої сфери діяльності – реставрації – інвентаризаційні
програми розгорталися не стільки всередині професійного архітектурного кола,
скільки

в

полі

пам’яткоохоронної

внутрішньопрофесійні

процеси

діяльності,

архітектурної

на

яку

впливали

окремі

культури.

Історичні

описи

інвентаризаційних процесів в Нідерландах, Великобританії, Франції, Німеччині
(П. Ніхофа [43], К. Мора [44], Н. Певзнера [45], К. Шмукль-Моллар [46]) стали
основою для виявлення природи уявлень та понятійних меж. Окремі аспекти
складання поняття було розкрито завдяки роботам Ж.-Л. Коена [47], Л. Мармола [48],
Дж. Моннера [49], К. Сесіл [50], М. Полано [51], О. Ремешило–Рибчинської [52],
Ф. Хеммона [53], М. Шерфі [54], В. Фаусетт [29], К. Р. Г. Хофсті [55], К. Черкасової
[56], О. Швиденко [57], Є. Шорбан [58].
4) Законодавче нормування діяльності зі збереження спадщини сучасної
архітектури також мало вагомий вплив на формування уявлень про пам’ятку сучасної
архітектури – міжнародні конвенції, пам’яткоохоронні закони окремих держав,
муніципальні приписи. Важливими, в цьому контексті, для формування уявлень були
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і роботи, що являли собою критику системи пам’яткоохоронної діяльності,
що склалася, в цілому. Так, завдяки роботам Н. Душкіної [59] було окреслено сучасні
сфери діяльності та межі впливу світових пам’яткоохоронних організацій ЮНЕСКО
та ІКОМОС. На думку Р. Коолхаса [60] та М. Кейперс [2] було піднято проблему
постійного розширення охоронних зон, що на його думку гальмує розвиток
архітектури і в подальшому може призвести до деградації архітектурної професії.
Проте Я. Мінорскі [61], навпаки виступав за розширення та поглиблення
пам’яткоохоронних процесів – для нього втрата наочного свідоцтва ланки розвитку
архітектурної культури (пам’яток архітектури) була безповоротною. Нормування
діяльності зі збереження сучасної архітектури з точки зору внесення в усталені
законодавчо-нормативні рамки також були досліджені Й. Аттемою [62], З. Бінецьким
[63], Ю. Волчком [64], Ю. Йокілетто [65], А. Каннінгемом [8], Н. КондельПерминовою [66], Д. Ловенталем [67], В. ван Оуерсом [68], О. Сердюк [69],
Я. А. К. Тілемою [70], Й. Хаспелем [71], Х. Я. Хенкетом [72].
1.1.2 Групи трактувань поняття «пам’ятка сучасної архітектури»
Уявлення про пам’ятку сучасної архітектури

складалися комплексно

та нерівномірно в різних контекстах професійної та наукової діяльності та виходячи
з різних цільових установок. Відповідно, вони охопили різні ціннісні аспекти.
Спираючись на загальноприйняту періодизацію переломів та змін архітектурної
культури ХХ ст. та періодизацію розвитку практики охорони сучасної архітектурної
спадщини (М. Кейперс), можна виділити щонайменше п'ять груп трактувань поняття
«пам’ятки сучасної архітектури» (Рис. 1.4).
Трактування, включені до першої групи, – «доктринально–модерністські» –
відносяться виключно до архітектурної спадщини доктринального модернізму.
Відповідно, об’єкти, які залишались за межами Сучасного руху, ніякого інтересу
для дослідників не становили. Вперше такі трактування було висловлено в книзі
Н. Певзнера та Дж. Фаусетт у 1976 р. [73], в якій були представлені виключно
модерністські пам’ятки. Всю різноманітність архітектури к. ХІХ – к. ХХ ст. було
побудовано по лінійному принципу – «попередники», «піонери» і «послідовники»; ті
об’єкти, які не вбудовувались у цю логіку – були невидимі для пам’яткоохоронної
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практики. Найяскравішими речниками цих трактувань були і засновники
міжнародної організації DOCOMOMO Int. – В. де Йонг та Х. Я. Хенкет, які створили
це об’єднання задля:
− обміну знаннями та ідеями в галузі збереження архітектури та дизайну
Сучасного руху, її документації та реставрації;
− роботи в якості «сторожового пса», коли приклади архітектури Сучасного
руху та міського дизайну опиняються під загрозою;
− стимуляції інтересу широкої громадськості та відповідних органів влади до
архітектури та дизайну Сучасного руху;
− складання міжнародного реєстру важливих будівель Сучасного руху, який
необхідно зберегти та задокументувати;
− створення нових ідей щодо майбутньої побудови середовища на основі
минулого досвіду Сучасного руху.
Більша кількість архітекторів-модерністів виступали за збереження саме цього
ядра архітектурної спадщини ХІХ – ХХ ст., вбачаючи у збереженні можливість
воскресіння ідей Сучасного руху у майбутньому. Пам’ятку сучасної архітектури
як спадщину доктринального модернізму трактували також Дж. Даннет [74], К. Кук
[12], К. Мор [44], О. Хан-Магомедов [75]. Д. Шарп [19].
Друга група, трактування в дусі «інших модернізмів», прагнуть розширити
безліч сучасних пам'яток за рахунок включення течій, що відходять від канону
Сучасного руху. Представницями цих трактувань були, насамперед, М. Кашіато [9]
та А. Толстоуш [77], які змінили первісну політику DOCOMOMO Int., і розпочали
пошук пам’яток сучасних архітектури за межами доктринального модернізму.
В реєстри національних комітетів організації почали потрапляти приклади радянської
не-ОСАвської архітектури, архітектурні твори з впливовими традиційними
адаптаціями, колоніальна архітектура, архітектура з рисами інших стильових
напрямів (напр., архітектура Ар Деко). Ці трактування набули широкого поширення
по всьому світові. Так, напр., з 2001 р. країнами Азії було засновано міжнародну
організацію mAAn, і розпочалась інвентаризація азіатської сучасної архітектури.
Серед науковців, які розглядали пам’ятку сучасної архітектури одночасно
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як спадщину доктринального модернізму й модернізм в адаптації до місцевих
архітектурно-будівельних традицій, можна виділити – К. Еспетел, А. Конті,
Е. Мантеро, Дж. Муратон, П. Турнікіотіс [78], Л. Фіорікі.
Третя група – це трактування, засновані на західноцентристській орієнтації
дослідження («вестернізовані» трактування). Вони залишають поза увагою
архітектуру країн, що розвиваються, зосереджуючись суто на архітектурі розвинених
європейських країн та Північної Америки. При зверненні в своїх описах
до архітектури решти світу, вона представляється як периферійна і менш цінна.
Подібні трактування можна простежити в роботах Дж. Аллана [3], К. Жимоне [79],
А. Каннінгена [8], Т. Прудона [24], К. Фремптона [80]. Слід зауважити, що ці
трактування також залишаються моденістськоцентричними. Логіка побудови цієї
картини світу основана на прийнятті домінуючої ролі сучасної архітектури,
що спирається, перш за все, на спадщину Ле Корбюзьє, Л. Міса ван дер Рое,
Ф. Л. Райта. школу Баухаус, групи Де Стиль, радянських конструктивістів ОСА.
В межах цих трактувань персоналізація архітектурних процесів та оцінка особистих
внесків проектувальників відіграє провідну роль.
Четверту групу становлять трактування, які приписують сучасній архітектурі
цивіллізаційну різноманітність і, відповідно, не вибудовують ієрархії місць
(концепція «інтернаціонального стилю»), акцентуючи схожість модерністських рис
в архітектурі різних країн і регіонів. Архітектура модернізму розглядається
як вираження цілісної архітектурної ідеї, і, у зв’язку з чим, формальні ознаки
доктринального модернізму втрачають принципове значення при виявленні сучасних
пам’яток. Таких трактувань дотримувались в своїх роботах Й. Відодо, М. Глендінінг
[81], Дж. Ешбі [82], Х. Сегава, Х. Фіюока, Х.-Ю. Хан, Ж.-Л. Коен [47].
П'ята група, «інтеграційні» трактування, охоплюють архітектуру к. ХIХ –
ХХ ст. у всьому її течійному і стилістичному розмаїтті. Ці трактування не виділяють
модернізм як домінуючий напрям, не відмовляють в характеристиці «сучасний»
ані творам Ар Деко, ані неокласиці, ані постмодернізму. Найбільш повно цю
концепцію було виражено в програмі ЮНЕСКО «Ідентифікація та документація
сучасної спадщини» [68], яка включила у категорію сучасної спадщини промислову
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архітектуру, архітектуру Ар Нуво, неокласику, колоніальну архітектуру Азії, Африки,
Південної Америки та ін. В. ван Оуерс у передмові цієї програми писав, що ознаками
сучасності архітектурного об’єкту є розповсюдження, інновації, мобільність, нові
концепції міст, комунальні будівлі, відкриті простори та ландшафти, економічна
модернізація та розвиток туризму, і ці ознаки стосуються країн по всьому світові,
а не суто західних країн. Н. Душкіна [83] та П. Беганські [84] солідарні з таким
трактуванням – в своїх роботах вони виступають за збереження найяскравіших
проявлень національної архітектури, якщо вони несуть в собі цінні культурні змісти.
Такі трактування сучасної архітектури підтримували і

Ю. Йокілетто [85],

Ф. Грементьєрі [86], К. Крафт, Ш. Бьорке, Д. Пьорс, Дж. Бекарт, Ф.Л. Моралес,
Р. Доктер, П. ван Дан, Е. Гранскі , С. Макдоналд.
1.1.3 Уявлення про парадоксальну сутність діяльності зі збереження
об’єктів сучасної архітектури.
Наприкінці 1990-х – п. 2000-х рр. в пам’яткоохоронному правознавстві окремих
держав уявлення про сучасні пам’ятки були закріплені як окрема категорія. 9 вересня
1995 р. Радою Європи були прийняті Рекомендації № R (91) 13 [87] щодо необхідності
здійснення правової охорони архітектурної спадщини ХХ ст.
У польському законодавстві ці рекомендації відобразились у вигляді внесення
нової категорії національної культурної спадщини в Закон «Про просторове
планування та розвиток» від 27 березня 2003 р. – «dobra kultury współczesnej»
(досягнення сучасної культури), яка включила – «будівлі, міські та ландшафтні
припущення, які визнані досягненнями сучасних поколінь, якщо вони мають високу
художню або історичну цінність» [88]. При цьому, досягнення сучасної культури
не були пам’ятками в повному значенні, вони могли бути не внесені до державного
охоронного реєстру, проте включення до спеціального списку надавало їм значущості
та підстави для особливого відношення – при намірах перебудови, ремонту,
реконструкції необхідно було отримати офіційний дозвіл на проведення цих робіт.
У Франції пам’ятки сучасної архітектури не були нормовано оформлені
як окрема підохоронна категорія, між тим в 1999 р. спеціальним циркуляром було
установлено спеціальну бірку «Patrimoine du xxe siècle», якою мали маркувати цінні
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будівлі ХХ ст., незалежно від того внесені вони в національний реєстр пам’яток чи ні.
Перша будівля означена таким способом був монастир домініканців в Лілі (2000 р.).
За п’ятнадцять років таких будівель вже було майже 2,9 тис., при цьому 35% з них
не було зареєстровано як пам’ятки.
В Австралії спеціальний реєстр визначної архітектури ХХ ст. було засновано
ще в 1983 р. Основні критерії визначення таких сучасних пам’яток [89]:
− визначне значення спадщини в демонстрації основних характеристик
певного періоду проектування – архітектурні твори, які мають видатну універсальну
цінність як приклади певного стилю чи періоду архітектурного розвитку;
− визначна монументальна та символічна спадщина, що демонструє розвиток
архітектури та історії архітектури – архітектурні твори, які мають видатну
універсальну цінність з точки зору історії архітектури чи історії Австралії;
− визначне значення спадщини в демонстрації високого ступеня технічних
досягнень певного періоду – архітектурні роботи, які використовували сучасні
технології, та архітектурні роботи, що розширили технологію до нових меж.
− визначне значення спадщини у встановленні високого ступеня творчих
досягнень – архітектурні твори, що є шедеврами творчого генія людини; також
включає місця, які реагують на інноваційне та чуйне середовище та є частиною
певного середовища;
− видатне значення спадщини у прояві певних естетичних характеристик –
архітектурні твори, які мають широку професійну та універсальну привабливість
і шануються як видатні приклади;
− особлива асоціація з життям чи творчістю архітектора, що має визначне
значення в нашій історії;
Завдяки

появі

категорії

«досягнень

сучасної

культури/архітектури»

в нормуючому полі, вдалося утримати активний зміст уявлень про сучасну пам’ятку
всередині тренду збереження культурних надбань сучасності та збереження сучасних
архітектурних тенденцій як частини загальної культури.
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Проте, незважаючи на практичну реалізацію охоронних дій по відношенню
до архітектурної спадщини модернізму протягом 70 років та законодавче закріплення
уявлень про пам’ятку сучасної архітектури, теоретичні судження, які склалися
в науковому колі, так і не отримали одностайного визначення того, в чому полягає
цінність «пам’ятки сучасної архітектури». Сенс «сучасності», пошук вододілу
між сучасним та історичним, межі охоронних дій та визначення критеріїв потреби
в цих діях – питання, які регулярно з’являються як в статтях реставраторів-практиків,
так і в роботах дослідників цього явища вже протягом півсторіччя.
Довгий час гальмом у процесі вбудування поняття в пам’яткоохоронну систему
було переконання, що уявлення про пам’ятку сучасної архітектури обов’язково
наслідують риси поняття «сучасна архітектури» та категорії «сучасний» в цілому [90].
Вважалося, що тільки з охопленням повноти поняття «сучасної архітектури»
із врахуванням всіх можливих реінкарнацій, є можливість розробити критерії відбору
сучасних пам’яток та виявити межі збереження сучасної архітектури, які дозволили
би перезавантажити консервативну та застарілу структуру пам’яткоохоронної
діяльності, що склалася до того.
Проте спроба звести всю сучасну архітектуру до переліку ціннісних критеріїв
стикнулась з тим, що виявлені якості та ознаки сучасної архітектури суперечили одна
одній. Дослідниками було озвучено наступні основні протиріччя, які поставили
під сумнів

можливість

збереження

сучасної

архітектури,

як

окремої

пам’ятокоохоронної категорії (Рис. 1.5):
1) Взаємовиключність ознак сучасної архітектури: складність поєднання всіх
критеріїв цінності. Сучасною архітектурою прийнято вважати архітектуру,
яка базувалася на нових та інноваційних технологіях будівництва, зокрема
на використанні скла, сталі та залізобетону; ідеї, що форма повинна слідувати
функції; підкреслено мінімалістичну; без оздоби поверхонь орнаментом. Між тим, це
визначення не є конкретним, воно тільки підкреслює тенденцію, задану в конкретний
проміжок часу. Насправді, архітектурний модернізм об’єднав цілу низку різних течій
та стилістичних напрямів, які акцентували різні новаторства в архітектурному
проектуванні – технологічні, функціоналістичні, морфологічні, тощо – у зв’язку
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з чим, окремий об’єкт сучасної архітектури не тільки міг не являти собою компіляцію
переліку ознак, а й навіть мати протилежні та нетипові риси.
При спробі відновлення сучасних будівель виникали ситуації, коли ці ключові
ознаки сучасності, не зберігалися. Так, напр., коли архітектор В. де Йонг [91]
намагався знайти ідеальне рішення збереження санаторію Зоннестраль в Хілверсумі,
він так і не зміг виплутатися з кола протиріч і вимушений був знехтувати однією
з ключових ознак цього сучасного функціоналістського об’єкту – «форма слідує за
функцією». Будівля втратила ключову складову архітектурної ідеї, яка була в неї
закладена задля збереження свого формального вираження, який був їй притаманний
в довоєнний період, функцію, яка в ній оселилися природньо, та яка внесла в об’ємнопросторове рішення свої зміни, було вилучено, а під будівлю підібрана нова найбільш
прийнятна функція – яка не заважала відновленню первісної форми та її сталості [58].
2) Двоїста природа філософії модернізму. Х. Хейнен звернула увагу на те, що
паралельно з уявленнями про сучасну архітектури як про програму, що спрямована
на досягнення чітко прописаних цілей в майбутньому – проект прогресу
та емансипації, який підкреслює потенціал соціалізму співіснують уявлення
про сучасну архітектуру як явища, яке потребує постійного переосмислювання
та безупинного оновлювання (концепція «швидкоплинності») [92].
Програмну концепцію було описано істориками-модерністами, що дозволило
говорити про закладення «нової традиції». При цьому перехід до такої традиційності
передбачав ігнорування часу, для модерністів час став підконтрольним інструментом
розвитку, він мислився як історія, яка сама творить і переосмислює архітектуру.
Концепція «швидкоплинності» теж намагалася підкорити категорію часу, але в інший
спосіб – випередити природню руйнацію. За словами С. В. Голдхаген [6] нова
архітектура мала символізувати та втілювати сутність моменту: «Нехай же прийдуть,
веселі палії з забрудненими сажею пальцями! Ось вони! Ось вони!.. Давайте ж,
запалюйте бібліотечні полиці! Поверніть канали, щоб вони затопили музеї!.. Який
захват бачити, як пливуть, похитуючись, знамениті полотна, що втратили колір
і розповзлися!.. Беріть кирки, сокири і молотки і трощіть, трощіть без жалю, сиві
поважні пани! Найстаршому з нас 30 років, так що у нас є ще, принаймні, десять років,
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щоб завершити свою справу. Коли нам буде сорок, інші, молодші і сильні, може бути,
викинуть нас, як непотрібні рукописи, в сміттєву корзину – ми хочемо, щоб так воно
і було!» [93].
Обоє уявлення про час в сучасній архітектурі виявилися протиставленими
пам’яткоохоронній практиці, оскільки відкинули доробки минулого як ціннісний
еталон. Проте, якщо уявлення про «пам’ятки сучасної архітектури» в логіці
програмної концепції могли виникнути в рамках «нової традиційності», то концепція
«швидкоплинності» взагалі суперечила можливості виникненню цих уявлень [94].
Вихід з цієї ситуації дослідники побачили у переході у суперпозицію – поза межі
змістів модерністських концепцій. Так, напр., В. де Йонг висунув пропозицію
розглядати «швидкоплинність» як ціннісну категорію даної архітектури, оскільки «це
не більше ніж відповідь на безпосередні вимоги, найбільш економічно доцільні
рішення в заданих умовах» [92]. Зміни первісної форми і функції є відображенням
постійного оновлення об’єкту, задля якого об’єкт і було створено.
3)Незавершений розвиток модерністської культури та розмиті межі понять
«сучасної» й «несучасної» архітектури. Після війни в період розквіту модерністської
культури доцільність збереження довоєнної архітектури виглядала природньою, було
визнано, що цей історичний етап закритий, оскільки революційні, політичні,
економічні й соціальні зміни, завершені; а для формування об'єктивної точки зору,
та критеріїв оцінки достатньою є тридцятирічна часова відстань для критичного
осмислення змін в політичній та економічній історії [63]. Проте, вже в 1980-х рр.,
в період

злету

архітектурного

постмодернізму,

було

піднято

питання

про незавершеність модерністської архітектурної культури. Це поставило під сумнів
доцільність збереження тієї спадщини, яка не закінчила свого розвитку: «Якби сенс
спадщини представляв собою якусь даність, щось природне, прозоре і однозначне,
якби він не вимагав інтерпретації і не руйнував би її в один і той же час,
то успадковувати було б нічого. Критичний вибір, що потрібен при всякому новому
затвердженні спадщини, так само як і сама пам'ять, є вираження закінчення нашої
ситуації. Незакінчене не може бути успадкованим, і не буде унаслідуватися» [95].
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В підтвердження цієї точки зору, Д. Шарп писав, що, оскільки немає доказів
про завершення модерністської архітектури, то сумнів викликають і підстави
говорити про збереження цього культурного пласту. Він вважав неправильним
залишатися

всередині

логіки

викладення

історії

апологетами

модернізму,

відшукуючи та зберігаючи ключові будівлі описані в історичних працях Н. Певзнера
[45] та З. Гідіона [96]. «Досі не визначено, що це було – реакція на фашизм,
недороблене квазінаукове поняття егоцентричних і пропагандистських художників
і архітекторів, чиї контакти з реальним світом політики, бізнесу і соціальному житті
були мінімальними? Будівлі сучасної архітектури складно ідентифікувати, ніж, напр.,
будівлі архітектури Ар Деко, або інших напрямків, і тому складніше їх зберегти» [97].
Подібних думок притримувались і дослідники розвитку загальних культурних
процесів ХХ ст. На їхню думку, такі ідеологічно заангажовані культурні явища,
як архітектура модернізму, мімікрували під науковообгрунтовані професійні норми
і стали інструментом маніпуляції з боку зацікавлених соціальних груп, що мало
значний вплив на складання трактувань тих чи інших подій архітектурної культури,
створюючи свої ціннісні критерії.
4) Політична ангажованість модернізму. Ряд дослідників виділяли політичну
сутність сучасної архітектури однією з основних проблем збереження, оскільки
політична природа була

її невід’ємною ідейною складовою. Так, напр.,

С. В. Гольдхеген [6] вважала політичний вимір модернізму найважливішим, оскільки
сучасні архітектори займали активну політичну позицію, яка проголошувалася
архітектурними засобами. Модерні будівлі, по завершенню тих політичні контекстів,
які насаджували радикальні соціалістичні ідеї – від крайніх націоналістичних
до комуністичних, продовжили транслювати ідеї, які суперечили демократичноліберальному напряму розвитку сучасного суспільства. «Збереження цих будівель
являють собою безпосередній виклик всьому сучасному світові», – стверджувала
М. Кашіато, – «оскільки, виступаючи за збереження сучасної архітектури ми
випадково, але реанімуємо ті політичні гасла, які були закладені і провокуємо до
повернення дискусії про цінність минулого політичного досвіду» [9]. Саме ці
уявлення про невід’ємність політичної природи модернізму було перенесено на і
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уявлення про пам’ятку сучасної архітектури. У розвинених країнах проблеми
неприйняття архітектурної спадщини через політичний підтекст також мали місце, –
напр., спадщина нацистської архітектури. Як правило, причиною внесення цих
об’єктів до пам’яткоохоронних реєстрів було суто історичне обґрунтування
із вилученням естетичної складової, напр., як пам’ятки перемоги над нацизмом.
Кожний випадок подібних включень відкривав гострі дискусію – напр., чи не є ці дії
реабілітацією нацизму, визнанням культурної цінності антилюдської ідеї.
Спостерігається, щ найбільше розповсюдження політизовані уявлення про
пам’ятку сучасної архітектури отримали в країнах, де процес складання національної
ідентичності, не було завершено – перш за все, це країни минулого Радянського
союзу, європейських країн соціалістичного блоку, колоніальних в нещодавньому
минулому

азіатських,

африканських

та

південноамериканських

країн,

де довготривалий чужорідний вплив, з одного боку, створив свої ідентичності, заклав
ціннісні лінійки та свої викривлені ідеалістичні орієнтири, а з іншого – сформував
відторгнення цієї спадщини через пряме асоціювання з трагічними подіями,
що спричинила діяльність політичних режимів [98].
Частина дослідників явища пам’ятки сучасної архітектури (Т. Дікхоф,
Й. Петропулос, Ж. Форньє, Х. Жарсі та ін.) стверджували, що сучасна архітектура –
це взагалі прямий прояв тоталітаризму з типовими ознаками: наявність однієї
всеосяжної ідеології; наявність єдиного угрупування; висока роль керівного апарату;
проникнення діяльності практично в усі сфери життя суспільства; відсутність
плюралізму; ідеологічна цензура; різка критика незалежної інформації; спирання на
«маси» – потреби усередненої людини; велика роль пропаганди; заперечення
традицій; прагнення стерти кордони між державою, громадянським суспільством
і особистістю; та ін. [99].
На їх думку ключові особи руху не були політично нейтральними, оскільки
провісники нової архітектури пропагандували зміну не тільки морфології міст, але
і самих людей. Так, Д. Хмельницький [100] не вважав політично заангажовану
діяльність архітектурою. На його думку, це був архітектуроподібний інструмент
пропаганди та маніпуляції людською свідомістю самого правлячого тоталітарного
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режиму, так звані «архітектори» лише перекладають необхідні режиму змісти на мову
архітектури [101]. В. Тасалов, навпаки, знівелював негативний політичний зміст,
тоталітарність для нього – це тотальність, і в його розумінні ідеї сучасної архітектури
мали політично-соціальний сенс: «Тотальна архітектура» звернена до співдружньої
громадкості всіх людей на противагу індивідуалізму. Звідси протест проти однобічної
інтелектуалізації та технізації життя, проти темпів скаженої гонки продуктивної
конкуренції, проти третирування навколишньої природи і природності людини»
[102]. Тотальність архітектури бачилась ним не в примусі, а в ідеях гуманізму, в яких
найвищою цінністю є життя, безпека та здоров’я людей. Людина визнається
високодуховною істотою, в якій закладено природнє бажання допомагати та ділитися
благами з іншими, формувати таку спільноту, в якій комфортно буде почувати себе
кожний, незалежно від його статків. Політичний аспект модернізму наявним у вигляді
свого трактування «соціальної справедливості».
Загальноприйнятою сьогодні є думка, що діяльність радянських архітекторів
у 1920-х – 1930-х рр. так само вийшла за рамки вузькопрофесійних та прийняла
яскраве політичне забарвлення. Б. Гройс [103] стверджував, що знищення
авангардного руху сталінським режимом було пов'язане саме з політичною
конкуренцією ідей, що, з одного боку, транслювалися конструктивістами, та з іншого
– новим політичним курсом, який впроваджував Й. Сталін.
В пострадянських країнах політична складова так і залишилась частиною
ціннісних змістів сучасної культурної спадщини поряд із загальнокультурними,
естетичними, історичними та ін. сенсами. В сприйнятті загалу будівлі 1920-х – 1980х рр. – це «радянська архітектура», з якою асоціюють негативний досвід «побудови
комунізму», та всі трагічні та насильницькі події, які протікали протягом радянського
періоду. Н. Душкіна неодноразово писала, що авангардна архітектура радянського
періоду зникатиме і далі, незважаючи на спроби спеціалістів внести якомога більше
об’єктів в регіональні та національні охоронні реєстри, оскільки проблема охоплює
надто широкий спектр невирішених проблем:
− нерозуміння необхідності збереження цієї історичної пам’яті у різних
проявах;
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− традиційна народна «нелюбов» до цієї архітектури;
− занижена оцінка;
− невміння вибудувати довгострокову стратегію розвитку країн;
− професійна етична глухота.
Причиною складення такої ситуації вважається уривчастість архітектурних
процесів, що були пов’язані зі змінами державної політики, яку централізовано
та командно здійснювала комуністична влада по всій країні [104]. Штучно створені
переломи в радянському архітектурознавстві склався ряд альтернативних історій
розвитку радянської архітектури, що призвело до гальмування процесів створення
охоронних реєстрів сучасних пам’яток, а також до плутанини та викривлень,
внаслідок чого велику кількість об’єктів не було відмічено як цінну. Виділяються три
наступні переломи (Рис. 1.6):
− Сталінський (1927 – 1953 рр.). Курс історії радянської архітектури було
введено в МАРХІ в 1943 р., а перші книги-підручники з історії радянської архітектури
з’явились на початку 1950-х рр. Згідно з тодішньою партійною установкою було
розгорнуто кампанію зведення рахунків з політичними конкурентами – теоретикоідеологічна спадщина конструктивістів і формалістів стала об'єктом сильного
ідеологічного пресингу [105]. Зважаючи на колосальні обсяги будівництва
в довоєнний період, «сталінські» підручники з історії архітектури потрапило лише
кілька українських архітектурних об'єктів 1920-х – 1930-х рр.: Дніпровська
гідроелектростанція, комплекс площі Дзержинського в Харкові, Харківський
тракторний завод і соціалістичне місто «Новий Харків», вокзал і кінофабрика в Києві.
− Хрущовський (1953 – 1964 рр.). Перелом, влаштований Н. Хрущовим після
смерті Й. Сталіна, спричинив за собою відмову від «сталінської неокласики»
на користь, так званого, «хрущовського утилітаризму» [106], і було розгорнуто
політичну

кампанію

«боротьби

з

надмірностями»,

Постановою № 1871 ЦК КПРС і СМ СРСР

офіційно

проголошена

«Про усунення надмірностей

у проектуванні і будівництві» від 4 листопада 1955 р. Стилістику сучасної
архітектури

було

«відроджено»,

повсюдно

впроваджувалася
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технологія масового потоково -конвеєрного зведення житла, заснованого на типізації,
стандартизації і індустріалізації в будівництві. З'явилася гостра необхідність в
написанні альтернативної історії радянської архітектури, в якій модерністську
архітектуру 1920-х – 1930-х рр. було б реабілітовано. У зв’язку з цим, у 1963 р.
московський архітектор і вчений К. Афанасьєв ініціював випуск серії книг «З історії
радянської архітектури. Документи і матеріали», а в сер. 1960-х рр. дослідницька
група під його керівництвом склала перший список цінних об'єктів архітектури
радянського авангарду.

І хоча вважається, що це було формальною поступкою

держави перед міжнародним співтовариством в особі ІКОМОС та ЮНЕСКО [58],
можна допустити, що саме з цього моменту почався процес історіїзаціі і
інвентаризації пам'яток радянської сучасної архітектури. Саме в цей період
архітектура радянського авангарду отримує оцінку «найвищого досягнення
радянської архітектури, яка не має рівних в історії архітектури ХХ ст.» [107] і
трактується як лабораторія творчого пошуку. Географію видатних українських
об'єктів

було

розширено,

в

книжках

з’явилися

описи

архітектури

Новокраматорського машинобудівного і Луганського паровозобудівних заводів,
гуртожитку «Гігант» в Харкові, «Першого будинку лікаря» і гуртожитку
Транспортного інституту в Києві, Палаца ім. Ілліча в Дніпрі, АТС в Харкові, та ін.
− Брежнєвський (1964 – 1981 рр.). Цей перелом стався не так помітно,
як попередні, однак зміна політичного курсу змінила усталені за 1960-і рр. ідеологічні
установки, що, відповідно відобразилось у професійній літературі. В цей період
державне замовлення на дослідження архітектури міжвоєнного періоду було
припинене (дослідження продовжували розроблятися в більшій мірі завдяки
особистим ініціативам) і з'явилося нове – побудувати єдину картину історії
радянської архітектури, в якій і довоєнна авангардна архітектура, і сталінська
еклектична «неокласика», і сучасники-модерністи 1970-х рр. виглядали б «етапами
великого шляху». Головними літописцями цієї історії стали радянські історики
архітектури – А. В. Рябушин і Н. П. Билінкін; в подібній логіці писалися
і республіканські архітектурні історії. Історію української архітектури міжвоєнного
періоду було доповнено: клубом будівельників ім. Горького, зразковою комунальної
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лазнею та турбінним заводом у Харкові, Новочайкіно, селищем Радіальним
у Горлівці, соціалістичними містами «Криворіжсталі» й Нової Горлівки, стадіоном,
комбінатами Запоріжсталь і Азовсталь, труболиварним заводом в Макіївці, також
було описано містобудівні перетворення великих міст.
Деформації в історії радянської архітектури, до яких призвели політичні колізії,
сформували викривлену підставу для розвитку практики збереження пам'яток
архітектури ХХ ст. При здобутті незалежності радянськими республіками процеси
переосмислення сучасної архітектури з точки зору національного культурного внеску
не завершилися – історії архітектури, які було написано в радянський період,
і до сьогодні маюсь значний вплив на розгортання пам’яткоохоронних процесів. Так,
історії української архітектури радянського періоду, які було написано у роки
незалежності України, включили в себе ті об’єкти, які, вже було описано у радянських
виданнях раніше, і тільки до 2000-х рр. ситуація почала змінюватися – в науковій обіг
поступово стали вводитися нові об’єкти.
5) Технологічність та функціоналізм як невід’ємна складова сучасної
архітектури. Т. Прудон [108] та В. де Йонг [109] стверджували, що технології, які
було застосовано при зведенні сучасних будинків мали таку саму цінність,
як і автентичність матеріалу чи оригінальне об’ємно-просторове композиційне
рішення. Відтворення деталей за допомогою автентичних технологій мало бути
ідеалом, до якого необхідно прагнути, а технологічні новації – одним з головних
критеріїв при оцінюванні сучасного архітектурного об’єкта. Вони обґрунтовували
свою точку зору тим, що філософія Сучасного руху опиралася на постійний пошук
нових ефективних, економічних, зручних технологій зведення будівель. До того
ж саме завдяки використанню нових будівельних технологій і впровадженню
сучасних будівельних матеріалів вдалося створити оновлену архітектурну мову
та розробити нові художні образи. На їхню думку, збереження кожного етапу
розвитку технології є необхідною мірою, щоб можна було дослідити розвиток
процесу в його цілісності.
Між тим, інші дослідники неодноразово вказували на проблему збереження
автентичних

матеріалів

сучасної

архітектури,

оскільки

вони

часто

були
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експериментальними та використані вперше. З одного боку, це ускладнювало
й здорожувало реставраційні роботи, а з іншого, піднімало питання доцільності
відтворення експериментальної технології, яка з часом виявила себе як ненадійна.
Чи є взагалі сенс відновлення сучасних будівель, якщо реставрація об’єктів дешевого
масового виробництва перетворюється сьогодні на дороге ручне відтворення?
Так само, як і в відтворенні до первісного стану всупереч сучасним стандартам,
що прирікає пам’ятки на руйнацію або, в кращому випадку, музеєфікацію, оскільки
жодна сучасна функція не зможе повноцінно в ній оселитися.
6) Одночасна

неунікальність

та

елітарність

сучасної

архітектури.

В науковому полі склалося дві думки, пов’язані з тлумаченнями значень типової
та елітарної архітектури, щодо того, яка сучасна архітектура заслуговує на
збереження. Так, напр., Д. Шарп писав: «Вона <архітектура> мала залишатися
авангардом. Вона без сумлінь елітарна. Вона до сих пір залишається такою.
І це надзвичайно шляхетно в вираженні її форм та матеріалів. Багатство її «словника»
та престиж деталей демонстрували новизну та постійне оновлювання сучасної
архітектури» [19]. Втрата унікальності – масове промислове виробництво житлових
масивів – на його думку, стали причиною занепаду модерністської культури, тому
тільки саме елітарні (прототипічні) архітектурні твори можуть претендувати
на охоронний статус як пам’ятки. Інші дослідники розглядають типову та серійну
архітектуру не прямим наслідком та клонуванням первісних прототипів, а цілісним
самодостатнім явищем модерністської архітектурної культури. Так, для М. Кашіато
[9] та С. Сітара [76] масове житлове виробництво – це етап розвитку модернізму,
цінність якого і полягає в масовому виробництві шляхом механічного відтворення.
Відбір пам’яток такого типу ускладнений масштабністю містобудівних проектів –
створені модерністами світи не можуть бути відтворені до первісного стану –
і це потребує пошуку особливих методів збереження.
7) Передбачений термін експлуатації сучасної архітектури. Дослідники
підкреслювали

важливість

і

такої

сутнісної

ознаки

сучасної

архітектури

як її обмежений час експлуатації. На їхню думку, показовим протиріччям є зведення
модерністських виставкових павільйонів. З одного боку, саме в них були
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сконцентровані граничні якості сучасної архітектури, а з іншого вони фіксували лише
момент та мали бути розібрані. Спроби відновити виставкові павільйони – башту
В. Татліна, павільйонів Л. Міс ван дер Рое, Г. Рітвельда та ін. – представляли собою
пряме протиріччя сенсам ідеї, яку було закладено.
На проблему етичного плану збереження вказувала Н. Душкіна – більшість
архітектурно-художніх течій ХХ ст. пов'язані з активним запереченням власне
поняття спадщина. Творчий початок в архітектурі Сучасного руху з його установкою
на інновацію та розрив із традицією, привніс із собою заряд величезної руйнівної
сили, який призвів до численних втрат культурної спадщини в різних країнах світу.
Тому чи доцільно взагалі збереження сучасної архітектури, надання їй пам’яткового
статусу, якщо вона була причиною знищення цілих пластів культури? Професійні
архітектурні сили, засліплені вседозволеністю руйнування, опинилися за межею
морального сприйняття і розуміння зодчества як фундаментальної художньоісторичної категорії.
А. Броновицька вбачала вирішення цього протиріччя за допомогою своєрідного
експерименту, який передбачав споглядання на старіння та фіксацію фактів
самозбереження окремих об’єктів. На її думку, необхідно дивитися на розвиток
будівлі після зведення, що відбувається з будівлею протягом часу – чи є вона
корисною для сучасного суспільства, і отримує вона додаткові культурні сенси,
чи є її існування цінним. Якщо «ні», то рішення щодо того, залишити чи знести об’єкт
визначається виключно економічною доцільністю.
8)

Фактичний

західноцентризм

та

прокламований

інтернаціоналізм

модернізму. Архітектура Сучасного руху проголошувала себе універсальною
і поширювалася під гаслами «загальної, уніфікованої, єдиної» – це вплинуло
на її сприйняття як інтернаціонального універсального явища. Саме тому, частина
дослідників пропонувало розглядати поняття пам’ятки сучасної архітектури в оптиці
відповідності догмам доктринального модернізму. Між тим, інші дослідники ставили
під сумнів прокламовану інтернаціональність, оскільки в дійсності кожного разу
архітектурні

рішення

осмислювалися

з

точки

зору

місцевого

контексту

та будівельних традицій, чия традиційність трансформувала первісну ідею таким
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чином, що вона суперечила догматичним принципам сучасної архітектури. Крім того,
на їхню думку, пам’ятки сучасної архітектури як явище так і не стали
інтернаціональним явищем, а залишались західноцентристськими.
1.1.4. Пам’яткоохоронна діяльність як інструмент в процесах відтворення
та розвитку архітектурної культури.
За думкою, напр., Ю. Волчка [64], О. Буряка [1], В. Нікітіна [110],
О. Раппапорта [111] уявну суперечливість поняття пам’ятки сучасної архітектури
може бути знято завдяки включенню уявлень про архітектурну ідею та значення
її збереження для відтворення архітектурних знань, необхідних для розвитку галузі.
Вони вважали збереження архітектурних ідей та забезпечення можливості роботи
з ними однією з необхідних умов, за якої уможливлюється процес відтворення
професійних знань. Здійснимість верифікації об’єктивності трактувань архітектурних
ідей забезпечується існуванням архітектурних об’єктів в їх автентичності
та цілісності, у вигляді трактувань (наукових описів) та матеріальності (пам’яток
архітектури), що дозволяє верифікувати істинність знання про архітектурну ідею,
яка не міститься не в яких-небудь, навіть вдало підібраних, цитатах, а виражається
у всій художній структурі, що дає можливість переосмислення знання на різних
етапах культурного розвитку [112].
Потенціал відтворення ідей у майбутньому було визнано як окрема ціннісна
складова сучасної архітектури. Серед основних ознак цієї потенціальності дослідники
виділили наступні складові ідеї сучасної архітектури було (Рис. 1.7):
1) Збереження в собі утопічної традиції. В літературі склалася стала думка
щодо потенціалу ідеї утопізму, яку було вкладено в сучасну архітектуру. Так,
Х. Хейнен [113] та Дж. Аллан [3] вважали, що відновлення утопічної традиції, а саме
– поліпшення якості архітектурного середовища для задоволення потреб кожного
в соціальному спектрі, дасть можливість подивитися критично на сучасний
політичний контекст: «Сучасний світ із глобалізованою капіталістичною системою
зі своїми закріпленими інтересами намагається переконати нас в тому, що
альтернативи йому немає. Якщо ж ми не хочемо підтримувати цей «статус кво», ми
повинні впізнати необхідність ревіталізації утопізму, тому що це єдина стратегія, яка
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дозволяє почути глибини нашої уяви по відношенню до розкриття можливостей, яких
«ще немає». За переосмислення та відродження ідей сучасної архітектури виступав і
К. Фремптон – він бачив в модернізмі ту критичну культуру, яку можна було б
протиставити «сучасній поверхневій поблажливості до порожньої видовищності, що
притаманна актуальній архітектурі» [114], а Д. Хервей [115] зазначував, що вважає
необхідним розділити соціально-політичні змісти та ідеї модерністської архітектури.
Він був переконаний, що модерністська архітектура – не була провальною,
провальними були ті соціально-політичні процеси, які призвели до конкретних
реалізацій просторових рішень, і саме через їхній вплив та контроль ідеали
модерністів було трансформовано та зазнали поразки. «Звичайно, не варто його
відтворювати (прим. – світ початку ХХ ст.), сьогодні вочевидь, що ті рішення занадто
наївні і спрощені, але навіть якщо альтернатива не буде не ідеальною, то вона, в будьякому випадку, наблизить нас до нового кращого життя».
2) Відтворення соціального змісту в архітектурі. Вважається, що саме наробки
сучасних архітекторів могли би стати основою вирішення частки соціальних
проблем, які пов’язані з просторовим розвитком міст – модернізм не змінив світу,
проте він створив нову парадигму, яка змінила відношення до світу. Однією
з найважливіших характеристик сучасної архітектури було прагнення до того, щоб
соціальні, технічні та естетичні міркування формували єдність та служили сучасному
світові [3]. Завдяки відходу від традицій минулого та діяльності, що залежала
від персоналізованих

смаків

замовників,

з’явилась

можливість

подивитись

на архітектуру по-новому та переосмислити її основи. Проблеми було перетворено
в можливості, а симптоми відчаю – в задачі. За думкою Дж. Аллана, сьогодні
ми втрачаємо впевненість в архітектурі і знову починаємо спиратися на смаки
замовника більше, ніж на професіональну культуру. Виходом з цього могло би стати
саме

повернення

до

модерністського

світогляду

на

соціальні

проблеми

як на раціональні та прогресивні. Інші дослідники припускали, що до низки
відкриттів, експериментів та ідей архітекторів сучасники просто не були готовими,
але політичний та соціальний потенціал, який було вкладено в цю архітектуру,
ще може бути відроджений, коли людство виросте до сприйняття цих ідей та зможе
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їх інтегрувати в своє життя. Що саме буде взято нащадками, передбачити неможливо,
але , на їхню думку, боргом нашого покоління є збереження цих ідей в такому вигляді,
щоб їх можна було прочитати. «Найголовніша цінність архітектури Сучасного руху –
в її спроможності критикувати status quo, в сміливості уявити кращий світ і почати
його будувати» [115]. Сучасна архітектура надала значення, які залишилися
відкритими для перегляду.
3) Інноваційний потенціал сучасної архітектури. Склалися думки, що не всі ідеї
модернізму, які було розроблено, в подальшому було розвинено в повному ступені,
і цей нереалізований спадок залишається «скринею» інновацій. Технологічні ідеї,
сучасних архітекторів продовжують надихати архітекторів і сьогодні. М. Кашіато
вважала, що модернізм – це складна концепція, основана на еволюції різноманітних
наук та теорій, які в повному ступені вплинули на розвиток архітектури; і саме вони
сформували основу для інноваційних ідей, що знайшли артикуляцію в новоствореній
архітектурній мові. «Їхній дух та естетичне вираження представляють собою
могутній актив для нашого інтелектуального надбання. Культурна та історична
цінність сучасних будівель складається в прямому взаємозв'язку з соціальною,
художньою та технологічною значимістю. У зв'язку з потребами й зміною пріоритетів
суспільства в період їх проектування, вони вирішували питання добробуту і, таким
чином, інкапсульовали цінності й пріоритети свого часу» [9].
4) Історична репрезентативність сучасної архітектури. Т. Андо

вважає

великою цінністю сучасних пам’яток здатність транслювати місцеву історію
та спогади через універсальну архітектурну мову, що спирається на концентрат
ідеології сучасної архітектури – «П'ять відправних точок архітектури» Ле Корбюзьє.
В його трактуванні ці принципи допомогли виявити унікальні регіональні ціннісні
архітектурні основи та змісти, які до того було скрито [116].
5) Ідея «тимчасовості» в архітектурі. В. де Йонгом було введено поняття
‘transitoriness’ («тлінність») [92] як ціннісну категорію сучасної архітектури: «Форма
сучасної архітектури – це не більше, ніж відповідь на відповідні вимоги, найбільш
економічно доцільне рішення в даних умовах». Якщо в будівлі змінювались
функціональні процеси, то в його формі мали відбутись відповідні зміни, якщо
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функція відмирала, то і будівля мала зруйнуватися разом із нею. Беручи «тлінність»
за проектний принцип, архітектура отримала здібність відобразити в архітектурній
формі не тільки сучасний їй момент часу, але і трансформації у часовому вимірі.
Для В. де Йонга ця ціннісна ознака була однією з ключових, і вимагала збереження
як автентичне свідчення первісного задуму.
6) Ідея «духовної економіки». Дослідниками було виділено й іншу ознаку
сучасної архітектури, яка має потенціал відтворення – ‘spiritual economy’ («духовна
економіка») [92]. Відоме кредо модерністів «менше – означає більше», що було
озвучено Л. Місом ван дер Рое, на практиці реалізувало себе в принципі отримати
більше естетичного та фізичного результату меншими зусиллями та фінансовими
затратами. Цей принцип став основою технологічного розвитку, на якому продовжує
базуватися актуальна архітектура. Дослідження, яким чином цей принцип було
реалізовано та як він трансформувався під впливом часу та переломів архітектурної
культури є важливими для подальшого розвитку архітектури.
В процесах відтворення архітектурних професійних знань пам’яткоохоронна
діяльність відіграє буферну роль між практикою створення ідей з минулого
та впровадженням переосмислених ідей у майбутнє. Збереження пам’яток сучасної
архітектури виявився є доцільним, оскільки вже зараз переосмислені характеристики
архітектури Сучасного руху знаходять відображення в актуальній архітектурній
культурі.
1.2. Модерністська історіографія архітектури як основа розвитку уявлень
про пам'ятку сучасної архітектури.
В к. XIX – п. XX ст. відбулося переосмислення категорії часу. Це було пов'язано
з новими фізичними теоріями А. Пуанкаре, Х. А. Лоренца, М. Планка, А. Ейнштейна,
Г. Вейля, А. С. Еддінгтона і розробкою нових теоретичних уявлень про час
в мистецтві. Зміни темпоральності часу відбилися на явищах в архітектурі, особливо
на філософії адептів Сучасного руху, що зароджувався. Категорія «сучасності»,
безпосередньо пов'язана з категорією «часу», набула нового значення і стала
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асоціюватися з ознаками «сучасності», озвученими в архітектурних і художніх
маніфестах нових архітекторів.
Основні ідеї сучасної архітектури сформувалися в 1920-ті – 1930-ті рр. У 1918 р.
архітектор Т. ван Дусбург писав: «Існує старе і нове усвідомлення часу. Старе
пов'язано з людиною. Нове пов'язано з універсалом. Боротьба індивіда проти
універсалу проявляється як в світовій війні, так і в мистецтві сьогоднішнього дня.
Війна руйнує старий світ своїм змістом: індивідуальне панування в кожній державі.
Нове мистецтво висунуло те, що містить нову свідомість часу:

баланс

між універсалом і індивідуумом. Нова свідомість готова усвідомити внутрішнє,
а також зовнішнє життя» [117]. А в 1923 р. Ле Корбюзьє оголосив, що історичний
еволюційний розвиток в архітектурі завершено, він пише, що «революція» вже
відбулася і «єдиний стиль епохи» вироблений [118]. Ідеологічною основою для
поширення нового сучасного будівництва став функціоналізм. Експериментальне
зведення поселення-виставки у Штутгарті закріпило позиції модерністських ідей,
а створення організації ClAM об'єднало в єдиний напрям різні прояви сучасної
архітектури – Сучасний рух. Ідеї архітекторів-модерністів набули широкого
поширення по всьому світові і в повоєнний час закріпили свою домінуючу роль.
В 1960-х рр. модернізм постав як магістральний шлях розвитку архітектури
та урбаністики. Поширення нової модерністської архітектурної культури – призвела
до розповсюдження префабрикованих конструкцій, будівництва масового серійного
житла і використанню типових технологічних рішень.
Перші історичні описи розвитку сучасної архітектури з’явились наприкінці
1940-х рр. Завдяки фундаментальним працям З. Гідіона [97], Н. Певзнера [45]
та Х. Р. Хічкока [119] з’явилося нове науково обґрунтоване знання про історичне,
пізнавальне і художнє значення сучасної архітектури в рамках оптики модерністської
культури. При цьому, явища, які не вбудовувалися в концепцію поступального
розвитку архітектури Сучасного руху, було проігноровано [87]. Важливе значення
отримали історичні дослідження регіональних проявів сучасної архітектури,
біографії і автобіографії сучасних архітекторів, історії спорудження окремих
архітектурних об'єктів – А. Сартосіса, Ю. Йодіке, М. Рагона, Дж. М. Річардса,
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П. Франкастела, Т. Хемліна та ін. Історики сучасної архітектури повністю прибрали
гегемонію класичної спадщини, яка до того домінувала в історичній літературі.
Класицизм став ними трактуватися, як один з рівнозначних напрямків історизму
[120], а саму історію було вибудовано як шлях розвитку технологічних відкриттів
та впровадження їх в архітектурну практику. Хронологія подій спиралась на історію
розвитку будівельних технологій і вибудовувалась у логіці – «попередники»,
«піонери» та «послідовники» Сучасного руху.
Пам’яткоохоронна діяльність тривалий час була елементом архітектурної
культури Нового часу, в якій пам’ятки архітектури відігравали роль прототипів,
елементи яких використовувалися в поточному процесі проектування. Категорична
відмова сучасних архітекторів від використання історичних форм еклектики як
архітектурної мови була одним із стимулів розвитку пам’яткоохоронної практики
в автономну діяльність, поза межами процесів відтворення архітектурного
професіоналізму. При цьому, налагодження зв’язку з новоствореною областю
відбулося практично відразу – закріплення статусу «попередників» сучасної
архітектури набуло особливого значення, адже такі пам’ятки наочно засвідчували
істинність оновленого підходу до розгляду історичних подій. З поширенням
модерністської історіографії виникла потреба включити хоча б описані ключові
архітектурні об’єкти сучасної архітектури до поля пам’яткоохоронної діяльності.
З'явилася потреба в знанні де, коли, ким і яким чином були вперше застосовані сталеві
і залізобетонні конструкції, як відбувався розвиток будівельних конструкції
і технологій: «Силует Ейфелевої вежі височить на Парижем, але Галерею Машин
Ф. Дутерта, яка теж виникла завдяки тієї ж Всесвітньої виставки 1889 р., сьогодні
можна побачити тільки на декількох фотознімках, які дійшли до нашого часу. Вона є
пробілом в історії розвитку прогонових конструкцій покриттів, хоча її значення
неоціненне, оскільки є попередником так званої «чиказької школи», прототипом
висотних каркасних будинків» [63]. В 1954 р. вийшла п’ятитомна серія книг,
присвячених історії розвитку технологій (авт. – Ч. Дж. Сінгер та Т. І. Вільямс).
Сам процес збереження перших об’єктів сучасної архітектури – ікон
архітектури Сучасного руху – розпочався з к. 1940-х рр. Пам'ятки сучасної
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архітектури осмислювалися, з одного боку, як принципово важливий пласт світової
культурної спадщини, а, з іншого, як найцінніші речові реліквії істинного
архітектурного вчення, при чому, ідеологічне домінування модерністської логіки
в архітектурознавстві призвело до того, що не-модерністські об’єкти цього ж періоду,
як правило, залишалися поза увагою пам’яткоохоронців. Пам’ятки сучасної
архітектури верифікували істинність архітектурних процесів, які було описано в
новій історії та виконували завдання загальної побудови універсального канону
та одночасної демонстрації його історичної новизни.
Так, до кінця 1960-х рр. в національні реєстри було вписано – робітничі селища
в Берліні (1958-1959), Хаус-ам-Хорн Г. Мухе (1973), турбінний зал П. Беренса (1956),
вілла Тугентгат в Брно Л. Міс ван дер Рое (1962), універсальний магазин
Е. Мендельсона (1962), Марсельська житлова одиниця (1964), Вілла ла Роша (1965),
Вілла Савой (1965), житлова одиниця в Сант-Резе (1965), монастир Ла Туретт (1965),
церков Богоматері в Ле Ренсі (1966), будинки Жауль Ле Корбюзьє (1966), «Будинок
над водоспадом» Ф. Л. Райта (1966), павільйон «De La Warr» (1970), апартаменти
на Лоун-Роуд (1970), та так звані «провісники» сучасної архітектури: театр
на Єлісейських полях О. Перре (1957), церков Св. Єлізавети Е. Лехнера (1963),
житловий будинок Ж. Лавіротте (1964), Саграда-Фаміліа А. Гауді (1969), палац
Беранже Г. Ектора (1972), Єрусалимська синагога В. Стіасного (1975), Ейфелева
башня (1964), будівля Ван Аллена Л. Саллівена (1968), Венсенська пагода (1975),
житловий будинок В. Орта (1963), будинок ван Етвельде В. Орта (1971), ГотельТассель В. Орта (1976), будинок Сольвей В. Орта (1978), палац Стокле Й. Хофмана
(1978)), капела Роншар Ле Корбюзьє (1965), собор Св. Йосипа в Гаврі О. Перре (1965).
Процес методичного внесення об’єктів модернізму в пам’яткоохоронні списки
був загальмований критикою модернізму та поширенням постмодерністської
архітектурної культури в 1970-х рр. Проте, через недостатню вивченість немодерністської та не-західноноорієнтовної спадщини архітектури, в короткі строки
не вдалося розробити ефективного механізму включення сучасних пам’яток у всьому
стильовому різноманітті на зміну механізму включення пам’яток модернізму,
що склався. Тому, незважаючи на перелом в архітектурній культурі та переоцінку
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архітектурних явищ к. ХІХ – ХХ ст., розвиток пам’яткоохоронної діяльності
продовжився по модерністським «коліям», що призвело до перехилу у бік збереження
об'єктів модернізму. Архітектурні об'єкти, неатрибутовані як доктринально
модерністські, випали з поля зору пам’яткоохоронної діяльності.
В низці країн процес виявлення пам’яток сучасної архітектури ускладнювався
особливостями політичних контекстів. Так, в країнах СССР та соцтабору ідеологічно
зумовлені переломи – сталінський, хрущовський, брежнєвський – впливали
на перебіг архітектурно-культурних процесів. В цих країнах відбір пам’яток було
обумовлено необхідністю закріплення тих ідеологем, які транслювались політичним
режимом.

Це гальмувало

процес

розгортання

пам’яткоохоронної

діяльності

на місцях, що призводило до нищення унікальних цінностей, та заважало
повноцінному вбудуванню в загальнокультурні охоронні процеси, створюючи
величезну прірву втрачених змістовних зв’язків.
В 1970-і – 1980-і рр. пам’ятки модернізму продовжували поповнювати місцеві
пам’яткоохоронні реєстри. Серед інших в означений період статус пам’яток
архітектури отримали: Реліанс-Білдінг (1970), Монаднок-білдінг Д. Х. Бьорнера
(1970), Храм Єдності (1970), будинок Вільяма Х. Уінслоу (1970), будинок Лорен
Поуп Ф. Л. Райта (1970), будівля аудиторії Л. Саллівена (1970), Саллівен-центр
(1970), будинок Дж. Чернлі Ф. Л. Райта (1970), берлінське селище «Біле місто» (1971),
Палац

каталонської

музики

Л.

Доменек-и-Монтанер

(1971),

Ламміс-Хоум

Ч. Ф. Лумміса (1971), будинок Гембла Г. М. та Ч. С. Грінів (1971), Будинок мальви
(1971), Енніс-хаус Ф. Л. Райта (1971), Національний фермерський банк Л. Саллівена
(1971), будівля управління соціального страхування Р. Пьотровського (1972),
Народна федеральна ощадно-кредитна асоціація (1972), маєток Бредлі Л. Саллівена
(1972), житловий будинок Х. Шаруна (1972), власний будинок архітекторів
Брукальських (1973), Фермерський торгівельний союзний банк Л. Саллівена (1973),
Готель «Park Inn» (1973), власний будинок архітектора Ф. Л. Райта (1973), будинок
Френка Томаса (1973), будинок Дадлі Спенсера Ф. Л. Райта (1974), вілла Штейн Ле
Корбюзьє (1975), архітектурний район південного коледжу Флориди «Child of the
Sun» Ф. Л. Райта (1975), Башта А. Ейнштейна Е. Мендельсона (1976), будинок родини
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Планекс Ле Корбюзьє (1976), будинок Шрьодер Г. Рітвельда (1976), селище
Фалькенберг Б. Таута (1977), селища Карла Легієна Б. Таута (1977), будинок Лемке
Л. Міс ван дер Рое (1977), шпиталь Сан-Пау Л. Доменек-і-Монтанера (1978), селище
Фрюже (1980), Будинок культури («Зелений Фірміні») Ле Корбюзьє (1984), Нірванафлет Я. Дукера (1985), фабрика ван Нелле Л. ван дер Флюгта (1985), селище Кіфхук
Я. Й. П. Ауда (1985), Олімпійський стадіон Я. Вілса (1986), багатоквартирний
будинок Кларте Ле Корбюзьє (1986), власний будинок архітектора Л. Баррагана
(1988) (Рис. 1.8).
1.3. Колізії включення сучасної архітектури в коло пам'яткоохоронної діяльності
в к. 1970-х рр. – к. 1990-х рр.
Злам модерністської культури та розвиток іншої – постмодерністської
архітектурної культури було досліджено в роботах архітектурознавців – Ч. Дженкса,
Д. Жирардо, Х. Клоца, Б. Черкеса та культурологів, соціологів – Ж. Бодрійара,
М. Маклюена, Ж. Фрідмана, Д. Макдоналда, Т. Адорно та ін. За загальноприйнятими
уявленнями: постмодерністська архітектура – це стиль або рух, який виник у 1960х рр. як реакція на жорсткість, формальність та відсутність різноманітності сучасної
модерністської архітектури, основи якого було закладено Ле Корбюзьє та Л. Міс ван
дер Рое.
Цей напрям виражався великою кількістю посилань на популярні кліше
про давні архітектурні стилі, зокрема на ті, які було проігноровано сучасною
архітектурою. Стиль розвивався з 1970-х до 1990-х рр., включивши в себе безліч
нових стилістичних напрямів, таких як бруталізм, органічна архітектура, «хай-тек»,
неокласицизм та деконструктивізм, та інші.
Основою розвитку постмодернізма в архітектурі були загальнокультурні явища
нової доби – розповсюдження масової культури та формування суспільства
споживання. Масова культура стала маніпулювати людською психікою, позбавила
особистість здатності розумного самоконтролю, примусила її до бажаного типу
поведінки та образу мислення, сформувала відповідні запроси та смаки. Вона
поступово замінила собою культури академічну та авангардистську, незважаючи на
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спроби їхнього протистояння – академізм намагався виграти за рахунок імітації,
справжньою, а по суті в такій же мірі сфабрикована, як і більш дешеві культурні
продукти, що випускаються на потребу масі. Згодом, коли справжня природа
академізму стала зрозуміла всім, він непомітно канув у вічність. Рух авангардистів
зародився в ті часи, коли буржуазні цінності опинилися під загрозою політичного
і культурного краху. Відкидаючи академізм, а отже, у другому наближенні і масову
культуру, авангардизм зробив відчайдушну спробу відгородити від нього якийсь
простір для творчої діяльності. Він створив новий розподіл культури, засноване
скоріше на принципі інтелектуальної, а не соціальної еліти» [121]. Масова культура
поступово мімікрувала і під академізм, і під авангардизм, що унеможливило розвиток
культури іншим шляхом, ніж в постмодерній логіці.
1.3.1

Історичні

дослідження

сучасної

архітектури

в

рамках

постмодерністської архітектурної культури.
В 1970-ті рр. населення було розчаровано результатами робіт модерністів.
Після періоду радості від стрімкого зведення нових міст на місцях повоєнних руїн
прийшло отверезіння – уніфіковані нові міста не відповідали та не задовольняли
поточні потреби мешканців. Реалізовані принципи модерністів ввійшли в численні
протиріччя з реальним життям. В суспільстві почалися фундаментальні зміни
у напрямі розвитку нового інтернаціоналізму, який би не шукав єдиного істинно
правильного шляху, а орієнтувався на прийняття різноманітності різних культурних
традицій світу. Почали розвиватися громадські та професійні рухи, які закликали
повернутися до природи та традиційних культур, виникла потреба в прикрасах,
орнаментах та змістах, які були під анафемою у модерністів. Ця, так звана «ідея
культурної глобалізації», запустила процеси активного обміну змістами та знаннями
попри кордони національних держав. Виникла необхідність в такому історичному
описі, який міг би охопити в рівному ступені докладності всі процеси архітектурної
культури сучасного світу, не виділяючи окремий напрям – модернізм – як
прикладовий, та вивести архітектуру поза політичні контексти (Рис. 1.9).
Почали відбуватись процеси теоретичного переосмислення архітектури
модернізму. Постмодернізм додав в культурний простір архітектури категорію «будь-
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який», що відкрив за собою зміст, що все, що створено та існує є можливим – має
право на існування. В цьому контексті, Сучасний рух став розглядатися як один
із інших стильових напрямів ХХ ст. Так званих «попередників» та «послідовників»
було досліджено детальніше, їх виділили в окремі самодостатні архітектурні стилі та
течії, та побудували нове уявлення про розвиток сучасної архітектури у вигляді
складної хронології стилістичних переплетень.
Перші спроби вийти за межі поглядів на розвиток історії сучасної архітектури,
що закріпилися модерністській архітектурній культурі, зробив Д. M. Якобс [122]. Він
спробував розширити первісну площину бачення історії сучасної архітектури
та відкрити нові виміри в категоріях просторовості, урбаністичності, технологічності
та регіоналізму. Неочікуваний відхід від догм історіографії Сучасного руху зробив
і історик-модерніст Д. М. Річардс. Відразу після війни він опублікував книгу «Палаци
на землі» [123]. Ця книга являла собою дослідження британської заміської
архітектури і включала себе довгі романтичні описи заміських садиб та садів. Річардс
описав замістя як місце, де «все на своєму місці», ностальгуючи за тюдорським
будівлям та живим огорожам. Своєю книгою він поставив питання: чому ця –
несучасна

–

архітектура

залишається

популярною

серед

населення,

і що ця популярність може значити для подальшого розвитку архітектури.
Сучасниками ця книга прийнята не була. Р. Бенем, що працював
з Д. М. Річардсом в «Architectural Rewiew» у 1950-х рр., описав цю книгу як «пусту
зраду всього, що є в сучасній архітектурі». Але, тим не менш, ця книга заклала
сумніви щодо виключності Сучасної архітектури в її інтерпретації історії. Сам
Р. Бенем через десять років спробував і сам критично осмислити усталену лінійну
хронологію, що було побудовано Н. Певзнером та З. Гідіоном [124]. Він написав свою
історію сучасної архітектури, перемістивши увагу на морфологічні якості
архітектурних форм. В своїй роботі він дійшов до радикального висновку, що пошуки
зовнішньої форми та естетика сучасної архітектури насправді займала модерністів
більше,

ніж

технологічні

процеси,

які

проходили

та на будівельному майданчику, як це подавалося раніше.

всередині

будівель
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П. Колінз [125] також зробив спробу виявити істинне підґрунтя сучасної
архітектури. Він звернувся до досліджень її тектонічних витоків в класицизмі,
раціоналізмі та еклектиці, які на його думку були основою для виникнення
модерністської архітектури, та показав вплив зовнішніх соціальних сил. Роботу
П. Коллінза було наповнено глибоким співчуттям до класичного духу XVIII ст., і він
був впевнений, що реальну цінність для розвитку модернізму в архітектурі мали ідеї
епохи Просвіти, на його думку, розвиток цих ідей паралельно з будівельними
технологіями дозволила б ефективніше реалізувати потенціал сучасної архітектури.
В сер. 1970-х рр. історик-марксист М. Тафурі, побачив необхідність
у розмежуванні сфер архітектурної практики та історіографії [126]. В 1973 р. він
видав книгу «Архітектура та утопія: дизайн та капіталістичний розвиток», в якій
подав аналіз динаміки розвитку сучасної архітектури та її критично-історичної
концепції. За його судженням, ідеологія та матерія виявились тими конкуруючими
поняттями,

які

були

взаємопов’язані

логіками

політичного

утопізму

та капіталістичного накоплення, між якими розвивалась сучасна архітектура.
Ця робота М. Тафурі стала попередженням проти утопізма сучасної архітектури
як ідеологічної завіси, яка, на його думку, і призвела до кризи культури – сучасна
архітектура не могла більше виробляти нову реальність, вона могла лише
відтворювати вже отримане знання, а відсутність соціальної трансформації
архітектурних знань і вимог, або тверезого критичного розуміння їх відсутності,
прирекло її на нескінченне перейменування як фарс [127].
В 1973 р. вийшла книга Ч. Дженкса «Мова постмодернізму», в якій події
архітектурної культури ХХ ст. було представлено не як лінійний процес, а як складна
структура з безліччю процесів, що паралельні та перетинаються одночасно.
Ч. Дженкс

розкритикував

історію

сучасної

архітектури,

що

склалася,

за її одновимірність, а ідеологію модернізму представив як утопічні та ідеалізовані
теорії, які далекі від реального життя: «Живі архітектурні традиції багаті та складні
в своєму достатку, і будь-які спроби звести їх до якогось спрощеного поняття
«сучасний» або «істинний стиль» були б короткозорими та руйнівними. Обов’язок
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історика – шукати множину творчих рухів та людей, в яких він зможе віднайти
традиції та пояснити цю творчість» [128].
В 1976 р. вийшла робота Б. Броліна [129], якою він зробив різку заяву
про те, що модернізм – це не більше ніж мода, і ми можемо в будь-який момент
її відкинути. Трохи пізніше і іронічна книга П. Блейка розвінчала сталі догми сучасної
архітектури («форма йде за функцією», «відкритий план», «чистота проектного
рішення») та закликав до вбивства «священних корів Сучасного руху», до мораторію
на знищення будівель, що існують та історичних пам’яток архітектури, а також
до припинення будівництва хмарочосів, нових автомагістралей в розвинутих країнах
та одноразового зонування [130]. Обидві книги було схвально сприйнято
архітектурною спільнотою.
Зважений теоретичний погляд на історію архітектури к. ХІХ – ХХ ст. було
представлено вже в 1980 р. К. Фремптоном [82]. Його історичний опис розглядає
сучасну архітектуру в ряду інших архітектурних напрямів як рівноцінне явище, що
дозволило представити розвиток всієї архітектурної культури Європи та Північної
Америки к. ХІХ – ХХ ст. як широку та динамічну концепцію. Протиріччя ХХ ст. були
відображені у повноті їхньої різноманітності з аналізом умов, які призвели до них –
від особливостей розвитку техніки до соціально-політичних змін. На думку історика,
постійна

зміна

архітектурних

концепцій,

їх

тимчасовість,

забезпечувала

безперервний розвиток архітектурної культури, оскільки задавали напрям та
динаміку культурним процесам.
Завдяки цим змінам в історіографії, розвиток архітектурної культури постав
як множинний багатовимірний процес, що розвивається у просторі та час, генерація,
розвиток та зміни якого розглядалися в складнокомпанованих контекстах соціальних,
економічних та ін. умов [131]. При цьому передбачалось, що різні символи
та практики

могли

розповсюджуватися

одночасно,

розчинятися,

а

потім

відроджуватися з іншим змістом. «Критичний регіоналізм» К. Фремптона підкреслив
важливість збереження та розвитку рис культурної самобутності – регіоналізм став
центральною темою досліджень архітектури з 1980-х рр. Так, в єдиному
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дослідницькому архітектурознавчому полі опинились історії всіх регіонів, у тому
числі і довготривало ізольовані історії пострадянських країн.
Так, одним з результатів зміни культурного світогляду було виявлення
«не видимих» модернізмом стилістичних напрямів архітектури. Напр., з’явились
роботи присвячені архітектурі Ар Деко [132] та тоталітарна архітектура [133].
1.3.2 Зміна сутнісного змісту уявлень про пам’ятку сучасної архітектури в
постмодерну добу.
Постмодерністська культура вдихнула життя в архітектуру і вона стала
видимою для поточного споживача. Її перетворили на масове явище, видовище,
архітектура стала доступною для кожного, елементом масової культури. На думку
А. Форті [134] з поширенням постмодернізму професія архітектора втратила
шляхетну ексклюзивність, яку вона мала в часи модернізму. Вона стала сферою
послуг залежну від моди, з однією відмінністю, що вона компетентна в сфері
загальних будівельних питань (Рис.1.10).
Вплив позапрофесійних явищ, притаманних постмодерністській культурі мав
місце і в процесах включення об’єктів сучасної архітектури в поле пам’яткоохоронної
діяльності. Одним із проявів таких впливів стало явище популяризації туризму,
який, незважаючи на провідну роль в економіці багатьох країн, негативно вплинув
на розвиток пам’яткоохоронної діяльності. Туристична індустрія, яка активно
розвивалася, стала використовувати пам’ятки як атракції для привернення більшої
кількості туристів. Завдяки успішним маркетинговим планам та програмам
популяризації деякі об’єкти сакралізувались настільки, що перетворились на місця
туристичного паломництва.
Згідно суджень О. Голомідової [135], перетворюючись на туристську світлину,
пам’ятку архітектури було перенесено із культурної сфери в сферу масового
споживання, що призвело до спрощення, спотворення змісту, тиражування, та втрати
автентичності

туристських

дестинацій.

Завдяки

туристичній

індустрії

повнозмістовність пам’яток, що мала верифікувати знання про них, було частково
втрачено, натомість, залишивши пусту оболонку, «передній план», якого досить
для угамування

інтересу

середньостатичного

туриста.

Поступово,
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з неконтрольованим розвитком туристичної індустрії як оточення пам’ятки, так і сама
пам’ятка перетворилися на предмет купівлі-продажу, що призвело до втрати
локальних ідентичностей та цінностей. Так, поряд з культурнотворчою функцією
пам’яткоохоронна діяльність почала відігравати роль інструменту бізнесу як реклама,
розвага, атракція і сама стала одним з атрибутів «суспільства споживання», теорію
якого було яскраво описано Ж. Бодрійяром в кінці 1960-х рр. [136].
Ж. Бодрійяр виділяв два типи споживання: перше – задоволення природних
потреб, необхідних для існування і відтворення людини як біологічного виду
і соціального носія традиції; друге – специфічне постмодерністське знакове
споживання, яке стало свого роду мовою спілкування та поширилося не тільки на
речі, але і на час, простір, природу, на все оточення людського життя та діяльності,
на мистецтво, на образи, створювані засобами масової інформації.
В епоху постмодерну лінійність часу було заміщено на багатолінійність, яка
забезпечувалась оперуванням не самими предметами, а їх знаками. Знаки,
в трактуванні Бодрійара, не є матеріальними і можуть бути перенесені в будь-який
момент часу, несучи в собі ознаки і якості архетипів. Вони можуть співіснувати
одночасно в одному і різних просторах, в різних часових відрізках як минулого, так
і теперішнього, і майбутнього. Ці знаки філософ називав «симулякрами третього
порядку». Симулякри не мають строку давності, ототожнюючи себе з ними, людина
починає вірити в можливість і свого безсмертя. Між тим, ця відмова від реальності
переносить людство в гіперреальність симулякрів, в якому і людське життя теж стає
штучним утворенням, нереальною, симулятивною моделлю, фіктивним елементом.
«Виникає модель одновимірного мислення і поведінки, в якій ідеї, спонукання і цілі,
трансцендентної за своїм змістом, або затверджують універсум дискурсу і вчинку,
або відкидаються, або приводяться у відповідність з термінами цього універсуму».
Такий стан суспільства Бодрійар вважав постапокаліптичним – коли діалектика
вже не могла бути способом мислення, способом буття і становлення речей, оскільки
зв'язок між речами і їх ідентичністю було порушено, а логіку ідентичності і подоби
(репрезентації) замінила логіка відмінності і означування (конотації). В цих
постапокаліптичних умовах внесення архітектурних об’єктів в реєстри пам'яток
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також означав їх перехід в стан гіперреальності. За цих умов часова відстань
між будівництвом об'єкта та визначенням його пам’яткою ставала неважливою.
Архітектурний об’єкт міг отримати значення пам’ятки ще до втілення матеріальності
архітектурного об'єкта (що і мало місце при розгортанні феномену «зіркових
архітекторів» в 1970-х – 1980-х рр.).
Пам'яткоохоронна діяльність набула форм тотального колекціонування, явища
природного для «суспільства споживання», метою якого було усунення часу, перехід
в ту саму гіперреальність. При цьому пам’ятки як об’єкти колекції, пов'язані, з одного
боку, з полем практичної тоталізації світу суб'єктом, що передбачає використання,
а з іншої, з прагненням до абстрактної самототалізаціі суб'єкта поза світом. У зв’язку
з цим пам’ятки позбавляються функції та будь-якого соціального статусу: «Подібно
реліквії, секуляризуючи в собі її функцію, старовинна річ здійснює реорганізацію
світу у вигляді констеляції, на противагу його функціонально-протяжної організації,
в спробі уберегти від неї глибинну (очевидно, за своєю суттю необхідну) ірреальність
нашого внутрішнього життя».
Однією з найважливіших сутнісних проблем колекціонування є поява кінцевого
елемента серії. Його відсутність, з одного боку, переживається як нескінченне
страждання, виражаючись в тих самих пам'яткоохоронних акціях і рухах, але з іншого
приносить радість контролю над смертю – «вона дозволяє суб'єкту лише грати в свою
смерть, зображуючи її як річ, а тим самим заклинаючи її».
Відповідно, для того, щоб не випасти з гіперреальності штучне зістарювання
архітектурних об'єктів і переведення їх в пам'ятки архітектури в добу постмодерну
було необхідністю. Діяльність з відбору стала механічною – важливим було не те,
що відбиралось, а що воно відбиралось і включалось в серію. Різниця між пам'яткою
і не-пам'яткою ставала все менш явною і поступово стиралась. Цей процес можна
описати словами Ж. Бодрійара: «Ритуальна саркофагія властива будь-якому
суспільству. Але абсурдною вона стає тоді, коли починає коннотувати природність.
Зруйнована будівля відновлюється, реконструюється, в неї вносяться елементи
старого світу, меблі, картини, для того, щоб воно було якомога більш реальним,
живим, сучасним. Але це фальшива, ідеалізована смерть, підфарбована під життя;
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в глибині її лежить ідея про те, що життя природна, а смерть протиприродна, –
значить, потрібно її натуралізувати, зробити з неї опудало, симулякр життя. І тут
в цьому бажанні продовжити життя зруйнованому об'єкту ховається жорстокість
по відношенню до самого об'єкта. Його природний цикл не може бути завершений,
він не може розвалитися, розсипатися, втратити меблі, вікна, він не може бути
переведений в статус мертвого, хоча його смисли вже неактуальні і мертві, оскільки
сильний страх, що саме людство втратить шанси на вічне життя» [137].
1.3.3 Відображення злому модерністської парадигми на пам’яткоохоронну
діяльність.
Основу пам’яткоохоронної діяльності складають складні системи – практики
збереження людської культури, які розвиваються в своєму властивому їм темпі
охоплення та ускладнення поля впливу. Так, хоча в поле зору пам’яткоохоронної
діяльності архітектура модернізму

потрапила ще

з

к. 1940-х рр. – в період

розквіту модерністської культури, об’єкти домодерністської епохи – історизму
та еклектики 2-ї пол. ХІХ ст., завершення якої завершилося ще на п. ХХ ст., тількино в 1950-х рр. почали включатися в інвентаризаційні списки – майже через століття.
Знаковою подією, яка продемонструвала необхідність переосмислення меж
пам’яткоохоронної діяльності став кейс «Товариства тридцятих» в у Великобританії.
Тоді, в 1969 р. суспільний резонанс викликало часткове руйнування готелю Странд
Палас – будівлю побудовану в архітектурному стилі Ар Деко. Поступово громадські
протести почали поширюватися, населення стало на захист інших не-класичних та немодерністських будівель – тоді ж було збережено будівлю Е.Купера (1928 р.). Поряд
з активістами захист підтримали відомі діячі культури – М. Бінні (засновник SAVE
British Heritage), Д. Харріс (директор RIBA Drawings Collection), письменник і
журналіст С. Дженкінс, які публічно заявили про те, що ці будівлі являють собою
приклади цілої епохи історії британської архітектури. У 1979 р. в галереї Хейуорда на
відкритті виставки: «Тридцяті роки – британське мистецтво і дизайн до війни» було
організовано «Товариство тридцятих», місією якого став планомірний захист об'єктів
британської архітектури к. ХІХ – п. ХХ ст. в цілому, не віддаючи переваги якомунебудь одному стилю. Першою успішною справою цього товариства була кампанія,
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яка розгорнулася після неочікуваного знесення будівлі шинного заводу Фарестоун в
Західному Лондоні, також виконаної в стилі Ар Деко. Галас, який було створено
навколо цього, переконав місцеву владу в необхідності посилення охоронних заходів
по відношенню до таких будівель і призвів до включення в національні реєстри
більше 150 нових сучасних пам'яток архітектури.
Принципи історичного аналізу архітектурної спадщини і виявлення найбільш
цінних зразків було закладено І. І. Вінкельманом ще в 1764 р. [138]. Введені ним в
обіг поняття стилю і еволюції стилів дозволили в подальшому представити
архітектурні процеси як лінійний процес, в якому архітектурні стилі послідовно
змінюють один одного. Ці уявлення дали розуміння тимчасовості і неповторності
кожної з архітектурної епох. Встановлення принципів історичного аналізу при оцінці
культурного значення архітектури минулого в ХІХ ст. сприяло усвідомленню
історично-документальної цінності об'єктів як пам'яток своєї епохи та породило
«ідею недоторканності пам'яток», яка лягла в основу сучасної пам’яткоохоронної
діяльності [139]. Спираючись на цю методологію виявлення пам’яток в 1969 р.
З. Бінецький [63] виявив центральну проблему включення архітектури 2-ї пол. ХІХ
ст. – п. ХХ ст. в поле пам’яткоохоронної діяльності усталену (до сер. ХХ рр.)
теоретичну думку, що 2-а пол. ХІХ ст. є межею між історичною та сучасною (у сенсі
актуальною) архітектурою. Ця думка спиралася на те, що в цей час завершилася епоха
класицизму – самостійного стилю, що закрив чергу великих європейських історичних
стилей, після якого культурне значення архітектурних напрямів еклектики та сецесії
не було виявлено. При тріумфальній ході Сучасного руху вони отримали
безапеляційну характеристику «недоброї епохи» стильового плюралізму. Внаслідок
цього між пам’ятками класицизму та пам’ятками сучасної архітектури виникла
прірва, і тільки з побудовою модерністської історіографії з’явилась можливість
оцінити цей період з точки зору його значущості для розвитку модерністської
культури, що легітимізувало внесення ключових прикладів архітектури 2-ї пол. ХХ
ст. як «попередників» та «піонерів» Сучасного руху.
Пам'яткоохоронна

діяльність

завжди

спиралася

на

англосаксонське

прецедентне право, що означало можливість включення до охоронних списків
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подібних об’єктів. Внесення в реєстри домодерністських об’єктів, дало «зелене
світло» для подальшого включення архітектури еклектики та модерну, незважаючи
на те, що реабілітація цих стилей та дослідження було розпочато значно пізніше.
«Розвиток архітектури є безперервним процесом, – писав Р. Бінецький, – тому
необхідно захистити безперервність охорони характерних прикладів кожного
послідовного етапу. Але це вимагає часу, необхідного для зміни сприйняття. Лише
протягом

багатьох

років

зі

збільшенням

часового

відрізку

в

ставленні

до архітектурної спадщини 2-ї пол. ХІХ ст. і перелому ХІХ – ХХ ст. відбулися значні
зміни. Насправді, тридцяти років досить для цього. Зміна ставлення до попередніх
епох пов'язана з потребою в різноманітності, відчуття цінності виникає при творенні
інаковості і рідкості – старі і цінні речі викликають повагу. Поняття сучасності
використовується кожним поколінням для опису відмінних від минулого явищ
і сучасних йому самому. При цьому тільки наступний зможе назвати його якимось
напрямком або стилем» [63]. Прецедентність пам’яткоохоронної діяльності
дозволила поступово вивести окремі об’єкти за рамки регіональних політичних,
економічних, соціальних змістів і отримати визнання без розробки єдиних критеріїв
цінності окремих стильових напрямів.
Між тим, представлення різних стильових напрямів в світових та регіональних
пам’яткоохоронних реєстрах так і залишалось нерівномірним, що розходилося
з теоретичними уявленнями про розвиток архітектури в рамках постмодерністської
культури із її стильовим та течійним плюралізмом. Відбір пам’яток був економічно,
політично та соціально залежним, хоча і зі втратою модернізмом передових позицій
значення пам’ятки сучасної архітектури і зазнало трансформацій. З к. 1970-х рр.
в національні та міжнародні охоронні реєстри почали включати архітектурні об’єкти,
як пов’язані з естетикою модернізму, так і поза неї (Рис. 1.11). Серед таких сучасних
пам’яток можна згадати: будинок судноплавства Й. Годарта (1979), Амерікан
Рідіатор-Білдінг Д. Хауелса (1980), будівля Гувера Дж. Волліса (1980), Палац Шайо
Л. Аземи (1980), будинок Верре П. Шаро (1982), Морський аеровокзал В. Делано
(1982), Дженерал-Електрік Білдінг Д. У. Кросс (1985), ратуша Хілверсюма
В. М. Дудока (1985), Рокфеллер Плаза 30 Р. Худ (1987), Гардіан-білдінг
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В. С. Роуленда (1989), Денверська публічна бібліотека М. Грейвса (1990), аудиторія
середньої школи Кінг-Сіті Р. Стентона (1991), власний будинок архітектора
Л. Мажореля (1992), універмаг Б’єнкорф С. П. Гаудсміта (1993), Остеркерк (1995),
Швербеластунгскёрпер (1995), Вілла Гота Б. Едмана (1995), водонапірна башта
Шимерт Д. Велдерса (1997), «Сонячний будинок» Д.Н. Малдера (1998), та ін. Між
тим, не дивлячись на те, що географічно та стилістично діапазон пам’яток почав
розширюватися, більша частина об’єктів Ар Деко, неоклассики, радянської
архітектури, архітектури нацистської Німеччини, амстердамскої школи та ін.
продовжували

зберігались

тільки

завдяки

якості

будівництва

й

своїй

монументальності.
В 1970-х рр. закінчилось формування системи пам'яткоохоронної діяльності
(Рис. 1.12) – було створено спеціальні комітети та організації, такі як ІКОМОС,
ICCROM, WHF, які розробили та впровадили механізми виявлення та збереження
універсальних культурних цінностей, спираючись на критерії автентичності
та цілісності, встановили процедури номінування культурної спадщини різних
категорій в запроваджений Список всесвітньої спадщини. Внесення в Список стало
визнанням найвищої культурної цінності об`єкта для всього людства.
Перші об’єкти архітектури к. ХІХ – ХХ ст., які було визнано універсальними
цінностями не мали першорядної архітектурної ціннісної складової – це були
пам'ятки недавньої трагічної історії – концентраційний табір Освенцим (1979) і
повністю відновлений після ІІ Світової війни центр Варшави (1980). Повсюдне
засудження нацизму представило їх як незаперечну універсальну цінність людства –
«пам'ятник мучеництва і опору мільйонів чоловіків, жінок і дітей <...>; він
незаперечно і переконливо свідчить про один з найважчих злочинів, скоєних проти
людства; <...> цей проект, вважалося, що підкріплений такими жахливими доказами,
він буде сприяти підтримці миру в усьому світі» (опис номінації).
Включення політично забарвлених об'єктів до Списку всесвітньої спадщини
проявили змістовні суперечності, які підняли питання про межі доцільності такого
збереження, оскільки дійсною підставою для включення цих та інших політизованих
номінацій до Списку всесвітньої спадщини є, перш за все, ініціатива регіональних
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груп, які прагнули зберегти власні культурні змісти та установки, заручившись
міжнародною підтримкою. Ця ситуація поглибилась заснованими в 1984 р.
попередніми списками пам'яток (Tentative Lists), які мали складалися національними
державами самостійно, спираючись на свої регіональні історії і цінності, на підставі
яких щорічно визначалися об'єкти для внесення до Списку всесвітньої спадщини.
Деякі дослідники наголошують, що ця політизованість пам’яткоохоронної
діяльності, яку було закладено від початку, призвела до нівелювання наукової
незалежності міжнародної організації ІКОМОС. В 1960-і – 1970-і рр. ці структури
були найзначнішими науковомісткими організаціями в галузі охорони культурної
спадщини. З к. 1980-х рр. вони частково втратили домінантну роль, поступово
«розчинившись» серед множинності новостворених міжнародних організацій
та комітетів, напр. такі як TICCIN, DOCOMOMO Int., mAAn та ін. І хоча, завдяки
своєму авторитетові і участі в експертизі ІКОМОС і до сьогодні продовжує
виконувати свою «стволову» функцію в міжнародному охоронному процесі,
її «зрощення» з Комітетом Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО призвело
до втрати своєї специфіки та автономності, з незалежної наукової ІКОМОС
поступово перетворилась на геополітичну організацію.
Проте, які б цілі не переслідували ініціатори політизованих внесень, саме
прецедент включення сучасної матеріальної спадщини запустив низку нових
прецедентів іншої природи. Річ у тім, що прецедентна основа пам’яткоохоронної
діяльності, про яку згадувалось вище, працювала таким чином, що посилання
на подібність не означало тотожності, як аргументацію цінності вона допускала
схожість лише окремих рис. Два перші, безумовно політизовані внесення до Списку,
допустили саму можливість номінування сучасних об’єктів.
В сер. 1984 р. до Списку всесвітньої спадщини було внесено архітектуру
А. Гауді. Не можна сказати, що обґрунтування цієї дії було повним, скоріш,
це внесення

було

очевидним

та

наочним

для

ініціаторів

та

сучасників

і не потребувало додаткових пояснень. «Архітектура Антоніо Гауді – один
із прикладів

видатної

в обґрунтуванні.

неісторичної

архітектури»

–

так

було

прописано
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В 1986 р. до Списку було внесено і місто Бразиліа – з тієї ж самої причини –
своєї очевидності, яка не потребує доказів для сучасників. Бразиліа було описано
як «найбільш повний приклад модерністського урбанізму ХХ століття». І хоча
спадщину самого Ле Корбюзьє було визнано універсальною цінністю лише в 2016 р.,
свого часу формулювання «місто об’єднало ідеї великих адміністративних центрів
та публічних просторів з новими ідеями міського життя, які пропагував Ле Корбюзьє»
була зрозумілою та достатньою. Прецедент внесення сучасного

міста –

найважливіший з точки зору розвитку поняття пам’ятки сучасної архітектури,
оскільки ця дія легітимізувала внесення широкого спектру об’єктів Сучасного руху
в регіональні реєстри, знявши з них шари необ’єктивності місцевого відбору –
ідеологічні, політичні, соціальні, тощо (Рис. 1.13).
З 1996 р. міжнародні організації починають проводити робочі семінари
зі збереження архітектури ХХ ст. – ІКОМОС Seminar on 20th Century Heritage, (10 –
13 червня 1996, Мехіко); ІКОМОС Seminar on 20th Century Heritage (18 – 19 червня
1996 р., Хельсінки); The ІКОМОС Montreal Action Plan 20 Task Force, 2001 р.та ін.
В 2005 р. було створенно спеціалізований комітет ІКОМОС ISC20, який остаточно
закріпив положення сучасної архітектури в пам’яткоохоронній діяльності. Важливо,
що комітет було створено, спираючись на світогляд постмодерної архітектурної
культури – головним завданням якого проголошення виявлення та документування
архітектури ХІХ – ХХ ст. у всьому її різноманітті: «Вимога про видатну універсальну
цінність, що характеризує культурну та природну спадщину, слід тлумачити
як видатну відповідь на питання універсальної природи, загальною або зачепленої
усіма культурами людей. Що стосується природної спадщини, то такі проблеми
проявляються в біогеографічному різноманітності; щодо культури, в творчості
людини – в результаті культурного розмаїття» [87].
1.4. Методика дослідження складання уявлень про пам’ятку сучасної
архітектури
1.4.1 Огляд методів попередніх досліджень, присвячених пам’ятці сучасної
архітектури.
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Попередні дослідження, пов’язані з уявленнями про пам’ятку сучасної
архітектури використовували широке віяло методів історичного дослідження,
зокрема (Рис. 1.19):
− наративний метод (описово-оповідальний), що передбачає збір фактів
та монтаж їх в єдину розповідь, яка розкриває послідовність відповідно до певної
логіки. Отримані висновки були важливі для первинного аналізу розвитку уявлень
про пам’ятку сучасної архітектури. Такі історії конкретних практик збереження
та реставрацій, було представлено, напр., в роботах К. Шмукль–Моллара, Є. Шорбан,
Дж. Даннет, О. Швидковського, Т. Мустонена та баг. ін.;
− створення періодизації, що мала на меті систематизацію історичного
матеріалу та ділення історичного процесу на певні хронологічні періоди. Спроби
вибудувати хронологію подій та виділити періоди було здійснено, насамперед,
М. Кейперс, М. Кашіато, С. Макдональд, Н. Душкіной.
− структурний метод, в рамках якого діяльність зі збереження сучасної
архітектурної спадщини розглядалась як єдина структура стійких зв'язків усередині
системи, які забезпечують збереження її основних властивостей (Х. Хейнен,
Х. Я. Хенкет, Д. Шарп, С. В. Гольдхаген, В. Кіль, В. де Йонг);
− історично–генетичний метод, принцип якого полягав у розгляді будь-якого
явища в його розвитку: зародження, становлення та відмирання. Історизм як спосіб
осмислення минулого, сьогодення і ймовірного майбутнього вимагає шукати коріння
всіх явищ в минулому; розуміти, що між епохами існує спадкоємність, а кожну епоху
треба оцінювати з точки зору її історичних особливостей і можливостей. В результаті
на предмет дослідження вдалося поглянути як на щось цілісне і взаємозалежне, а
цілісність дозволила глибше зрозуміти окремі його елементи. При аналізі
трансформації окремих аспектів пам’ятки сучасної архітектури було встановлено
основні причинно-наслідкові зв'язки в процесі історичного зміни досліджуваного
явища, виділені ті події, що найбільш релевантні для поставлених завдань. Історично
генетичний метод представлений роботами, напр., М. Кейперс, К. Рицарєва,
А. Толстоуш;
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− «кейс–стаді», завдяки якому було досліджено окремі випадки збереження
сучасної архітектури як об’єкту в сукупності всіх його зв'язків (Ф. Каннінгем, Т.
Прудон).
Завдяки цим методам було сформовано онтологію явища та розроблена основна
проблематика досліджень, присвячених розвиткові практики збереження сучасної
архітектури та формуванню уявлень про пам’ятку сучасної архітектури. Щоправда,
оскільки дослідники розглядали окремі аспекти розвитку цих уявлень, цілісної
картини про процес виникнення та розвитку уявлень про пам’ятку сучасної
архітектури створено не було (Рис. 1.14).
1.4.2

Інституціональний

метод

дослідження:

пам’ятка

сучасної

архітектури як інститут.
Новизна дослідницького підходу даної роботи до архітектурної культури
і пам’яткоохоронної діяльності полягає в представленні їх як систем діяльності
й мислення. У сучасних теоретично-архітектурних дослідженнях дієвість подібних
підходів було багаторазово доведено при застосуванні до суттєво різних предметних
напрямків. Принципи миследіяльнісного підходу використовували, зокрема, О. Буряк
(відтворення архітектурного професіоналізму), О. Гелла (середовищний підхід
і партисипація), В. Глазичев (еволюція архітектурної творчості), Б. Єрофалов (теорія
пострадянського міста), О. Зінченко («рух до споживача»), Н. Кондель-Пермінова
(історія української архітектурної освіти), В. Нікітін (розвиток архітектурної
культури), Я. Пундик (архітектурно-проектна пропедевтика), О. Ремізова (теорія
композиційної діяльності, логіка архітектурної мови), О. Раппапорт (перспективи
розвитку

архітектурних

досліджень),

Б. Сазонов

(системи

громадського

обслуговування населення), Н. Хороян (становлення регіональної архітектурної
школи), О. Яровий (будова професійної сфери архітектури) та ін.
Наступне методологічне припущення дисертації полягає в тому, що предмет
даного дослідження має інституціональну природу. Її сутність розкривається
за допомогою моделі інституту як стійкого зв'язку між світом культури й світом
соціальних предметів (О. Генісаретський [140]).
В роботі запропоновано розглядати складання уявлень про пам’ятку сучасної
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архітектури як систему діяльності та мислення, що має інституціональну природу.
Доцільність використання інституціонального підходу в даному дослідженні,
підкріплюється тим, що він дозволяє розглядати пам'ятку сучасної архітектури
як структуру, яка відтворює суспільні відносини [141].
Для О. Генісаретського інститут – це суспільна система, яка формується
завдяки певному відношенню між соціальним предметом – елементом соціальної
системи – і культурним значенням – елементом культурної системи. Дослідження
припускає, що пам'ятка сучасної архітектури являла собою систему кібернетичного
типу, в якій природньоісторичні процеси існують паралельно зі штучнопроектними.
При цьому, культурні значення фігурували як проектні у вигляді моделей соціальних
предметів, а елементи системи проектування відігравали роль природних культурних
процесів. У такому типі інституту культурно обґрунтована проектна дія була
тотожною природному процесу формування культурного значення через нормування
соціального предмета. Завдяки проектній складовій культурний вплив отримав якість
цілеспрямованості, а через нього – культурної свідомості, при якій з'явилась
можливість вільного саморозвитку, відокремленого від соціального існування
(Рис. 1.15).
1.4.3 Відтворення хронології історичних подій та складання періодизації як
методи історичного дослідження.
Становлення уявлень про пам’ятку сучасної архітектури представляє собою
складноорганізований процес, для дослідження якого було розроблено методику
дослідження, яка спиралась на структурно-генетичний метод [142]. Завдяки цьому
методу з’явилась можливість відтворити закономірності розвитку цілісної системи у
всій сукупності структурних залежностей багаторазово для кожного фіксованого
в часі стану. Ця робота передбачає дослідження початкових припущень про розвиток
уявлень про сучасну пам’ятку, про ключові взаємозв'язки і підстави, на яких базується
практика охорони архітектурної спадщини ХІХ – ХХ ст.
Методичною

особливістю

спільного

застосування

миследіяльнісного

й інституційного підходів у контексті історичного дослідження є зосередженість
на послідовності ключових подій в області охорони спадщини сучасної архітектури й
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містобудування та виявленні ланцюжків причинно-наслідкових зв’язків у цьому
багатоаспектному та багаторівневому процесі. Таке трактування історичногенетичного метода визначає характер фактичної основи дослідження, до якої, поруч
із творами засновників і промоторів Сучасного руху, входять хроніка організаційних
зусиль, спрямованих на згуртування прихильників нової архітектури, етапи розвитку
юридичної бази та організаційних структур пам’яткоохоронної діяльності в рамках
досліджуваного періоду, акції громадської підтримки виявленню і збереженню
модерністської спадщини тощо.
Методично важливим при такому способі проведення аналізу є визначення
початкової та фінальної точок протікання досліджуваного процесу. Створення
і збереження спадщини європейської архітектури вперше було гостро поставлено
на порядок денний після катастрофічних воєнних руйнувань, що стало каталізатором
формування ціннісного ставлення до зразків модерністської культури. В атмосфері
довоєнної культури таке ставлення здавалося в принципі неможливим. Провісником
нової культурної практики в пам'яткоохоронній сфері стало внесення в 1947 р.
до місцевого охоронного реєстру будівлі фабрики «Фагус» в Альфельді, спорудженої
за проектом В. Гропіуса і А. Мейєра в 1911–14 рр. Прецедент «Фагуса» розглянуто
в історично-генетичному виведенні як індикатор початкового етапу становлення
ідеології та методології пам'яткоохоронної діяльності, що включає феномен
«сучасної пам'ятки». Як ключову послідовність у цьому процесі розглянуто
ланцюжок подій від післявоєнної реконструкції Роттердама, коли вперше було
розгорнуто

широкомасштабну

системну

політику

збереження

пам’яток

передвоєнного модернізму, і аж до створення у 1988 р. DOCOMOMO Int., тобто
до моменту, коли інституалізація пам’ятки сучасної архітектури набула незворотного
характеру. На протязі періоду між цими двома моментами було визначено вирішальні
події, які закріпили модерністські уявлення про сучасну пам’ятку і в підсумку
привели до формування даного культурного інституту в його структурній повноті.
А саме:
− включення в ціннісний ряд (в реєстр або перелік пам'яток)
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− забезпечення можливості відновлення і наукової реставрації (технологічна
сторона);
− включення в різні просторові контексти (містобудівні, ландшафтні)
− формулювання теоретичних основ поняття пам’ятки сучасної архітектури;
− можливість просвітницької роботи та навчання (Рис. 1.16).
Ряд історій включення сучасних архітектурних об’єктів в пам’яткоохоронну
діяльність, які розглянуті, представляють собою хронологічно побудовані етапи
складання практики збереження, всередині якої виникали уявлення про пам’ятку
сучасної архітектури. Виділені етапи розвитку було систематизовано згідно умовного
ділення на хронологічно вибудовані періоди. Кожний з періодів мав ознаки зміни
уявлень про пам’ятку сучасної архітектури, які було визначено шляхом
порівняльного та причинно-наслідкового аналізів передумов виникнення явища,
контекстів, мотивів ініціаторів діяльності, послідовності подій, пов’язаних із
збереженням об’єкту, розповсюдження подібної охоронної практики на інші об’єкти,
впливу на розвиток пам’яткоохоронної діяльності в цілому.
За допомогою контекстуального аналізу, було виявлено явища позапрофесійної
природи як модерністської так і постмодерної доби, які мали вплив на формування
інституту пам’ятки сучасної архітектури в рамках своїх реальностей, напр.,
формування нових ринкових відносин; стрімкий розвиток індустрій туризму, розваг
та інформаційних технологій; інституалізація архітектурних музеїв; розробка
програм збереження сучасної культурної спадщини.
Оскільки більша частина емпіричного матеріалу відноситься до 2-ї пол. ХХ –
п. ХХІ ст. і охоплює територію Північної Америки, Західної і Східної Європи,
включно

з

Російською

Федерацією,

дослідження

було

обмежено

цими

хронологічними та географічними рамками.
Висновки першого розділу
1. Періодизація розвитку уявлень про пам’ятку сучасної архітектури, яку було
розроблено М. Кейперс, представляла собою узагальнену модель, в якій не було

92

враховано нерівномірність та багатоплановість розвитку процесів, а також
взаємозв’язок із змінами парадигм архітектурної культури.
2. Виявлено п’ять типів трактувань поняття «пам’ятка сучасної архітектури»,
які склалися протягом 2-ї пол. ХХ ст.:
- «доктринально-модерністські», які стосуються виключно до архітектурної
спадщини доктринального модернізму;
- трактування в дусі «інших модернізмів», що поширюються на течії
з частковими ознаками модернізму, які відходять від канону Сучасного руху;
- «вестернізовані» трактування, що мають західноцентристську орієнтацію;
- трактування в логіці концепції «інтернаціонального стилю», які приписують
сучасній архітектурі цивілізаційну всезагальність і, відповідно, не вибудовують
ієрархії культурних регіонів;
- «інтеграційні» трактування, які охоплюють архітектуру к. ХIХ – ХХ ст.
у всьому її течійному і стилістичному розмаїтті.
3. Уявлення про пам’ятку сучасної архітектури було утверджено як складову
загальної архітектурної культури, завдяки тому, що категорію «пам’ятка сучасної
архітектури» (в різних трактуваннях) було закріплено в юридичному нормативному
полі.
4. Процес асиміляції памяткоохоронною системою уявлень про пам’ятку
сучасної

архітектури

гальмувався

низкою

обставин

–

у

теоретичному

дискурсі закріпилися різні розуміння категорії «сучасний» та, зокрема поняття,
«сучасна архітектура»; оскільки вони походили з різних джерел, то й відповідні ним
критерії цінності памяток протирічили одне одному, бо мали якісно різну природу;
те, що сама філософія модернізму мала двоїсту природу; межі понять сучасної
та несучасної архітектури були досить розмитими внаслідок незавершеності розвитку
модерністської

культури;

архітектурний

модернізм

не

оминув

політичної

ангажованості, що ускладнило порівняльну оцінку пам’яток Сходу та Заходу; багато
складнощів створювали культ технологічністі та функціоналізму «сучасної
архітектури», її одночасні неунікальність та елітарність, нерідко програмна
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тимчасовість тощо; фактичний західноцентризм архітектури Сучасного руху попри
прокламований інтернаціоналізм модернізму.
5. Безперервність

процесу

відтворення

модерного

архітектурного

професіоналізму у розділі поставлено у залежність від можливості різнобічного
оперування архітектурними ідеями, які наповнюють знаннєве поле. Відтак, задля
верифікації цих ідей необхідно збереження ключових оригінальних творів у їх
цілісності та автентичності.
6. Виявлено та зафіксовано суттєві відмінності уявлень про пам’ятку сучасної
архітектури в модерністський та постмодерністський періоди, що було пов’язано як
із внутрішньопрофесійними, так і з загальнокультурними процесами.
7. Виявлено переважно вузько аспектну орієнтацію наявних досліджень,
присвячених проблематиці пам’яток сучасної архітектури, внаслідок чого не було
відтворено цілісної картини історичного процесу, у т.ч. зміни багатоманітних впливів
на розвитком основного поняття. В роботі запропоновано розглядати процес
формування уявлень про пам’ятку сучасної архітектури, як систему діяльності та
мислення, що має інституційну природу. Відтворення на цій основі логіки
походження та хронології історичних подій дозволяє вийти на побудову науково
обґрунтованої періодизації досліджуваного процесу.
Результати досліджень даного розділу наведено в таких публікаціях:
1.Антоненко Н. В. Боротьба архітектурних напрямів ХХ ст. та її відображення
в пам’яткоохоронній діяльності. Комунальне господарство міст. Зб. наук. праць. 2018.
Вип. 142. C. 217–230.
2.Bouriak A., Antonenko N., Lavrentiev I. Leonid Tyulpa – the Architect of the
Period of Mass Industrial Development. ZARCH, El Vivienda Masiva Moderna / Modernist
MassHousing Legacy. 2017. Is. 8. P. 154–169.
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РОЗДІЛ 2.
ПЕРЕДУМОВИ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ ПАМ’ЯТКИ СУЧАСНОЇ АРХІТЕКТУРИ
В РАМКАХ МОДЕРНІСТСЬКОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ КУЛЬТУРИ
2.1 Перший модерністський об'єкт зі статусом пам'ятки - фабрика
«Фагус» та В. Барнер
2.1.1. Внесення фабрики «Фагус» в охоронний реєстр
Основою для формування списків пам’яток архітектури стали регіональні
історії та краєзнавчі дослідження, значення яких зросло після Другої світової війни
на тлі переосмислення культурних цінностей, як глобального, так і місцевого
значення. В найбільшому ступені пошук нових культурних змістів був актуальним
для країн, які програли у війні – Німеччині, Австрії, Італії та ін., перед націями яких
повстало завдання пошуку нових національних ідентичностей, очищених від тавра
націй-вбивць, злочинців, мучителів людства.
Так, погляд післявоєнних істориків та краєзнавців в Німеччині було направлено
на збереження та відтворення цінностей донацистських періодів. Саме в контекстах
таких «намистин» регіональних цінностей та змістів могла вибудуватися нова
антинацистська архітектурна культура Німеччини.
Фабрика «Фагус» В. Гропіуса та А. Майєра (1911) була першою сучасною
пам’яткою, яка потрапила в пам’яткоохоронні реєстри. Ініціатором включення цього
об’єкта в інвентаризаційні списки був місцевий директор краєзнавчого музею
В. Барнер, який в 1946 р. зважив, що дана споруда є місцевою пам’яткою, яка вже
укорінилася в свідомості місцевих мешканців як цінна, і тому варта збереження та
особливого ставлення. Тогочасний власник підприємства підтримав ініціативу, та зі
свого боку гарантував забезпечити впровадження всіх заходів, необхідних для
збереження об’єкту. В 1987 р. фабрику було реставровано, а в 2011 р. об’єкт було
внесено до Списку всесвітньої спадщини (Рис. 2.1).
Надання статусу пам’ятки об’єкту сучасної архітектури відбулося випадково,
поза тиску архітектурної спільноти, в загальнокультурному полі і спиралось, в першу
чергу, на історично-культурну цінність, визначену поточними політичними умовами.
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Такі разові акції зі збереження окремих сучасних об’єктів, які було ініційовано
приватними особами з особистих поглядів, можна було спостерігати у різних
куточках світу – об’єкти Г. Рітвельда в Нідерландах, Ф. Л. Райта в США,
Е. Мендельсона в Німеччині, Ле Корбюзьє в різних куточках світу. Меценати,
які мали фінансову змогу утримувати об‘єкти, стримували спотворення чи знищення
архітектури до моменту включення механізмів державної пам’яткоохоронної
системи, якими уможливлювалось державне бюджетне фінансування утримання
об’єкту, а також ремонтних та відновлювальних робіт.
2.1.2 Розгортання програм інвентаризації сучасної архітектури в Німеччині
Реалізація позапрофесійної разової ініціативи В. Барнера виявилась спусковим
механізмом для внесення та провадження охоронних заходів щодо іншої довоєнної
німецької архітектури, яка мала подібний (за відчуттям антинацистської природи)
ступень цінності в окремих землях – один за одним сучасні німецькі об’єкти почали
опинятись під захистом держави. Серед перших таких об’єктів у списки було внесено:
Хаус-ам-Хорн Г. Мухе (1950), турбінний завод AEG П. Беренса (1956), берлінські
робітничі селища – Вайсенхоф (1958), Хуфайзен (1959), Сіменсштадт (1959).
Примітне, що на момент внесення вік більшості включених пам’яток сучасної
архітектури не досяг навіть 30 років. Це входило в протиріччя з загальноприйнятими
строками щодо віку потенційних об’єктів-пам’яток, який, як правило, коливався на
той момент в межах 50 – 100 років, але в політичному контексті це не відігравало
вирішального значення.
В 1961 р., всього через кілька тижнів після зведення Берлінської стіни,
відбулась щорічна зустріч західнонімецьких реставраторів та пам’яткоохоронців
присвячена збереженню сучасної архітектурної спадщини, після якої було розгорнуто
діяльність по включенню окремих об'єктів сучасної архітектури в пам’яткоохоронні
реєстри Німеччини. Ця діяльність (під кер. Д. Хофман–Акстелна, К. Хаскельсбергера)
набула програмного характеру, формування списків велося одночасно по обидва боки
Берлінської стіни. Завдяки програмі інвентаризації будівель 1919 – 1945 рр. в Берліні
вже в 1972 р. в охоронні списки було включено 171 об'єкт сучасної архітектури [41].
Цей період описували як новий, актуальний вибух кордонів традиційного збереження
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пам’яток у Німеччині. Саме завдяки інвентаризаційним програмам статус пам’ятки
отримали: «Біле місто» в Райнікендорфі (Берлін) О. Р. Сальвісберга (1971),
Фалькенберг Б. Таута (1977), селище им. К. Легіна (1977), а також будинок Лемке
Л. Міс ван дер Рое (1977), башта А. Ейнштейна Е. Мендельсона (1976). В цей
же період відбулася і міжнародна протестна кампанія проти знесення модерністських
будівель М. Стама в Новому Франкфурті, яка мала широкий розголос у світі [143].
З сер. 1970-х рр. було розпочато реставрації ключових німецьких
модерністських комплексів. В опублікованих звітах, було прописано підходи
до збереження сучасної архітектури та запровадженні методики збереження сучасних
матеріалів. Особливе значення набули роботи, які було присвячено великим
житловим комплексам-селищам 1920-х – 1930-х рр. (Й. Посенер, В. Керин, Д. Томіш,
Б. Дрешер, Р. Морман, С. Штерн, Р. Клинар, Х.-Й. Попстар, Й. Йорген, Й. Бінсен,
Д. Рейншле-Вайнманн, Р. Байер-де-Хан, Л. Кошнік та ін.). В цих роботах уявлення
про пам’ятку вийшли за звичні для історичної спадщини межі якостей матеріальності,
а охорону пам’яток предстало як діяльність зі збереження компільованих історичнокультурних та професійно-архітектурних змістів.
Наприкінці 1970-х рр. було інвентаризовано основний обсяг сучасної
архітектури міжвоєнного часу; тоді ж було розпочато роботу з дослідження
й виявлення найбільш цінних об’єктів повоєнного часу, таких як: Ландштрассе
в Ростоці (1979), чайний павільйон Е. Кауфмана та У. Мютера (1970-ті рр.), КарлМаркс-аллеє (1970-ті рр.).
В 1984 р. відбулась Берлінська щорічна конференція західнонімецьких
консерваторів, яку було присвячена охороні промислових пам’яток. Ця конференція
остаточно

закріпила

в пам’яткоохоронній

уявлення
діяльності

про

пам’ятку

Німеччини,

яке

сучасної
охопило

і

архітектури
промислові,

і інфраструктурні об’єкти, і великі житлові комплекси. Питання про розробку заходів
збереження німецької сучасної архітектури в 1988 р. було розглянуто вже
на глобальному рівні – на семінарі ІКОМОС, де обговорювались можливості
внесення окремих об’єктів німецької сучасної архітектури в Список всесвітньої
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спадщини. В 1996 р. в Список було включено першу номінацію німецької пам’ятки
сучасної архітектури – «Баухаус та його об’єкти у Веймарі, Дессау та Бернау».
Завдяки активній пам’яткоохоронній діяльності по відношенню до сучасних
архітектурних об’єктів до 2016 р. тільки в пам’яткоохоронних списках Берліна: біля
75% всіх пам’яток складали об’єкти довоєнної сучасної архітектури, а 8% –
післявоєнні, списки яких продовжують поповнюватися.
Незважаючи на те, що передумовою внесення сучасних пам’яток цього періоду
була спроба переосмислити актуальні історичні події, започаткований процес так і не
досяг свого завершення. Було осмислено і виділено цінності модерністської
архітектури періоду Веймарської республіки, так само як і цінності повоєнної
архітектури з обох боків Берлінської стіни. Між тим, відношення до архітектурної
спадщини Третього Рейху досі не сформувалося і є гострою дискусійною проблемою
пам’яткоохоронців (Рис. 2.2), хоча спроби осмислення було зроблено ще наприкінці
1960-х рр. – в 1967 р. вийшла епохальна робота А. Теута «Архітектура Третього
рейху», в 1968 р. – «Архітектура і політика в Німеччині» Б. М. Лейн. Вся територія
Німеччини виявилась суцільною мережею негативної культурної спадщини. З одного
боку вони являли собою меморіали беззахисним жертвам, а з іншого – нагадували
суспільству про їхню роль в якості злочинців. Н. Хьюз писав: «Спадщина Третього
Рейху залишається деспотично репресивною. Її архітектурні прояви є незручними
пам’ятками, які нагадують про факти, яких би краще не було, спадщина, яку ніхто не
хоче, яку б мали б зруйнувати чи сховати» [144].
Показовим прикладом розвитку уявлень про пам’ятку сучасної архітектури
як загальнокультурної цінності, витоки якої лежать в політично-історичному полі
може слугувати історія аеропорту Темпельхоф в Берліні. Цінність архітектури
аеропорту розглядалася в залежності від конкретних політично-історичного
контекстів, які змінювались з часом, та особливостей прийняття цієї сторінки історії
кожним новим поколінням. Форма меморалізації в цьому випадку не могла бути
сталою, вона залежала від дистанції сприйняття та трансформацій розуміння
й прийняття історичної трагедії всередині німецького суспільства.
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Стару будівлю аеропорту Темпельхофа було побудовано в 1923 р., вона
вважається однією з перших будівель аеропортів у світі. В 1933 – 1936 рр. на території
було побудовано тюрма Колумбіахаус, яка згодом стала концентраційним табором.
Нову будівлю аеропорту було зведено Е. Сагебілем за дорученням Міністерства
авіації Рейху в 1939 – 1945 рр. і поєднувала основну функцію з виробництвом
озброєнь для військ «СС». Це була одна з найбільших будівель свого часу з дахом
понад 1200 кв. м та загальною площею близько 300 тис. кв. м. – «мати всіх
аеропортів», як його назвав Н. Фостер.
Велична будівля аеропорту виглядає безумовною пам’яткою архітектури – ядро
цілого району, задум якого передбачав безкінечність візуального сприйняття
і структурування транспортних маршрутів, мегаломанізм яких зрісся з тканиною
міста. Дослідники визнавали комплекс пам'яткою національного і європейського
значення як монументальне свідоцтво історії авіації та міського планування –
у 2011 р. будівля аеропорту Темпельхоф було удостоєне звання «Орієнтир цивільного
будівництва в Німеччині». І хоча для повноцінного розвитку та можливості
відтворення архітектурного знання, не повинно бути «білих плям», оскільки кожний
витвір

сучасної

архітектури

є

свідоцтвом

діалектичного

та

характерного

протистояння традицій та інновацій свого часу, важка травма так і не дала можливості
подивитися на цей архітектурний спадок у суто професійному архітектурознавчому
контексті, оскільки

відстороненість

від

трагедійності

провокувала

здавану

реабілітацію або навіть героїзацію націонал-соціалістичних ідей.
Довгий час, до зруйнування Берлінської стіни, аеропорт був позитивно
представлений як символ «звільнення Темпельхофа», який відображав, по-перше,
відновлення міста після війни – монументальне будівництво аеропорту практично не
було зруйноване і майже відразу було реконструйовано американськими військами,
по-друге, це було посилання на героїчні події 1949 – 1950-х рр., коли західні союзники
не дозволили радянським військам захопити Західний Берлін. Ця репутація об’єкта
довгий час дозволяла «ховати» за такими сенсами історію антилюдяності цього місця
– аспекти «негативного культурного наслідування» було виведено з публічного
дискурсу та підмінені позитивними. Тортури, концентраційні табори, тероризм
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берлінських опозиційних угруповань, а також поневолення тисяч робітників
не вписувалися в роблену глянсову картину післявоєнного періоду. Н. А. Сільберман
писав: «Телебачення реальності перетворює ІІ Світову війну і нацистів в привабливу
документальну мильну оперу, замість того, щоб представляти історію, яку нам
потрібно прийняти з гіркотою» [145].
Ігнорувати «темний бік» споруди стало неможливо, коли при археологічних
розкопках було віднайдено сліди концентраційного табору і знахідки стали
надбанням громадськості – Темпельхоф був єдиним концентраційним табором у
центральному районі столиці. Саме в ньому підневільні робітники, у більшості
українці, збирали бомбардувальники Юнкерс Ю-87 «Штуки», виживаючи в жахливих
умовах казарм, які було зруйновано в 1943 – 1944 рр. Аеропорт був частиною цілісної
терористичної мережі яка з 1933 р. простягалася над Берліном із головним офісом
служби безпеки рейху на Принц-Альбрехт-штрассе. Пам’ятка з відновленими
структурами ворожої нацистської Німеччини та розмитими, знищеними слідами
місця людської трагедії вимагала переосмислення до підходу її збереження.
Свідченням того, що така пам’ятка з глибинними політичними та історичними
підтекстами не може повноцінно увійти в пам’яткоохоронне поле, свідчить місцевий
референдум 2014 р. щодо внесення аеропорту Темпельхоф до Списку всесвітньої
спадщини. Кворуму рішення не отримало.
2.1.3 Поширення уявлень про пам’ятку сучасної архітектури як
загальнокультурної цінності
К. Шльогель писав: «Ми повинні знати всі деталі шляхів смерті: скільки людей
було замкнено в камерах і скільки квадратних футів на душу населення вони мали;
план казарми, ширина ліжка, виміряна в сантиметрах; ритм, в якому спресовані тіла
поверталися в бік; відстань від квадрата переклички до кар'єру; температуру
в залежності від сезону. Порахувати сходинки сходів, якими вели ув’язнених,
і переконалися,

де

вони

знаходились.

Порядок

терору

було

відображено

в її мозку(....). Ті, хто хоче знайти свій шлях в топографії терору, повинні бути
інформовані і розуміти жаргон, зрозумілий тільки присвяченим». Так, в 1962 р.
в реєстр пам’яток було внесено новостворенний меморіал в с. Лидице (Чехія),
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а в 1963 р. в списки пам'яток було внесено територію і сам будинок німецького
концтабору в районі села Грос-Розен (Польща). Першими номінаціями до Списку
всесвітньої спадщини були також пам’ятки архітектури, пов’язані з трагедією
ІІ Світової війни – польські світлини: концтабір Освенцим (Аушвіц) та відбудований
після війни історичний центр Варшави.
Такі уявлення про пам’ятку сучасної архітектури (М1) виникали в загальних
соціально-культурних контекстах, коли рушійною силою були політичні змісти.
Оскільки такі пам’ятки являли собою архітектурні споруди, то в подальшому
їх цінність могла бути переосмислена з суто професійної точки зору в рамках
архітектурної культури або являти собою складні компіляції ціннісних змістів
Прикладом розвитку подібних уявлень про пам’ятку сучасної архітектури на
пострадянській території могло би стати внесення до пам’яткоохоронних реєстрів
будівель, пов’язаних з системою ГУЛАГ, коли осмислення цінності – особливостей
і сенсів архітектури – зіставлене з політично-історичними контекстами їх зведення.
Розвиток цих уявлень знайшов відображення і в Україні – в 2019 р. виникла
ініціатива включення до Списку всесвітньої спадщини Чорнобільської зони – місця
великої людської трагедії, цінність якої сьогодні обґрунтовують з точки зору
історичної значущості, природних умов, а також унікальної архітектурної спадщини.
Передбачається, що пам’ятка включатиме місто Прип’ять, минулі пункти
дезактивації техніки, бетоноперевантажний вузол, а також радянську загоризонтну
радіолокаційну станцію для системи раннього виявлення запуску балістичних ракет
«Дуга» (Рис. 2.3).

2.2

Масова

нобілізація

модерністських

об’єктів:

післявоєнна

реконструкція Роттердама
Велика частина повоєнних реконструкцій європейських міст являла собою
відтворення образу міст домодерністської доби, коли пам'яткоохоронна діяльність
допомагала виявити ключові об'єкти-орієнтири, навколо яких вибудовувалася
псевдоісторичне середовище. Такий підхід до відновлення був спробою повернути
містам втрачену історичну пам'ять, яку було знищено під час військових дій.
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В противагу історично орієнтованій тенденції, модерністські реконструкції мали
на меті розбудову нових якісних для життя міст, уявлення про які було закладено
авангардними архітекторами 1920-х – 1930-х рр. Саме під час таких реконструкцій
природньо виникло альтернативне уявлення про пам’ятку сучасної архітектури –
як реліквій довоєнної модерністської архітектури. Ключовою подією в розгортанні
цих уявлень була реконструкція Роттердаму, коли місто було перетворено
на виставку сучасної архітектури, апробувавши в великому масштабі модерністські
рішення, розроблені в довоєнний період, коли Нідерланди були в авангарді
архітектурних експериментів Сучасного руху. Сприятливою умовою для виникнення
уявлень про пам’ятку сучасної архітектури, була розвинута пам’яткоохоронна
практика, становлення якої не було перервано війною.(Рис. 2.4).
2.2.1. Пам’яткоохоронний бекграунд: історія розвитку пам’яткоохоронної
діяльності в Нідерландах до і під час ІІ Світової війни
10 травня 1940 р. німецькі війська насильно вторглися в Нідерланди,
але фактичне керівництво державою опинилося в руках німецького керівництва з 29
травня. У цей двотижневий проміжок часу держава короткостроково була
під контролем генерала нідерландської армії Г. Г. Винкельмана, який встиг
впровадити важливі адміністративні і соціальні рішення, серед яких були і правові
регулятиви в галузі охорони пам'яток. Ці міри були гострою необхідністю –
національна спадщина стрімко знищувалась бомбардуваннями.
Як першочерговий захід Г.Г. Вінкельман з залученням генерального секретаря
Департаменту громадських робіт Д. Г. В. Спіценом 21 травня 1940 р. прийняв І Указ
про реконструкцію. Цим указом д. іст. наук Д. А. Рінгера було призначено урядовим
комісаром з реконструкції і розроблена сувора процедура практичної організації
реконструкційних робіт: було організовано міжвідомчу співпрацю і створено
урядовий орган, який забезпечував раціональний розподіл дефіцитних будівельних
матеріалів. 24 травня 1940 р. Вінкельман прийняв ІІ Указ про реконструкцію, згідно
якому повноваження урядового комісара було розширено: він мав компетенції
розробляти обов'язкові проекти реконструкцій, затверджувати проекти, складені,
іншими, отримав право експропріації нерухомого або рухомого майна. Завдяки цим
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указам на національному рівні було введено регулювання охороною пам'яток
компетентним керівництвом, яке могло проводитися і у воєнний час. Департамент
з питань освіти, науки і захисту культури продовжив діяльність з інвентаризації
та опису голландських пам'яток, розробки проектів відновлення зруйнованих
пам'яток та контролю їх реалізації [146].
Вже в сер. 1940-х рр. німці активно цікавилися, яким чином відбувається
регулювання

пам'яткоохоронної

діяльності

в

Нідерландах,

і

той

факт,

що законодавчого регулювання ще не було розроблено, ними було сприйнято
негативно. З точки зору їхньої ідеології, збереження місцевих пам'яток мало довести
та закріпити «історичне» право на диктат німецької нації в країні. Департаменту
з питань освіти, науки і захисту культури було поставлено задачу в найкоротші
терміни підготувати проект закону про охорону пам'яток. Потреба в ньому
загострювалася і в зв'язку з активним вивозом з країни творів мистецтва, збитком
нерухомих пам'яток, некомпетентним проведенням розкопок, і з прагненням німців
закріпити «історичне» право на диктат німецької нації шляхом збереження
правильних, з точки зору німецької ідеології, пам’яток архітектури [71].
Для полегшення визначення чи є об'єкт пам'яткою для кожної провінції було
підготовлено та випущено преференційні списки голландських пам'яток історії
та мистецтва. Заборона зносити або вносити зміни в об'єкти, які було включено
до списку пам'яток, неухильно дотримувалася, не дивлячись на складні обставини, які
склалися. Більш того, пріоритетність збереження пам'ятки була вище, ніж можливість
експлуатації будівлі. Дозвіл урядового комісара був необхідний і при проведенні
нереставраційних робіт – на проведення нових земляних робіт, будівництва
гідротехнічних споруд, залізничного, комунального і цивільного будівництва.
Примітно, що положення Указу поширювалися на всю територію міст, включаючи
і ті райони, які не постраждали від військових дій.
Проект закону про пам'ятки було таємно підготовлено невеликою групою
фахівців з різних відомств під кер. проф. Я. A. Г. Ван дер Стера і відправлений
окупаційному уряду для розгляду в жовтні 1940 р. Він складався з 53 статей.
Пропозиція мала централізований характер, що було посилено особливими умовами

107

окупації.. Критеріями захисту нерухомих пам'яток були: краса, наукове значення,
історичні спогади і значимість для характеру міського або сільського способу
або ландшафту. Передбачалось створити умови для захисту як рухомих так
і нерухомих пам’яток. Оскільки добір всіх пам'яток, які підлягають захисту на основі
цих критеріїв і коректний опис цінних характеристик зайняв би надто багато часу,
було запропоновано, щоб все нерухоме майно, про яке йдеться в попередніх списках
голландських пам'яток історії та Мистецтво було поставлено під захист.
Ключовою вимогою закону було створення Ради з пам'яток, яка, будучи
підрозділом

Рейхского

комітету,

повинна

була

добровільно

інформувати

Генерального секретаря з усіх питань, що стосуються захисту пам'яток. В компетенції
Ради пам’яток також входили: внесення історичних будівель у списки, заборону
на знесення, переміщення, зміну або використання пам'ятки без дозволу.
Крім цього, було накладено додаткові обмеження на власників пам'яток
і прописано покарання в разі порушення. В законі було прописано, що турбота про
первозданне збереження духовної спадщини народу – це один з найголовніших
обов'язків уряду. Крім того, було заявлено про необхідність визнання цінності
пам'яток як загальнокультурної спадщини: «Велика частина досягнень цивіллізації –
це

продукти її науки і мистецтва. Власники культурних цінностей є тільки

тимчасовими зберігачами загального майна, яке має бути передано наступним
поколінням. Вони повинні розуміти цю задачу і виконувати її як добрі люди» [51].
Згідно з проектом закону правовий захист здійснювався шляхом внесення
об'єктів до реєстру пам'яток, що охороняються, і системи документування. Законом
не був передбачений єдиний реєстр пам'яток, оскільки загальні положення охорони
поки не було врегульовано – детальна класифікація будівель на цьому етапі стала
б дуже трудомісткою, і загальмувала охоронні процеси. Крім того, існувало
побоювання, що незареєстровані пам'ятки опиняться під ще більшою загрозою.
Даний закон не було прийнято через протиріччя між голландськими
чиновниками і німецькими окупантами. Німці виступали проти заборони експорту
рухомих пам'яток, тому закон відправляли на доопрацювання знову і знову,
але це не приводило до компромісного рішення.
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У

вересні

1941

р.

комісар

провінції

Північний

Брабант,

A. Б. Г. M. ван Ріекворсель виступив проти внесення чергових поправок до проекту
закону. На його думку, необхідності в загальному законі про пам'ятки вже не було,
роботи Державної комісії і Національного управління по збереженню пам'яток,
Археологічного товариства, асоціації Хендріка де Кайзера і ін. організацій і ініціатив
приватних осіб достатньо, оскільки нерухомі пам'ятники досить відомі і збережені;
громадська думка більше не допустить їх порушення або обмеження. Але наприкінці
1941 р. питання про необхідність прийняття закону підняли знову. В травні 1942 р.
Нідерландська рада з культури, яку було засновано окупантами в якості надбудовної
організації у справах мистецтва і культури в к. 1941 г., знову відхилила оновлений
проект закону про збереження пам'яток, через те, що схему управління було
недостатньо централізовано.
Умови повсякденного життя в країні ставали все важче, всі ресурси було кинуто
на посилення німецької військової промисловості і будівництво нової лінії оборони
вздовж узбережжя Північного моря [147]. Було прийнято суворі правила економії
будівельних матеріалів, ускладнився механізм отримання дозволів. У червні 1942 р.
було оголошено загальну заборону на будівництво, яка унеможливила отримання
дозволу на реставрацію пам’ятки. Більш того, ряд пам'яток було розібрано для
будівництва оборонної Атлантичної стіни.
Незважаючи на скрутні умови, голландські спеціалісти продовжили розробку
проекту закону про збереження пам’яток. В 1943 р. після ряду обговорень було
представлено чергову версію закону, в якому було враховано побажання
Нідерландської ради з культури про посилення централізації управління процесами
збереження пам'яток. Закон було сприйнято дуже критично, оскільки його прийняття
означало вбудування в систему, яка насаджувалась окупантом. Цей закон виключав
створення організації, що базувалась на довірі населення до уряду, тому було
рекомендовано відмовитися від прийняття закону. Так, укази Вінкельмана
залишались єдиними регулятивами пам’яткоохоронної діяльності до кінця війни.
Під час звільнення Нідерландів від нацистів з вересня 1944 р. по 5 травня
1945 р., багато пам'яток було пошкоджено і знищено. Деякі пам'ятки, реставровані
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після 1940 р. було зруйновано повторно – напр., вежі голландської реформатської
церкви в Вагенінгене або церква в Шерпензеле. Втрати численних пам'яток призвели
до підвищення усвідомлення цінності національної культурної спадщини.
Відразу після капітуляції Німеччини 7 травня 1945 р. генерал Г. Г. Вінкельман
прийняв постанову, згідно з якою об'єкти, визнані пам'ятками, не могли бути знесені
або змінені без попереднього дозволу Національної комісії зі збереження пам'яток,
а порушення цього положення мало юридичні наслідки. Паралельно Державна
комісія зі збереження пам'яток взяла на себе ініціативу просунути прийняття указу
про збереження пам'яток в надзвичайних ситуаціях як тимчасовий захід, який
повинен був діяти до 1 січня 1947 р. Концепція цього указу була таємно підготовлена
членами комісії під час війни, в консультації з посадовими особами з Департаменту
фінансів та Департаменту реконструкції. Цей указ містив 13 статей, в ньому:
містилася заборона на знесення пам'ятника або часткову реконструкцію без дозволу
компетентного органу, крім виконання незначних ремонтних робіт; дозвіл необхідно
було отримати тільки для пам'ятників, внесених до списків; Раді пам'ятників
необхідно провести роботу з виявлення і документування ушкоджень пам'ятників
внаслідок

військових

дій;

власники

пам'яток

повинні

терпіти

виконання

реставраційних робіт, які будуть здійснюватися за рахунок держави; порушення
закону передбачало адміністративну відповідальність [51].
20 червня 1946 р. було створено Тимчасову раду з пам'яток, перед якою було
поставлено завдання розробити ефективну схему захисту пам'яток. Структура Ради
передбачала створення п'яти окремих комітетів – з вивчення старожитностей,
збереженню пам'яток, музеїв, опису пам'яток і захисту від військових небезпек. Тоді
ж Державне бюро з охорони пам’яток організувало Консультаційний комітет
зі збереження образу міст та сел. В перший же рік свого існування комітет відвідав
міста Гронінген, Неймеген, Арнем, Наарден, Мідделбург, Слуас, Субург, Весткапелле
інші

райони

Зеландії

у

зв’язку

із

планами

реконструкції.

Наполегливо

рекомендувалося не вносити зміни у вуличні планування без попереднього
ознайомлення та затвердження Національною комісією.
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21 грудня 1946 р. до Тимчасової Ради з пам'яток було представлено черговий
проект закону про збереження пам'яток, але його було відхилено, оскільки з практики
виявилося, що тимчасової схеми захисту досить, почасти тому, що є можливості поза
її межами знаходити фінансування для відновлення пам'ятників, які постраждали від
насильницької війни. Ця чергова відстрочка дозволила включити в проект визнання
значущості історичного міста. Крім захисту окремих пам'яток, він повинен був
сприяти збереженню образів історичних міст і сел, включаючи первинне будівництво
вулиць і площ, каналів і мостів.
В 1947 р. Державне бюро з охорони пам’яток було реорганізовано
в Нідерландський державний департамент з охорони національних пам’яток (RDMZ),
головним завданням якого стали інвентаризація та документація цінних предметів
культурної спадщини. Тимчасовий закон про збереження пам’яток (з трьома статтями
стосовно знесення та ремонту, кримінальних та перехідних положень) вступив у силу
в 1950 р. Проект Закону про охорону пам’ятки готувався протягом 1957 – 1960 рр.,
паралельно з пам’яткоохоронцями над проектом працювали і сторонні організації –
Асоціація голландських муніципалітетів (VNG), Бонд Хєємшут та Нідерландський
інститут житлового будівництва (NIVS). Він діяв до 1961 р., коли, нарешті, в силу
вступив Закон про охорону пам’яток [148].
Завдяки безперервному розвитку пам’яткоохоронної діяльності в Нідерландах
склалися сприятливі умови, з одного боку, для збереження історичної архітектури
(до 1850 р.), а з іншого – для сучасної авангардної архітектури 1920-х – 1930-х рр.,
яка стала видимою для пам’яткоохоронних організацій після війни.
2.2.2 Післявоєнна промоція модерністської реконструкції Роттердаму.
Найбільш постраждалим від війни голландським містом був Роттердам, бл. 80
тис. чол., 13% населення, залишилися без даху над головою, центр міста було
повністю знищено. 18 травня 1940 р., міська рада Роттердама доручила архітекторові
міста В. Г. Віттевеєну терміново розробити план нового міста на 2 млн. жителів (Рис.
2.5) [149]. Швидкість реакції було викликано страхом, що німці візьмуть ініціативу
реконструкції на себе – рейхкоміссар окупованих територій А. Сейс-Інкварт
розглядав Роттердам в якості нової німецької метрополії і «великого порту імперії»,
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який мав бути побудований відповідно до містобудівних ідей А. Шпеєра.
В. Г. Віттевеєна було звільнено від усіх своїх колишніх обов'язків, щоб він міг
присвятити весь свій час і енергію цьому великому проекту. Він і його проектна група
працювали практично цілодобово, займаючи цілий поверх бібліотеки в Ньєвмаркті.
До листопада 1940 р. було розібрано величезні руїни, повністю демонтовані всі
підземні комунікації (каналізація, водопровід, телефонні кабелі) і врегульовані
правові відносини з колишніми власниками землі і будівель.
В. Г. Віттевеєн закінчив розробку проекта за кілька тижнів, в липні 1940 р.
Проект передбачав відтворення історичної довоєнної структури з поліпшеною
транспортною системою і санацією міських нетрів. З історичних будівель
планувалось відновити тільки Дельфтше Пуорт, Шілендшуіс і шпиль Лоренскерка.
Будівлі розташовувались периметрально, утворюючи закриті внутрішні двори.
Архітектор хотів побудувати нове місто, інфраструктура якого б відповідала
зруйнованій, щоб «голландський характер народу» залишався наявним в новій
архітектурі. У вересні 1940 р. проект представили рейхкоміссару А. Сейс-Інкварту,
який відмітив, що план міста досить затіснений, проте, в 1941 р. дав дозвіл
на реалізацію реконструкції [150]. Через військову ситуацію роботи з реконструкції
проводилися дуже повільно.
В першу чергу були відновлені житлові будинки та торговельні комплекси,
які перебували в аварійному стані. Були добудовані і кілька нових об'єктів – зоопарк
Бляйдорп, Мааський тунель, побудовані в стилістиці попередніх історичних епох.
На початку 1944 р. співвласник фабрики Ван Нелле К. Сіс ван дер Леув, який
свого часу ініціював будівництво ультрасучасної будівлі фабрики, організував
зустріч групи людей, серед яких були підприємці з так званого «Клубу Роттердам»,
архітектори-модерністи з групи «Opbouw», художники. На зустрічі К. Сіс ван дер
Леув виступив з гострою критикою плана реконструкції В. Г. Віттевеєна [151], і на
зібранні було прийнято рішення розробити альтернативний проект реконструкції,
побудований у відповідності до найсучасніших принципів міського планування.
Надихаючись ідеями модерністів В. ван Тіена і Д. ван ден Брука, які було викладені
в публікації «Можливості житла в Новому Роттердамі» [152], вони домоглися відмови

112

113

від реалізації плану Вітевеєна задля розробки нового.
Під тиском громадськості 1 квітня 1944 р. В. Г. Віттевеєн пішов з посади
головного архітектора Роттердама і покинув місто. Його змінив його помічник К. ван
Траа, який підтримав ідею модерністської реконструкції міста. «Клуб Роттердам»
наполіг на включенні в проектну команду майбутнього плану реконструкції відомих
архітекторів-модерністів – С. ван Ембдена і Р. Фледеруса, також до команди було
долучено архітектурні бюро ван дер Брук та Бакема та Краайвангер, архітектори –
Р. Мааскант, Й. Бринкман, Т. ван Тіджен.
Опираюсь на попередні розробки В. Г. Віттевеєна, проектувальники склали
нову пропозицію реконструкції Роттердама, в основу якої було покладено
функціоналістичний підхід. Цей план було названо Основним планом реконструкції
Роттердаму, він являв собою не звичну зафіксовану планувальну структуру
і розроблені майбутні перспективи міста, а правову двомірну основу, в якій було
принципово визначено інфраструктуру і територіальне зонування, що дозволяло
приймати гнучкі конкретні планувальні рішення на місцях [153]. Планувальники
розглядали Роттердам як новий тип міста, який стане головним зв’язком між світовим
портом та великою європейською територією.
Принципова зміна підходу полягала в поділі районів проживання, роботи
та відпочинку. Центр був в основному призначений для роботи, покупок і розваг,
підприємства і фабрики було переміщено в спеціальні промислові зони, а житло було
заплановано в віддалених районах – Оверш, Шібрук і в нових передмістях на півдні –
Пендрехт і Зуідвік [154].
В Основному плані від ідеї відтворення старого міського трикутника повністю
відмовились. Схему вулиць перетворили на регулярну сітку з великими
транспортними артеріями. Хофплейн, став добре організованим транспортним колом,
вулицю Кулсингел розширили і перетворили на справжній центральний бульвар.
Центр змістили на захід, створюючи простір для пішохідного торгового району
Леєнбан. Поверховість будівель центру було збільшено. Міську панораму було
вибудовано на контрастах, що притаманні архітектурі модернізму - відкрита порожня
пристань і щільно забудовані висотні райони, широкі транспортні артерії і вузькі
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торгові вулиці, малі внутрішні двори і величезні відкриті пішохідні міські простори.
Проект нового Роттердаму продемонстрував ідею створення нового, кращого,
гарного, вільного світу [155].
В умовах посиленої централізації влади в повоєнний час та пропаганди ідей
«держави загального благоденства» (під впливом реалізації плану Маршалла)
запропонований Основний план реконструкції Роттердама 28 травня 1946 р. було
затверджено муніципальною радою для реалізації. З цього моменту Реконструкція
стала активно рекламуватися міською владою. «Роттердам, закоти свої рукави! Перед
нами головна робота», – миготіли заголовки в газетах. З'являлися спеціальні брошури,
в 1947 р. план по реконструкції міста було представлено у вигляді моделі на виставці
в музеї Бойманс Ван Бьюнінген: «Ця виставка не є демонстрацією того,
що ми збираємося будувати, називаючи «найбільшою операцією міста», яку колинебудь спостерігала наша країна, але перш за все це вираз солідарності з городянами,
які можуть внести свої критичні зауваження, поради та ідеї, щоб разом створити
«місто майбутнього» якнайкраще і якомога красивіше! Ніхто не повинен нехтувати
відвідинами Роттердама в найближчому майбутньому» [156]. Період післявоєнної
реконструкції в Нідерландах став часом найбільш послідовної апробації рішень,
запропонованих в міжвоєнний період, коли країна була в авангарді архітектурних
експериментів адептів Сучасного руху, що зароджувався.
Містяни з ентузіазмом підтримали реконструкцію свого міста. Реконструкція
Роттердама асоціювалася з розквітом країни – успішною економічною стратегією,
відродженням промисловості, підйомом національної ідеї [157]. В рамках щорічного
«Дня будівництва», який відвідувала велика туристів, проводились різноманітні
заходи, були популярні так звані «реконструктивні маршрути», організовані міським
транспортним сервісом. Були випущені фотоальбоми та книги, знімалися
відеохроніки, проходили тематичні виставки (напр., «Роттердам в найближчому
майбутньому» (1947), «Місто на Маас встає на ноги» (1949), «Місто піднімається
знову» (1950)). У 1950 р. виставку «Rotterdam Ahoy!» за два місяці відвідали 1,5 млн.
чол. Реконструкцію та відновлення Роттердама можна розглядати як втілену в життя
кульмінацію містобудівної теорії 1920 – 1930-х рр., «місто-музей» модерністського
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життєустрою, який став цінністю, в процесі свого зведення. Весь Роттердам було
перетворено в музей самому собі, музей новому і ультрасучасному світу.
2.2.3 Формування

та

поширення

уявлень

про

пам’ятку

сучасної

архітектури як реліквії Сучасного руху
Першу дискусію про доцільність збереження сучасних архітектурних об’єктів
було піднято в 1947 р. Пам’яткоохоронну діяльність, яка не припинила свого розвитку
у військовий час, вже у 1940-і рр. було підготовлено до обговорення цінності
довоєнного голландського авангарду: «Авангардистське мистецтво проникає
в систему ціннісних орієнтацій повсякденного життя, інфікуючи життєвий світ
умонастроєм модернізму» [20]. Модернізм, у всіх його проявах – і довоєнний,
і післявоєнний, з моменту перетворення його на туристичну «фішку» став вимагати
особливої уваги до свого стану і вигляду. Виникла необхідність в хоча б мінімальних
охоронних заходах по відношенню до місцевих модерністських світлин 1920-х –
1930-х рр.: селище Кіфхок (1928-1930, Я. Й. П. Ауд), фабрика ван Нелле (1927 – 1930,
Й. Брінкман, Л. ван дер Флюгт), будинок Сонневельда (1932-1933, Й. Брінкман,
Л. ван дер Флюгт), комплекс Юстус-ване-Еффен (1922, М. Брінкман), Східний басейн
(1931– 1932, Ф. Куйперс) та ін. Потреба демонстрації якості та довершеності сучасної
архітектури стимулювала до проведення ремонтних та відновлюваних робіт
по відношенню до довоєнної забудови – старі фотознімки демонструють,
що до початку 1950-х гг. всі визначні об’єкти нідерландської авангардної архітектури
1920 – 1930-х рр. було приведено в порядок і на вигляд нічим не поступалася
новобудовам (Рис. 2.6).
Таким чином, в Нідерландах практика охорони пам'яток сучасної архітектури
виникла як побічне явище пропаганди Сучасного руху. До 1970-х рр. було проведено
перші наукові дослідження довоєнної модерністської архітектури [158], і вона
легітимізувалась в пам'яткоохоронній діяльності. Об'єкти сучасної архітектури,
заявлені як цінні, стали поступово поповнювати офіційні національні реєстри
пам’яток. Пам'яткоохоронні дії набирали обертів паралельно з

наростанням

в 1970-х рр. загального розчарування в утопічних задумах сучасних архітекторів:
«Будучи якісною тотальністю складної природи, зазначеної екзистенціальної
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залученістю в людські ситуації, просторова форма в архітектурі не може бути описана
засобами аналітичних" наукових "понять, наведених в нейтральність "об'єктивного"
значення» [159]. Незважаючи на злам архітектурної культури, процес збереження
сучасних пам’яток в Нідерландах не було призупинено.
Реконструкція Роттердама є нижньою часовою межею уявлень про поняття
пам'ятки сучасної архітектури як реліквії модернізму, пов’язане з промоушеном цих
ідей. Об'єкти сучасної архітектури, побудовані в Роттердамі в міжвоєнний час,
несподівано виявилися реліквіями минулого

сучасної архітектури – пам'ятками

сучасної архітектури, які верифікували автентичність та істинність реалізованої
модерністської

ідеї

(М2).

Відбудова

інших

зруйнованих

міст

в

рамках

модерністського підходу, в подальшому, так само автоматично «народило» пам’ятки
сучасної довоєнної архітектури – в містах Гавр, Ковентрі, Любеку і ін., але це було
проявлено в значно меншому ступені, ці міста не стали туристськими «мекками».
В постмодерній культурі уявлення про пам’ятку сучасної архітектури стали
поширювались завдяки розвиткові туризму – розкрутка модернізму як важливої
сторінки історії сприяла туристичній привабливості окремих регіонів. Досвід
отримання пам’яткового статусу сучасною будівлею через таку мотивацію, напр.,
було використано при ініціативі внесення «Білого міста» в Тель-Авіві в Список
всесвітньої спадщини, коли завдяки проведенню ряду гучних заходів та ініціатив, що
проводилися з 1984 р., – конференції, виставки, спеціальні тури, організація Баухаусцентру та музею – вдалося перетворити пам’ятку сучасної архітектури на відому та
популярну туристську світлину. В к. 1990-х рр. туристичну привабливість Гдині
також формували, спираючись на місцеве модерністське архітектурне середовище.
Успішна популяризація призвела навіть до виникнення ряду стилізованих під
модернізм новобудов. Подібна стратегія розвитку туризму, розглядалась і
українськими науковцями наприкінці 1980-х р. в м. Харкові, але її не було
реалізовано.
Вдалим прикладом розвитку таких уявлень про пам’ятку сучасної архітектури
є і історія Сіднейської опери Д. Утсона. Унікальна багатометафорічна складна
оболонка над водою була демонстрацією можливостей технологій сучасної
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архітектури, будівля стала аттракцією ще при спорудженні. Це була така сама
пам’ятка сучасності, як і Роттердам. Будівництво опери було завершено в 1979 р.,
а вже в 1980 р. – будівлю було внесено в Реєстр національного надбання. Фактично,
вона отримала охоронний статус, незважаючи на те, що реальна легітимізація статусу
пам’ятки відбулася пізніше – в 1990 р. об’єкт було внесено до Реєстру значущих
об'єктів австралійської архітектури ХХ ст. Королівського австралійського інституту
архітекторів, а в 2003 р. – до Державного реєстру культурної спадщини Нового
Південного Уельсу.
2.3 Розробка алгоритму збереження пам’ятки модернізму – Ф. Калівода
і вілла Тугендхат в Брно
2.3.1 Зміна політичного клімату як каталізатор пам’яткоохоронних
процесів
Каталізатором розвитку уявлень про пам’ятку сучасної архітектури в країнах
соціалістичного блоку стала зміна політичного контексту після смерті Й. Сталіна
в 1953 р., а основою – пошук національної ідентичності, з одного боку, і негласна
реабілітація «формалістської» архітектури, з іншого. На тлі політичної та соціальної
розрядки виникає стійкий інтерес до національної архітектури міжвоєнного періоду
та прагнення її зберегти. Так, з початку 1960-х рр. в національні реєстри пам’яток
було внесено: віллу Паточки Й. Крохи (1958), готель Авіон Б. Фукса (1958), родинний
будинок архітектора Й. Крохи (1958), крематорій в Брно Е. Віснера (1958), родинний
будинок Куделя Я. Вішека (1958), віллу Тугентгат в Брно Л. Міса ван дер Роэ (1962),
Зал Сторіччя М. Берга (1962), універсальний магазин у Вроцлаві Е. Мендельсона
(1962) (Рис. 2.8) та ін.
Формування уявлень про пам’ятку сучасної архітектури як явище, пов’язане
зі зміною політичного режиму – «відлигою», можна прослідкувати на прикладі
становлення цих уявлень в Польщі. Одна з перших публікацій, присвячена
збереженню архітектурної спадщини к. ХІХ – п. ХХ ст. тут з'явилася в 1953 р., за три
роки до Польського Жовтня, коли протиборство внутрішньопартійних угруповань
активізувало громадську активність, і призвело до певної лібералізації режиму.
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В 1955 – 1956 рр. на сторінках варшавського тижневика зав'язалася бурхлива
дискусія, присвячена значенню і цінності архітектури періоду Другої Речі Посполитої
[160, 161, 162, 163]. Тоді було вперше наголошено, що ці об’єкти є цінними,
і добудови чи перебудови цієї архітектури недопустимі.
В 1960-х рр. на розгляд наукової ради кафедри історії архітектури та мистецтва
Варшавської політехніки було представлено дисертаційне дослідження З. Бінецького
– «Необхідність та шляхи охорони об’єктів новітньої архітектури». Він звернув увагу,
що збереження архітектури к. ХІХ – к. 1930-х рр. має представляти собою комплексну
процедуру виявлення пам’яток та постановки їх під державну охорону [63]. Він
вважав, що хронологічні рамки поля охоронних дій повинні розширюватися з часом
та зберігати сліди всіх історичних періодів без пробілів, оскільки розвиток
архітектури – це безперервний процес, а втрати пам’яток окремих періодів –
невідновні. Його робота привернула увагу наукового співтовариства і стала початком
професійної дискусії в Польщі щодо необхідності збереження сучасної архітектури.
Значну роль в розгортанні цього дискусійного процесу мали – П. Беганський,
Ю. Яскевічов, С. Віллінський, І. Вісловська.
Протягом 1960-х – 1970-х рр. в Польщі почали проводити регулярні
конференції присвяченні збереженню сучасної архітектури. Так, в 1970 – 1971 рр.
в Варшаві відбулися дві конференції ініційовані Інститутом документації пам’яток –
«Проблеми охорони новітньої архітектури (1920 – 1939)», головною темою якої був
пошук балансу між збереженням архітектурної спадщини і рухом сучасної
архітектури вперед.
Подібні процеси почали відбувалися і в інших країнах соціалістичного блоку
та СССР. Діяльність, спрямована на збереження міжвоєнної архітектури, набирала
обертів. Ініціаторами охоронних дій виступали, як правило, архітектори-модерністи,
які в дискусіях транслювати положення Афінської хартії 1933 р. – процеси
збереження не мали заважати розвиткові містобудування та архітектури. «В оцінці
художнього значення пам'яток треба відрізняти справжні цінності від малоцінних
творів. Не все старе гідне збереження, тому треба з великим умінням і мудрістю
проводити відбір. У тому випадку, якщо інтереси реконструкції міста страждають від
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нашого бажання зберегти ряд пам'яток минулих епох, слід знайти розумне рішення,
що примирить протилежні точки зору. У тому випадку, якщо мова йде про пам'ятки,
наявні в декількох примірниках, то слід зберегти деякі з них в якості історичних
зразків і знищити інші. В інших випадках доцільно зберегти і відновити найбільш
цінну частину, пристосувавши решту для потреб міста. І, нарешті, у виняткових
випадках допускається пересування пам'ятників, що представляють собою велику
історичну і естетичну цінність, але заважають реконструктивних робіт» [164].
Сформовані уявлення про пам’ятку сучасної архітектури того часу було
викладено в статтях польського науковця П. Беганського:
− критерії

цілісності та автентичності пам’яток сучасної

архітектури

не відрізняються від критеріїв по відношенню до пам’яток історичних періодів;
− цінність пам’ятки необхідно розглядати в широкому територіальному
та часовому контексті;
− цінність пам’ятки не тільки художня, але й наукова, та історична;
− будівля не може розглядатися поза містобудівного контексту;
− цінність полягає в функціональних, конструктивних рішеннях, специфіці
процесу архітектурного проектування;
− пам’ятки повинні мати освітній та пропагандистський потенціал –
демонструвати національні досягнення;
− пам’ятка не означає стародавня, вона демонструє технічний розвиток;
− пам’ятка є середовищем сучасних подій [85].
2.3.2 Історія збереження вілли Тугендхат в Брно.
Вілла Тугендхат в Брно, розроблена архітектором Л. Міс ван дер Рое,
є видатним прикладом інтернаціонального стилю в сучасному русі в архітектурі, який
розвивався в Європі в 1920-х рр. Її особлива цінність полягає у застосуванні
інноваційних просторових та естетичних концепцій, спрямованих на задоволення
нових потреб способу життя, які надає сучасне промислове виробництво [165]. Історія
збереження вілли демонструє формування нових уявлень про пам’ятку сучасної
архітектури в рамках модерністської культури, які виникли в 1960-х рр. (Рис. 2.8).
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У січні 1942 р. віллу Тугендхат було конфісковано гестапо. З цього моменту
почали відбуватися зміни її первісного вигляду. Так, згідно свідчень Л. Шоберта,
студента німецької архітектури, який служив у німецькій армії в Брно, восени 1940 р.
було видалено вигнуту стіну з чорного макаського дерева. При звільненні в 1945 р.
будинок було пошкоджено ще більше – було вибито великі віконні дошки, головна
житлова зона була повна кінського гною, було пошкоджено вбудовані меблі [166].
Перший ремонт будівлі було виконано відразу після закінчення війни і в будівлі
розмістилася приватна школа танців (з серпня 1945 р. по червень 1950 р.). З жовтня
1950

р.

будівлю,

яка

перейшла

до

державної

власності,

переобладнали

під реабілітаційний центр для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.
Уявлення про віллу як пам’ятку сучасної архітектури стали складатися завдяки
ряду ключових подій:
1) У 1954 р. іспанський архітектор О. Богігас запропонував відбудувати
німецький павільйон в Барселоні, який було спроектовано Л. Місом ван дер Рое
для міжнародної виставки в 1930 р. Після закриття виставки його було демонтовано,
після чого несподівано зник. В 1957 р. О. Богігас розробив проект відбудови і написав
листа до Л. Міс ван дер Рое, щоб той підтримав цю ініціативу. Автор позитивно
відреагував на пропозицію, але відшкодування всіх витрат на будівництво, які
очікував Богігас, на себе не взяв. Так цю ідею було відкладено на роки – проект
реконструкції будівлі було затверджено лише в 1980 р., між тим публічна дискусія,
яка тривала значний проміжок часу, мала безперечний вплив на прийняття рішень
щодо збереження інших проектів видатного майстра сучасної архітектури.
2) В 1956 р. фотограф М. Будик розпочав роботу у Брно та околицях і протягом
чотирьох пір року, вдень і вночі, знімав історичну та сучасну архітектуру міста.
Особливе місце в цій роботі зайняла серія фотографій «Вілла Тугендхат 1956». Серію,
яка складалася з більше ніж 60 фотографій, було експоновано в різних кутках планети
на конкурсах та виставках: Мюнхені (1958), Сомюрі (1959), Бірмінгемі, Данідіні,
Нью-Йорку, Сінгапурі, Токіо (1960), Лейпцизі (1963) [167]. Завдяки цим виставкам
віллу Тугендхат було автоматично перенесено в інше культурне поле – поле світової
атракції як потенційна цінність.
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3) В 1963 р. історик архітектури З. Куделка, який детально досліджував
творчий шлях архітектора-модерніста А. Лооса, розпочав дослідження чеської
модерністської архітектури – в першу чергу його цікавила спадщина арх. Б. Фукса.
В 1970 р. видав монографію, присвячену досягненням чеських сучасних архітекторів
в м. Брно та впливу виставки-кварталу «Новий дім», яка проходила в 1928 р., на
розвиток чеської архітектури. Ці дві роботи були методологічно нові у розумінні
явища сучасної архітектури. Він вказав на безглузде існування межі між «старою» та
«новою» архітектурою, вбачаючи спадкоємність особливої естетики структурної
архітектури ХХ ст. з готичними храмами. Організація просторів в сучасній
архітектурі, на його думку, мала відсилання до середньовічних релігійних споруд.
З 1963 по 1989 р. науковець публікує біля тридцяти статей, присвячених сучасній
архітектурі міжвоєнного часу, в архітектурних періодичних виданнях. В 1971 р.
З. Куделка публікує роботу про спорудження самої вілли Тугендхат.
На початку 1960-х рр. питання збереження вілли Тугендхат піднімає чеський
архітектор Ф. Калівода, активна проектна робота якого припала на 1930-ті рр. Це був
послідовний прихильник і промоутер ідей Сучасного руху. У 1931 – 1939 рр. він
навчався в Чеському технологічному університеті в Брно, проектувати почав під час
навчання, співпрацював з компанією арх. Б. Фукса. З 1935 р. був секретарем
чехословацької групи CIAM, і в 1936 р. ініціював створення східно-європейського
відділення, засідання якого відбулося в 1937 р. У 1937 – 1942 рр. він викладав
в Школах ремесел в Братиславі та Брно. У 1952 – 1953 рр. він працював в проектних
організаціях в Брно та Ставропроекті. З 1959 р. перейшов на роботу в державне
підприємство «Arts and Crafts Brno». В післявоєнний час він приймає активну участь
в культурному житті міста – реалізує культурні проекти та видає публікації
про творчість сучасних архітекторів (напр., «Аромати одного міста» (1959), «Місто
праці та прогресу» (1966)). Був членом Міжнародного комітету по вирішенню
проблем сучасної архітектури (CIRPAC), Блоку архітектурно прогресивних асоціацій
і Лівого фронту в Брно. У 1963 р. він домагається внесення вілли Тугендхат в список
нерухомих пам’яток культури.
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З моменту юридичного визнання вілли пам’яткою, Ф. Калівода розпочинає
роботу, направлену на реалізацію захисту будівлі від руйнування [168]. Він створює
навколо себе коло однодумців і шукає всі можливі шляхи здійснення цього захисту
(Рис. 2.9). Для Ф. Каліводи уявлення про пам’ятку сучасної архітектури охоплювали
широкий культурний контекст – це було явище і загальнокультурне, і внутрішньо
професійне. Про це свідчать ті сфери впливу, які він вирішив долучити до
пам’яткоохоронної діяльності:
− розробка плану реставрації: перша проектна пропозиція, розроблена самим
Ф. Каліводою та Я. Двоаком, передбачала перетворення вілли на «живу виставку»
сучасної архітектури та повне вилучення будь-яких інших сторонніх функцій;
технічні питання проведення реставрації було додатково розглянуто в 1960-ті рр.
у дисертаційному дослідженні І. Вашбкоб.
− використання печатних видань як засіб пропаганди: Ф. Калівода активно
використовував

пресу

як

інструмент

маніпуляції

громадською

думкою,

використовуючи в аргументації і політично-схвалені репліки [169].
− вибудова механізму взаємодії з владними органами: місцеві та національні
органи влади, а також соціальні та професіональні асоціації (Спілка Чехословацької
Соціалістичної Республіки та Південно-Моравська регіональна асоціація архітекторів
Брно) були залучені в процес зміни функціонального призначення як центра наукових
робітників та митців [170].
− включення в охоронний процес минулої власниці будівлі: знайомство
архітектора з Г. Тугендхат відбулося в 1967 р., цього ж року вона вперше після 1938 р.
відвідала свій будинок: «Я була в Брно вперше за 29 років і в жасі від стану будівлі.
Я не вважаю, що дитяча лікарня нехтується, напроти, вона дуже чиста
та впорядкована, але внесені зміни у будівлю настільки погані, що важко уявити,
як виглядав будинок раніше та відразу побачити, що тут було проведено унікальні
будівельні роботи». Вона загорілася ідеєю відновити віллу так саме, як і Ф. Калівода,
і підтримала ідею зробити з неї культурний осередок;
− налагодження контакту з автором проекту: у квітні 1969 р. Ф. Калівода
провів перемовини щодо проведення реставраційних робіт з авторкою ландшафтного
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проекту саду М. Родеровой-Мюллеровою та домовився про підготовку проекту плану
посадки садів у відповідності з первісною концепцією. Тоді ж було узгоджено
співпрацю з чиказькими офісами

Л. Міс ван дер Рое

(онуком

автора –

Д. Лоханом)
щодо оновлення вілли і створено Асоціацію реконструкції вілли Тугендхат.
− забезпечення підтримки професійного співтовариства та створення кола
зацікавлених фахівців: Ф. Калівода, як активний учасник модерністських професійних
організацій мав широку мережу міжнаціональних контактів, його ініціативу
підтримали Б. Вацлавек, Е. Лінхарт, Б. Фукс, Й. Відра, З. Россманн, Л. Мохол-Надь,
Я. Чіхольд і П. Реннер. У травні 1968 р. відбулася робоча зустріч Ф. Каліводи
зі С. Уеццольдом про можливості залучення іноземних експертів та експертів
з реконструкції подібних будівель, а в 1969 р. Ф. Каліводою ініційовано проведення
двох тематичних конференцій – щодо значення будівлі у світовій культурі та щодо
доцільності застосування певних реставраційних заходів [171].
− просвітницька робота з публікою: завдяки контактам Г. Тугендхат
та Ф. Каліводи протягом 1967 – 1968 рр. в міському музеї м. Брно відбулося відкриття
художньої виставки, яку було присвячено творчості сучасного архітектора Л. Міс
ван дер Рое, яку до того експонували в Чікаго та Західному Берліні, а після
проведення в Брно було перевезено в Штудгарт та інші європейські міста. В рамках
виставки 17 січня 1969 р. в було проведено одноденну міжнародну конференцію,
присвячену віллі Тугендхат, в якій прийняли участь Г. Тугендхат, Д. Лохан, а також
відомі історики сучасної архітектури – Ю. Позенер [172] та О. Граф, архітектори Б.
Фукс, Й. Грабмюллер. Захід отримав широкий розголос у пресі, як писали в газетах,
це був моральний стимул для виходу з летаргії. Для популяризації об’єкту серед
населення у 1970 р. Ф. Калівода підготував і випустив «Малий календар вілли
Тугендхат в Брно», в якому він виклав у хронологічній послідовності найважливіші
події з історії будинку та заходи, які мали відбутися.
− пошук інвестицій для реалізації проекту: широкий розголос проекту
привернув увагу великих закордонних інвесторів, які готові були вкласти ресурси
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задля проведення якісної реставрації. Завдяки грошовим вливанням Ф. Калівода
домовився про внутрішні поставки автентичних меблів з США та скла з ФРН.
В результаті всіх дій, 26 квітня 1970 р. в Брно відбулось консультативне
засідання, на якому було затверджено проект реконструкції будівлі, внутрішнє
обладнання вілли, використання певних будівельних матеріалів, шляхи отримання
матеріальної допомоги (у тому числі і іноземної) та нове цільове призначення.
У засіданні прийняли участь архітектори Ф. Калівода, Я. Дворжак, Й. Черней, К. ван
Естерен, Г. Тугендхат та С. Уеццольдт. Перші роботи з відновлення саду вілли
під контролем М. Родоровой-Мюллерової почались в листопаді 1970 р.
На жаль, уможливлену за політичних умов реконструкцію, було різко
припинено також через політичні причини. В 1968 р. радянські війська ввійшли до
Праги і через політичний тиск, некомпетентність владної системи та приватні амбіції
можновладців реалізацію проекту було заборонено. Майже одномоментно того часу
померли і головні ініціатори відновлення ікони модернізму – Л. Міс ван дер Рое
(1969), Г. Тугендхат (1970), і сам Ф. Калівода (1971). Проведення реконструкції
будівлі стало знову можливим лише в 1980-ті рр., коли віллу було переведено у міську
власність м. Брно. Тоді реставрація (арх. Я. Кутеєва, Дж. Янецек, інж. А. Єрбкову, К.
Фукс) охопила період з 1981 по 1985 рр. В 2000 р. вілла Тугендхат в Брно було
внесено у Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Важливим наслідком поширення нових уявлень про пам’ятку сучасної
архітектури в Чехії стала подальша інвентаризація пам’яток сучасної архітектури
в країні – велику кількість модерністських будівель в Брно було внесено
в пам’яткоохоронні реєстри ще наприкінці 1950-х – 1960-х рр. Сьогодні більша
частина

цих

будівель

в загальнонаціональні

відреставрована,

пам’яткоохоронні

вони

процеси,

повноцінно
які

включають

інтегровані
навчальні

програми, просвітницькі заходи, розвиток тематичного туризму.
2.3.3 Поширення уявлень про пам’ятку сучасної архітектури в рамках
модерністської культури в 1960-х – 1970-х рр.
Уявлення про пам’ятку сучасної архітектури як про пам’ятку модернізму, які
склалися у 1960-ті рр. в країнах соцтабору, виявилися ідеологічно чистими в рамках
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модерністської архітектурної культури (Рис. 2.10). Вони стали можливими саме через
штучно створену ситуацію заборони архітектури так званого «соцреалізму»
і насильного впровадження програм масового типового житлового будівництва, які
реабілітували довоєнний модернізм. Ці уявлення несли в собі загальнокультурні
змісти, скореговані політичними ідеологемами, але на відміну від уявлень, які
склалися

в

Німеччині,

їх

політично-історичний

контекст

не

домінував

над архітектурно-культурною цінністю – про це свідчила ініціативність та активна
участь в пам’яткоохоронних процесах самих архітекторів-модерністів. На відміну
від кейсу Роттердаму, пам’ятки сучасної архітектури виникали не випадково, а
вимагали теоретичного обґрунтування, яке в свою чергу теж представляло собою
історичні дослідження в межах логіки модерністської архітектурної культури.
Таке відношення до пам’ятки як свідоцтва певної архітектурної культури (М3)
було важливою трансформацією – воно дозволило відокремити уявлення про
пам’ятку сучасної архітектури від загальнокультурних контекстів, замінити основу,
на

якій

базувались

на внутрішньопрофесійну.

уявлення
З'явився

(політичну,
суб'єкт

–

краєзнавчу,

історичну)

архітектурознавець, який був

усвідомлено зацікавлений у внесенні об'єкта сучасної архітектури в охоронні реєстри,
не з точки зору його туристичної атрактивності чи загальноісторичної значущості,
а як об'єкта пам'яті архітектурного минулого – як джерела натхнення для подальшого
розвитку архітектури, втілення ідей і мислення цілого руху.
Діяльність направлена на збереження пам’яток сучасної архітектури в країнах
соціалістичного блоку набрала обертів в 1-й пол. 1970-х рр. Серед інших в 1970-ті рр.
статус пам’яток набули: кафе Ера Й. Кранца (1977), експериментальний житловий
будинок на вул. Напрафорго в Будапешті (1970-ті рр.), будівля Соцстраху в Гдині
(1972), власний будинок архітекторів Брукальских (1973), житловий будинок
Х. Шаруна (1972) та весь комплекс WUWA (1979). Уявлення, які вона продукувала,
були радо сприйняті і модерністами країн західного світу – в логіці істориків
модерністської культури, архітектура, яка демонструвала основні віхи розвитку
модернізму, мали бути збережені в цілісності своєї матеріальності [173]. В світі
розгорнулася широка діяльність направлена на дослідження архітектури модернізму
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та внесення ключових пам’яток сучасної архітектури як в національні списки, так
і у Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (з 1972 р.).
2.4 Подолання часового бар’єру – пам’яткоохоронна політика А. Мальро
і архітектурна спадщина Ле Корбюзьє
2.4.1 Альтернативні

уявлення

про

сучасну

пам’ятку

в

рамках

модерністської культури та інвентаризація сучасної архітектури в США
та Франції в 1940-х – 1970-х рр.
В 1940-ві – 1950-ті рр. уявлення про пам’ятку сучасної архітектури в рамках
модерністської культури в західних країнах отримали ще одну форму. Мова йде
про збереження не окремих знакових будівель, а про охоронні дії щодо архітектурної
спадщини ключових фігур Сучасного руху – множини архітектурних об’єктів,
які могли відрізнятися стилістично в залежності від процесу творчого розвитку
окремого архітектора. Такий підхід відкрив нову площину для подальшого розвитку
уявлень про пам’ятку сучасної архітектури, відкріпивши поняття пам’ятки
від конкретної матеріальної форми, а основну роль надавши архітектурній ідеї, яку
було покладено та реалізовано протягом років в процесі творення ряду проектів.
Це дозволило змістити фокус з матеріальності форми на її змістовну складову.
В 1940 р. в США Ф. Л. Райтом було ініційовано створення спеціального фонду
– Фонду Френка Ллойда Райта – для збереження свого архіву, місією якого було
збереження всіх свідоцтв своєї творчості. Ця дія спровокувала прецедент
самотворення пам’ятки сучасної архітектури при житті архітектора, коли
ще продовжувалось продукування авторської архітектури. Цей процес не міг
не вплинути на формування уявлень про пам’ятку сучасної архітектури, але ІІ Світова
війна його загальмувала.
Відновлення

процесу

внесення

об’єктів

архітектури

Ф.

Л.

Райта

у пам’яткоохоронне поле відбулося у 1960-х рр. (Рис. 2.11). У 1963 р. було внесено
в національний реєстр історичних пам’яток Робі хаус Ф. Л. Райта, а в 1966 р. – його
«Будинок над водоспадом». З кінця 1960-х рр. протягом двох десятиліть в охоронні
списки було включено більшість проектів американського архітектора, серед них:
Унітарна Універсалистська Церков в Ок-Парку (1970), будинок В. Уінслоу (1970),
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будинок Лорен-Поуп (1970), будинок Холліхок (1971), Еніс-хаус (1971), власний
будинок архітектора Ф. Л. Райта (1972), готель Парк Ін (1972), будинок Френка
В. Томаса (1972), Перше унітарне товариство Медісона (1973), Таліесін Захід (1974),
Дана-Томас-хаус (1974), Будинок Герберта та Кетрин Джейкобс (1974), будинок
Річарда Ллойда Джонса (1975), Грецька православна церква Благовіщення (1974),
будинок Герберта Ф. Джонсона (1975), Таліесін Схід (1976), штаб-квартира Джонсон
Вакс (1976), Вілліц-хаус (1980), станція технічного обслуговування Ліндхольма
(1985), меморіальгна аудиторія Гаммаж (1985), Музей Гугенхейма (1990),
громадський центр округу Марін (1991), садиба Грейнкліфф (1998), Кентук Кноб
(2000), будинок Патрика та Маргарет Кінні (2008), будинок Кеннет та Філіпс Лоран
(2012).
Ці

пам’яткоохоронні

процеси

в

подальшому

призвели

до

визнання

архітектурної спадщини Ф. Л. Райта в загальнокультурному пам’яткоохоронному
полі. В 2008 р. десять вибраних об’єктів було включено в Попередній список
всесвітньої спадщини. У грудні 2018 г. пропозицію було скореговано – в ній
залишили вісім об’єктів (Храм Єдності, Фредерик К. Робі Хаус, Талесін, будинок
Холліхок, Будинок над водоспадом, Будинок Герберта та Кетрин Джейкобс, Музей
Соломона Р. Гуггенхайма),і

в червні 2019 р. номінацію «Архітектура Френка

Ллойда Райта ХХ ст.» було внесено до Списку всесвітньої спадщини. Примітно, що
представлені об’єкти було побудовано в різні періоди, мали різну стилістику та
типологію. Їх видатну загальну цінність було сформульовано як: архітектура, що
відповідає функціональним та емоційним потребам, які було досягнуто за допомогою
геометричної абстракції та просторового планування; дизайн будівель цієї серії
принципово вкорінений у природних формах та принципах; серія представляє
архітектуру, задуману таким чином, щоб відповідати еволюції американського
досвіду, але яка є універсальною за своєю привабливістю.
Відтворення уявлень про пам’ятку сучасної архітектури як архітектурної
спадщини модерністського майстра відбулось к. 1950-х – п. 1960-х рр. і у Франції,
коли розпочався процес збереження авторської архітектури Ле Корбюзьє та його
попередників (Рис. 2.12). В 1954 р. в пам’яткоохоронний реєстр було внесено Театр
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на Єлісейських полях О. Перре, а в 1957 р. Верховна комісія з історичних пам’яток
створила та представила перший список об’єктів сучасної архітектури Парижа
та департамента Сени, які пропонувала до внесення в реєстр національних пам’яток,
його було складено за авторським принципом – більша частина об’єктів були твори
О. Перре – як попередника модернізму – та Ле Корбюзьє – фундатора Сучасного руху.
Другий список «Пам'ятки, споруджені з 1830-х рр. до наших днів», який охопив усі
департаменти, було складено в 1963 г. за тим самим принципом. 4 березня 1964 р.
відомий письменник та урядовець А. Мальро видав декрет про початок загальної
інвентаризації всіх пам'яток архітектури [46]. За короткий строк в період з 1964
по 1966 рр. в національний реєстр пам’яток було включено: Ейфелева вежа (1964),
будівля Лавіротте (1964), Марсельська житлова одиниця (1964), вілла ла Роша (1965),
вілла Савой (1965), капела Роншан (1965), житлова одиниця в Нант-Резі (1965), собор
Св. Йосипа в Гаврі (1965), Ла Туретт (1965), Нотр-Дам-дю-Ренсі (1966), будинки
Жауль (1966) і ін.
Слід зауважити, що перші пам’ятки архітектури Сучасного руху, які було
внесено в реєстр пам’яток, були фрагментарними – предметом охорони було визнано
лише фасади, подібно до класичної архітектурної пам’ятки. Для архітектури
модернізму це було неприпустимо, оскільки входило в протиріччя з її сутністю,
предмет охорони було переглянуто в 1975 р., і в пам’яткоохоронний реєстр було
внесено цільні будівлі і містобудівні комплекси.
Я. Беркстед вважав [174], що збереження спадщини Ле Корбюзьє стало точкою
відліку в виявленні та визнанні цінності сучасної архітектури взагалі. Цей акт став
не тільки вершиною пам’яткоохоронних дій модерністської культури, але завдяки
ньому відбулося перенесення окремої архітектурної ідеї в іі цілісності в широкий
культурний контекст. Несподівано, самі об’єкти було вирвано з вузьких меж
відокремлених культурних шарів. Архітектура Ле Корбюзьє опинилась в природніх
«диких» умовах загальнокультурних контекстів, в яких вона могла протипоставити
себе всім «іншим». І в цьому протиставленні і зіставленні з «іншими», не
«чужорідними», виникає площина наступаючої постмодерністської культури.
Відмічена Я Беркстедом «дикість» фокусується на культурному вимірі, та створює
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умови

для

історичної

безперервності,

дозволяє

глядачу

сфокусуватися

на переривчастості модернізму.
Однією з передумов формування альтернативних уявлень про пам’ятку
сучасної архітектури як твора архітектора-майстра у Франції стало два випадка, які
вплинули на місцеве сприйняття спадщини сучасної архітектури:
1) В 1957 р. французький історик Л. Отекер вказав на недолік в законодавстві
про авторське право, згідно з яким автору можна було вносити зміни в раніше
створені проекти. Питання було поставлене у зв'язку з тим, що автор – архітектор
А. Люрса – кардинально видозмінив всі віконні металеві палітурки в спроектованому
ним в 1926 р. коледжі в Вільжуіф, хоча вони вже вважалися прикладом довоєнного
дизайну виняткової пластики.
2) В 1958 р. віллу Савой Ле Корбюзьє було експропрійовано м. Пуассі
та виділена для тимчасового функціонування громадського молодіжного центру
до початку робіт зі зносу – на її місці планували побудувати новий шкільний
комплекс. Відбулися протестні акції, в яких участь приймав сам автор. В 1963 р. було
здійснено першу спробу відреконструювати віллу архітектором Ж. Дебюссоном, яку
дуже критично сприйняв Ле Корбюзьє, і в 1965 р. віллу було внесено в Французький
реєстр історичних пам’яток, що загальмувало процес реконструкції. Так твір
архітектора став пам’яткою ще при його житті.
Ці дві історії продемонстрували як архітектура втратила зв’язок з автором
як із творцем – на моменті завершення будівництва вона вже не належала автору,
а була надбанням професійного та загальнокультурного полей. Ця зміна в уявленнях
про архітектуру вплинула на розвиток уявлень про сучасну пам’ятку. Виявилось, що:
− Не є важливим живий архітектор пам’ятки чи ні. І Ле Корбюзьє, і Л. Міс
ван дер Рое, і Ф. Л. Райт були свідками занесення їх творів в пам’яткоохоронні
реєстри.
− Не є важливим вік пам’ятки. Наймолодшими пам’ятками сучасної
архітектури стали Марсельська одиниця Ле Корбюзьє, яку було включено до реєстру
лише через 12 років після закінчення будівництва, ще за життя автора, і церква св.
Жозефа в Гаврі О. Перре, чий вік склав лише сім років. Те ж саме спостерігалось
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пізніше і у випадку збереження архітектурної спадщини

Ф. Л. Райта, напр., на

момент внесення в охоронний реєстр будівлі Грецької православної церкви
Благовіщення, з момента зведення пройшло лише 15 років, а станції технічного
обслуговування Ліндхольма – 21.
− Не є важливою стилістика пам’ятки, важливішою є належність
до конкретного авторства. Це призвело до інституалізації окремих практик охорони
архітектурної спадщини архітекторів – в 1968 р. з ініціативи самого Ле Корбюзьє було
створено Фонд Ле Корбюзьє. В 1983 р. було відкрито і фонд Міс ван дер Рое, який
виник з первісною метою відтворення німецького павільона, спроектованого Л. Міс
ван дер Рое та Л. Райхом для Барселонської міжнародної виставки 1929 р.,
ініційованої ще у 1954 р. О. Богігасом. В 1988 р. було засновано Фонд Оскара
Німеєра. Ці фонди з інституцій збереження архівів майстрів поступово перетворилися
на майданчики досліджень, обговорень, просвіти в темах, пов'язаних з сучасною
архітектурою та міським плануванням.
Завдяки методичній роботі Фонду Ле Корбюзьє в 1970-і – 1990-і рр. майже всі
роботи майстра було внесено до пам’яткоохоронних реєстрів: віллу Штерн (1975),
будинок родини Планекса (1976), сучасні будинки Фрюже (1980), Будинок культури,
Ферміні (1984), багатоквартирний будинок Кларте (1986), мануфактуру Дюваль
в Сен-Д’є (1988), житловий комплекс Леж (1990), вілла Ла Роша (1996), комплекс
будівель та споруд шлюзу, Кембс-Ніффер (2003) і ін. До сер. 1970-х рр. було
проведено і реставрації ключових об’єктів, а до кінця 1980-х рр. було описано
цю практику збереження – Ж.-Л. Коен, Г. Моне, Ф. Хаммон.
Так, закріпленням цих уявлень про пам’ятку сучасної архітектури твори
визнаних майстрів модернізму стали набували охоронного статусу автоматично – їх
цінність в основному базувалась на приналежність до авторства конкретного
архітектора-майстра (М4).
2.4.2 Наслідки поширення уявлень про сучасну пам’ятку як спадщини
архітектора.
Одним з наслідків поширення уявлень про пам’ятку сучасної архітектури
як спадщини видатного сучасного архітектора було створення умов для спекуляцій
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та маркетингових схем з боку окремих архітектурних бюро, які проявилися
в реальності

постмодерністської

культури.

Ці

уявлення

стали

підґрунтям

для розвитку явища «зіркових архітекторів» – «starchitects», чия популярність росла
не завдяки дійсним досягненням, а технологіям з залученням ЗМІ та визнаних
селебріті. Поряд з Ле Корбюзьє, Ф. Л. Райтом, Л. Міс ван дер Рое, О. Німейєром,
першими «starchitects» було визнано відомих архітекторів-модерністів: М. Ботта,
П. Ейзенмана, М. Грейвса, Ф. Джонсона, Е. Саарінена, Р. Вентурі та ін. [175].
«Зірковий статус» не тільки вплинув на спрощення роботи з муніципалітетами та
отримання більших гонорарів, але і на об’єктивність формування пам’яткоохоронних
списків сучасних пам’яток в майбутньому.
Другим наслідком розвитку уявлень, які було розглянуто, була трансформація
технології збереження пам’яток сучасної архітектури – вони стали розглядатися поза
межами національних держав як цілісне явище – прояв творчого генія окремого
архітектора. В 2016 р. таку транснаціональну технологію було вперше реалізовано
на загальнокультурному рівні – номінацію «Архітектурні роботи Ле Корбюзьє.
Видатний внесок в архітектуру Сучасного руху», яка об’єднала сім країн світу, було
внесено до Списку всесвітньої спадщини. В цьому випадку транснаціональна
технологія дозволила проаналізувати ключові ідеї вкладені архітектором в роботи
в цілісності їх розвитку, що автоматично виключило необхідність порівняльного
зіставлення

ціннісних

характеристик

з

іншими

пам’ятками

регіону,

які

регламентовані місцевими нормативними документами окремих держав – пам’ятка
сучасної архітектури набула надбудовного значення і її було винесено за регіональні
та національні контексти.
В своїх роботах Ю. Волчок [176], вказував на наступні переваги, які надав
транснаціональний підхід для провадження охорони спадщини сучасної архітектури:
− юридична фіксація охоронного статусу найвищого правового рівня;
− на перший план виходять цінності професійної якості та автентичності
пам’ятки;
− стимулювання до прийняття заходів для інтегрування місцевого охоронного
− законодавства в міжнародний правовий простір;
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− підняття статусу архітектурної спадщини до висоти культурологічних
узагальнень.
За думкою Д. Чалкрафта та Д. Деланті, такі транснаціональні проекти
в подальшому зможуть універсалізувати історичну пам’ять – створити глобальну
культурну пам’ять [177], вийти за межі уявлень конкретних націй, що викорінить
старі якорі національних, релігійних, етнічних та етнополітичних ідентичностей
та призведе до визнання своєї «упередженості» окремими, більш впливовими,
державами [178].
2.5 Америка 1970-х рр.: помилки сучасних архітекторів та збереження
сучасних будівельних технологій
2.5.1 Історія збереження американських хмарочосів
Необхідність збереження хмарочосів в США стала стимулом для розгортання
нових уявлень про пам’ятку сучасної архітектури. Американська історія виявилась
черговим етапом в історії розвитку поняття сучасної пам’ятки, який виникає поза
політично-історичних, загальнокультурних контекстів та ідеологічного контексту
архітектурної культури модернізму. Ці уявлення сформувались крізь оптику
збереження будівельних технологій та процесів з ними пов’язаних – творення,
відтворення, реконструкції та руйнації, а також аналізу результатів цих дій.
У 1960-х рр. в різних куточках країни виникла проблема руйнування цілого
ряду американських хмарочосів (Рис. 2.13). По-перше, проявилися помилки
експериментальних конструктивних рішень, які було прийнято при їх розробці –
в більшості випадків проблеми були пов’язані з помилками розрахунків структур
конструкцій та використанням нових невипробуваних будівельних матеріалів, а, подруге, об’ємно-просторові та планувальні рішення гігантських споруд к. ХІХ –
п. ХХ ст. не задовольняли потреби бізнесу, який мав в них розташовуватися – будівлі
пустували. Ця проблема була неочікуваною, проф. Дж. М. Фітч писав: «Зі всією своєю
сталлю, склом та бетоном будівлі виглядали вічними, але вони почали руйнуватися
так саме, як і інші будівлі, але сутнісно і конструктивно – це була інша, незнана
область реставрації» [179].
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Коли в 1960-х рр. хмарочоси, які представляли небезпеку, почали зносити,
це призвело до протестних акцій пам’яткоохоронних організацій, тому архітектори,
співпрацюючи зі власниками, почали шукати шляхи адаптації хмарочосів під сучасні
умови, реконструюючи їх. Прикладами таких реконструкцій можуть слугувати
Емпайр Стейт Білдінг, Реліанс-білдінг, АЛІКО, Мет Лайф Таун та ін. Зміни
передбачали: оновлення ліфтів та встановлення ескалаторів, нові системи
зовнішнього освітлення, заміна фасадного оздоблення, внутрішні перепланування,
оновлення інтер’єрів, ремонти конструкцій каркасу, стін, покрівлі. В ряду випадків,
власники не прагнули до повного осучаснення – так, напр., при реконструкції готелю
Белв’ю-Стратфорда місця загального користування було реставровано і їм було
повернуто автентичний вигляд 1904 р.
Проте, таких заходів було недостатньо. Аварійний стан будівель представляв
собою загрозу для життя людей, але, між тим, об’єкти являли собою пам’ятки
експериментів піонерів висотного будівництва. За більше ніж півстоліття вони стали
негласними символами американської нації, ототожнюванні з національними
цінностями. Їх руйнація означала втрату цілого історичного пласту, який проріс
та укорінився як в професійну архітектурну культуру, так і національну культуру.
Задля збереження цієї спадщини з сер. 1960-х рр. найвизначніші будівлі-хмарочоси
почали вноситися в державні пам’яткоохоронні списки. Серед них: Вулворт-білдинг
К. Гільберта (1966), Флетайрон-білдінг Д. Х. Бернхема (1966), готель «Челси»
Х. Пірссона (1966), «Ван Аллен» Л. Саллівена (1968), Уейнрайт-білдінг Л. Саллівена
(1968), Деніел енд Фішер Тауер Ф. Г. Стернера (1969), Реліанс-білдінг Д. Рута (1970),
Монаднок-білдінг

«Burnham and Root» (1970), будівля Аудиторії Л. Саллівена

(1970), Саллівен-центр (1970), Рукері-білдінг «Burnham and Root» (1970), Маркетбілдінг «Holabird&Roche» (1973), будівля Гарантії Л. Саллівена (1973), будівля
муніципалітету Мілуокі Г. К. Коха (1973), Еймс-білдінг Р. Шеплі (1974), Уінтропбілдінг (1974), Чікаго-білдінг «Holabird&Roche» (1975), Фрік-білдінг Д. Х. Бернхема
(1975), Крайслер-білдінг В. В. Аллена (1976), Байар-Кондікт Л. Саллівена (1976),
Фішер-білдінг «Burnham and Root» (1976), Менхеттен-білдінг В. Л. Дженні (1976),
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Олд-Колоні-білдінг

«Holabird&Roche»

(1976),

будівля

Маршала

Філда&Со

Д. Х. Бернхема (1978), Ленд-Тайтл-білдінг Д. Х. Бернхема (1978).
В сер. 1970-х рр. відбувся перелом в усвідомленні культурної цінності
американських хмарочосів (Рис. 2.14) – після масштабної пожежі в будівлі Гарантібілдінг в 1974 р., яка майже зруйнувала конструкцію, місцевим сенатором
Д. П. Мойніханом

було

прийнято

рішення

не

про

знесення

залишків,

а про відновлення будівлі. А в 1975 р. було розпочато першу науково обґрунтовану
реставрацію американського хмарочосу – Вулворт-білдінгу.
Будівля Вулворт-білдінг вважалася однією з ікон архітектури ХХ ст. Сам
архітектор писав про свій твір: «Для мене хмарочос, висота якого змушує верхні
частини здаватися загубленими в хмарах, є пам'ятником, маси якого повинні ставати
все більш і більш натхненними, чим вище він піднімається» [180]. В 1975 р. технічний
стан хмарочосу став критичним – керамічне оздоблення фасаду було майже
зруйноване. Власник замовив дослідження будівельних конструкцій у фірмі
«Ehrenkrantz Group», яка до того розробляла проекти реставрацій історичних
будівель. За залученням проф. Д. М. Фітча було сформовано звіт про стан
конструкцій. Виявилось, що будівельники, при зведенні будівлі, припустилися
технологічних помилок – між сталевим каркасом та оздобленням з теракоти були
відсутні компенсаційні шви, необхідні для нормального ходу конструкції при зміні
температурних умов. Внаслідок цього керамічне покриття, та самі теракотові плитки
почали тріскатись. Тріщини частково оголили металевий каркас, який від впливу
зовнішньої вологи почав іржавіти, що привело до ослаблення всієї структури.
Власник прийняв рішення про початок негайної реставрації, метою якої було
заявлено оновлення хмарочосу без руйнування архітектурної цілісності будівлі, яка
є однієї з найбільш важливих споруд в цій країні. За описами тогочасних ЗМІ, це була
найамбітніша архітектурна реставрація коли-небудь зроблених в США. Реставрація
проводилася під наглядом архітектурної фірми «Ehrenkrantz Group» з 1977 по 1981 р.
Проект передбачав заміну 1/5 теракотового та вапняного оздоблення фасадів будівлі,
а також заміну 2843 вікон.
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Первісно, передбачалося, що все теракотове оздоблення буде замінене
на бетонне – це б запобігло подальшому руйнуванню, але через протести
пам’яткоохоронних організацій, від цієї ідеї вимушені були відмовитися. В 1970ті рр. теракота стала рідкістю і реставратори змогли знайти тільки одного крупного
постачальника необхідних теракотових плиток, потужностей якого було недостатньо.
Тому, було прийняте компромісне рішення – 26 тис. плиток було замінено на бетонні
копії, які було глазуровано за особливою спеціально розробленою технологією,
а 100 тис. інших було залишено, тільки піддані косметичній обробці та наново щільно
закріплені до сталевої конструкції [180]. Аналогічним чином було замінено
автентичні оригінальні мідні вікна.

Закриті стулки залишили оригінальними,

а робочі було замінено на алюмінієві рами, які дозволили їх відкривати та суттєво
зменшили енерговитрати. Внаслідок реставрації було посилено конструкції
структури, а зовнішній вигляд будівлі майже не постраждав – з фасаду лише було
прибрано деякі автентичні декоративні опори та зашиті чотири маленькі башні
навколо завершення.
В 1978 р. «Ehrenkrantz Group» розробив проект реставрації ще одного
хмарочосу – будівлі Крайслер-білдінг, дослідження конструкцій якої показав,
що зміни в стінах були критичними – частини цегляної кладки будівлі тримались
тільки завдяки силі тяжіння, і могли зруйнуватися в будь-який момент, компенсаційні
шви між каркасом та оздобленням також були відсутні. Реставраційні роботи,
які було проведено в 1978 – 1979 рр., включили в себе посилення стінових та
фасадних конструкцій, систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря,
оновлення ліфтів та реставрацію фресок в фойє.
Того ж року проектною організацією Con-Dev Management. Brown & Associates
було проведено і реставрація Вінтроп-Картер-білдинг. Виконана робота включила:
ремонт структури металевого каркасу, заміну зруйнованої та пошкодженої цегли
та теракоти «за оригінальним дизайном», заміну всіх віконних блоків на алюмінієві
рами та вікна, а також оновлення конструкції даху.
Шляхом практичних спроб та експериментів було досконало досліджено
реальну роботу висотних конструкцій. Так, напр., виявилося, що великі будівлі
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створюють свій «мікроклімат», що наражає конструкції на непередбачувані погодні
умови. Знадобилися роки, щоб виявити, що маса хмарочосу утворює турбулентність,
яка змушує опади підніматися, а не падати вниз, а це змінює відношення до захисних
заходів від атмосферних впливів. «Коли нові матеріали стають доступними
для використання, ми не можемо точно спрогнозувати, як буде вести себе та чи інша
конструкція, окрім як практично це перевірити. Ми просто не знаємо,
що відбудеться», - писав Дж. Бель [181].
Завдяки пошукам шляхів реставрації сучасних матеріалів та конструкцій,
протягом 1970-х – 1980–х рр. в США склалася система наукових знань про
реставрацію різних типів сучасних структур та матеріалів – сталі, бетону, навісних
стін, керамічного оздоблення, дерев’яних конструкцій, їх взаємодії з традиційними
матеріалами (Дж. Петерсон, М. Хендрикус, Д. А. Йорк [182], Р. О. Бірн [183], Г. Д.
Кендрік [184], Д. Л. Джонсон [27] та ін.) – та технологій будівництва, відтворення
яких мало неабияке значення для збереження автентичності пам’ятки. Паралельно
з розбудовою нової реставраційної практики, сформувалося нове уявлення про
пам’ятку сучасної архітектури, яке спиралося на визнання цінності впровадження
сучасних технологій в архітектурі.
2.5.2 Пам’ятка сучасної архітектури як пам’ятка розвитку нових
будівельних технологій
Американські архітектори–реставратори Д. М. Фітч та Т. Прудон (Рис. 2.14)
розглядали пам’ятку сучасної архітектури як культурне явище, яке одночасно існує
у трьох часових позиціях – в минулому, теперішньому та майбутньому часі. Минуле
пам’ятки – це історичні описи, які формують весь комплекс знань про цінність
пам’ятки, сформований за період її існування до моменту її збереження. Ці описи
не є сталими

–

комплекс

знань

постійно

розширюється,

доповнюється,

переосмислюється. Теперішнє – це сучасний стан пам’ятки з історією ремонтів,
реставрацій, інших втручань, які сформували матеріальну структуру такою, яка вона
зараз представлена. Майбутнє – це проект, який дозволяє зіставити історичне знання
про цінність з предметом цінності, який реально збережений, віднайти лакуни змістів
та підібрати засоби збереження для їх ліквідації. При такому розумінні для пам’ятки
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сучасної архітектури момент закріплення її в охоронних реєстрах втрачав принципове
значення – він міг виникнути як формальна констатація і до початку реставраційних
досліджень, і всередині, і після.
З’явилось нове уявлення про механізм виникнення нових сучасних пам’яток
(Рис.2.15) , відмінний від загальноприйнятого для історичних пам’яток. Він складався
з наступних послідовних етапів: виявлення історичної цінності об’єкту; дослідження
технології зведення, конструктивного рішення та особливостей будівельних
матеріалів; виявлення історичної значущості даної технології; співставлення
технологічних розробок та архітектурної ідеї, покладеної в основу об’єкта – пошук
перехрестя змістів; посвідчення відповідності критеріям цілісності та автентичності;
розробка реставраційних заходів (М6).
2.5.3 Наслідки поширення надбудовного уявлення про пам’ятку сучасної
архітектури
Збереження

сучасних

будівельних

технологій

стало

розглядатися

як надбудовна діяльність над збереженням сучасної архітектури поза меж змістів
окремих архітектурних культур. Ці уявлення поширилися на все різноманіття
архітектури ХІХ – ХХ ст. незалежно від нюансів їх стильової та течійної атрибуції.
У видимій площині пам’яткоохоронної діяльності опинились типове, серійне
та масове будівництво, політично заангажована архітектура тоталітарних режимів,
народна архітектура, тощо (Рис. 2.36). Завдяки формуванню цих уявлень стала
можливою подальша інституалізація поняття, оскільки було знято основні змістовні
протиріччя, які існували доки уявлення про сучасну архітектуру належали
модерністській архітектурній культурі. Ще одним наслідком формування нових
уявлень про сучасну пам’ятку було остаточне закріплення поняття «індустріальної
спадщини» (Рис. 2.16) в пам’яткоохоронній діяльності, яке увійшло в загальне
уявлення про пам’ятку сучасної архітектури.
Перші індустріальні пам’ятки з’явилися ще в роки війни. В Бельгії за 1942 –
1945 рр. в пам’яткоохоронні реєстри було внесено в 57 млинів.
В 1960-х рр. в Великобританії виникає рух за збереження технічно застарілих
індустріальних споруд, які не відповідали вимогам нових технологічних процесів

148

149

і були закинуті. Найвідомішої подією-каталізатором цих процесів вважається
знесення споруд залізничного вокзалу Юстон в 1962 р., завдяки якій сформувались
громадські об’єднання, що виступали за збереження такого виду пам’яток. В 1968 р.
завдяки їх роботі в пам’яткоохоронні реєстри було внесено музей Айрон-Брідж –
індустріальний район, в якому розташовані шахти, фабрики, доменні печі, залізні
дороги, громадські будівлі, житла робітників, а також перший в світі металевий
міст.В Нідерландах Малебаанську станцію в Утрехті було переоформлено в
Залізничний музей в 1952 р., а в 1969 р. департамент з охорони національних пам’яток
запропонував внести в пам’яткоохоронний реєстр три частково демонтовані парові
насосні станції.
Процес поширився в інших європейських державах, і в 1974 р. радою ІКОМОС
було прийнято рішення про заснування спеціалізованого комітету Міжнародного
комітету зі збереження індустріальної спадщини (TICCIH). В 1970-х рр. діяльність
з виявлення та охорони пам’яток промислових пам’яток розгорнулась у Франції
та СССР. В 1978 р. перший індустріальний об’єкт було внесено в Список всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО – Сольова шахта в Величці , в 2019 р. їх нараховувалось вже 21.
Висновки до другого розділу
1. Виявлено сприятливі умови для формування та розвитку уявлень
про пам’ятку сучасної архітектури:
- розвинута система пам’яткоохоронної діяльності;
- наявність політичної волі для зміни пам’яткоохоронної політики;
- високий рівень професійного та суспільного авторитету архітекторівініціаторів;
- підйом національної самосвідомості (часто пов'язаний з отриманою
колективною національною травмою, напр., воєнною).
2. Перший етап формування уявлень про пам’ятку сучасної архітектури
супроводжувався певним переосмисленням культурних цінностей після ІІ Світової
війни. Зокрема, в Німеччині зміна ставлення до модерністської архітектури від
повного заперечення до внесення у скарбницю вищих національних досягнень було
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пов’язано з процесом денацифікації. Як на Заході, так і на Сході континенту надання
об’єктам модернізму статусу пам’яток здебільшого мало виразне суспільнополітичне забарвлення.

Можна узагальнено стверджувати, що обґрунтування

загальної історично-культурної цінності цих пам’яток випереджувало визначення їх
вузько архітектурно-культурного значення.
3. Відзначено,

що

низка

післявоєнних

модерністських

реконструкцій

західноєвропейських міст сприяла формуванню погляду на об’єкти сучасної
архітектури як на реліквії Сучасного руху, а це є погляд насамперед меморіальний.
Ключовою подією в утвердженні подібного ставлення до модерністської спадщини
стала реконструкція Роттердаму, котрий було перетворено на ретельно підібрану
колекцію сучасної архітектури. Так уперше в новітній європейській історії
архітектурні здобутки раннього модернізму стали провідною темою підвищення
туристичної привабливості міста.
4. У країнах колишнього соцтабору реабілітація ідеології конструктивізму та
функціоналізму стала одною з ознак політичної «відлиги» 1950-х – 1960-х рр.
Паралельність зусиль, спрямованих на осмислення цінності і значення спадщини
Сучасного руху в обох частинах роз’єднаної Європи створювала сприятливі умови
для появи спільних дискусійних майданчиків і зближення архітекторів і істориків з
обох суспільно-політичних систем.
Інтерес до вивчення і охорони модерністських пам’яток посилювався на тлі
кризи модернізму, то ж на Заході промоторами героїзації історії сучасної архітектури
та збереження модерністських об’єктів були здебільшого представники молодшої
генерації архітекторів-модерністів, для яких це стало, між іншим, способом
закріплення місця свого покоління в історії професії.
5. Серед методів й організаційних прийомів нової пам’яткоохоронної
практики як принципово важливий етап було виділено внесення в охоронні реєстри
відразу цілих серій об’єктів, створених майстрами Сучасного руху. В цьому контексті
цінність окремих пам’яток стала розглядатися як варіація реалізації архітектурної
ідеї, а практика внесення до реєстрів цілих серій – як еталон збереження піонерної
ідеології Сучасного руху в ії максимальній цілісності.
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Зафіксовано, у якості одного з поворотних пунктів в новітній історії

пам’яткоохоронних стратегій, програму реставрації американських хмарочосів к. ХІХ
– поч. ХХ ст. Потрапляння в пам’яткоохоронні реєстри об’єктів «сучасної», але
жодним чином не доктринальної американської архітектури (прикладів еклектики,
Ар Деко, стрімлайн-модерну та ін.), стало віхою на шляху до формування погляду на
пам’ятку сучасної архітектури як відображення технологічних та конструктивних
новацій архітектури к. ХІХ-ХХ ст. Це рішуче розширило коло уявлень про пам’ятку
сучасної архітектури за межі доктринального модернізму. Як наслідок, у видимій
області пам’яткоохоронної діяльності опинились об’єкти промислової архітектури,
типового, серійного та масового будівництва тощо, за умови, що вони демонстрували
технологічні нововведення часів їхнього створення.
7. Окрім розгортання інвентаризаційних програм та внесення сучасних
пам’яток в пам’яткоохоронні реєстри, основними наслідками поширення уявлень про
пам’ятку сучасної архітектури в загальнокультурному контексті були: спроба
осмислення

та

робота

з

«незручною

спадщиною»;

розвиток

туристичної

привабливості міст шляхом промоції модерністської архітектури; перегляд
та розширення змісту усталеного поняття «пам’ятка архітектури»; заснування фондів,
присвячених

спадщині

окремих

архітекторів;

поширення

явища

«зіркових

архітекторів»; розгортання транснаціональних проектів в практиці збереження
сучасної спадщини.
Результати досліджень даного розділу наведено в публікації:
1.Антоненко Н. В. Памятникоохранная деятельность в Нидерландах и обїекты
современной архитектуры. Науковий вісник будівництва: Зб. наукових праць. 2018.
Вип. 91. С. 11–21.
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РОЗДІЛ 3.
ТРИЧАСТИННА ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ
ПАМ’ЯТКИ СУЧАСНОЇ АРХІТЕКТУРИ
3.1 Інституалізація практик охорони пам'яток Сучасного руху – В. де Йонг,
Х.-Я. Хенкет і DOCOMOMO Int.
Заснування в 1988 р. в Ейндховені міжнародної мережевої організації
DOCOMOMO Int. являло собою інституалізацію процесів відтворення культурних
значень пам’яток сучасної архітектури, яка спиралась на уявлення культурного
простору 1940-х – 1980-х рр. Створення організації було пов’язане з приватною
ініціативою

нідерландських

архітектора-практика

В.

де

Йонга

та історика

архітектури Х. Я. Хенкета, які мали досвід реставрації голландських сучасних
об’єктів [111]. В основу структури організації було покладено їх особисті уявлення
про пам’ятку сучасної архітектури, які склалися завдяки реставраційному досвіду).
3.1.1. Реставрація санаторію Зоонестраль під керівництвом архітектора
В. де Йонга
Санаторій

для

хворих

туберкульозом

Зоннестраль,

побудований

арх. Я. Дуйкером, Б. Біджоє та інж. Я. Г. Вібенгом в 1925 – 1927 рр. є однією
з найяскравіших демонстрацій авангардної філософії Сучасного руху в архітектурі
Нідерландів. В конструкції було використано експериментальні, на той час, збірні
будівельні елементи, які дозволяли швидко добудувати додаткові приміщення при
необхідності. Форму конструктивних елементів було максимально наближено
до форми епюр моментів – бетонні рами, балки мали змінний перетин. Висота
парапетів була змінною, в залежності від використання конкретного простору.
Будівлю було побудовано як тимчасову, вважалося, що через 30 – 50 років
потребі в подібних закладах не буде – туберкульоз буде переможений. Я. Дуйкер
писав, що форма, це не більше ніж відповідь на вимогу виявити найбільш економічне
рішення [185]. Він передбачав, що у майбутньому будівля втратить право
на існування, або природньо зруйнувавшись, або адаптувавшись під нову функцію,
яка внесе зміни в її форму.
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Функціональне планування будівлі включило в себе ретельне проектування
окремих приміщень з точно розробленою технологією процесів, у зв’язку з чим кожне
приміщення отримало індивідуальну форму. Функціональні зони, медичний корпус,
адміністративний та лазні, було відокремлено одна від одної – розташовувались
в окремих крилах першого поверху.
Перші зміни об’ємно-просторової структури відбулись практично відразу після
ІІ Світової війни. Виникла необхідність в розширенні будівлі – туберкульоз не тільки
не було подолано, навпаки – війна викликала підйом захворюваності. В 1955 –
1958 рр. відбулась перша реконструкція об’єкта. Його було перетворено на загальну
лікарню, в результаті чого з’явилася велика кількість прибудов, були закриті балкони,
змінені оригінальні сходи, на території санаторію було розміщено дерев’яні бараки.
До загального вестибюля було організовано прохід з крил першого поверху,
північний прохід було закрито, а головний вхід організовано у східному блоці
на місці кухні. Було знесено велику кількість перетинок, тонке каркасне скління
замінене на широкі алюмінієві подвійні віконні системи. Об’єкт було перефарбовано.
З поч. 1980-х рр. будівля стала занепадати, вікна було розбито, бетон місцями
зруйнований, відкриті частини арматури кородували, частини крівель провалилися.
В 1983 р. В. де Йонг приступив до дослідження будівлі для розробки проекту
її реставрації. Ним було виділено п’ять ключових позицій, які мали бути відтворені
в проекті.

На його думку, саме вони були проявами культурної цінності даної

сучасної пам’ятки, що зберігали її автентичність (Рис. 3.1.):
1) Ідея «тимчасовості». В. де Йонг розгортав свою концепцію збереження
об’єкта навколо ідеї «тимчасовості». На його думку, ця властивість сучасної
архітектури мала бути збережена, оскільки являла собою частину основного замислу
архітектора. Між тим, він розумів, що збереження цієї ідеї - це відмова від будь-яких
реставраційних заходів, зберегти «тимчасовість» означало дозволити будівлі
або трансформуватись до невпізнання, або дати їй зруйнуватись [186]. В. де Йонг
винайшов альтернативне рішення збереження – він вирішив зберегти не саму ідею,
а її авторське вираження, яке відобразилось і на конкретних об’ємно-планувальних
рішеннях (композиційних прийомах, колористичних рішеннях, особливостях
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планувань), і на виборі будівельних технологій (конструктивної схеми, будівельних
матеріалів, технологій будівельних процесів, інженерних систем), на момент
зведення будівлі. Таким чином, архітектурну ідею, яку було закладено Я. Дуйкером,
було законсервована в часі, що дозволило пам’ятці бути об’єктом верифікації
історичного знання [30].
2) Функціоналістичні принципи. Будівля санаторію виражала собою втілення
головного принципу функціоналістів – форма точно відповідала тогочасній
технології процесу лікування хворих туберкульозом. В. де Йонг розумів, що застаріла
технологія вже не зможе оселитися в даній архітектурі, але він взяв за ображчік
внутрішнє планування та кластерування об’єкту станом на 1931 р. Головним
завданням реставратора став пошук відповідної сучасної функції, яка могла
би оселитися в приміщеннях відреставрованого санаторію [187]. Так, в 2000 р. тут
було розміщено клініку боротьби з ожирінням та реабілітаційна клініка
для спортивних травмувань з конференц-залом. Задля гнучкості прийняття рішень
форму власності об’єкту було змінено – замість права орендувати всю будівлю,
з’явилась можливість орендувати лише частину.
− Сучасні конструктивні рішення та будівельні матеріали. В. де Йонг виявив
новаторський підхід авторів у залученні нових сучасних будівельних технологій
у будівництво санаторію, і вважав необхідним їх збереження. Автентичні матеріали
конструкції збереглися частково – бетонна конструкція основного каркасу, декілька
перетинок

та

покриття

одного

фасаду.

Тому,

конструктивні

елементи

та оздоблювальні матеріали було ретельно відреставровано, незважаючи на високий
кошт робіт – промислові методи з 1920-х рр. змінилися і реставратори вимушені були
відновлювати частину елементів власноруч. В головній будівлі комплексу було
відновлено спеціальні віконні блоки з профілем 25 мм. Віконні блоки мали єдиний
суміжний профіль і монтувалися один с одним таким чином, що в результаті являли
собою єдину цільну конструкцію 33 м завдовжки. Ці скляні конструкції були
виготовлені у майстерні та змонтовані на місці. Було відновлено і оригінальну
конструкцію парапетів: сталева сітка фіксувалась між металевими стойками вікон;
після того, як нижню половину сітки було оштукатурено с обох сторін, верхню
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половину згибали та створювали внутрішню оболонку шляхом оштукатурювання
внутрішньої поверхні. Було зімітовано та замінено зруйновані збірні елементи:
в будівництві було використано експериментальні збірні елементи – панелі, які
складались з оштукатуреної металевої сітки зі сталевою арматурою 6 мм у діаметрі;
кінці цієї арматури зварювались на будівельному майданчику між собою і панелі
встановлювались в проектне положення, шви між панелями заповнювалися смолою
і конструкція фарбувалась [93].
3) Особливості технологічних процесів. В. де Йонг вважав, що технологічних
етапів творення окремих елементів порушить автентичність пам’ятки. Тому він
максимально наближено намагався відтворити як технології будівництва окремих
конструктивних елементів, так і технології виготовлення автентичних предметів
убранства інтер’єрів. Так, ним було віднайдено меблі «Thonet» серійного
виробництва, виготовлені за такою самою технологією, як оригінальні.
4) Оздоблення поверхонь. Первісну кольорову гаму Зоннестралю було
рідкісним прикладом колористичного рішення голландської сучасної архітектури:
зовнішні поверхні стін були з трохи синюватим відтінком, вікна – небесно-блакитні
з ледь помітними сталевими рамами, верхні частини внутрішніх стін було побілено,
нижні – пофарбовані в жовтий колір поверх цементної штукатурки, секції
у вбиральнях, гардеробах та кухнях було зроблено в подібних відтінках, лінолеум
було використано лише у центральних частинах проходів, повздовж стін підлогу було
оброблено цементно-піщаною стяжкою у вигляді пологого плінтусу. Е. Я. Насселдер
та М. Полман провели дослідження щодо можливості повністю відновити кольорову
схему. При відновленні виник ряд проблем, який вимагав прийняття компромісних
рішень. Так, скло, яке більше не виготовлялось, трохи іншого відтінку було замовлено
в Латвії, лінолеум було виготовлено наново по старій технології завдяки знайденому
та дослідженому шмату автентичного лінолеуму.
Примітно, що уявлення про пам’ятку сучасної архітектури, які склалися
у В. де Йонга мали двоєдину природу. Сучасна пам’ятка для нього, з одного боку,
виражала архітектурну ідею, спосіб мислення та філософію архітектора, а з іншого,
була вираженням технічних досягнень будівництва, новаторства, експерименту
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сучасної архітектури. Завдяки виникненню цього інтегрованого уявлення, яке могло
включити в себе всі попередні уявлення про сучасну пам’ятку, виникла можливість
інституалізації складеного поняття.
3.1.2 DOCOMOMO International - провідна організація зі збереження
пам’яток сучасної архітектури
Міжнародну організацію DOCOMOMO International (Міжнародна робоча група
для документування й збереження будинків, ділянок і сусідств Сучасного руху) було
засновано в Ейндховені голландськими архітекторами Х. Я. Хенкетом і В. де Йонгом.
Передумовою створення ДОКОМОМО стало усвідомлення того, що архітектура
міжвоєнного періоду є цінною і вимагає особливого ставлення, втрати матеріальних
свідчень приведуть до непоправних втрат і порушать цілісність архітектурного
знання. Співзасновниками організації стали дослідники з 21 країн світу – Австрії,
Бельгії, Англії, Франції, Греції, Нідерландів, Італії, Іспанії, Швеції, Швейцарії,
Фінляндії, ФРН і НДР, Болгарії, Чехословаччини, Угорщини, Польщі, Румунії, СРСР,
США, Канади і Бразилії – і кількість учасників зростала кожного року, об’єднуючи
дослідників та практиків різних куточків світу в єдину професійну мережу (Рис. 3.3).
14 вересня 1990 р. в Ейндховені відбулася перша конференція DOCOMOMO
Int. на якій було прийнято конституцію організації:
− координацію роботи міжнародної мережі регіональних представництв;
− впровадження ефективної уніфікованої системи інвентаризації об'єктів;
− розроблення єдиних принципів документації та збереження пам’яток
сучасної архітектури;
− впровадження та розповсюдження апробованих реставраційних методик;
− пропаганду та популяризацію досягнень архітекторів Сучасного руху серед
загалу.
Ефективну роботу організації забезпечила її структура – розподіл діяльності
по окремим комітетам: керуючий орган; комітет створення реєстрів пам’яток
модернізму (ISC/Registers); комітет дослідження сучасних технологій та розробка
реставраційних методів (ISC/Technology); комітет дослідження просторових об’єктів
(ISC/Urbanism+Landscape); комітет пропаганди та освіти (ISC/Education+Theory);
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комітет дослідження внутрішніх просторів (ISC/Interior Design); видавничий комітет
(ISC/Publications). Завдяки неї діяльність DOCOMOMO Int. виявила себе як інститут,
в своїй структурній повноті:
1) включення в ціннісний ряд (в реєстр або перелік пам'яток);
2) забезпечення можливості відновлення і наукової реставрації (технологічна
сторона);
3) включення в більш широкі просторові контексти (містобудівні, ландшафтні);
4) формулювання теоретичних основ створення цього об'єкта і можливість
просвітницької роботи та навчання.
Створення DOCOMOMO Int. дозволило пов’язати практичний досвід
реставрації модерністських об’єктів та інвентаризації пам’яток з дослідженнями
в сфері історії архітектури Сучасного руху та розробити безпрецедентний механізм,
який дозволив сучасним об’єктам прискорити процес отримання статусу пам’ятки
архітектури на регіональному та світовому рівні. За тридцять років активної
діяльності організацією було проведено велику кількість заходів – міжнародних
та регіональних конференцій, виставок семінарів, воркшопів, акцій збереження,
опубліковано десятки збірок, присвячених дослідження та збереженню сучасної
архітектури.
Завдяки роботі DOCOMOMO Int.:
− пам’ятки сучасної архітектури було вирвані з локальних контекстів
і перенесені поле пам’яткоохоронної діяльності;
− було активізовано роботу по виявленню та інвентаризації спадщини
сучасної

архітектури

в

країнах

з

перехідною

економікою

та

країнах,

що розвиваються;
− було зроблено перші кроки теоретико-методологічного дослідження явища
пам’ятки сучасної архітектури.
3.1.3 Зміни в пам’яткоохоронній діяльності спричинені інституалізацією
уявлень про сучасну пам’ятку.
В процесі роботи DOCOMOMO Int. почали проявлятися протиріччя (Рис. 3.4),
пов’язані з перетином змістів модерністської та постмодерністської культур, які
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не було розведено при заснуванні організації та формулювання меж її діяльності.
Первісно, в місії організації було задекларовано «охорону важливих будівель
Сучасного руху 1920-х – 1930-х рр., які будь-де знаходяться під загрозою», яка
передбачала обмеження діяльності організації до контролю стану об’єктів чистого
доктринального модернізму. Проте, таких об’єктів було дуже мало, і до 1990-х рр.
вони, як правило, вже знаходилися під охороною місцевих пам’яткоохоронних
інституцій, деякі з них вже навіть було реставровано – знакові роботи Ле Корбюзьє,
Л. Міса ван дер Рое, В. Гропіуса, Б. Таута та ін.
Так як організатори були зацікавлені в створені світової мережі захисників
сучасної архітектури, то кращим виходом зі змістовної обмеженості поняття
«Сучасного руху», який вже привнесла постмодерністська архітектурна культура,
було повернення до світогляду модерністської архітектурної культури. Внаслідок
цього, з одного боку, організація отримала можливість необмеженого росту,
а з іншого пам’яткоохоронна діяльність головного офісу та національних комітетів
вишукалась лінійно у вигляді «попередників», «піонерів» и «послідовників»,
наслідуючи бачення З. Гідіона та Н. Певзнера, при цьому, інститут пам'ятки сучасної
архітектури отримав яскраво виражений партійний характер (М7).
Оскільки, і до сьогодні не сформувалось міжнародних пам’яткоохоронних
організацій, чия діяльність була би присвячена іншим стильовим напрямам
архітектури к. ХІХ – ХХ ст., виділених сучасною архітектурною теорією архітектури,
то організація DOCOMOMO Int. отримала монополію в трактуванні поняття пам’ятки
сучасної архітектури, та представлені його в загальнокультурному полі. Межі
інтересу організації почали розширюватися: 1998 р. часову межу було розширено до
1975 р., а в 2006 р. – інтерес учасників вийшов за рамки доктринального модернізму
і став орієнтуватися на пошук різних форм модерністських регіональних адаптацій –
так званих «інших модернізмів»: поняття, яке включило в себе і масову серійну
архітектуру, і промислові об’єкти, і споруди Ар Деко, і колоніальну, і регіональну
архітектуру,

і

деякі

приклади

та постмодерністських течій.

архітектури

з

ознаками

бруталізму
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Ці процеси були саморуйнівними і для самої організації: не маючи потенцій для
осмислення великого обсягу різнопланового матеріалу, вона поступова стала
перетворюватися на своєрідний «автоматичний конвеєр» з виробництва списків
сучасних пам’яток, і для пам’яткоохоронних процесів в цілому: зміщення акценту
на виявлення пам’яток модернізму, негативно впливало на поширення досліджень
немодерністської архітектури – виникла проблема викривлень в архітектурноісторичному знанні та появи «білих плям» в пам’яткоохоронній діяльності.
Внутрішня криза організації стала проявлятися ще в 1996 р., а на п. 2000-х рр.
стала очевидною. Задля самозбереження організації необхідно було «передати
повноваження» збереження архітектури к. ХІХ – к. ХХ ст. надбудовній організації
більш широкого профілю – таких як, ЮНЕСКО та ІКОМОС, а свою локальну
пам'яткоохоронну діяльність розвивати в межах поняття «архітектури Сучасного
руху» згідно з уявленнями сучасної постпостмодерністської архітектурної культури.
Починаючи з 2-ї пол. 1980-х рр. міжнародні пам’яткоохоронні організації
почали ініціювати заходи, присвячені архітектурній спадщині ХІХ-ХХ ст. Перша
нарада експертів ІКОМОС з приводу інвентаризації та документування сучасної
архітектури пройшла в Парижі в 1985 р. У 1989 – 1990 рр. у Відні та Барселоні,
з ініціативи Ради Європи було проведено тематичні колоквіуми, метою яких було
визначення і вивчення вже сформованих практик і підходів до збереження
архітектурної спадщини цього періоду. У 1992 р. на сесії Комітету Всесвітньої
спадщини в Санта-Фе (США) були переглянуті завдання Конвенції про всесвітню
спадщину 1972 г. Крім запровадження нових напрямків діяльності комітету –
контролю за збереженням, управління і моніторинг вже включених до Списку
пам’яток, пропаганди культурної спадщини та освітніх програм – було прийнято
рішення про перегляд меж самого поняття «культурна спадщина», яке склалося
в тогочасній практиці охорони пам’яток і зіставити його з прокламованим в 1972 р.
Ця робота продемонструвала щілини, які були в міжнародному пам’яткоохоронному
законодавстві, і дало можливість новим уявленням про пам’ятки (таким як, пам’ятка
сучасної архітектури) повноцінно вбудуватися в загальнокультурне поле. У зв’язку
з цими перебудовними процесами, в 1997 р. організаторам DOCOMOMO Int. було
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запропоновано скласти свій Попередній список номінацій на статус пам’яток
світового значення серед об’єктів архітектури Сучасного руху [188], в який було
включено 25 окремих об’єктів, та чотири збірні номінації.
Інтерес представляє механізм відбору пам’яток який було впроваджено
для реалізації цього відбору. В процес було залучено всі національні робочі комітети
DOCOMOMO. Int., які висунули найбільш значущі, з їх точки зору, об’єкти з вже
складених списків сучасних пам’яток за єдиними принципами ISC/Registers.
Сформовану таким чином загальну базу об'єктів було викладено у відкритий доступ,
і кожний національний комітет зробив свої пропозиції (близько 10 об'єктів) щодо
того, які архітектурні гідні включення до Списку всесвітньої спадщини. При цьому
цінність пам’яток сучасної архітектури розглядалась в трьох категоріях:
− канонічні об'єкти: прототипи радикальних змін міжнародного рівня;
− рядова забудова, в якій яскраво проявилися національні або регіональні
риси Сучасного руху;
− об'єкти, в яких втілилися технічні, соціальні та естетичні інновації.
В представленому від імені DOCOMOMO Int. списку потенціальних пам’яток,
Х. Я. Хенкет писав: «Ми щиро сподіваємося, що в найближчому майбутньому
з'являться організації, які доглядають за іншими значними проявами різноманітного
архітектурної спадщини ХХ століття. Ми завжди зацікавлені і будемо сприяти
виникненню таких організацій» [189]. Проте, подолати стилістичну нерівномірність
архітектури ХХ ст., яка представлена у Списку всесвітньої спадщини, не вдалося і
сьогодні. Активна робота DOCOMOMO Int. і відсутність організацій, які б
спеціалізувалися на збереженні спадщини архітектури інших стильових напрямів,
призвели до

переваги архітектури модернізму і в Списку, і попередніх списках

окремих держав.
Завдяки спільній роботі ЮНЕСКО, ІКОМОС та DOCOMOMO Int. в 1985 – 1997
рр. було промальовано загальні перспективи та напрями діяльності з всеосяжної
інвентаризації і документації спадщини сучасної архітектури, а в 2006 р. заснований
спеціалізований комітет ІКОМОС – Міжнародний науковий комітет ХХ ст. (ISC20).
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В вибудованих уявленнях пам’ятку сучасної архітектури (М8) було вирвано із
залежності відбору в рамках модерністської культури – основним критерієм стала
належність пам’ятки означеному часовому проміжку – ХХ ст. Центральним
суб’єктом внесення конкретного архітектурного об’єкту до пам’яткоохоронних
списків залишився архітектурознавець, але який втратив прив’язку до світогляду
конкретної архітектурної культури – його знання стали представляти собою не сталу
систему, а таку, яка знаходиться в постійному стані відстеження відповідності
утримуваних знань актуальним архітектурознавчим дослідженням, верифікуючи їх з
матеріальністю збережених пам’яток архітектури (Рис. 3.5).
3.2 Програми збереження документації сучасної архітектури та концепції
«уявних» музеїв архітектури
В 1992 р. ЮНЕСКО заснувала програму «Пам'ять світу», яку було пов’язано
з усвідомленням поганого стану збереження та доступу до документальної спадщини
в різних частинах світу. Ця ініціатива прирівняла цінність документальних свідчень
про архітектуру до самих пам’яток архітектури, презентуючи їх як вияви
загальнокультурної спадщини. Є. Шорбан відмічав, що при швидких темпах руйнації
сучасних пам’яток, то необхідно зберігати хоча б документальну пам’ять про них –
у фотографіях,

описах,

обмірних

кресленнях

[58].

Оскільки

збереження

і архітектурної документальної спадщини, і збереження пам’яток архітектури
пов’язані з внутрішньопрофесійним процесом відтворенням архітектурної професії,
то розгляд історії розвитку уявлень про документальні пам’ятки сучасної архітектури
є необхідним для цілісного відтворення історичного процесу складання уявлень
про пам’ятку сучасної архітектури.
3.2.1

Збереження

архівів

проектної

документації

в

контексті

пам’яткоохоронної діяльності
Судження про необхідність збереження архітектурних об’єктів не тільки в їх
автентичній зведеній матеріальності, але і у вигляді документальних свідчень
про виникнення та реалізацію архітектурної ідеї – ескізів, робочих макетів, текстів,
проектної, супровідної документації, тощо – виникають ще у Середньовіччі. Перші
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колекції малюнків збирали для практичних цілей – для можливості відтворення нових
подібних будівель (Рис. 3.6). Вони зберігались в майстернях та родинах мулярів.
Прикладом таких колекцій, напр., є колекції малюнків Собора Св. Стефена у Відені
ХIV – XV ст. З XVIII ст. колекції архітектурних креслень почали прирівнюватися
до витворів образотворчого мистецтва – їх зберігали як приклади красивих малюнків,
які демонстрували художню майстерність архітектора, або ж як історичні пам’ятки –
свідчення про значущі процеси та події минулого. Одними з таких перших
колекціонерів були В. Телмен, лорд Бірлінгтон, сер Дж. Соан, Д. П’янкастеллі. З 1830х рр. архітектурні малюнки у великих кількостях почали купувати установи –
Королевський інститут британських архітекторів та Музей Вікторії та Альберта у
Великобританії, Купер-Юніон, бібліотека Ейвері Арчітектурал енд Файн Артс та
Метрополітен-музей в Нью-Йорку, Музей декоративного мистецтва у Парижі,
Академія Св. Луки в Римі.
Після Другої світової війни з’явилися приватні колекціонери, інтерес яких
фокусувався на зібранні суто архітектурних креслень (напр., В. Арнц, Д. Ведлер).
В 1951 р. на аукціоні Сотбіс відбувся продаж колекції архітектурних креслень лорда
Бьюта, яка містила 271 англійські креслення XVII – XVIII ст., в 1959 р. в Женеві
відбувся продаж колекції Е. Фатіо, яка містила вже близько 2000 архітектурних
креслень. Ці дві події стали справжнім каталізатором для колекціонерів і кураторів
виставок – з 1960-х рр. на ринку з'явилася велика кількість архітектурних матеріалів,
які продавалися вже через спеціалізованих дилерів.
З 1970 рр. об’єктами архітектурних колекцій стали архівні документи сучасних
об’єктів. Першим дилером, який спеціалізувався на продажу креслень архітекторів
ХХ ст. був А. Б. Аллен, а першою колекціонеркою архітектурних креслень ХХ ст. –
Б. Пайн. Її колекція охопила роботи Ле Корбюзье, Ф. Л. Райта, Х. Яна, Р. Вентурі,
Е. Мендельсона, Ф. Гері, М. та Р. Майерів, Е. Грей та баг. ін. Окрім архітектурних,
колекція включала креслення елементів інтер’єру – стільці, килими, ліхтарі.
Документальні пам’ятки сучасної архітектури в контексті елементів колекцій
відігравали пасивну роль – головна їх цінність полягала в приналежності до певного
«зіркового архітектора». Це був суто прояв однієї з рис «суспільства споживання»
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в постмодерністської культурі, коли сенсом колекції ставало само володіння
колекцією та постійне наповнення її новими експонатами. Сутність цього
колекціонування було точно викладена у пророцьких словах П. Флоренського:
«Найстрашніше <…> – це можливість грішити проти життя, зісковзнувши
на спрощений, на найлегший шлях колекціонування, що побиває й морально
спустошує. А хіба не так буває, коли естет або археолог розглядає прояв життя
деякого організму, функціонально єдиного цілого, як самодостатнє, вирізане
з життєвого духу речі, поза її функціонального відношення до цілого» [189]. Зовсім
інше змістовне наповнення документальна пам’ятка отримала в контексті музейних
структур, коли вона предстала носієм певних культурних змістів, який міг
верифікувати знання, що склалося на момент часу завдяки своїй автентичності.
3.2.2. Музеї архітектури як структури, що забезпечують зберігання
матеріальних свідчень про розвиток архітектурної культури
Перші музеї архітектури було засновано в період розквіту архітектурної
культури історизму. Їх роль майже не відрізнялася від ролі інших національних
музеїв, які сформувалися в цей час, – формування національної ідентичності, – окрім
того, що збереження перших прикладів проектної документації та створення колекцій
передбачало тісну взаємодію з сучасністю – на базі історичних документів
формувалися каталоги зразків для підготовки та практичної роботи архітекторів.
Зі зламом стильової парадигми та поширенням архітектури модернізму музеї
перетворились на майданчики пропаганди поточних успіхів – і архітектурний музей
став відігравати роль майданчика для архітектурної критики. Модерністським музеям
було замало просторів історичних будівель – вони виходили за їх межі: створювали
нові виставкові простори, формували окремі поселення-виставки, такі як Вайсенхоф
в Німеччині або Новий дім в Чехії, а після Світової війни і міста-музеї (Роттердам,
Ковентрі, Лондон). Збереження ж модерністської документальної спадщини
допомагало історіїзації сучасних будівель, обґрунтовувало їх унікальну цінність,
систематизувало архітектурознавче знання у заданій культурою ціннісній ієрархії.
З 1940-х рр. окрім сучасних досягнень архітектури почали організовуватися
і ретроспективні виставки, на яких експонували матеріали приватних архівів окремих
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архітекторів-модерністів. Тоді ж стали виходити і друковані збірки документів
сучасних архітекторів – так, в період з 1961 по 1987 рр. Ю. Йодіке опублікував
більше 15 томів «Документів сучасної архітектури», в яких було зібрано папери
післявоєнних архітекторів-модерністів [190] (М5).
З розвитком постмодерністської архітектурної культури архітектурні музеї
почали орієнтуватися не на відображення поточного архітектурного розвитку,
орієнтованого на сприйняття професіоналів, а на створення архітектуромістного
видовища, зрозумілого та захоплюючого для масового споживача. Діяльність музею
стала базувались на ринкових механізмах: він забезпечував взаємодію архітекторівпрофесіоналів та користувачів – потенційних замовників – і став майданчиком, який
надавав можливість заможнім архітектурним корпораціям та великим гравцям
архітектурного ринку – «зоряним архітекторам» – за додаткове фінансування
постійно залишатись в мейнстрімі. Цей процес маркетизації почав впливати
на формування уявлень про пам’ятки сучасної архітектури – те, що потрапляло
в музейну площину, автоматично претендувало на пам’яткоохоронний статус
в майбутньому. Було порушено процес об’єктивного професійного визначення
ціннісних критеріїв, який почав формуватися зі зламом модерністської культури.
Д. Шарп, так описував цей процес: «Історія стала об’єктом торгівлі. Популяризація
історичних книг и коротких документальних фільмів створило поверхове відношення
до історії та прогресу. В 1960-1970-ті рр. ми побачили створення псевдоісторичного
навколишнього середовища та хвилю інтересу до історичного збереження
від одиничних будівель до цілих туристичних комплексів під іменем автентичності.
І зараз цей феномен розповсюдився по всьому світу» [19]. Ця тенденція найяскравіше
проявилася в роботі музеїв: Канадському центрі архітектури, Центру Гетті,
Нідерландському архітектурному інституті.
Для регулювання та запобігання несанкційованому впливу ринку в 1979 р.
в Хельсінкі було створено Міжнародну конфедерацію архітектурних музеїв ICAM,
одним із завдань якої було задекларовано «збереження та підвищення якості
збудованого оточуючого середовища», що наблизило місію новоствореної структури
до внутрішньопрофесійнього завдання відтворення архітектурного професіоналізму.
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Метою діяльності конфедерації було заявлено пошук нових членів організації на
інших

континентах

і

реорганізацію

музейних

структур,

яка

передбачала

професіоналізацію, зміцнення ідентичності, популяризацію архітектурного знання і
формування центрів архітектурного знання.
Створення

організації

ICAM

було

спробою

інституалізації

поняття

документальної пам’ятки сучасної архітектури поза межами модерністської і
постмодерністської архітектурних культур (М9) (Рис. 3.6). Завдяки тісній кооперації
музеїв, можна було б створити базовий міжнародний архів архітектурних документів,
звертаючись до якого, архітектурознавці мали можливість у максимальній повноті
верифікувати нові наукові знання, що в свою чергу давало обґрунтування
для збереження конкретних документів як документальних пам’яток сучасної
архітектури.
Тим не менш, цю спробу інституалізації було приречено на провал. Приватні
егоїзми окремих держав, пов’язані з політичними та соціальними контекстами,
різниця економічних умов виявились переважаючими факторами, загальмували всі
процеси, і ICAM, незважаючи на внутрішній потенціал розвитку організації,
перетворився на установу, яка не формує процеси, а спостерігає та фіксує факт змін.
До того ж, більша частина всієї архітектурної документації так і залишалась
в архівних установах загального типу – неможливо було забезпечити збалансованість
механізмів потрапляння тих чи інших документів до сховищ архітектурних музеїв.
Тому, хоча архітектурні музеї, що вже існують – це маніфестації існування
глобального музею архітектури, спроба його формалізації виявилась недієвою.
Втім, розвиток національних архітектурних музеїв вплинув на формування
уявлень про пам’ятку сучасної архітектури. Було доведено, що змістовна складова
пам’ятки сучасної архітектури може бути частково передана за допомогою
документальних пам’яток сучасної архітектури, які мають відношення до об’єктупам’ятки. Цей висновок означав, що:
− при дослідженні сучасної пам’ятки можна оперувати (верифікувати
автентичність)

документами,

які

відіграють

як і матеріальністю пам’яток архітектури;

роль

моделей,

так

само
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− архітектурний музей є простір, у якому уможливлюється взаємодія різних
структур внутрішньопрофесійного та загальнокультурного полей, що надає
об’єктивності при виявленні нових пам’яток сучасної архітектури.
У 1981 р. було засновано Архів Центру Гетті (сьогодні – Інститут досліджень
Гетті), який спеціалізувався на збереженні сучасної мистецької спадщини
і представляв собою систематизований архів документів. Під керівництвом
K. Фостера архів постійно поповнювався документами, колекціями листів,
щоденників, есе художників, статтями з критичних журналів, ранніми галерейними
інсталяціями, лекціями Баухауса і ін.
Дана організація стала єдиною робочою інституалізацію документальної
пам’ятки сучасної архітектури (М10) (Рис. 3.6), яка забезпечила відбір документів
та оперування ними архітектурознавцями, що давало аргументовану підставу
для формування реєстру документальних пам’яток сучасної архітектури. Щоправда,
цій організації не вдалось уникнути загальнокультурних та ринкових впливів, які
робили цей відбір відносно об’єктивним.
3.2.3 Місце уявлень про пам’ятку сучасної архітектури в концепціях
«уявних» архітектурних музеїв
Спроба створення організації, основу якої складали морально-етичні змісти –
ICAM, яку ми розглянули – виявилася провальною, оскільки надбудовної глобальної
культурної пам’яті досі не склалося. Людство продовжувало виробляти цінності, які
спираються на регіональні етнічні, релігійні, національні, соціополітичні контексти.
Система розвалилась сама собою. Між тим, О. Генісаретський підкреслював
важливість проектування культури, оскільки, на його думку, в сучасному світі
культурні норми – це єдине, що зберігає збалансованість та забезпечує суспільний
розвиток : «Проектувати культурні норми – це означає робити свободу, робити її.
Але ніщо не дається світу даром. Культура, яка скорила хаос природних стихій, сама
стає джерелом хаосу при переході від архаїчного суспільного типу до технічного.
Штучно спроектовані початки суспільного життя обривають спадкоємний зв'язок
з началами, природно існували. Виникає історичне напруга, самопротиріччя історії.
Десь на шляху від чистого архаїчного типу до чисто технічного суспільство
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виявляється в критичній точці свободи, коли всі архаїчні норми піддаються
їм сумніву, коли вже не можна діяти «так», то є в силу відомого архаїчного початку,
а потрібно діяти «навіщо», «в ім'я чого». У критичній точці свободи перед
громадським цілим постає проблема сенсу існування, необхідність пошуку початку,
відрізняється від архаїчного, яким би проектування утримувало від приведення
культури до хаосу. Цим початком є – цінність» [191]. Саме тому розробка глобальних
механізмів збереження та відтворення культурних значень (або цінностей)
є необхідністю: «Щоб знайти міру і за допомогою неї визначити кордон, за межами
якого минуле підлягає забуттю, якщо ми не хочемо, щоб воно стало могильником
сьогодення, необхідно знати в точності, наскільки велика пластична сила людини,
народу чи культури; я розумію силу своєрідно рости з себе самого, втілювати
і поглинати минуле і чуже, і виліковувати рани, відшкодовувати втрачене
і відновлювати з себе самого розбиті форми» [192].
Ще в 1947 р. А. Мальро висловив думку про необхідність створення
надбудовного «уявного» музею, який дозволив би звільнити твори мистецтва від
погляду, «яким дивився на них творець» і уможливив пізнання твору в контексті
множинності

взаємозв’язків

між

іншими

творами

мистецтва.

Класичний

матеріальний музей він вважав структурою необ’єктивною, оскільки процес
заключення культури в музей сам є культурним актом і відбувається у дусі свого часу,
і в цьому проявляється його пародійність, несправжність – «неможливо дивитися
на твори так, як дивилися на них ті, для кого вони були створені».
Мальро стверджував, що з моменту винаходу фотографії у кожного з нас
з'явилась можливість створити в уяві всеосяжний музей, що включає видатні твори
всіх епох і народів, незалежно від того, де вони знаходяться в даний момент. Він
вважав, що метаморфоза творів мистецтва неминуча, вона відбувається незалежно
від того, чи знаходиться твір в музеї або перебуває в «первісному» контексті: «Будьякий твір мистецтва, який зберігся є знівеченим – перш за все через те, що він
відірваний від свого часу <...> Чим більше розкривається віяло оновлень, тим більш
очевидною стає ця метаморфоза». Для нього уявний музей – це сусідство таких
метаморфоз: безліч об'єктів знаходяться поруч один з одним, як репродукції творів
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в альбомі з мистецтва, не дивлячись на те, що фізично їх переміщення було
б неможливим. Об’єкти втрачають речовинність і завдяки цьому можуть набути
«найбільшого стилістичного значення, яке тільки може бути їм присвоєно».
Витвори мистецтва потрапляючи до уявного музею, не відкидають свою
історію, вони зберігають цілісність зв’язків з нею. Більш того, знання, які були
отримані в інших просторових точках та часових моментах співіснують в одному полі
та класифікуються згідно зі світовим порядком. Це ламає чітку логіку взаємозв’язків
мистецтва та цивілізації, а створює можливість для об’єктивного спостерігання
розвитку конкретного явища у часі та просторі. «Замість конфлікту вмираючого Риму
з переможними кочовими племенами, ми побачили конфлікт Дельф з Сходом, Індією,
Китаєм

та

нероманізованим

варварським

світом».

Така

суперпозиція,

яку запропонував А. Мальро, дозволила осмислити спадщину через множинність
поглядів людей, які мають відмінне від нашого уявлення про мистецтво, або тих,
що ще не сформували його взагалі [193].
Концепцію А. Мальро було розвинуто в 2010-ті рр. О. Буряком [1] (Рис. 3.7). у
вигляді функціональної структури «світового музею» архітектури в системі
відтворення архітектурних професійних знань. «Світовий музей» архітектури було
ним представлено як знаннєва організованість, яка забезпечує баланс системи
і на яку можуть спиратися всі професійні позиції – арт-маркетинг, архітектурна
критика і архітектурознавство. Його головна функція – збереження знань про ідеї
минулого

та

забезпечення

фундаменту

для

розвитку

новацій.

При

збої

функціонування якогось механізму архітектурна професія не розвивається і деградує.
В цій системі практика охорони пам'яток сучасної архітектури є базовим
компонентом. В структурі «світового музею» архітектури пам’ятки архітектури
виступають одиницями збереження культурних значень. Вони розміщуються
в багатовимірній системі, зберігаючи прив’язки до подібних – одностильових,
однотечійних, одночасних та ін. – об’єктів. Місце кожної пам’ятки визначається
архітектурознавцями, які розміщують їх в залежності від того комплексу знань,
професійних

орієнтирів

та

загальнокультурних

їм на поточний момент (М11) (Рис. 3.8).

цінностей,

які

доступні
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обґрунтованого знання про архітектурно-культурні процеси, забезпечує включення
знань про нові об'єкти і значущі події (пам’ятки) в структуру «музею», що дозволяє
проводити освітні та просвітницькі дії, а інститут архітектурної критики визначає
рейтинги майстрів-сучасників і актуальних напрямів, що необхідно для формування
поточного архітектурного професіоналізму та контролю за архітектурним артринком, а також, формує попередній список пам’яток сучасної архітектури
для можливого включення об’єктів в структуру «світового музею» архітектури
в майбутньому. В такій системі «музей» отримує два напрями діяльності –
відтворення культурних значень та забезпечення роботи арт-ринку. При взаємодії
соціальних предметів, які привносять публіка та ринок, функціональна структура
«музею» формує поточне бачення архітектури, яке не суперечить культурним
значенням архітектурної професійної сфери.
В такому «світовому музеї» архітектури зберігаються дві категорії елементів:
пам’ятки

архітектури,

чия

матеріальність

верифікує

об’єктивність

знання

про архітектурне культурне явище та документальні пам’ятки архітектури, які
є важливими свідченнями творення архітектурних ідей, чию матеріальність не було
створено (збережено), необхідні для забезпечення нерозривності історичного знання.
Заснування «музею» не на теоріях, а на об’єктах-оригіналах робить його
загальнозначущим та універсальним, незалежним від культурних переломів,
а впорядкованість пам’яток і їх хронологічна вибудованість забезпечує об’єктивність
та значимість для різнокультурних та різнотериторіальних діяльностей.
В представленій інституалізації уявлення про пам’ятку сучасної архітектури
майже зливаються з поняттям пам’ятки архітектури, оскільки зникає потреба
відокремлення сучасності від несучасності – межа сучасності знаходиться
в постійному русі і залежить від науковообгрунтованих оцінок архітектурознавців.
Єдина позиція, яка залишається для поняття пам’ятки сучасної архітектури –
це момент часу між оцінкою про культурну значимість архітектурним критиком
до моменту обґрунтування цінності явища істориком архітектури, при умові,
що архітектурний об’єкт за особливих умов заздалегідь вноситься в охоронні списки.
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Функціонування «світового музею» архітектури є однією з культурних
діяльностей, направлених на формування глобальної культурної пам’яті, при якій
контейнерами спогадів та ідентичностей є не національні держави, а глобальні
надбудовні сили. «Це дасть можливість провести діалог між протилежностями,
побудувати нові широкі взаємозв’язки та зруйнувати стереотипність прийняття
рішень, яку зараз не може забезпечити існуюча пам’яткоохоронна система.
Космополітичні за своїм замислом ЮНЕСКО та ІКОМОС на практиці не створюють
загального минулого та не сприяють культурній смиренності [180].
3.3 За межею модерністської архітектурної культури: інвентаризаційні
проекти в Нідерландах
Голландські інвентаризаційні проекти 1980–2000 рр. являють собою локальну
реалізацію інституалізації пам’ятки сучасної архітектури у вигляді «архітектурного
музею» (Рис.3.9). Ці проекти виявились одними з найбільш успішних механізмів
включення поняття пам’ятки сучасної архітектури, які охопили архітектуру ХІХ –
ХХ ст. в усьому стильовому різноманітті, в поле пам’яткоохоронної діяльності,
3.3.1 Передумови розгортання програм інвентаризації архітектурної
спадщини ХІХ – ХХ ст. в Нідерландах
Попередній список пам’яток, складений до ІІ Світової війни в Нідерландах,
було доопрацьовано в 1960-х рр. – велику кількість пам'яток було виключено,
оскільки об'єкти були безповоротно зруйновані. Новий список включив понад 40 тис.
архітектурних пам'яток і культурних цінностей. Тоді склалося два основних напрямки
роботи пам'яткоохоронної діяльності: реставрація раніше виявлених пам'яток
архітектури та дослідження та опис нововиявлених пам'яток.
Стійкий інтерес до архітектури к. ХІХ – 1-й пол. ХХ ст. виник вже після
1969 р. – саме тоді список пам'яток архітектури починає активно поповнюватись
сучасними об'єктами. Їх внесення, як правило, було ініційовано на місцях –
муніципалітетами, громадськими організаціями і приватними особами в зв'язку
з загрозою знесення або через поганий технічний стан будівель. В цей же період
пройшли перші виставки, присвячені довоєнній архітектури: такі як, «Нідерландська
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архітектура 1880-1930» (Стеделейк, Амстердам, 1972 р.); «Архітектура» (Музей
німецької архітектури, Амстердам, 1975 р.), «Амстердамська школа» (Стеделейк,
Амстердам, 1975 р.), «Берлаге 1856-1934» (Гаазький міський музей, Гаага, 1975 р.);
«Ян

Антонисзон ван

Равестейн»

(Музей

німецької

архітектури,

Амстердам/Центральний музей, Утрехт, 1977 р.) [194].
У 1970 р. в щорічному звіті Нідерландського департаменту з охорони
національних пам'яток вийшла стаття про необхідність охорони групи сучасних
будівель 1900 – 1940 рр. [70]. Ця публікація була революційною, оскільки, в ній була
пропозиція внести в охоронні списки об'єкти, чий вік ще не досяг 50 років. Вона
викликала широкий резонанс в професійних колах, і групою ентузіастів було
запропоновано внести зміни до чинного законодавства, щоб скоротити мінімально
необхідний термін. Зміни внесені не були, але завдяки цій ініціативі в Департаменті
було організовано робочу групу під керівництвом проф. Е. Ф. ван дер Грінта
для роботи з інвентаризації архітектури 2-ї пол. ХIХ ст. У 1974 р. ними було створено
першу мапу сучасних пам'яток і проведені перші історичні та архівні дослідження.
Оскільки сил для проведення комплексного системного дослідження всього
масиву нідерландської архітектури 1850 – 1940 рр. не було, в сер. 1970-х рр. було
вирішено вибрати ряд ключових тем, яким слід було приділити особливу увагу.
За пропозицією Національної комісії, одним з перших було розпочато дослідження
церковної архітектури ХІХ ст., яка на той момент перебувала під загрозою тотального
знесення (кер. Х. П. Р. Розенберг). Завдяки цій роботі було виявлено 136 автентичних
римсько-католицьких храмів. На відміну від інших об'єктів церковні будівлі були
давно сформованим типом і навіть новітні зразки церковної архітектури підходили
під звичні для дослідників критерії відбору – роботу було зосереджено на історичноархітектурних якостях будівель. У дослідженні з'явилися і нові критерії, такі як місце
в творчості архітектора і містобудівне значення об'єкта.
В 1975 р. в якості стимулу для подальшого аналізу архітектури нещодавно
створений Голландський центр документації архітектури організував чотири великі
виставки під назвою «Голландська архітектура 1880 – 1930 рр.», на яких було
експоновано архітектурні креслення зі власної колекції [195].
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В 1977 р. з ініціативи держсекретаря Х. Н. Л. Вонхофа було складено
попередній список архітектурних об'єктів, побудованих після 1850 р. – близько
300 будівель, які необхідно було дослідити в першу чергу. У список було внесено
не тільки окремі будівлі, а й містобудівні об'єкти, такі як: селище Свіллінгплейн
в Гаазі, селище Харзуленс в Утрехті, житлові будинки Мішеля де Клерка і Спарндам
в Амстердамі. До к. 1970-х рр. практично всі значущі архітектурні об'єкти к. ХІХ ст.
було описано, і вони отримали відповідний охоронний статус. Важливою подією
цього періоду був інвентаризаційний проект «Мої пам'ятки», проведений в провінції
Південний Лімбург, завдяки якому було вперше комплексно захищено найбільш
значущі для регіону індустріальні об'єкти – градирні, вежі, шахти [55].
Під час та після післявоєнної хвилі індустріалізації 1960-х рр., велику кількість
застарілих промислових об’єктів було знесено. На п. 1970-х рр. вугільні шахти
в Південно-Східному Лімбурзі було закрито. Виникла небезпека: важливий розділ
в історії цієї області і голландська промисловість було візуально практично стерто.
В 1978 р. К. Хофсті опублікувала дослідження присвячені нідерландській
промисловій архітектурі, зокрема, гірничій справі, в якій відмітила знакові об’єкти,
які бажано внести до національного реєстру пам’яток. В той же час було внесено
і чавунні маяки вздовж узбережжя Північного моря (як єдина система узбережнього
освітлення ХІХ ст.). Також було внесено окремі пам’ятки інфраструктури,
промисловості та комунальних систем: ливарний завод в Журі, комплекс
трубопроводів питної води в Роттердамі, верф «Кромхаут» в Амстердамі, три старі
текстильні фабрики – Яннік в Енсхеді, Ван ден Хеувел в Гелдропі, Моммерс
в Тилбурзі.
Сфера діяльності Нідерландського департаменту з охорони національних
пам'яток розширилася і включила в себе інформаційні та просвітницькі функції.
Сучасна архітектура стала видимою, вона стала сприйматися і професійним
співтовариством, і жителями як особливий вид культурної цінності.
Незважаючи на великий обсяг проведених робіт, інвентаризація сучасної
спадщини йшла дуже повільно, ресурсів для її проведення катастрофічно
не вистачало. У 1979 р. розпорядженням держсекретаря Г. К. У. де Фріза було
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архітектурних об'єктів, що прискорило процес відбору та інвентаризації нових
пам'яток.
На початку 1980-х рр. було прийнято рішення про нову двупоточну стратегію:
1) для індустріальних районів було залишено методику досліджень
за категоріями з акцентом на культурно-історичну цінність (раніше сформовані
критерії цінності було переглянуто);
2) для об'єктивної оцінки інших об'єктів було вирішено створити топ-список
сучасних будівель з урахуванням їх загальної архітектурної культурної цінності.
Тоді найвидатнішим явищем архітектури к. ХІХ – 1-ї третини ХХ ст. було
визнано внесок нідерландських архітекторів Сучасного руху 1920 – 1940-х рр.,
а у топ-список відібрані так звані «Білі вілли» Г. Рітвельда, Л. Ван дер Флюгт,
санаторій Зоннестраль в Хілверсумі, фабрика ван Неллі в Роттердамі, парк
Агнетапарк в Делфті, Пасаж в Гаазі і фабрика Вестергас в Амстердамі. До цього часу
вже було проведено дослідження цієї архітектури, сформована наукова база, цінність
об'єктів було переконливо доведено в літературі. У музеях країни регулярно
проходили виставки, які пропагували спадщину сучасної архітектури: «Історія»
(Музей німецької архітектури, Амстердам, 1982 р.); «Амстердам 1920 – 60»
(Стеделейк, Амстердам, 1983 р.); «Роттердам 1920 – 60» (Музей Бойманса-ван
Бьонінгема, Роттердам, 1982 р.); «Де Стиль, Сучасний рух в архітектурі» (Гаазький
міський музей, Гаага, 1983 р.); «CIAM, житло, містобудування» (Музей КрьоллерМюллер, Оттерло, 1983 р.).
Проте, для того, щоб відібрані об'єкти було внесено в охоронні списки
і отримали відповідні заходи захисту як пам'ятки, треба було докласти багато зусиль.
Проблемою залишалися горезвісні 50 років [149], цю межу вдалося ситуативно
зрушити на десять років, що дозволило включити в охоронні списки ряд цінних
будівель, які перебували під загрозою. Однак кілька післявоєнних будівель,
про включення яких клопотав Департамент, так і не було збережено.
Інвентаризація ряду «програмних областей», які були обрані завдяки
їх культурно-історичну

значимість,

проводилася

паралельно

зі

спробою
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інвентаризації

об'єктів

топ-списку.

Методично

вона

виявилася

цікавішою

і несподіванішою за вибірку окремих цінних об'єктів. Комісія визначила три пілотних
інвентарних ділянки, які відрізнялися одна від одної і культурними, і соціальноекономічними ознаками: 1) Твенте; 2) Де-Пів і 3) Амстердам в межах кварталу
Сінгелграхт. Цей вибір було продиктовано наявністю напрацювань по цих ділянках,
а також бажанням зберегти територіальний і матеріальний баланс.
Твенте – зразок традиційного сільськогосподарського регіону, який був сильно
урбанізований під впливом процесів індустріалізації і інфраструктурних змін. Його
інвентарний список включав дуже широкий спектр пам'яток – текстильні фабрики,
садові села, станції, канали, дерев'яні соляні ями і баг. ін. Промислову спадщину було
досліджено с тією ж самою прискіпливістю, як і архітектурна та культурно-історична
спадщина 1850 – 1940 рр. Різні промислові ландшафти було відмічено як «райони
з особливими цінностями». Де-Пів, навпаки, залишився в більшій мірі ландшафтною
зоною, але з точки зору збереження сучасної архітектури він був цікавий
архітектурою нових сел – Грінцвен і Хелейнавін. Амстердам спочатку було
визначено, як обов'язковий об'єкт для дослідження і інвентаризації архітектури к. ХІХ
– 1-ї третини ХХ ст., але, оскільки інвентаризувати відразу всі об'єкти міста було б
занадто складно і важко, було обрано відносно невелику міську територію:
Амстердам в межах Сінгелграхт. Незважаючи на те, що ця ділянка мала структуру,
утворену в ХVII ст., на неї сильно вплинули процеси, пов'язані з розвитком порту
і міста після 1870 р. [62].
Результатом цієї роботи стало виявлення понад 1000 цінних з історичнокультурної точки зору об'єктів і комплексів. Дані натурних обстежень, архівних
і бібліографічних досліджень було об'єднано з даними попередніх списків
і зареєстровані в єдиному порядку, з розбивкою на тематичні категорії. Найціннішим
дослідженням стала робота про Амстердам, завдяки якій було розроблено методику
системного обстеження, відбору і інвентаризації пам'ятників сучасної архітектури.
Завдяки цьому першому обґрунтованому дослідженню і розгорнутої в зв'язку з ним
кампанією в пресі сучасна архітектура стала популярною, а її цінність – зрозумілою
для громадськості. Публічність кампанії було створено навмисно: з одного боку,
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комітет повідомляв про результати своєї діяльності, а з іншого – підвищувався інтерес
менеджерів і громадськості до сучасної архітектури як культурного і архітектурного
явища. Наприкінці 1984 р. в Нідерландському центрі документації архітектури було
проведено

виставку,

присвячену

сучасній

архітектурі

Амстердама.

Тоді

ж Нідерландський департамент з охорони національних пам'яток представив свій
перший звіт про проведені дослідження, які стосувалися сучасного містобудування,
включаючи загальну типологію розширення міст і критерії відмінності «особливих
цінних областей».
У 1985 р. муніципалітет Гілверсума приймає рішення застосувати систему
інвентаризації, відпрацьовану в Амстердамі, до робіт архітектора В. М. Дюдока
і створити збалансовану пропозицію захисту місцевих архітектурних пам'яток. Ця
ініціатива була дебютною для місцевого муніципалітету: комплексне дослідження,
в якому і містобудування, і архітектура вивчалися одночасно. Використаний
трирівневий відбір об'єктів інвентаризації показав, що нова система відбору,
заснована на п'яти ключових критеріях, працює і може бути використана
для виявлення цінної спадщини інших архітекторів.
3.3.2. Реалізація MIP та інших інвентаризаційних проектів
Процес тотальної інвентаризації пам’яток архітектури ХIХ – ХХ ст. було
розпочато наприкінці 1980-х рр. Підставою для цього стало прийняття парламентом
в 1984 р. Ноти про догляд за пам’ятками, яка зафіксувала необхідність децентралізації
та

деконцентрації

пам’яткоохоронних

процесів,

а

проведення

термінової

інвентаризації, відбору та регістрації сучасних пам’яток. В 1988 р. було прийнято
оновлений закон про охорону пам’яток, в якому було окремо прописано цінність
архітектури 1850 – 1940 рр. – в статті 1.b.1 цього закону відмічалось, що «промислові
об’єкти, представляють загальний інтерес через їхню красу, значення для науки
або їхньої культурно-історичної цінності».
Задля проведення великих польових досліджень на всій території Нідерландів
та інвентаризації всієї цінної сучасної архітектури було розроблено унікальний
підхід, який отримав назву MIP (Monumenten Inventarisatie Project) – Проект
інвентаризації пам’яток (Рис. 3.10). Він передбачав децентралізоване партнерство,
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та впровадив мультидисциплінарний підхід дослідження пам’яток, який одночасно
розглядав і архітектурно-історичні, і містобудівні, історично-географічні аспекти.
Децентралізація процесів була необхідним заходом, оскільки:
− кадровий ресурс Державного департаменту з охорони національних
пам’яток було недостатнім для виконання цієї роботи;
− державне фінансування проекту було обмеженим;
− різноманітність
що відображало

великі

у

багатьох

відношеннях

адміністративні

та

залишалася
культурні

значною,
відмінності

між муніципалітетами окремих регіонів були значними;
− передача центральних повноважень на місця робило проект привабливішим
для місцевих муніципалітетів, що підвищувало вірогідність успішного проведення
цієї масштабної роботи.
Організаційний та методичний підхід проекту МІР було викладено
в спеціальному посібнику. Нідерланди було поділено на 59 регіонів, відповідно
провінціальним та муніципальним кордонам. Міста Амстердам, Роттердам, Гаага
та Утрехт було виділені в окремі регіони. Головною метою проекту було створення
єдиної національної бази даних про архітектурну спадщину 1850-х – 1940-х рр. Окрім
цього було окреслено наступні завдання:
− отримати огляд національної спадщини означеного періоду;
− популяризувати знання та поваги до цієї спадщини;
− створити основу для подальших наукових досліджень;
− підготовити підстави для розбудування охоронної політики по відношенню
до таких пам’яток як планування міст та регіонів задля подальшого розвитку земель,
оновлення міст та сел;
− виступити основою для обґрунтування правового захисту пам’яток сучасної
архітектури.
В 1986 р. було назначено національний керівник проекту та розпочалося
тестування розробленої робочої моделі – було проведено консультації між державним
департаментом з охорони національних пам’яток та муніципалітетами провінцій
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Зеландія и Оверейсел щодо їх можливостей виступати в якості експериментальних
ділянок проекту MIP. В серпні цього року делегація з Державного департаменту
з охорони національних пам’яток та Міністерства економіки, здоров’я та культури
відвідала всі муніципалітети провінцій та чотирьох великих міст, та провела
консультації з Асоціацією муніципалітетів Нідерландів (VNG), Міжвузівської
консультації (IPO) та Фондом національних контактних пам’яток (NCM) щодо форми
проведення проекту. Проект було схвалено, і прийнято рішення щодо розширення
повноважень муніципальних органів провінцій, до Закону про пам’ятки 1961 р. було
внесено відповідні зміни. Офіціальний початок реалізації проекту було оголошено
навесні 1987 р. в провінції Оверэйсел (Рис. 3.11). Після цього проект було запущено
в провінціях Зеландія та Дренте. В 1988 р. до проекту долучилась провінція
Гелдерланд, в 1990 р. – Оверэйсел, в 1994 – Південна Голландія [43].
Проект

передбачав

створення

місцевих

спеціалізованих

організацій-

контрагентів проекту МІР, з якими центральний орган заключив договори
про співпрацю. Керівники цих організацій контролювали бюджетні та кадрові
питання на місцях. Проектом передбачалося, що персонал має бути залучений ззовні
– як правило, це були випускники вишів та безробітні вчені. Традиційний підхід
до інвентаризації, який обмежувався залученням виключно пам’яткоохоронців, було
замінено на кооперацію зусиль різних спеціалістів: пам’яткоохоронців, істориків
архітектури, географів, міських дизайнерів та ін., що дозволило отримати
комплексний аналіз регіонів, околиць, окремих районів та будівель. Більшість
залучених дослідників мали достатній рівень підготовки, тому після проведення
початкового

інструктажу

вони

могли

провести

незалежну

інвентаризацію

на необхідному рівні. Задля, запобіження неточного вживання термінології та
порушень структури описів при підготовці документації відділ історії технології
будівництва Технологічного університету в Делфті, розробив просвітницькі
публікації, а також на регулярній основі почав проводити ознайомчі екскурсії для
учасників проекту. Найбільші затруднення в атрибутуванні викликали промисловоархеологічні категорії пам’яток – палаци, мости, наносні станції, заводські будівлі.
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В цьому процесі Нідерландський департамент з охорони національних пам’яток
відігравав координуючу та консультаційну роль – контролював якість, професійну
осмисленість та обґрунтованість описів нововиявлених пам’яток, надавав професійні
консультації, технічні консультації щодо користування електронними базами,
тлумачив окремі питань, пов’язаних з методичними та конкретними проблемами.
Робочі наради лідерів проекту департамент ініціював кожні шість місяців,
що дозволяло

обмінюватися

досвідом,

порівнювати

ефективність

методів,

вирішувати проблеми, корегувати напрями подальшої роботи. Завдяки розведенню
функцій, адміністративний та професійний досвід було використано максимально
ефективно [51].
Внаслідок децентралізації форми проведення проекту в різних провінціях
відрізнялись – муніципалітети розширювали межі, заявлені в посібнику, що було
пов’язано з місцевими особливостями. Напр., в провінції Утрехт зробили
інвентаризацію всіх цінних культурно-історичних будівель і районів, а в провінції
Південна Голландія рамку було зрушено до 1800 р., в провінціях Зеландія
та Флеволанд межі дослідження були окреслені 1945 – 1962 рр. В Ольсті
інвентаризацію було обмежено територією великих міст, а невеликі поселення
залишилися поза увагою, а в тому ж Утрехті виникла необхідність виділення окремої
ціннісної категорії – «міська вілла». В проекти MIP також було інтегровано місцеві
незавершені дослідницькі проекти, пов’язані з інвентаризацією пам’яток сучасної
архітектури, напр., проект інвентаризації в районі Східного Гронінгена.
Методологія MIP передбачала складання регіональних описів двох типів:
загального опису характеристик ґрунтів та ландшафту, інфраструктури та історію
розвитку міст, сел та окремих будівель для наповнення загальнонаціональної
електронної бази пам’яток та опису, призначеного для подальшого використання
муніципалітетом. Для обох цих документів архівні документи не прикладалися, вони
були

основані

виключно

на

літературних

та

картографічних

матеріалах,

які перевірялися натурними польовими дослідженнями. В окремих районах –
«областях зі спеціальним статусом» – інвентаризація проводилась більш детально.
В деяких випадках для інвентаризації використовувались старі методики – стандартні
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форми для внесення даних: адреса, тип будівлі, роки зведення, архітектурний стиль,
матеріали. В роботу було взято розроблену типологію містобудівного планування,
зі стандартною легендою: житлові комплексів різних типів, зелені зони, промислові
зон, райони без житлових функцій, об’єкти інфраструктури, комунальні об’єкти. Крім
того, в рамках проекту МІР велися дослідження прогнозування ризиків для пам’яток
сучасної архітектури, які стали необхідними для роботи з культурними цінностями
міських планувальників та експлуатації політиків та приватних власників. Одним
з розроблених інструментів було так зване «культурно-історичне підтвердження»,
яке не мало правової бази, але ефективно впливало на рішення щодо майбутніх змін
по відношенню до окремих будівель та великих комплексів. Ці документи складались
з скопійованих звітів з аналітичними текстами, фотографій та кольорових карт,
які вказували на культурну історичну цінність, а також можливості та ризики
для пам’ятки в майбутньому [196].
Регіональні описи було внесено в загальну базу даних, і представлені у вигляді
окремих звітів, які містили наступну інформацію: адресу, опис, обґрунтування
цінності, власність, кадастрові дані, відомості про проведені реставрації та поточний
технічний стан. Ця інформація вводилися в спеціальні форми в електронному вигляді
для формування єдиної бази даних (розроблених на базі CAIRS та Oracle). В ній були
реалізовані можливості сортування даних за типом, матеріалом, періодом.
Важливою частиною проекту була просвітницька діяльність, яка включала
в себе: виставки, публікації в місцевих ЗМІ та спеціалізованих наукових виданнях,
екскурсії. Найбільш популярним виявився виставковий проект Stedebouw, який
перетворився на регулярний захід, експонувався в десятках провінцій, кожного разу
трансформуючись під місцеві умови.
В 1994 р. проект було завершено. Завдяки проекту до національного реєстру
було внесено більше ніж 10 тис. пам’яток сучасної архітектури та 650 «районів
зі спеціальними цінностями» (з приблизно 165 тис. інвентаризованих об’єктів).
Результати проекту було опубліковано у серії видань.
В 1992 – 1998 рр. департаментом з охорони національних пам’яток було
розроблено ще два проекти, пов’язані з уточненням даних, отриманих в результаті
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реалізації проекту МІР – проект по підбору пам’яток (MSP) та проект регістрації
пам’яток (MRP), які були запущені навесні 1994 р. Результатом реалізації проектів
стала структурна узгодженість та термінологічна ясність пам’яткоохоронних описів
– старі тлумачення були оновлені, щодо спірних – відкриті наукові дискусії.
На початку 2000-х рр. було розпочато експериментальний проект зі створення
цифрової бази більш ніж 400 тис. фотографій, пов’язаної з вже створеними
інвентаризаційними

базами.

Цей

проект

передбачав

створення

посилань

на бібліографічну інформацію системи AdLib (на основі MS-DOS), створеної на
основі тезауруса в області мистецтва та архітектури Інституту Гетті. В нідерландській
версії до неї було додано ще більш 5000 дескрипторів.
З 2000 по 2005 р. було проведено ще один проект, присвячений актуалізації
реєстру пам’яток – AMR, завдяки якому літеро-цифрові дані було інтегровано
з кадастровими мапами, на яких відмічено розташування та обриси об’єктів,
що охороняються. Ця робота виконувалось у тісній співпраці з Нідерландським
департаментом археології та включила в себе традиційні методи, такі як сканування
паперових досьє, книг та інноваційні технології – використання GIS та GPS.
Паралельно інформацію про об’єкти було оновлено згідно нових даних, зниклі
об’єкти було видалено. В подальшому проект розвивався у напрямі долучення
додаткових ресурсів – вказання особливих юридичних статусів, підв’язка окремих
дослідницьких проектів, підтримка комітетів з планування – опитування чотирьох
міністерств, а також відображення фактичного стану реалізації планів [10].
По закінченню інвентаризації архітектурної спадщини 1850-х – 1940-х рр.
в Нідерландах розгорнулася діяльність з інвентаризації повоєнної архітектури –
періодів 1940 – 1965 рр. та 1965 – 1985 рр. Каталізатором цих процесів стало знесення
іконічних будівель періоду Реконструкції, таких як складів на Війнхевен та будівлі
C&A на вулиці Кулсінгл, плани міських перепланувань передбачали знесення
ще більше ніж 38 тис. сучасних будівель. Ініціативу збереження було підтримано
державними органами, було виділено бюджетні кошти на реалізацію декількох
невеликих проектів: проект інвентаризації Атлантичної стіни та військових авіабаз
швидкого реагування (1910-1950 рр.), розробка моделі оцінки післявоєнних

192

розширень, з тестуванням в трьох муніципалітетах – Леувардені, Гаазі, Венло (1940 –
1965 рр.), тематичний огляд післявоєнних шкіл у Флеволанді, тематичний огляд
післявоєнних церков в Північному Брабанті, тематичний огляд післявоєнних
таунхаусів в Гелдерданді, тематичні огляди типології післявоєнного будівництва,
розробка документації на 100 відібраних прикладів воєнної та післявоєнної
спадщини.
Інвентаризаційні проекти Нідерландів стали основою для проведення
детальних архітектурознавчих досліджень та основою прийняття загальних
політичних рішень щодо планування та оновлення міст та земель. Досвід
інвентаризації Нідерландів широко популяризувався в наукових колах, цю методику
було перейнято іншими європейськими країнами (напр., Ірландією, Австрією) [197].
3.3.3 Закріплення нових уявлень про пам’ятку сучасної архітектури
в пам’яткоохоронній діяльності Нідерландів
Результати MIP представили калейдоскопічну картину сучасної культурної
спадщини з великою різноманітністю спеціальних областей та особих об’єктів.
Завдяки проекту, уявлення про категоріальність сучасних пам’яток було розширене –
світові, мілітаристські, ландшафтні, реконструкції, спеціальні, «зеленої структури»,
індустріальні, сільські, містобудівні, тощо. До культурної спадщини були включені
об’єкти, які до того не підпадали в поле зору пам’яткоохоронної діяльності – напр.,
колонія Веньхуйзен в муніципалітеті Норг в Дренті – культурний ландшафт 1822 –
1886 рр. у вигляді проекту меліорації земель, для якісного управління структурою,
ландшафтом, садами та будівлями якого було розроблено спеціальний план
зонування з планом візуальних якостей, або лінія оборони Амстердама, яку було
включено в Список всесвітньої спадщини єдиною категорією, або Земля Ван Маас
і Ваал. Land van Maas en Waal – особий та консервативний культурний ландшафт,
в якому були ретельно складені «зелені включення», композиційні вісі, дорожні
візерунки, дворові простори, кластери ферм.
Поміж завдань, які було поставлено, успішна реалізація проектів інвентаризації
призвела до наступних наслідків:
− організація освітніх програм, присвячених політиці збереження пам’яток;
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− внесення змін в юридичні процедури отримання дозволу на будівництво
− формування бази розрізнених знань, які стали джерелами для різнопланових
наукових досліджень
− формування

системи

обмежень

та

рекомендації

для

міських

проектувальників
− розробка муніципальних програм розвитку, які спирались на підвищення
культурно-історичної привабливості регіону.
Таким чином, уявлення про пам’ятку сучасної архітектури, які сформувались
під час реалізації проектів, повністю інтегрували діяльність зі збереження
архітектурної спадщини 1850 – 1985 рр. як в пам’яткоохоронну діяльність, так
і в поточну роботу каналів відтворення професійних архітектурних знань.
3.4 Шляхи включення уявлень про пам’ятку сучасної архітектури
в українську архітектурну культуру
3.4.1. Історія внесення будівлі Держпрому у Харкові в пам’яткоохоронні
реєстри
Процеси формування уявлень про пам’ятку сучасної архітектури, які
розпочалися в СРСР наприкінці 1960-х рр., і які було завершено у 1990 р. участю
делегації радянських вчених на установчій 1-й Міжнародній конференції
DOCOMOMO Int. [198], було перервано набуттям Україною незалежності. На тлі
викриття замовчуваних радянською владою низки трагічних історичних фактів
про сталінські репресії, перебіг колективізації та штучні голодомори у 1920-х – 1930х рр., долі українців у ІІ Світовій війні 1939 – 1945 рр. та роки після неї,
переслідування українських дисидентів у 1960-х рр., чорнобильську трагедію 1986 р.
збереження об’єктів радянської спадщини представлялося недоречним. Процес
формування української національної ідентичності тільки-но розгортався, і культурні
значення змішувалися з політично-історичними контекстами, як-то у Німеччині після
ІІ Світової війни. Радянська архітектура сприймалася українським суспільством
в діапазоні відношень – від агресивної наочної пропаганди тоталітарного режиму
до застарілої морально архітектури [199]. Відгуком розвитку ще радянських уявлень
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про пам’ятку сучасної архітектури цього періоду був вихід у 1990-х рр. книги
харківських краєзнавців Звоницького Е. М. та Лейбфрейда О. Ю. – «Держпром»,
матеріал до якої вони готували за часи СРСР.
Наприкінці 1990-х рр. в вузьких наукових колах було озвучено перші
пропозиції щодо оновлення будівлі Держпрому на площі Свободи в Харкові – одного
з найвизначніших світових об’єктів міжвоєнного авангарду. В 2000 р. ці ідеї було
підтримано керівництвом тогочасної обласної державної адміністрації. Голова
адміністрації особисто звернувся до Президента українського осередку ІКОМОС
Л. Прибеги з проханням «створити Міжнародну раду з приводу надання Держпрому
статусу пам’ятки міжнародного значення», та вже в травні 2000 р. обласна експертна
комісія з технічного забезпечення будівлі Держпром за підтримки ІКОМОС
розпочала роботу.
Реставрацію будівлі було розпочато у 2003 р. (арх. В. Новгородов), вона
передбачала: відновлення зовнішнього оздоблення стін – штукатурки, заміну
віконних блоків та вітражних систем сходових кліток, огородження парапетів
на дахах та балконів. Оскільки, об’єкт не було внесено в охоронні реєстри і він не мав
статусу пам’ятки, а досвіду реставрації сучасних будівель на території України
не було (в радянський час було проведено реставрації декількох сучасних будівель
тільки в Росії – напр., в Москві Палацу культури ЗІЛ братів Весніних), то реставрація
не передбачала ретельності вибору заходів задля збереження автентичності
Держпрому. Вибрана штукатурка не мала навіть візуальної схожості з оригінальним
теразитом, нові віконні системи мали спрощену геометрію профілей та заповнення
сучасними склопакетами, а вітражні системи було замінено великими за площею
одинарними склопакетами. Потенційна пам’ятка світового значення опинилась
під загрозою, і це стало каталізатором дискусій щодо необхідності надання
юридичного статусу пам’ятки будівлі та щодо розробки та внесення альтернативних
реставраційних рішень в поточний проект.
В 2004 р. в Харкові відбулась перша міжнародна науково-практична
конференція «Конструктивізм в Україні», організована українським осередком
ІКОМОС спільно з Харківським державним технічним університетом будівництва
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та архітектури. Серед зарубіжних гостей, в конференції прийняли участь польські
науковці, тісні робочі зв’язки з якими було налагоджено харківськими вченими
за декілька

років

до

заходу.

Підсумками

конференції

стала

резолюція

на представлення Держпрому в якості номінації на внесення у Список всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО та наполегливі рекомендації керівництву АТ «Держпром»
і муніципальним органам переробити проект. Вимоги щодо проекту було виконано
лише фрагментарно – було частково відновлено автентичну штукатурку, яку
демонтували, та замінено центральні вітражі на головних сходових клітинах.
У грудні 2005 р. на громадських слуханнях «Ювілейне вбрання Харкова» було
засуджено байдужість владних міських структур щодо майбутнього Держпрому –
реставрацію було призупинено, і будівля стояла в недоремонтованому стані
з незахищеними штукатуркою бетонними стінами. На слуханнях були присутні
науковці – О. Буряк, К. Черкасова, а також іноземні експерти. Так, експертиня
ІКОМОС, завідувачка кафедрою архітектури і реставрації архітектурного факультету
Гданської політехніки Р. Челонтковська, яка була присутня і на конференції 2004 р.,
була засмучена бездіяльністю міської влади та загальмуванням пам’яткоохоронного
процесу [200]. Проте, до ніяких практичних зрушень спроби науковців не призвели,
і поступово рух за збереження Держпрому та інших пам’яток 1920 – 1930-х рр.
отримав форму теоретичних викладів у вигляді публікацій та доповідей
на конференціях. У стінах вишів розпочались дослідження, присвячені історії
української авангардної архітектури, розроблялись можливі механізми співпраці
з державними інституціями, а також альтернативні рішення – форми заохочення
бізнесу чи залучення зарубіжного грантового фінансування [201, 202].
Важливими подіями цього періоду була участь українських науковців
у міжнародних заходах – у Франції, Росії та Польщі. В грудні 2005 р. О. Буряк
прийняв у семінарі в Парижі, організований DOCOMOMO Int. разом з відділом
архітектури та спадщини Міністерства культури та зв'язку Франції і центром
передових досліджень, який було присвячено історії та реабілітації робочих клубів
Європи. На заході відбулось його знайомство із головою DOCOMOMO Int.
М. Кашіато, яка запропонувала організувати осередок DOCOMOMO в Україні [203].
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По поверненні додому професором було розпочато роботу в цьому напрямі. В 2006 р.
українська делегація прийняла участь у Міжнародній науковій конференції «Heritage
in Risk: Збереження архітектури ХХ століття і Світова спадщина», організовану
ІCOMOS, DOCOMOMO Int. та Всесвітнього фонду пам’яток в Москві, яка об’єднала
170 спеціалістів зі 30 країн. На цій конференції було прийнято Московську
декларацію про збереження культурної спадщини ХХ ст., якою було визнано
видатний внесок радянського авангарду 1920 – 1930-х рр. в світову культуру. Світові
організації закликали пострадянські країни розгорнути програму міжнародного
співробітництва в галузі історично-архітектурних досліджень, відновлення і охорони
пам'яток архітектури ХХ ст., в тому числі формування транснаціональних проектів з
країнами СНД щодо включення видатних пам'яток епохи авангарду до Списку
Всесвітньої спадщини. А з 2007 р. українські вчені почали приймати регулярну участь
у Міжнародних конференціях в Гдині – «Модернізм в Європі – модернізм в Гдині»,
яка згодом перетворилась на один із авторитетніших світових майданчиків
обговорення поточних проблем та перспектив збереження сучасних пам’яток.
Роботи з реставрації фасадів Держпрому було поновлено в 2009 р. завдяки
підготовці країни до Євро-2012. Тоді ж муніципалітетом було ініційовано проведення
архітектурного конкурсу зведення готелю в межах ансамблю площі Свободи на місці
невеликого скверу. До розробки програми та участі у конкурсі було долучено
викладачів та студентів Харківського державного технічного університету
будівництва та архітектури, проте в результаті, конкурс було зімітовано та вибрана
інвестиційно цікава для забудовника пропозиція, яка не мала ніякого теоретичного
обґрунтування концепції, та своїм об’ємом та псевдоконструктивістським образом
руйнувала цілісність архітектурного ансамблю площі. Громадського супротиву даний
конкурс не викликав, і в 2010 р. готель було збудовано. Тоді, в рамках Євро-2012
харківський університет прийняв участь в ще одному проекті, який на відміну від
першого, було успішно завершено – реставрації старого терміналу Харківського
аеровокзалу. Автентичність пам’ятки радянської архітектури повоєнного періоду
було збережено.
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Поступово історія окремих об’єктів радянської архітектури, її естетика починає
приваблювати краєзнавців, неакадемічних дослідників, громадських активістів
та пересічних громадян. Протягом 2006 – 2014 рр. в Києві тривала акція захисту
кінотеатру «Жовтень» ініційована дирекцією кінотеатру та місцевими громадськими
організаціями. Кінотеатр, так само як і Держпром свого часу, опинився незахищеним
перед новим забудовником, який мав намір його знести, оскільки той не мав ніякого
охоронного статусу. В 2010 р. запорізький художник Ю. Бараннік в своєму артпросторі «LENIN» (пізн., «Barannik») почав експонувати виставки, присвячені
запорізькому конструктивізму. Він зібрав навколо себе однодумців, які ініціювали
проведення тематичних екскурсій, а також домоглися внесення визначних об’єктів
запорізького авангарду до місцевих списків нерухомих пам’яток. В цей же час
О. Бурлака розпочав проект «Локальні модерні», присвячений об’єктам, збудованим
в 1960-ті – 1980-ті рр. в пострадянських країнах, ініційований австрійським
куратором Ґ. Шольгамером, який здійснювався за підтримки Центру візуальної
культури НаУКМА.
Показовим заходом, який продемонстрував ступінь залученості широкого кола
громадськості в процеси збереження сучасних пам’яток стала публічна дискусія
«Архітектурна спадщина ХХ ст.: від збереження до використання», організована
К. Дмитренко за підтримки Фонду ім. Гайнріха Бьолля, яка відбулася у Київському
будинку архітекторів в травні 2011 р. з нагоди відкриття виставки «Конструктивізм
і постконструктивізм у Києві: 1924 – 1941 – 1954». Дискусію було присвячено
практичним питанням використання пам’яток архітектурної спадщини ХХ ст.
в сучасному Києві. В ній прийняли участь як архітектурознавці, так і культурологи,
історики, представники громадських організацій, ентузіасти.
У червні 2011 р. в Харкові з ініціативи науковців ХДТУБА та Львівської
політехніки після шести років підготовки відбулися установчі збори українського
осередку

DOCOMOMO,

що

послугувало

консолідації

професіоналів

та громадськості, небайдужих до збереження українських пам’яток сучасної
архітектури, та активізації охоронних процесів в Україні. Дві перші конференції
українського осередку DOCOMOMO Ukraine «Український архітектурний авангард.
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Визначення та охорона» та «Архітектура України. 1955 – 1975. Друга хвиля
модернізму» відбулися у 2012 та 2013 рр. у Харкові. Завдяки цим конференціям
українська модерністська архітектура стала видимою для світового наукового
співтовариства – в них прийняли участь науковці з Франції, Фінляндії, Німеччини,
США, Нідерландів, Росії, Іспанії та ін. країн. Заходи мали позитивний вплив
і на місцевому рівні. Проведення круглих столів із залученням іноземних експертів,
які, поміж інших питань, було присвячено подальшій долі будівлі Держпрому,
активізували процес включення об’єкту до державного реєстру та попереднього
списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Обласний департамент архітектури
розпочав підготовку документів для внесення Держпрому до державного реєстру.
З 2012 р. спостерігався ріст інтересу науковців до досліджень, пов’язаних
з архітектурою модернізму. Значною подією цього періоду був вихід книги
про сучасну архітектуру Львова під редакцією Б. Черкеса та участю С. Лінди
та Ю. Богданової [204].
Вторгнення російських військ на територію Донецької та Луганської областей
та окупація Криму в 2014 р. обмежили можливості проведення масових заходів
із залученням іноземців. Діяльність DOCOMOMO Ukraine було призупинено
до 2017 р.
Між тим, події 2014 р. вплинули на згуртування громадянського суспільства
в цілому та стали поштовхом до заснування громадських організацій, діяльність яких
було направлено на вирішення проблем, пов’язаних з розвитком українських міст.
Одним з фокусів цих організацій стало питання збереження української архітектурної
спадщини, зокрема архітектури ХХ ст. Додатковим стимулом для активістів стало
прийняття в 2015 р. ЗУ «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої
символіки», який потребував публічних обговорень із залученням широких шарів
громадськості для визначення меж поняття «комуністична символіка», коли мова
йшла про втрати 70-річного пласту української культури. Паралельно з дискусіями,
почали з’являтися різні просвітницькі ініціативи, орієнтовані на підвищення рівня
обізнаності про цінність архітектури ХХ ст. серед населення, такі як: проведення
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тематичних екскурсій, публічні лекції, організація освітніх заходів (напр, освітня
програма Студій живої історії «Радянське минуле України: забути не можна
пам’ятати», 2017 р.).
Ключове значення в розгортанні позаакадемічних досліджень мав Центр
міської історії Центрально-Східної Європи м. Львова. За його підтримки
та із залученням інших інституцій та громадських організацій було проведено три
міжнародних літніх школи: «Новий Львів» у Львові, в якій об’єктом дослідження став
історично сформований район із модерністською забудовою 1920-х – 1930-х рр.
та житловою забудовою другої половини ХХ ст.; «Ідея міста: перевірка реальністю»
у Славутичі, яку було зосереджено на соціальних, гуманітарних, екологічних
та економічних перспективах у плануванні і функціонуванні міста з врахуванням
історичних контекстів; «Сихів: простори, пам’яті, практики», яка пропонувала
дослідити життя типового радянського району та проблеми, з якими стикаються
мешканці, а також виявити форми зв’язків між символічним, матеріальним
та людським вимірами просторів цього району. В 2016 р. в Києві було проведено
конференцію, яку було присвячено дослідженням ролі українських жінокархітекторок в модерністській культурі; рік потому в Харкові, зусиллями
Харківського літературного музею та ряду організацій, було розпочато проект
PROSLOVO, присвяченого історії конструктивістського будинку та його мешканцям
– українським письменникам, яких було розстріляно в роки сталінських репресій.
В 2017 р. відбулись події, які стали черговим каталізатором пам’яткоохоронних
процесів, направлених на збереження будівлі Держпрому. Причиною стала ініціатива
харківського муніципалітету шляхом проведення псевдоконкурсу встановити
посеред модерністської площі Свободи, перед будівлею Держпрому, величезної
колони псевдокласичного вигляду, яка в народі відразу отримала назву «одоробло».
Громадськими

організаціями

ГО

«Міські

реформи»,

ГО

«Харківський

антикорупційний центр» та архітектором-активістом Б. Волинським було проведено
кампанію захисту площі Свободи, яка включила в себе проведення акцій протесту,
залучення регіональних та національних ЗМІ, звернення до Міністерства культури
України

та

Верховної

ради

України,

привернення

уваги

міжнародних
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пам’яткоохоронних організацій – ІКОМОС та DOCOMOMO INT. – та окремих
експертів, а також судову тяжбу. В 2018 р., згідно рішенню суду, результати
«конкурсу» було скасовано, як і рішення про початок будівельних робіт, апеляційні
позови міської влади також задоволені не були. Ця акція стала надихаючим
прикладом перемоги громади над корумпованою державною системою, яка гальмує
пам’яткоохоронні процеси та сприяє втраті культурної спадщини українського
народу. Завдяки протестній кампанії, процес внесення будівлі Держпрому
до Державного реєстру пам’яток України було прискорено, і вже в січні 2018 р.
Держпром став пам’яткою національного значення, що дозволило внести будівлю
Держпрому до попереднього Списку ЮНЕСКО. Процес подальшого просування
Держпрому до Списку всесвітньої спадщини у 2019 р. знову було загальмовано через
системні проблеми функціонування підрозділів Міністерства культури України
(Рис. 3.12).
Ще один позитивний приклад перемоги українських громадських активістів –
це збереження будівлі УкрІНТЕІ (так званої «Тарілки»). В 2017 р. в Києві
сформувалась ініціативна група #savekyivmodernism, учасники якої вирішили
об’єднатися, щоб здійснювати громадський контроль за станом визначних будівель
українського модернізму 1960 – 1985 рр. Протягом 2017 – 2019 рр. вони провели
кампанію захисту, до якої було залучено самого автора проекту – Ф. Юр’їв, і за
широкої підтримки української архітектурної спільноти та міжнародного товариства,
було розроблено альтернативний проект реставрації будівлі, головною

метою

якого було відтворити первісний вигляд інституту та зберегти концертну залу з
унікальною акустикою.
У 2018 р. українські художники та дослідники культури Ужгороду, Харкова
та Києва виступили з пропозицією номінувати центральний модерністський квартал
Малий Гагалів в Ужгороді до Списку всесвітньої спадщини, того ж року було
розпочато і дослідження Шостого селища (Соцміста) в Запоріжжі, метою якого
є підготовка науково-проектної документації для включення Шостого селища
в попередній список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

201

В період з 2017 по 2019 р. було проведено три міжнародні конференції DOCOMOMO
Ukraine в Харкові, але вони вже не мали такого широкого міжнародного
розголосу. Між тим, вища школа продовжувала проводити дослідження архітектури
ХХ ст. та співпрацювати в інших міжнародних проектах. Так, Харківський та
Одеський національні університети будівництва та архітектури протягом 2016 – 2019
рр.

прийняли

участь

в

науково-освітньому

проекті

«Нелюба

спадщина

«соціалістичного міста»? Стратегії планування сталого міського розвитку великих
поселень з 1960-х і 1970-х рр.» за підтримки Фонду Фольцваген, метою якого було
дослідження районів масової житлової забудови пострадянських країн [205, 206].
В 2017 р. поза межами вишів, в Запоріжжі було проведено Міжнародну
конференції «Універсальність явищ запоріжського модернізму та школи Баухаус.
Проблеми збереження модерністської спадщини». Конференція проходила у рамках
масштабного проекту «Bauhaus ‒ Zaporizhzhia», який включав у себе виставку
у галереї «Barannik», проект «Моє Соцмісто» від ГО “Місто-сад”, а також воркшоп
із ревіталізації мікрорайону за участі українських та німецьких студентів.
Організаторами проекту були Генеральне консульство ФРН у Донецьку у партнерстві
з ГО «Urban Forms Center», галереєю “Barannik” та проф. Т. Флієрлом. Результатом
конференції стало відкриття музею «Запоріжський конструктивізм».
Важливою подією 2019 р. став вихід книги неакадемічних дослідників
О. Бикова та Є. Губкіної "Радянський Модернізм. Бруталізм. Постмодернізм. Будівлі
та споруди в Україні 1955 – 1991", головною метою якої була спроба переосмислити
цей період у глобальному історичному та політичному контекстах. Дослідження
представило собою першу спробу інвентаризації архітектури українського
повоєнного модернізму.
Включення уявлень про пам’ятку сучасної архітектури в Україні мало свою
траєкторію розвитку, пов’язану: з наслідуванням політичнозалежних радянських
механізмів відбору пам’яток та внесення їх в пам’яткоохоронні реєстри, з повільним
загальним розвитком пам’яткоохоронної діяльності в роки незалежності [207],
низьким загальним рівнем громадської відповідальності населення, недостатньою
популяризацією знань про культурну значимість архітектурної спадщини ХІХ –
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ХХ ст. і цілою низкою взаємопов’язаних загальнодержавних проблем економічного,
соціального, культурного та політичного характеру. В науково-освітньому
середовищі уявлення про сучасну пам’ятку формувались, як із гальмуванням та
зовсім іншим ступенем включеності у внутрішньопрофесійні процеси та поширенням
за межі професійної культури, ніж в інших європейських країнах, що, в першу чергу,
свідчило про неналагодженість каналів відтворення архітектурних знань в державі.
Знання, яке накопичувало українське наукове співтовариство, і яке поступово ставало
надбанням загальнокультурного простору (шляхом опублікування результатів
досліджень

в міжнародних

наукових

виданнях

та

участі

у

міжнародних

конференціях, семінарах, воркшопах та колоквіумах), всередині самої держави
не було включено в нормальну систему архітектурного ринку, оскільки ключових
інституційних форм цієї системи – ані архітектурної освіти, ані регулювання
архітектурного ринку, ані організацій архітектурної спільноти, виробництва
архітектурних знань – в державі не було розвинуто [208].
3.4.2.

Перспективи

подальшого

розвитку

вітчизняної

системи

інвентаризації та збереження сучасної архітектурної спадщини
Сьогодні архітектурна спадщина ХХ ст. в Україні потребує особливої уваги з
боку держави та суспільства – кожного року продовжують руйнуватися та втрачати
свою автентичність тисячі потенційних пам’яток сучасної архітектури. Як казав
Д. Ліхачов: «Їх втрати невідновні, бо пам'ятки культури завжди індивідуальні, завжди
пов'язані з певною епохою, з певними майстрами. Кожен пам'ятник руйнується
навічно, ранится навічно» [209].
Проблему збереження українських пам’яток архітектури в пострадянських
країнах було розглянуто в роботах Б. Єрофалова [210]. Він вважав причиною занепаду
пам’яткоохоронної діяльності в Україні рудиментарність механізмів, які перейшли
у спадок з радянських часів, коли при централізованому господарюванні бюджетні
(державні) гроші витрачались передусім на облік пам’яток (опис, дослідження,
в меншому ступені, каталогізацію), а потім – на одноразовий ремонт (реставрацію).
Це призводило тільки до занепаду галузі, оскільки життя пам’ятки могло
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підтримуватися тільки при включені її до фінансової та господарської систем.
Господарська складова дозволяє включати пам’ятку у технологічні ланцюги,
що забезпечує його життєдіяльність, а фінансова забезпечує інвестування.
Н. Кондель-Пермінова розвинула уявлення Б. Єрофалова про системну
організацію пам’яткоохоронної діяльності, розглядаючи пам’ятку архітектури
та містобудування як нерухомий антикваріат, що передбачало взаємодію трьох
просторів – культури, права та фінансів. Вона запропонувала адаптацію
та впровадження американських національних програм по відтворенню своєрідності
історичних міст. Успіх цих програм залежав від поступового одночасного руху по
чотирьом напрямам: проектування (покращення зовнішнього вигляду міських
районів шляхом реставрації будівель та споруд, будівництво нових та благоустрій
території); організація (досягнення консенсусу між всіма зацікавленими групами);
просування (рекламування пам’яток з метою залучення покупців, потенційних
інвесторів, бізнесу); економічна реструктуризація (зміцнення економічної основи
району, створення нових можливостей) [66].
З огляду на це, забезпечення збереженості спадщини української сучасної
архітектури можливе при формуванні, з одного боку, нормального архітектурного
ринку

з

усіма

функціонуючими

каналами

відтворення

архітектурного

професіоналізму, а з іншого, реструктуризації пам’яткоохоронної діяльності, яка
спирається на застарілі засади централізованого управління, що були наслідувані від
радянської системи. За виконанням цих вимог буде забезпечена сталість процедур
виявлення, відбору та охорони архітектурних пам’яток, і пам’яткоохоронна
діяльність буде менш залежною від поточних політичних, соціальних та економічних
процесів. Серед основних заходів необхідно виділити (Рис. 3.13):
− проведення історично-архітектурних та мультицисциплінарних досліджень
української архітектури ХХ ст. [211, 212];
− популяризація наукових знань про сучасні пам’ятки в Україні та поза її
межами, проведення піар-компаній, випуск тематичних довідників, посібників,
книжок, організація

екскурсій, публічних

лекцій, дискусій

представників державної влади та зарубіжних експертів;

із залученням
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− видання та регулярне оновлення професійної учбової літератури –
підручників для архітектурних та гуманітарних вишів; розробка освітніх програм,
направлених на просвіту школярів – курси, літні школи, факультативні заняття;
− розробка програм муніципального розвитку з урахуванням потенціалу
пам’яток сучасної архітектури в підвищенні культурної привабливості регіону;
− децентралізація процесів інвентаризації та створення авторитетного
консультаційної наукової інституції на базі вже існуючих – кафедр спеціалізованих
вишів або осередку DOCOMOMO Ukraine – яка могла би контролювати якість
процесів та надавати методичні, технічні та професійні консультації;
− розробка та розгортання інвентаризаційних програм різної тематики [176]
та обсягу (оскільки в останні роки спостерігається збільшення ролі позапрофейсійних
структур доцільним буде впровадження методик, подібних до інвентаризаційних
програм Нідерландів, які передбачали залучення до роботи широкої мережі
волонтерів та сторонніх інституцій);
− документування пам’яток та їх комплексів відповідно до сучасних
стандартів міжнародних пам’яткоохоронних організацій;
− на підставі накопичення наукових знань та результатів проведення
інвентаризацій – включення пам’яток сучасної архітектури та містобудування до
пам’яткоохоронних реєстрів – місцевих, державних, до переліку всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО.
Висновки третього розділу
1. Умови, які сприяли інституалізації сучасної пам’ятки: злам модерністської
культури, розвинутий архітектурний ринок з нормально функціонуючими каналами
відтворення

архітектурного

професіоналізму;

розвиток

PR-технологій

та менеджменту; підвищення рівня соціальної відповідальності в суспільстві;
розвинута пам’яткоохоронна діяльність.
2. В основу DOCOMOMO Int. лягли уявлення про пам’ятку сучасної
архітектури, які об’єднали різні значення, які склалися протягом попередніх років
– сучасна пам’ятка виражала і архітектурну ідею, спосіб мислення, і була вираженням
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технічних досягнень будівництва. Ефективну роботу організації забезпечила її
структура, завдяки якій DOCOMOMO Int. склалася як інститут у його структурній
повноті:
− включення в ціннісний ряд – в реєстр або перелік пам'яток;
− забезпечення можливості відновлення і наукової реставрації (технологічна
сторона);
− включення

в

більш

широкі

просторові

контексти

(містобудівні,

ландшафтні);
− формулювання теоретичних основ
− уможливлення просвітницької роботи та навчання.
Робота організації полегшила та прискорила процес отримання об’єктами
сучасної архітектури статусу пам’ятки на регіональному, національному та світовому
рівнях.
3. Треба зауважити, що у вихідних засадах, на яких створювалася
DOCOMOMO Int., були закладені суттєві протиріччя, які з розгортанням діяльності
організації почали проявлятися у різних робочих контекстах. Зокрема, при створенні
світової мережі захисту сучасної архітектури було прийнято доволі всеїдне розуміння
терміну «Сучасний рух», яке склалося у постмодерну епоху. Діяльність організації
було побудовано на підставі лінійної гідіонівської логіки, що ділила всю архітектуру
ХХ ст. на «попередників», «сучасників» та «послідовників». Внаслідок цього, з
одного боку, організація отримала можливість необмеженого росту, а з іншого,
інститут пам'ятки сучасної архітектури отримав виражений доктринерський
характер.
4. Цікаво відзначити, що створенням DOCOMOMO Int. організаційне
будівництво у новій сфері документування та охорони сучасної спадщини не
завершилося. В структурі ICOMOS за активної участі самого DOCOMOMO, 2005 р.
було створено ще одну організаційну надбудову – комітет ISC 20, завдання якого
полягали в роботі з усією архітектурною спадщиною минулого століття. Можна
вважати, що таким чином було закладено принципову можливість зовнішньої
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теоретично-методологічної рефлексії, у т.ч. і над діяльністю щодо охорони пам’яток
Сучасного руху.
5. У розділі наголошено на значенні ще одного різновиду пам’яток сучасної
архітектури, а саме документальних пам’яток, тобто креслень, шкіців, світлин,
публікацій тощо. Ці документи в контексті постмодерністської культури відігравали
пасивну роль об’єктів колекціонування або експонатів у музейних зборах. Наступним
кроком стало їх використання у виставах, у т.ч. музейних, присвячених явищам
актуальної архітектури – як дієвого засобу розгортання архітектурного арт-ринку,
насамперед через включення сучасних проектів і технологій в історичний контекст.
6. Комерціалізація цього процесу викликала спротив новоствореної Єдиної
конфедерації архітектурних музеїв (ICAM), що з’явилася на основі визнання єдиних
морально-етичних норм професії. Проте реальних інституційних механізмів
запобігання такій комерціалізації створити не вдалося, й ICAM перетворилась на
формальну установу. Найбільш активній інституції, що працює в сфері
нагромадження, досліджень та популяризації документальних пам’яток сучасного
мистецтва й архітектури, Інституту Гетті у Каліфорнії, теж не вдалося уникнути
комерціалізації своїх заходів. Але треба відзначити, що в процесі формування
архітектурних музеїв документальні пам’ятки сучасної архітектури зайняли належне
місце в системі спадщини, що підлягає охороні, поруч із пам’ятками - об’єктами
нерухомості.
7. Розглянуто оперування з сучасними пам’ятками у світлі концепції уявного
«архітектурного музею» як функціональної структури в системі відтворення
професійних знань. Визначено, що створення механізмів інституалізації пам’яток
сучасної архітектури не тільки включило їх у юридичне поле пам’яткоохоронної
діяльності, але й зробило компонентом знаннєвої організованості у процесах
відтворення

архітектурного

професіоналізму.

Концепція

«світового

музею»

архітектури, яка спирається, у кінцевому рахунку, на матеріальність буття об’єктіворигіналів, зробила його загальнозначущим, незалежним від культурних переломів та
криз.

Критеріальна

атрибуція

пам’яток,

їх

просторова

та

хронологічна
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впорядкованість у системі «музею» робить його існування потенційно важливим для
різних культур сучасного світу.
8. Голландські інвентаризаційні проекти 1980-2000 рр. являли собою локальну
реалізацію інституалізації пам’ятки сучасної архітектури у вигляді функціональної
структури «музею архітектури». Завдяки реалізації цих проектів було організовано
освітні програми, присвячені політиці збереження пам’яток; внесено зміни в
юридичні процедури; сформовано бази упорядкованих архітектурних та суміжних
знань; сформовано системи обмежень та рекомендації для міських проектувальників;
розроблено муніципальні програми регіонального розвитку, що забезпечило
включення уявлень про пам’ятку сучасної архітектури у загальнокультурний
контекст і в процеси відтворення системи професійного знання.
9.

Визначено причини того факту, що інституалізація пам’яткового статусу

видатних творів сучасної української архітектури відбувається з помітним
гальмуванням, навіть у порівнянні з найближчими сусідами на сході і на заході. Це
пов’язано, по-перше, з кількома штучними історичними переломами, які пережила
українська архітектура в радянський період, і, по-друге, з незавершеністю в наші дні
цілого ряду процесів переходу до ринкової організації. Сюди треба додати загально
визнаний факт запізнення в Україні низки реформ, які мали би додатній вплив на
функціонування всієї системи архітектурно-містобудівної діяльності, у т.ч. на
подолання багатьох архаїчних пережитків в організації архітектурних досліджень й у
підготовці архітекторів.
Результати досліджень даного розділу наведено в таких публікаціях:
1.Antonenko N., Bouriak A., Didenko C. Residential Housing in Kharkov (Ukraine),
1920–1935. ZARCH, El Vivienda Masiva Moderna / Modernist Mass Housing Legacy.
2016. Is. 5. P. 68–85.
2.Антоненко Н. В. Творческий путь архитектора профессора А. Г. Молокина.
Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. 2017. Т.7. №1 . С. 94–
110.
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3.Меерович М. Г., Антоненко Н. В. Начальный этап хрущевской жилищной
реформы в Украине (на примере жилого района Черемушки, г. Одесса). Научные
труды Национального университета архитектуры и строительства Армении. Сб. науч.
трудов. 2018. Вып. 1 (68). C. 98–112.
4.Антоненко Н. В., Дерябіна О. О. Архітектура залізничних вокзалів в творчості
М.С. Луцького та Є.А. Лимаря. Архітектурний вісник КНУБА. Зб. наук. праць. 2018.
Вип. 14–15. C. 221–232.
5.Meerovich M., Antonenko N., Shchavinskaya L. The Residensial Area of
Cheremushky as an Example of the Implementation of Khrushchev’s Housing Reform in
Ukraine. Architektura&Urbanizmus. 2018. Vol. LII. 1–2. P. 66–83.
6.Антоненко Н. В. Пам’ятникоохранная деятельность в Нидерландах и обїекты
современной архитектуры. Науковий вісник будівництва: Зб. наукових праць. 2018.
Вип. 91. С. 11–21.
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ВИСНОВКИ
1. Визначено і персоналізовано теоретично-методологічні і організаційні
внески в розгортання охорони і досліджень спадщини Сучасного руху; найбільш
плідною була діяльність таких знавців і захисників модерної архітектурної спадщини:
− перші промотори збереження архітектури 1920-1930-х рр. Ф. Калівода
та Р. Бінецький;
− засновник наукової інвентаризації сучасних пам’яток, автор концепції
«віртуального музею» А. Мальро;
− творець цілісної концепції реставрації та охорони сучасної архітектури
Т. Прудон;
− засновники DOCOMOMO International

–

міжнародної

організації

з документування та охорони пам’яток Сучасного руху – Х.-Я. Хенкет та В. де Йонг;
− розробник та систематизатор досвіду перших програм інвентаризації
сучасної архітектури в Нідерландах П. Ніхоф;
− теоретики сучасної архітектурної пам’ятки, які сформували уявлення про
змістовну суперечливість цього поняття, – С. В. Гольдхаген, М. Кашьято, Х. Хейнен
і Д. Шарп;
− авторка першої періодизації зміни уявлень про сучасні пам’ятки, яка
зв’язала проблеми поширення практики збереження з контекстом актуальної
архітектури, – М. Кейперс;
− розробники норм об’єктивного надання статусу пам’ятки як включення
її в загальнокультурний пам’яткоохоронний процес Н. Душкіна та В. ван Оуерс.
2. Наявність конкурентних точок зору на підстави включення пам’яток сучасної
архітектури в охоронні реєстри об’єктивно досить довго викликала розбалансування
охоронної діяльності; це було зумовлено, зокрема:
− намаганням

слідувати

демократичним

принципам

рівноправності

по відношенню до кожної суверенної держави, що робило відбір пам'яток
на національному рівні вразливим, бо політично, економічно та соціально залежним,
перешкоджаючи формуванню єдиних уявлень про цінність архітектурного твору;
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− опорою пам'яткоохоронної діяльності на англосаксонське прецедентне
право, в традиції якого об’єкти, що потрапляли до охоронних списків за дії сторонніх
причин, ставали обґрунтуванням для внесення об’єктів, подібних до них
за формальними ознаками;
− відсутністю цілісного історичного знання про сучасну архітектуру
і гальмуванням включення низки країн у загальнокультурні процеси вивчення
та збереження сучасної спадщини, у т.ч. через брак фінансування та державної
підтримки;
− домінуючим

впливом

лобі

адептів

«інтернаціонального

стилю»,

що призводило до надання непропорційної переваги творам «канонічного»,
доктринально чистого модернізму;
− методологічними труднощами узгодження меж поняття пам’ятки сучасної
архітектури

між

доктринально-модерністськими,

вестернізованими

або

ж інтеграційними трактуваннями, концепцією інтернаціонального стилю, а також
низкою т.зв. «інших модернізмів».
3. Уявлення про пам'ятку сучасної архітектури розвивалися під визначальним
впливом модерністської історіографії архітектури. Сучасний рух, утвердивши в 1950і – 1960-і рр. свою домінуючу роль у теорії та практиці світової архітектури,
сформував відповідний погляд на історію професії в ХХ столітті. У ці та наступні
роки Сучасний рух сформував підстави історії архітектури ХХ ст., у якій
відобразились уявлення про «сучасну архітектуру» як магістральний шлях розвитку
архітектури та урбанізму. Над логікою побудови цієї історії тяжіли технологічнофункціональні принципи

та розвиток нових

конструкцій.

Абсолютну

цінність класичної архітектурної спадщини було піддано сумнівові, і вона стала
трактуватися як один з варіантів історичної архітектури. «Сучасні пам'ятки»,
як найцінніші речові реліквії істинного архітектурного вчення, набували значення
принципово важливої культурної спадщини.
4. Із втратою модернізмом провідних позицій у 1970–і рр. та під впливом
постмодерної культури зміст пам’ятки сучасної архітектури зазнав дальших
трансформацій. Постмодернізм додав в культурний простір архітектури категорію
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«будь-який», що розширило пам’яткоохоронну оптику, включивши в поле зору
значний масив немодерністської архітектури різних стилів, напрямів та шкіл.
Ціннісна лінійка, побудована в рамках модерної культури, не здатна була далі
забезпечувати стабільний відбір пам’яток сучасної архітектури, – проте вже було
запущено охоронні процеси, які спирались саме на цю лінійку. В 1970–і рр.
в основному закінчилося формування сучасної системи пам'яткоохоронної діяльності
в цілому: було розроблено критерії внесення архітектурних об’єктів до національних
реєстрів та списку всесвітньої спадщини, які спирались на критерії автентичності
та цілісності.
5. Ця практика опинилася на перехресті актуальних культурних змістів 2-ї пол.
ХХ ст., серед яких виділяються:
− ідея культурної глобалізації, співмірна, у т.ч., з «інтернаціональним
стилем»;
− культ тотального споживання, поширення масової культури та телебачення,
які перетворили архітектуру, у тому числі пам’ятки Сучасного руху, на об’єкти
культурного споживання
− лавиноподібне зростання туристичної індустрії, де архітектурні пам’ятки
стали важливим фактором туристичного тяжіння.
Ці процеси небувало підвищили популярність архітектури у масовій свідомості,
але водночас намітили небезпечну тенденцію до зниження її високого культурного
статусу та наближення до сфери послуг.
6. Очевидною причиною розширення пам’яткоохоронної практики в цілому
та оформлення уявлень про пам’ятку сучасної архітектури були, зокрема, величезні
матеріальні втрати під час ІІ Світовї війни, після якої спадщина Сучасного руху 1920х – 1930-х рр. стала мимоволі сприйматися як культурний капітал. Перші включення,
майже відразу після війни, сучасних об’єктів до переліку культурних пам’яток
керувалися здебільшого не стільки усталеними нормами професійної діяльності,
скільки суб’єктивними ініціативами місцевих краєзнавців. Професійне лобіювання
уявлень про пам’ятку сучасної архітектури було пов’язано з реконструкцією
зруйнованих війною міст. Збереження та відновлення пам’яток модернізму у багатьох
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західних містах отримали підтримку бізнесу та органів влади. Важливою умовою
цього мали бути розвинена місцева пам’яткоохоронна практика, а також культурна
самоідентифікація, позначена ідеями космополітизму та культурної глобалізації.
Ситуацію було використано прихильниками архітектурного модернізму для внесення
об’єктів сучасної архітектури та містобудування в охоронні списки. Особливості
відновлення та охорони модерністських пам’яток у багатьох випадках були пов’язані
з проблемами руйнації експериментальних конструкцій, що стало додатковим
каталізатором для розвитку специфічної реставраційної практики.
7. Виділено три етапи розвитку пам’яткоохоронної діяльності в процесі
її поширення

на

феномен

«сучасної

пам'ятки»,

окреслено

їх

культурний

і методологічний зміст:
1 етап – модерністський (1946 – 1980-ті рр.)
− внесення окремих об’єктів Сучасного руху до охоронних реєстрів,
створення т.ч. прецедентів для закріплення цієї практики у професійному полі;
− відбудова зруйнованих міст, в процесі якої об’єкти сучасної архітектури
набували статусу реліквій та трактувалися як загальноприйнята культурна цінність;
− активізація збереження культурної спадщини, дискусії щодо збереження
об’єктів сучасної архітектури 1920-1930-х рр., у підсумку яких нормативне уявлення
про пам’ятку сучасної архітектури було сформовано в логіці Афінської хартії;
− введення в норму охорони архітектурної спадщини ключових майстрів
Сучасного руху, що дозволило включати до реєстрів цілі серії авторських об’єктів.
2 етап – перехідний (1970-ті – 2006 р.)
− проведення реставраційних робіт на об’єктах сучасної архітектури,
що стимулювало розвиток поняття сучасної пам’ятку через оптику збереження
пам’яток у логіці стійкого функціонування
− діяльність зі збереження пам’яток Сучасного руху набула стійкого
існування та забезпечила собі перспективу зростання: включення в ціннісний ряд;
можливість наукової реставрації; включення в широкі та локальні просторові
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контексти; формулювання теоретичних основ творення об’єкту; можливість
просвітницької роботи та навчання.
3 етап – постмодерністський (1970-ті – 2010-ті рр.)
− збирання

колекцій

проектної

документації

сучасної

архітектури

та формування архівів, які інструментально облаштували місце пам’яток сучасної
архітектури у змістовій структурі загальносвітового «музею» архітектури;
− розгортання національних програм, спрямованих на інвентаризацію
спадщини сучасної архітектури в межах узагальнених уявлень про пам’ятку сучасної
архітектури;
− створення міжнародного комітету ІКОМОС зі спадщини ХХ ст., яким було
в основному завершено утвердження інституту пам’ятки сучасної архітектури
в культурному контексті рубежу століть.
8. Переломним моментом, який дозволив органічно включити уявлення про
пам’ятку сучасної архітектури в професійне архітектурне поле, було формування
уявлення про сучасну пам’ятку, яке спиралось одночасно на цінність самої
архітектурної ідеї та на досконалість технологічного новаторства. Зняття протиріччя,
пов’язаного з визначенням ступеня «сучасності», дозволило створити систему
критеріїв, яка включила цінності науково-технічного, культурного та художнього
прогресу та дозволила суттєво прискорити інвентаризацію сучасних пам’яток.
Інституалізація уявлень про пам’ятку сучасної архітектури забезпечила повноцінне
включення модерністських шедеврів у структуру світового «архітектурного музею».
10. Утвердження цінності пам’яток сучасної архітектури відбувалось в Україні
з помітним гальмуванням у порівнянні з країнами західної Європи. Це було
зумовлено особливостями історичного шляху української архітектури 2-ї пол. ХХ ст.
Розглядаючи культурний контекст сучасної української архітектури як систему
мислення та діяльності, можна поставити низку завдань, які б забезпечили
інституційну дієвість та системну цілісність усієї роботи, пов’язаної з вивченням
та охороною цільної національної спадщини сучасної архітектури:
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− розгортання системи історично-архітектурних та мультицисциплінарних
досліджень української архітектури ХХ ст. та інтегрованих з популяризацією
спадщини сучасної української архітектури в Україні та за її межами;
− перехід до формування децентралізованої системи інвентаризації вивчення
та збереження пам’яток сучасної архітектури яка б відповідала сучасним стандартам
міжнародних пам’яткоохоронних організацій та була б забезпечена авторитетним
консультаційним науковим супроводом;
− розробка програм муніципального розвитку з урахуванням потенціалу
пам’яток сучасної архітектури в підвищенні культурної привабливості регіону
з використанням досвіду Західної Європи;
− суттєве

прискорення

включення

пам’яток

сучасної

архітектури

та містобудування до пам’яткоохоронних реєстрів - місцевих, державних, до переліку
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що вимагає розбудови відповідних організаційних
структур наукової та матеріально технічної бази;
− започаткування і розвиток педагогічних та просвітніх програм, присвячених
спадщині сучасної вітчизняної архітектури, у тому числі: видання та регулярне
оновлення професійної навчальної літератури – підручників для архітектурних
та гуманітарних вишів, розробка освітніх програм, направлених на просвіту школярів
– курси, літні школи, факультативні заняття, створення мережі спеціалізованих
друкованих та електронних ЗМІ та постійно діючих комунікаційних платформ.
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Рис. 50. Зміст та періоди інституалізації модерністської
архітектурної спадщини в культурі ХХ ст.
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