
Метод реставрації пам'яток архітектури «мертвих», т. Е. Руїнований, отримав пізніше 

назву «методу анастілоза». Остаточно сформувався він тільки на початку XX століття . 

 

По суті метод анастілоза також є археологічним або аналітичним методом реставрації і 

ґрунтується на тих же принципах, тільки аналітичний метод використовується для 

реставрації пам'яток, які експлуатуються у відповідності з їх початковим призначенням. 

Для аналітичного методу основним видом робіт є роботи ремонтно - реставраційні, а для 

методу анастілоза - роботи консерваційні, т. Е. Зміцнення уцілілих елементів будівлі або 

споруди в їх збереглося стані, без будь - яких змін їх виду і розташування. 

 

Оскільки разом з тим навколо багатьох Руїнований пам'ятників архітектури нерідко 

зберігаються впали з них деталі, з'являється можливість при встановленні точного 

початкового місця розташування впав елемента знову поставити його на його місце і, 

таким чином, кілька збагатити наші уявлення про первісному або будь - якому 

проміжному вигляді разрушившегося будівлі , що власне і характерно для методу 

анастілоза. Такий процес не був би актом девальвації історичної цінності пам'ятника, його 

«цінності старовини», так як реставратор не вносить при цьому що - небудь нове в дане 

спорудження. «Цінність старожитності» разом з тим як ми пам'ятаємо, не допускає 

занадто швидкого та інтенсивного руйнування архітектурного монумента. 

 

Якщо аналітичний метод виріс безпосередньо з емпіричного методу, то метод анастілоза 

природно розвивався з простих консерваційно - укріплювальних робіт. Істотна відмінність 

таких робіт від робіт реставраційного плану може бути наочно показано на таких 

прикладах, як зміцнення цокольних частин арки Костянтина в Римі (рис. 85 і 86), де 

замість заміни цілих фрагментів або розділених швами блоків каменю, як це в більшості 

випадків робиться при проведенні реставраційних робіт, були зроблені дрібні вставки, 

точно заповнюють по його неправильного контуру місце пошкодження початкового 

блоку. Прикладом робіт такого ж роду, т. Е. Чисто консерваційних робіт, є і ремонтні 

вставки на колонах і пилястрах стін Пантеону в Римі (рис. 87), як і взагалі весь підхід до 

підтримки і реставрації цієї унікальної споруди (рис. 88 - 92 ). На таких же принципах 

були засновані укріплювальні роботи на античної колонади у церкві Сан Лоренцо в 

Мілані (рис. 93), де, зрозуміло, навіть не піднімалося питання про будь - якому 

відновленні античного будівлі, частиною якого була дана колонада, та й сама колонада НЕ 

відновлювалася в її первісному вигляді, хоча для цього є дані в самій натурі. Тут були 

проведені укріплювальні роботи - заміна зруйнованих тамбурів колон і ін. (Рис. 94). 

 Рис. 1 Загальний вигляд арки Костянтина в Римі 



 Рис. 2 Реставраційні вставки в нижніх частинах арки Костянтина в Римі 

 Рис3 Фрагмент стіни і карнизів ротонди (південно – східна частина) 

 Рис.4. Колонада у церкви Сан Лоренцо в 

Мілані. Загальний вигляд після реставрації 

.  Рис. 5 Реставраційні вставки в базах. 



Одна з перших реставрацій, в якій вже передовали деякі особливості методу анастілоза, була 

пов'язана також з ім'ям вже згадуваного нами в розділі IV архітектора Валадье. Це була вироблена 

їм в 1810 - 1813 рр., спільно з Кампорезі, реставрація храму Веспасіана біля підніжжя Капітолію на 

Римському форумі. 

Храм Веспасіана, розпочатий імператором Титом і закінчений Домицианом, був пізніше 

реконструйований Септимієм Північчю і Каракаллой. Це був шестиколонний простільного типу 

храм коринфського ордера з целлой, яка займала всю ширину подіуму, з антами попереду, до 

яких примикали дві бічні, додаткові колони портика. До портику вела широка, на повний фасад 

сходи. Храм був облицьований пентелийским мармуром і прикрашений прекрасними 

скульптурами, зразок яких зберігся в музеї Табуларія. 

Від цього храму уціліли лише три підносяться над землею капітелі Корінфа, на яких лежав 

антаблемент, що зберігся на всю висоту. Припускаючи, що в землі, культурний шар якої був на 

Римському форумі дуже великий, можуть зберігатися і інші частини храму, реставратори почали з 

обережної розчищення і зйомки цієї землі в прилеглій місцевості. Роботи були полегшені завдяки 

розкопкам, розпочатим з ініціативи папи Пія VII. Розкопки велися тодішньої французької 

адміністрацією Риму на території всього Римського форуму. 

У процесі розкопок з'ясувалося, що капітелі спираються на колони, що збереглися на всю висоту 

(близько 15 м), але дуже сильно пошкоджені, а місцями і зруйновані. Особливо сильно 

зруйнованим виявився стилобат храму, який підтримував у цьому місці три колони з їх капітелями 

(дві фронтальні і одну бічну). 

Валадье і Кампорезі сперлася антаблемент на рештованіе, зібрали випали тамбури колон і 

встановили їх на місця. Одночасно була проведена реставрація стилобату. Після проведення всіх 

необхідних робіт лісу були зняті і три колони знову сприйняли навантаження від збережених 

частин антаблемента. Ні про яку цілісної реставрації не тільки храму, але навіть і портика, 

зрозуміло, не стояло навіть питання. 

Подібним же чином засипана до половини арка Септимія Півночі теж була звільнена від наносів 

землі, а її нижні частини, сильно пошкоджені, були відремонтовані без будь - яких додавань нових 

елементів. 

У портику храму Сатурна на тому ж Римському форумі теж були поставлені на місце окремі впали 

елементи, а всі збережені частини портика були укріплені в їх дійшов до нас стані (рис. 6). 

 

Рис. 6. Загальний вигляд храму Сатурна на Римському форумі після реставраційних робіт. 

 

Подібні роботи були проведені потім і на ряді інших Руїнований пам'яток стародавнього Риму, 

наприклад на базиліці Ульпия на форумі Траяна (рис.7), на храмі Антоніна і Фаустини (рис. 8), 



театрі Марцелла (рис. 9), на так званому храмі Фортуни Вирилис (рис. 10) і т. п. Саме завдяки 

таким роботам, в більшості своїй проведеним з великою ретельністю, обережністю і наукової 

скрупульозністю, ми маємо тепер уже досить розширилося уявлення про архітектуру 

стародавнього Риму, про її особливості (рис. 11 - 12). 

 
Рис.7.Базіліка Ульпія на форумі Траяна.Північно-східне напівкружжя 

 

  

Рис. 8 Храм Антонина и Фаустины на Римском форуме. Общий вид после реставрации 

 
Рис. 9. Театр Марцелла в Римі. Фрагмент після реставрации (на задньому плані храм Аполона) 



 

 
Рис. 10. Консервація залишків колоны в іподромі палаца Доміціана. 

Значною віхою на шляху розвитку методу анастілоза з'явилися реставраційні роботи в будівлях 

Помпеї, розкопаних від лави і попелу. При розкопках, які з другої половини XIX ст. проводилися 

вже сучасними археологічними методами, було знайдено велику кількість обрушилися 

архітектурних фрагментів: капітелей і стовбурів колон, шматків антаблементом і т. п. 

Вже з 1868 р, коли розкопками Помпеї став керувати відомий археолог Джованні Фіореллі, був 

проведений ряд вдалих реставрацій, при яких частково використовувалися принципи аналітичного 

методу. У той час був реставрований будинок «Золотих амурів» з його перистилем, в якому був 

навіть розбитий сад, будинок Менандра і базиліка. 

Реставрація базиліки є, по суті, вже одним з ранніх передбачень методу анастілоза «Трибунал» цієї 

базиліки, який зараз постає перед нами у вигляді двоповерхового шестиколонним портика, 

коринфського внизу і іонічного з фронтоном вгорі, був зібраний з шматків і уламків, знайдених в 

землі ( рис. 103 і 104). 

 
Рис. 103. Базилика в Помпеях. Материалы раскопок. 

 
Рис. 104. Базиліка в Помпеях. Загальний вигляд після розкопок 

 



Для визначення справжнього місця розташування кожного з фрагментів була пророблена 

колосальна дослідницька робота. У процесі ж анастілоза не допускалися ніякі доповнення, так 

що кожен глядач відчуває впевненість в автентичності стоять перед ним залишків твори 

стародавніх архітекторів (рис. 105) Відповідно до цього прагненням карниз, наприклад, нижнього 

ярусу проведено тільки до половини - в міру знайденого кількості справжніх фрагментів, від 

верхнього ярусу портика відновлені лише дві колони і правий кут фронтону і т. п. Характерно, що 

реставратор уникав тут, в тих випадках коли це було можливо з міркувань технічної стійкості, 

навіть закладення вибоїн або, наприклад, сколених каннелюр на краях тамбурів колон і т. д. 

При відносно великій кількості знайдених фрагментів при реставрації базиліки можна було 

піддатися спокусі цілісної реставрації стародавньої будівлі - послідовник синтетичного методу 

реставрації не забув би зробити це. Однак стриманість і прихильність суворим принципам методу, 

заснованим на обліку наукового значення стародавнього архітектурної пам'ятки, виявилися тут 

цілком виправданими - вченими ще й досі не вирішене ще питання: чи була базиліка Помпеї 

будівлею закритим або представляла собою відкритий в центрі перистиль. 

Такі ж передбачають метод анастілоза прийоми були використані при реставрації і ряду інших 

зруйнованих будівель Помпей. Цікава в цьому відношенні реставрація будинку Веттиев Багато 

колони перистиля цього домабилінайдени розбитими в шматки. Ці шматки були розібрані, 

класифіковані, визначені по їх початкового розташування і були встановлені потім на свої місця за 

допомогою додаткових вставних шматків, які, проте, зроблені були без будь-яких спроб імітації, з 

іншого матеріалу і без повторення декоративних елементів, наприклад каннелюр. Капітелі колон 

теж майже всі були зроблені заново, без наслідування в деталях античної формі. Колони для 

додання їм міцності були поєднані на верху її знову влаштованим антаблементом спрощеної 

форми, що підкреслює його конструктивне значення. 

Справжні фрагменти стародавнього декоративного оздоблення у всіх таких випадках залишалися 

саме в тому вигляді, в якому вони були знайдені без будь - яких доповнень, навіть тоді, коли цей 

декоративний елемент обривався на середині (рис. 106). Такий, який використовується повсюдно 

прийом забезпечував можливість у багатьох випадках розмістити в початкових місцях навіть 

незначні знайдені фрагменти стародавньої декоративного оздоблення, залишаючи все 

з'єднувальні елементи без будь-якої обробки. Це тільки підвищувало інтенсивність сприйняття 

первинних деталей. 

У Великому театрі Помпеї після його розчищення все було збережено без всяких доповнень Щоб 

дати глядачеві уявлення про його початкових особливості, ряди місць були намічені лише за 

допомогою планок (рис. 107 - 109). Аналогічний принцип був використаний при консервації 

колонади вілли містерій (рис. 110 

 
Рис. 109. Портик Большого театру в Помпеях 



Метод анастілоза був використаний і при реставрації деяких інших стародавніх пам'ятників Італії. 

Прикладом може служити відновлення колон перистиля Морського театру на віллі Адріана в 

Тіволі (рис. 111 - 113), шматки яких були знайдені в вироблених розкопках. 

 
Рис. 112. Анастилоз колон 

Своє закінчене вираження метод анастілоза отримав в реставраційних роботах на афінському 

Акрополі. 

У 1833 р турки були вигнані з фортеці, влаштованої на вершині акрополя, і вже через рік арх 

Кленце в урочистій обстановці встановив на місце один з повалених на землю шматків колони 

північній колонади Парфенона. Це можна вважати справжнім початком використання в 

реставрації методу анастілоза. 

Через кілька років архітектори Шобер і Ханзен разом з археологом Россом зібрали зі шматків, 

знайдених при розбиранні кріпосної стіни турецької цитаделі, храм Ніки безкрилою - 

чотириколонний амфипростиль V ст. до н е., що стоїть на Піргосі (рис. 114 і 115) Їх завдання 

полегшувалося, по - перше, тим, що турки розібрали храм Ніки лише в XVIII в., а разом з тим також 

і особливістю храму, в якому колони були витесані з одного шматка Тому при складанні довелося 

додати лише незначна кількість відсутніх каменів, що було необхідно для зв'язку встановлених на 

місце справжніх фрагментів і стінних блоків Роботи були закінчені в 1837 р і отримали загальне 

визнання.  Очевидно, що ця реставрація відповідала принципам методу анастілоза. Втім, 

використання тут цього методу природно випливало з наявності в натурі всіх необхідних частин 

будівлі, які залишалося лише зібрати, що при незначних розмірах і простий конфігурації храму не 

представляло значних труднощів. 

У 1838 р була розпочата реставрація Ерехтейона, дуже сильно зруйнованого під час облоги 1827 г. 

Однак роботи, зважаючи на їх надзвичайну складність, просувалися дуже повільно. Лише південна 

стіна (частково) і частково деякі колони північного портика були в цей період поліпшені в їхньому 

фінансовому стані Портик з каріатидами був реставрований французьким архітектором Паккардом 

тільки в 1844 р Однак загальне уявлення про Ерехтейон і його особливості тоді залишалося ще 

дуже туманним. 

 

У 1842 році під керівництвом Піттакіса і Олександра Ризо Рангабе були вельми енергійно розпочаті 

роботи по реставрації Парфенону Відновили деякі колони північної та південної сторін (всього 

три), а також поклали на місце півтори сотні блоків західній частині поздовжніх стін Целле. 

 

Справжнє свій розвиток і на основі незаперечних наукових принципів реставраційні роботи на 



афінському Акрополі отримали після землетрусу 1894 року, коли на чолі робіт став призначений 

головним хранителем пам'ятників акрополя Микола Баланос, вже зарекомендував себе поруч 

робіт. 

Баланос ретельно вивчив досвід попередніх реставрацій на афінському Акрополі. Він був 

знайомий і з теоретичними роботами різних вчених, які зачіпають питання охорони і відновлення 

архітектурних пам'яток, зокрема був знайомий з висловлюваннями з цього питання археолога 

Дорпфельда, порадами якого він нерідко користувався і в процесі самих робіт. Все це допомогло 

Баланос сформулювати наступні основні принципи проведення реставраційних робіт на Акрополі. 

По - перше, як найважливіший, основоположний принцип була піддана повного осуду і вилученню 

з практики цілісна реставрація архітектурних пам'яток, що відразу зробило Баланоса противником 

«стилістів» і послідовником наукових методів реставрації. По - друге, Баланос заявив, що взагалі 

не може бути допущено ніяке відновлення або доповнення архітектурного пам'ятника. 

Допускається лише установка на колишнє місце справжніх стародавніх деталей, знайдених біля 

будівлі. При цьому така робота повинна проводитися будівельними методами, властивими самій 

будівлі. Нарешті, в якості третьої основного принципу Баланос висунув таку вимогу: в разі 

необхідності вводити в будівлю окремі, невеликі нові елементи для зміцнення на первісному місці 

справжніх фрагментів будівлі; ці нові елементи повинні виконуватися з нового матеріалу, що 

відрізняється від стародавнього. 

Таким чином, перший постулат Баланоса є як би об'єднанням у дещо іншій формулюванні 

першого і другого основних принципів аналітичного методу реставрації, викладених нами раніше. 

Другий - є викладом, в дещо іншій формі, стосовно руінірованном будівлям, принципу найменш 

можливої роботи - третього основного принципу аналітичного методу реставрації. Нарешті, третє 

його вимогу повністю збігається з четвертим, зазначеним нами як основний принцип аналітичного 

методу. П'ятий принцип аналітичного методу до руінірованном пам'ятників природно не 

застосовується. 

 

Так, Баланос були сформульовані основні принципи аналітичного методу реставрації стосовно 

руінірованном пам'ятників. Цей варіант «археологічного» методу Н. Баланос пізніше назвав 

«анастілозом». Після конгресу археологів і реставраторів в Афінах в 1931 р, коли роботи Баланоса, 

оглянуті конгресом, отримали загальне визнання і схвалення, отримав визнання і широке 

поширення і запропонований ним термін. 

 

До першої світової війни Баланос були проведені на афінському Акрополі наступні роботи: 

зміцнення портика і західного фасаду Парфенона (1898 - 1902 рр.), Роботи по відновленню 

Ерехтейона (1902 - 1909 рр.) І відновлювальні роботи на Пропилеях (1909 - 1917 рр.) . З них 

найбільший інтерес представляють реставраційні роботи на Пропилеях. 

 

Пропілеї (437 - 432 рр. До н. Е), розташовані в західному кінці акрополя, були своєрідними 

парадними воротами на священний пагорб і як такі були оброблені з винятковою старанністю і 

мистецтвом. Вони складалися з двох, з'єднаних разом глибоких доричних шестиколонним 

портиком, що стояли на різних рівнях і звернених в протилежні сторони: один на захід, до входу на 

акрополь, інший на схід - до площі між Ерехтейоном і Парфеноном, де стояла статуя Афіни 

Промахос. Західний портик був розділений всередині ще двома поздовжніми рядами колон, але 

вже іонічного ордера. До нього примикав також будівля Пінакотеки і ще один поперечно 

розташований непрохідний портик. Завдяки своєрідності свого художнього задуму, красу і 

вишуканості архітектурних форм Пропилеи вважалися в давнину самим чудовим спорудою Афін і 

їх акрополя, що робило завдання реставратора при їх відновленні особливо складною. 



 

Пропілеї були зруйновані вибухом порохового складу в 1687 р і, крім того, прилеглі до них 

території були захаращені різними оборонними спорудами, зведеними в період використання 

акрополя як фортеці. Останні були видалені лише до кінця XIX в. 

Роботи Н. Баланоса були розпочаті з східного портика (рис. 116), де були поставлені на місце деякі 

пошкоджені частини колон і камені архітрава. Перед установкою на місце кожного тамбура колон 

проводилося ретельне дослідження фрагментів. Так було відновлено пошкоджені колони східного 

портика вище п'ятого і шостого тамбура. Капітель п'ятої (праворуч) колони, відвезений в Лондон, 

довелося зробити знову з одного з безформних уламків, захарастить грунт акрополя. 

Архітрав портика складався з трьох блоків заввишки 1,15 м і довжиною, що відповідає відстані між 

колонами (1,8 м). У той же час архітрав середнього прольоту (3,85 м) мав два блоки шириною 0,7 

м кожен і довжиною по 5,44 м. З архітравні блоків лише шматок внутрішнього блоку другого 

прольоту і шматок кутового блоку зовні були на своїх місцях, але вони дозволили уточнити 

систему розташування і кріплення інших елементів архітрава, хоча знайдені були не всі, а деякі - в 

сильно зруйнованому стані Щоб скріпити, наприклад, розбитий на частини зовнішній блок 

четвертого прольоту, Баланос довелося використовувати на його задній стороні залізну балку 

висотою 25 см, залиту цементом. 

Подібним же чином Баланос використовував залізобетонну балку 40 х 60 см для додання міцності 

двом знайденим шматках архітрава центрального прольоту при їх постановці на колони. Щоб 

відновити цілісну зв'язок архітрава, скріплював відновлені колони, Баланос довелося додати два 

блоку замість відсутніх на обох сторонах північно - східного кута і один блок на південно - східному 

кутку портика. Ці додані блоки виділялися більш світлим кольором використаного мармуру. 

У процесі виконання робіт, як цього і вимагав «археологічний» метод реставрації, вироблялося 

ретельне вивчення особливостей споруди, його кладки, використаних в ньому прийомів 

будівельної техніки і загальної композиції. Так, було встановлено, що тамбури колон (складені, як 

відомо, без розчину) були скріплені шпонками. Кожен з таких тамбурів, очевидно, заготовлений 

на стороні і перевірений в пробної збірці, мав на собі мітку, яка визначала його точне місце 

розташування в майбутньої будівлі. 

При реставрації фриза з шматків, знайдених на землі, виявилося, що він по всій своїй довжині 

складався всього лише з чотирьох блоків заввишки 1,165 м і шириною (в середньому) 0,51 м. 

Середні два блоки замикалися в центрі осьового прольоту портика і тривали майже до 

передостанніх колон кожного боку. Два інших блоку продовжували фриз до північного і 

південного кутів портика. Шви стиків цих блоків були прикриті плитами, що утворюють метопи. 

Середні блоки при цьому починаючи від їх стику мали підсічку нижньої ліжку в обидві сторони від 

осі будівлі на довжину 0,6 м, так що протягом 1,2 м архітрав середнього, найбільш широкого 

прольоту ні завантажений в його небезпечному перерізі. Блоки фриза були знову встановлені 

Баланос на їх місці, а розбиті місцями плити метоп були для приховування швів фриза доповнені 

до їх нормального розміру або відновлені з більш світлого мармуру. 

 


