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ТЕМА : ПАМ'ЯТКИ, ЗРУЙНОВАНІ ПІД ЧАС ВЕЛИКОЇ 

ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ. 

 

Друга світова війна виявилася важливою віхою в розвитку уявлень про 

завдання збереження пам'яток та їх реставрації. Такі суттєві чинники, як 

масове руйнування пам'ятників під час військових дій і намітилися в 

післявоєнний період різкі зміни соціального устрою, зокрема бурхливий 

розвиток урбанізації, привели до складання нової у багатьох відношеннях 

ситуації. Уявлення про методику реставрації, хоч би різними вони до цього 

не були, традиційно складалися виходячи з положення, що руйнування 

пам'ятника і зміни його архітектури, які реставраторові належить той чи 

інший спосіб виправити, склалися вже в давній час, і дані для реставрації 

належить добувати шляхом прочитання залишків старих форм на самому 

об'єкті, збору історичних свідчень і вивчення архітектури відповідного часу. 

Відносність і неповнота зібраних таким чином свідоцтв були однією з 

причин недовіри до реставрації взагалі, що особливо позначилося при 

формулюванні принципів археологічної реставрації. Крім того, у звичайній, 

традиційній ситуації пам'ятник не реставрований, як би сильно спотворений 

він не був, мав бути як історична реальність, в той час як його цілісний 

вигляд, відновлення якого входило в завдання реставрації, сприймався як 

щось не тільки ідеальне, але і одночасно штучне. Відроджене в початкових 

формах антична або середньовічна споруда неминуче повинна була здаватися 

в якомусь сенсі фальшивою хоча б тому, що її повне оновлення як би 

перекреслювало існування величезного історичного пласта, що відокремлює 

його зведення від сучасності. 

В цьому відношенні ситуація з пам'ятниками, зруйнованими під час війни, 

виявлялася принципово іншою. По колишньому вигляду таких споруд не 

доводилося будувати здогади: він був точно зафіксований в обмірюваннях, 

фотографіях, докладних описах. Цілісний вигляд пам'ятника був живий в 

свідомості людей; ненормальним сприймався не він, а вид руїн ,що лежать на 

місці пам'ятника . Ця ненормальність виявлялася особливо разючою, коли 

втрачено були частина цілого будинку або важливий компонент 

архітектурного ансамблю. 

Існування подібної проблеми виявилося задовго до Другої світової війни, 

коли в 1902 р раптово обрушилася дзвіниця Св. Марка у Венеції, що служила 

головною домінантою не тільки групи центральних площ, а й всієї міської 

панорами. Вже тоді виникла жвава полеміка між прихильниками її 

відтворення і противниками, які наполягали задля уникнення фальсифікації 

пам'ятника на тому, щоб нова дзвіниця була зведена в нових формах і на 

новому місці. Рішення про відтворення дзвіниці по-старому було сприйнято 

як спірне, але приватне, яке ніби не зачіпає кардинальних проблем 



реставрації. 

Більш гостро проявилася подібна ж ситуація після Першої світової війни, 

коли пам'ятники ряду країн, особливо Франції і Бельгії, виявилися серйозно 

пошкодженими. При цьому знову виникла полеміка з приводу правомірності 

відтворення втраченого. Багато діячів культури, зокрема скульптор Роден, 

поет Ростан, заперечували проти спроб повторити давній оригінал, 

наполягаючи на збереженні руїн як свідоцтва людського варварства ( «ганьба 

для них, Парфенон для нас»). Дуже скоро, проте, виявилося, що руїни 

пошкоджених артилерією споруд швидко руйнувалися від впливу атмосфери, 

і потрібні були спеціальні заходи щодо їх захисту. Крім того, в деяких 

випадках технічні можливості реставраторів виявилися більш досконалими, 

ніж прийнято було вважати. Наприклад, розбиті скульптури Рейнського 

собору були замінені новими копіями, проти чого заперечували художники. 

Все це привело до того, що на практиці майже все пошкоджене було 

відновлено. 

Розміри руйнувань, які принесла з собою Друга світова війна, залишили 

далеко позаду масштаби попередніх військових катастроф. Особливо великої 

шкоди було завдано пам'ятникам в Радянському Союзі і в Польщі. 

Зруйновані були не тільки окремі споруди, а й цілі міста з великими 

архітектурними комплексами. Йшлося вже не про втрату окремих цінних 

творів, а про можливість втрати слідів існування національної культури (як 

це мало місце у випадку з зруйнованої Варшавою). Принципи ставлення до 

архітектурної спадщини, вироблені на практиці реставрації окремих споруд, 

довелося співвідносити з новою ситуацією, при якій вирішувалися ширші 

проблеми, ніж методи відновлення окремої споруди. 

І практика, і теоретичні висловлювання з приводу принципів відновлення 

зруйнованого були дуже різні. Найближче до рекомендацій теорії 

археологічної реставрації було рішення, прийняте по відношенню до собору 

в Ковентрі (Англія), майже повністю знищеному при бомбардуванні міста 

німецькою авіацією. Залишки середньовічної будівлі були законсервовані з 

мінімальними докладками, необхідними для збереження оригіналу, а нову 

будівлю міського собору зведено поруч в сучасних формах. Руїни собору 

набули значення не тільки як зруїнованого пам'ятника стародавнього 

зодчества, а й історичної пам'ятки, пов'язаної з трагічними подіями нашої 

епохи. 

Приклад собору в Ковентрі залишився, однак, винятковим, і це не випадково. 

Життя настійно вимагало відродження зруйнованих міст, а зберігатися як 

руїни могли лише далеко не всі споруди. На практиці необхідно було тим чи 

іншим шляхом відновлювати будівлі для житла або інших життєвих функцій. 

Тому в основному існувала альтернатива- змиритися з втратою і зводити на 

місці історичних будівель, розібравши їх залишки, абсолютно нові споруди 

або намагатися відновити цілісність зруйнованих пам'ятників. Прикладів і 

того, і іншого рішення існує досить багато. 

Найбільш авторитетні теоретики реставрації висловилися на користь 

диференційованого підходу до проблеми. Невеликі пошкодження, на 



загальне переконання, потрібно було безумовно усунути. У разі руйнувань 

значніших, коли втрачено істотні частини пам'ятника, була визнана 

можливість різних рішень в залежності від ступеня документованості 

передбачуваного відновлення, композиційної ролі втраченого елемента, 

функціональних вимог і інших чинників. На практиці переважної тенденцією 

виявилося прагнення відновити пам'ятники і при значних втратах, іноді 

повністю або майже повністю зруйновані. Так, в Північній Італії були 

відновлені багато мостів, висаджені німецькими військами під час відступу, 

серед них мости Санта-Тринита у Флоренції, Кастельвеккьо і де ла П'єтра в 

Вероні. Мотивування їх відтворення в старих формах була різною, але в 

цілому переважали міркування містобудівного порядку. Так, середньовічний 

міст Кастельвеккьо становив єдиний комплекс з замком, який повністю 

вцілів, і мова, на думку керівника робіт архіт. П'єро Гаццола, йшла про 

відтворення НЕ цілого пам'ятника, а його важливої складової частини. 

Реставрація моста де ла П'єтра, що зберігав у опорах і арках позднеантичную 

кладку з масивних мармурових блоків і ставився в верхніх частинах до XVI 

ст., Полегшувалося тим, що багато блоки були цілі, і виявився можливим 

фрагментарний Анастейша-лоз. Новим матеріалом була доповнена головним 

чином цегляна кладка. Однак і в цьому випадку одним з головних аргументів 

на користь відновлення моста в колишніх формах була його містобудівна 

роль. За словами Гаццола, «протягом більше п'яти століть зовнішність 

довоєнного моста сприяв створенню особливої атмосфери кварталу: 

неповторне злиття форм, різних матеріалів і фарб»  

У Радянському Союзі величезні втрати, завдані війною, призвели до 

переоцінки офіційної позиції по відношенню до культурної спадщини та до 

відповідного зміни державної політики. У 1948 р було прийнято урядову 

постанову про охорону пам'яток, створено мережу реставраційних 

майстерень. Найбільш широко розгорнулися роботи по відновленню 

зруйнованих палацово-паркових комплексів в передмістях Санкт-Петербурга  

Відновлені Петергофський палац і Великий каскад. 

У них, як правило, вціліли парки і остови кам'яних споруд, при цьому майже 

повністю було втрачено багате внутрішнє декоративне оздоблення. 

Відтворення приміських палаців в колишньому вигляді вимагало відтворення 

заново елементів не тільки рядових, але і складних, часом унікальних, що 

були самостійними творами декоративно-прикладного або образотворчого 

мистецтва. Традиційні положення археологічної реставрації виключали 

можливість відтворення заново таких елементів. Разом з тим відмовитися від 

їх відновлення означало б в даному випадку примиритися з втратою 

нагадувань про великий і надзвичайно важливе явище в розвитку російського 

мистецтва. Винятковість ситуації привела до прийняття рішення, яке в 

звичайних умовах навряд чи було б можливим. Здійснення завдання 

відродження петербурзьких передмість вимагало величезних матеріальних і 

творчих зусиль, організації спеціалізованої будівельної бази, відродження 

втрачених художніх ремесел. Відновлення пам'ятників з руїн мало місце не 

тільки під С.-Петербургом. Так, в Новгороді була відтворена майже повністю 



заново церква Спаса на Нередице, від якої вціліли лише нижні частини стін. 

В даному випадку відтворення було продиктовано вимогами збереження 

історичної пейзажу Новгорода і необхідністю захисту залишилися 

фрагментів стінописів. Воно стало можливим завдяки наявності вичерпної 

фіксації, виробленої при першій реставрації пам'ятника 

Найбільш великим комплексом, відновленим з руїн практично заново, був 

центральний район Варшави - Старо Място. Будинки старого міста 

відтворювалися за матеріалами фіксації, проведеної напередодні війни. При 

точному повторенні старих фасадів вони обладналися всередині відповідно 

до сучасних вимог комфорту. Вирішальними в даному випадку виявилися не 

теоретичні положення реставраційної методики, а національні почуття 

народу, який відстояв в ході війни своє право на існування, - відновлення 

старого центру столиці, цілеспрямовано зруйнованого фашистами, набуло 

значення символічного акту. 

Значні суперечки викликали спроби відтворення пам'яток не в тій редакції, 

яку вони мали в момент руйнування, а з відтворенням тільки найбільш 

древніх і найбільш цікавих в художньому відношенні частин. З одного боку, 

такий підхід до відновлення пам'ятників зі складною будівельної історією 

дозволяв розкрити в них найбільш древній і цінний історичний пласт, не 

знищуючи пізніших нашарувань, оскільки вони до часу втручання 

реставратора вже практично перестали існувати. Так були реставровані 

готичні церкви Санта-Кьяра і Сан-Лоренцо в Неаполі, барокове внутрішнє 

оздоблення яких загинуло під час бомбардування міста. Найбільш відомий 

приклад такого рішення у вітчизняній практиці - відновлення церкви 

П'ятниці в Чернігові (архітектори П.Д.Барановскій і Н.В.Холостенко) 

П'ятницька церква, конструктивна система якої, здавалося б, не дозволяла 

датувати її раніше XV ст., а зовнішня декорація мала бароковий характер, 

вважалася пам'ятником відносно пізнім. Тільки в результаті військових 

руйнувань, коли оголилася основна структура будівлі, стало очевидним, що 

пам'ятник в дійсності датується кордоном XII і XIII ст. і становить 

винятковий інтерес для історії російського зодчества. Обміри руїн і ретельна 

розбирання завалів дали можливість з великою вірогідністю реконструювати 

первісний вигляд будівлі. Однак подібний підхід до відновлення зруйнованих 

пам'ятників позбавляв його прихильників важливого аргументу на користь 

відходу від суворих норм звичайної реставраційної практики, оскільки 

відтворювався вже не звичний вигляд пам'ятника, живий в свідомості 

сучасників. Тому реставрації такого типу далеко не всіма визнані 

правомірними. Зокрема, відновлення церкви Санта-Кьяра в готичної редакції 

викликало свого часу дуже різку полеміку. 

Мотивування правомірності відтворення втрачених споруд містобудівними 

міркуваннями відображає значні зміни, що відбулися до цього часу в оцінці 

творів зодчества минулих епох. Була остаточно відкинута висхідна до XVIII-



XIX ст. традиція розглядати пам'ятник як «сутність, ізольовану від свого 

контексту і єдино цінну своїми внутрішніми стилістичними особливостями» 

(характеристика П.Гаццола) . У деяких країнах, в першу чергу в Італії, 

розуміння нерозривної зв'язку кожного стародавньої споруди з його 

оточенням і значення самої міського середовища як самостійного і 

повноцінного пам'ятника визначилося вже в 30-і рр., Але загальне визнання 

цей принцип отримав в післявоєнний період. Перенесення акценту з окремої 

споруди на середу, частиною якої є ця споруда, не могло не позначитися в 

різних випадках по-різному на підході до вирішення власне реставраційних 

завдань. Крім того, в післявоєнні десятиліття остаточно визріло уявлення про 

необхідність активного включення будівлі в сучасне життя, неодмінного 

наділення його важливою для суспільства практичною функцією. 

Пристосування пам'яток для сучасного використання стало розглядатися не 

як неминуче зло, а як необхідна умова їх збереження. Ця обставина також 

наклало відбиток на сучасну реставраційну практику 

Нова ситуація викликала до життя, з одного боку, значне пожвавлення 

реставраційної діяльності (особливо відчутне в країнах, які найбільше 

постраждали в ході війни), з іншого боку - дуже велику строкатість 

прийнятих рішень. Незвичайні масштаби відтворення заново відсутніх 

частин, часті при ліквідації військових руйнувань, непрямим чином сприяли 

прояву подібних же тенденцій при реставрації пам'яток, просто постарілих 

або ж перебудованих або зруйнованих в давній час. Окремі роботи 

наближалися за своїм характером до норм, здавалося б, назавжди відкинутої 

стилістичної реставрації. Особливо різку полеміку викликало спорудження 

заново по дуже незначних залишках стій Атталі в Афінах. Настільки значне 

за масштабами відтворення античного споруди було б рідкістю навіть для 

XIX століття. У Радянському Союзі подібні тенденції теж мали місце. 

Найбільш відомий приклад - невиправдане і недокументоване відтворення 

Золотих воріт у Києві. 

Спірність багатьох реставрацій, різноманітність індивідуального підходу 

окремих архітекторів стимулювали пожвавлення інтересу до питань 

реставраційної теорії. Найбільш актуальним при цьому було питання про 

ставлення до положень археологічної реставрації. В цьому плані переважна 

більшість висловилися були цілком солідарні: основні принципи, 

сформульовані в першій половині нашого століття, незважаючи на нові 

відтінки, які внесла життя в післявоєнний період, залишаються 

непорушними. Якщо не брати до уваги відновлення зруйнованих під час 

війни пам'ятників, то спостерігалися в післявоєнні роки спроби повернутися 



до старих методів реставрації, припускав спроби стилізаторського 

домислювання, являють собою, за визначенням одного з теоретиків 

реставрації Роберто Пане, «забуття культурного досвіду». Відтворення вар 

Атталі Пане охарактеризував як прояв підходу до пам'ятника не як до 

історичної індивідуальності, а як до предмету споживання, «споживча 

вартість» якого зростає в залежності від ступеня його цікавості для 

непідготовленого, «втомленого від руїн» туриста. Подібним же чином у 

Радянському Союзі в 1960-і рр. в пресі неодноразово висловлювався заклик 

перейти від реставрації пам'яток до їх консервації. 

Разом з тим у висловлюваннях багатьох авторів проявилася тенденція до 

більш гнучкого застосування сформульованих до цього правил реставрації. 

Так, П.Гаццола і Р.Пане виступали з пропозицією часткових змін в тексті 

Хартії реставрації 1931 р дають трохи більшу свободу реставраторам у 

виборі прийомів, наприклад в методах позначення реставраційних додавань. 

Ці пропозиції відбили ще одну нову тенденцію - перейти до більш 

багатосторонній оцінці пам'ятника. Стилістична реставрація спиралася на 

уявлення про пам'ятник як про твір мистецтва, яке реставратор вільний 

доповнювати, якщо він перейнявся закономірністю його побудови. На 

противагу цьому археологічна реставрація виходила з оцінки пам'ятника 

переважно як історичного джерела, чим і була викликана строгість наукового 

підходу. Відповідно до точки зору ряду сучасних теоретиків, пам'ятник, 

будучи історичним джерелом, в тій же мірі повинен розглядатися як твір 

мистецтва. Не претендуючи на можливість підмінити собою стародавнього 

зодчого, сучасний реставратор не може, тим не менш, відволіктися від 

художньої оцінки, і реставрація є не тільки область наукового дослідження, а 

й область творчості, хоча і обмеженого жорсткими рамками. Архітектор, що 

виробляє реставрацію, повинен піклуватися не тільки про історичну вірності 

і дотриманні встановлених норм, а й про гармонію цілого, що досягається, 

однак, не методами стилізаторського доповнення, а виходячи з сучасної 

системи художнього мислення. 

Непорушність основних принципів археологічної реставрації була 

підтверджена рішенням II Міжнародного конгресу архітекторів і технічних 

фахівців з історичних пам'ятників, що відбувся в 1964 р в Венеції. Це 

рішення отримало назву Венеціанської хартії. Венеціанська хартія ставить на 

перше місце консервацію пам'яток, обмежуючи область реставрації: 

«реставрація повинна проводитися у виняткових випадках». Мотивування 

реставрації - вимоги збереження пам'ятки, а також прагнення підкреслювати 

його естетичну або історичну цінність. Методи такого виявлення цінності 



строго обмежені. Перш за все необхідна безумовна документованість: 

«реставрація повинна припинятися там, де починається гіпотеза». При цьому 

слід зберігати нашарування різних епох, «оскільки єдність стилю не є 

кінцевою метою реставрації». Можливо видалення лише нашарувань, які не 

мають цінності, якщо цим розкриється щось цінне в композиції самого 

пам'ятника. 

Венеціанська хартія в значно більшому ступені, ніж попередні документи, 

приділяє увагу питанням містобудівної ролі пам'яток і навколишнього 

їхнього середовища. Це нове ставлення відображено в офіційній назві 

документа: «Міжнародна хартія з консервації та реставрації історичних 

пам'яток і визначних місць» (не цілком адекватний переклад англійського 

«monuments and sites», більш явно підкреслює містобудівна аспект розуміння 

пам'ятника). У тексті йдеться про те, що міські і сільські комплекси також 

повинні розглядатися як пам'ятники архітектури. Вони «повинні бути оточені 

особливою опікою». Більш широке уявлення про те, чим є пам'ятник 

архітектури, відображено і в положенні, що «це поняття охоплює не тільки 

видатні пам'ятники, але і більш скромні, які отримують з часом значну 

культурну цінність». 

Таким чином, загальна сучасна тенденція в області реставраційної методики - 

підтвердження принципів археологічної реставрації з одночасним визнанням 

можливості гнучкого підходу, заснованого на більш широкому трактуванні 

пам'ятника. 
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Законспектувати матеріал уроків. Придумати 4 питання до тексту. Знайти 

фотографічні приклади реставрованих пам’ятников, зруйнованих під час 

ВВВ на території України. Надати відповіді на пошту ashmarina@ukr.net,  

або у вайбер 063-120-31-20 

 


