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Уроки 1-2 (26.10.2020) 21 гр. Основи реставрації 

ТЕМА : КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИЙОМІВ РЕСТАВРАЦІЇ 

Італійська школа реставрації в особі професора Джованьйолі також 

зробила спробу провести певну класифікацію реставраційних прийомів. Тут 

намагалися їх класифікувати, вважаючи начебто рівноцінними або, принаймні, 

рівноможливими. Реставраторові надавалося право вибору прийому, що 

найбільше придатний для конкретного випадку. 

У відповідності до такого підходу Джованьйолі розрізняє: 

1) консервацію пам’ятки; 2) ремонтно-реставраційні роботи; 

3) розкриття пам’ятки; 4) реконструкцію; 5) відновлення та 

пристосування пам’ятки. 

1. Консервація пам’ятки архітектури- це суто технічний захід, 

розрахований на підвищення статичної стійкості та захист пам’ятки від 

зовнішніх впливів.  

У цьому випадку мають бути використані всі можливі досягнення та 

засоби сучасно, науки і техніки, зокрема хімічні засоби для закріплення 

еродованої поверхні каменю, локалізації вогкості та повної и ліквідації і т. д. 

Разом з тим, при роботах цього роду до стародавніх елементів та 

конструкцій інколи доводиться приєднувати нові частини для зміцнення 

старих. Це, вказує Джованьйолі, має бути виконано без суперечливого 

конфлікту із старим, але обов’язково із збереженням відмінності між новою 

добавкою та стародавніми елементами: камені обробляються грубо, 

контрфорси і підтримуючі частини залишаються видимими і т. п. 

2. Ремонтно-реставраційні роботи виконуються для остаточного 

приведення будівлі до ладу. Такі роботи провадяться лише там, де є певність, 

що відновлюються оригінальні стародавні елементи і на їх безперечно 

початкових місцях. Виконані при цьому деталі за формою та матеріалом 

повинні мати вигляд нових, а не підробки під старовинні. Прикладом таких 

робіт може служити реставрація храму Ерехтейон на афінському Акрополі (рис. 

1.6). 

Разом з тим копію старовинного елемента можна використати, як 

виключення, у тих випадках, коли особливості твору мистецтва потерпіли б від 

нової плями. При цьому копія має бути вірною і точною та на ній має бути знак, 

що виключає обман для того, хто підійшов би до пам’ятки з метою 

дослідження. 

У тих випадках, коли будь-який елемент не має істотною значення, але 

необхідний конструктивно чи для зв’язку, він докомпоновується. При цьому 

його слід робити з простого матеріалу, з грубою поверхнею. 

При ремонтно-реставраційних роботах інколи виникає потреба зняти з 

місця та замінити ті чи інші декоративні елементи і деталі у зв’язку з 

небезпекою їх повного зруйнування . До такої заміни важливо вдаватися лише 
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тоді, коли це безумовно необхідно. 

3. Розкриття пам’ятки архітектури від пізніших нашарувань є звичайно 

перехідною стадією до її реконструкції. Воно не викликає сумнівів і звичайно 

позитивно сприймається коли ці пізніші нашарування, споруди чи пристрої 

позбавлені самостійного значення, коли це – прості і грубі кладки, котрі 

закривають колони і захаращують вікна чи портики без будь-якого сенсу. 

Коли ж ці частини і елементи, добавлені до пам’ятки у процесі її 

існування , самі вже являють витвір мистецтва-ситуація різко змінюється. Тут 

всі стилі і всі періоди-від найстародавнішого і до найновішого-потребують 

поваги у рівній мірі. 

При вирішенні питання, чи елементи мистецтва у нашаруваннях носять 

суто утилітарний характер, чи мають художнє або історичне значення, 

відкривається широке поле для суб’єктивних суджень. 

Тому ці питання мають розв'язуватися лише в загальній сукупності 

аналітичних даних та шляхом вільної, широкої дискусії тих, хто кохається на 

пам’ятках архітектури і розуміє їх значення. 

4. Реконструкція пам’ятки застосовується для надання їй цілісності 

форми шляхом додавання частин, котрих їй не вистачає. 

У цьому випадку перш за все слід виділити роботи з пам’ятками 

археологічними. Тут необхідно використовувати лише оригінальні деталі, що 

збереглися, і в процесі реконструкції-мають бути поставлені на своє початкове 

місце. 

Джованьйолі вказує, що існують три основні  методи проведення такого 

роду робіт: відновлення елементів, особливості яких точно визначені 

достовірними залишками; відновлення що грунтуються на припущеннях, 

підкріплених свідченнями документів чи слідами на самій будівлі; нарешті, 

третій метод - відновлення на підставі логічних висновків і аналогій. 

Джованьйолі згадує про третій метод як про метод панування «художніх» 

реставрацій, втім тут же розкриваючи його недолік що полягає у виникненні 

численних питань, пов’язаних з відсутністю оригінальності, а часто — й 

характеристики при реставрації архітектурних елементів. 

Джованьйолі не міг дати відповіді на ці питання. її дала історія 

подальшого розвитку реставраційної справи як у самій Італії, так і в інших 

країнах. Цією відповіддю став загальний осуд методу компіляції, як і 

використання аналогій та виключення їх з практики реставрації пам’яток 

архітектури, відмова взагалі від «художніх» реставрацій, для котрих згадані 

прийоми були основними. 

Відновлення та пристосування пам’яток архітектури належать до тих 

видів реставраційних робіт, коли йдеться про спорудження будівлі, що 

обрушилася, від якої залишилися тільки руїни, або розширення якої-небудь 

існуючої споруди (рис. 1.7). 
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Джованьйолі стверджує, що від добавлень до стародавніх споруд не 

можна відмовлятися у всіх випадках. Однак при цьому такі приклади слід 

розглядати лише як сумну необхідність та обмежуватися тими випадками, котрі 

неможливо обійти. Необхідно вжити тисячу пересторог і поставити перед 

реставраторами точ межі, щоб будівлю не було порушено і в масі, І в ’ 1 '... 

коративних особливостях. При цьому особливості  мистецтва минулих століть, 

зокрема середньовіччя, не дають нам можливості з нашими новими художніми 

навичками та новими технічними прийомами створити які-небудь добавлення 

до стародавніх пам’яток у їх стилі 

У таких випадках, коли частина , що додається, має бути органічно 

зв’язаною з пам’яткою архітектури, що збереглася, вчений вважає ха можливе 

«стилістичну» реставрацію, але відзначає, що запозичені форми мають бути 

взяті не з багатих та пишних декоративних елементів, а з простих і переважно 

конструктивних форм. 

 
 

 

 

Рис. 1.6. Реконструкція храму Ерехтейон, 

розтаїиоианого на афіиському Акрополі: а, б —

сучасний пигляд ВІДПОВІДНО ПІВНІЧНОГО портика І 
портика каріатид; о. г - V ’■ рукція західного та 

східного фасадів 
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Рис 1 7 Відновлення пам'яток архітектури як прийом реставрації 

 

Свій аналіз Джованьйолі завершує словами :» Мистецтво реставраторів 

не створене для польотів Воно складається із спостережень, терплячої і 

мовчазної роботи , з аналітичного і детального дослідження та 

систематизації…» 

Самий процес реставрації має складатися з опису та дослідження 

пам’ятки архітектури (її художніх особливостей та історичних даних), розробки 

детального технічного проєкту, нарешті з постійного нагляду за роботами так, 

щоб жоден факт не залишився непоміченим дослідником, щоб велася 

документація робіт з фотознімками та методологічним звітом. 

Всі частини і елементи, говорить Джованьйолі, котрі знімаються і 

замінюються, мають ретельно зберігатися у добре організованому сховищі, 

своєрідному музеї даної пам’ятки архітектури, котрий би концентрував докази 

виконаної реставрації. 

Найважливіші теоретичні настанови, висловлені Джованьйолі, не є його 

особистими поглядами і не можуть розглядатись як суб’єктивні судження. Вони 
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значною мірою виражають принципові позиції італійської реставраційної теорії 

взагалі, один з постулатів котрої полягає у вимозі виділяти елементи, які 

вносяться в будівлю при її реставрації. 

Питання про виконання робіт, що допускаються, а тим більше— 

рекомендуються при реставрації, залишилося, як і раніше, без відповіді. 

Джованьйолі зміг лише вказати на наявність двох діаметрально протилежних 

концепцій: 1) такої, що вимагає наявності на будівлі достовірних і досить 

повних залишків реконструйованої частини, та 2) що допускає відновлення на 

основі логічних висновків і аналізу. 

Своєю класифікацією Джованьйолі приніс велику користь. Він 

відокремив від власне реконструкції роботи з розкриття пам’яток архітектури , 

з одного боку, і роботи з відновлення останньої, з другого. В окрему групу було 

виділено найнебезпечніші  для пам’ятки архітектури роботи з відновлення та 

пристосування будівлі, котрі б при суміщенні їх з суто реставраційними 

роботами надавали реставраторові надто великої свободи дій. 

Позитивним фактором є твердження Джованьйолі щодо можливості і 

навіть бажаності проведення на пам’ятці тільки ремонтно-реставраційних і 

навіть просто робіт з укріплення та консервації будівлі. Для реставраторів 

Франції кінця XIX ст., як ми бачили раніше, пропозиція провести на пам’ятці 

роботи такого роду здалася б безглуздям 

Деякі настанови, висунуті Джованьйолі, зустрічалися, однак і в 

теоретичних висловлюваннях французів. Один з видатних археологів Франції 

Дидрон (1806—1869 рр.) писав у середині XIX ст., що додані чи оновлені 

елементи пам’ятки архітектури навіть якщо їм надається первісна форма, слід 

робити з матеріалів, які істотно відрізняються, або на них має бути знак і дата 

реставрації, щоб нікого не вводити в оману. 

Характерно, що цілком незалежно від вимог Джованьйолі обмежуватися 

переважно лише консерваційними або ремонтно-реставраційними роботами на 

пам’ятках архітектури, таку ж настанову було водночас (1816 р.) висунуто й 

основоположником російської наукової методики реставраційних робіт на 

пам’ятках архітектури, визначним російським реставратором, академіком 

архітектури П. П. Покришкіним. У своїх методичних порадах «Советы по во-

просам ремонта памятников» він пише: «Багато невдалих спроб реставрації 

пам’яток старовини привели, нарешті, спеціалістів до висновку, що слід всіляко 

уникати «реставрації» і обмежуватися лише простим, обережним ремонтом». 

Покришкін закликає також до величезної обережності при розкритті 

пам’яток архітектури: «Не слід забувати,— говорить він,— що в більшості 

нашарування бувають цікавими і мають охоронятися. Знищення їх може бути 

допустимим лише у тих крайніх випадках, коли вони непоправно шкодять 

пам’ятці у технічному, науковому чи художньому відношенні». 

Заклики покінчити з «реставрацією» пам’яток архітектури у 
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попередньому розумінні цього терміна наприкінці XIX — початку XX ст. 

лунали з усіх боків. 

Відомий німецький історик архітектури професор Альберт Хаупт пише у 

своїй статті про відновлення стародавніх церков: «Нове поняття реставрації 

пам’яток мистецтва, повсюдно визнане та рекомендоване, проголошує: кожен 

твір мистецтва має підтримуватися в тому вигляді, до котрого він розвинувся і 

виріс із плином часу». 

 

Урок 2. ФОРМУВАННЯ МЕТОДІВ СУЧАСНОЇ РЕСТАВРАЦІЇ 

 

Останні десятиріччя внесли суттєві зміни до системи теоретичних 

поглядів на реставрацію пам’яток культури; спостерігалися вони і в методиці 

відновлення та укріплення стародавніх будівель. Викликані минулою світовою 

війною руйнування пам’яток культури висунули перед реставраторами низку 

нових проблем. Серед них актуальна і складна проблема відтворення значення 

повністю зруйнованих пам’яток культури, з незмінним і таким важким вибором 

між аналітичним («археологічним») методом реставрації та цілісною 

реставрацією за синтетичним методом. 

Аналітичний («археологічний») метод сформувався на рубежі ХХ ст.і 

знайшов загальне взнання на Афінському конгресі експертів у 1931 р. 

Основні принципи цього методу найбільш виразно викладено  в 

Італійській Хартії реставраторів (1932р.), яка була створена під керівництвом 

професора Джованьйолі і стала широко відома.  

Її найважливіші настанови такі: 

 допускати лише самі необхідні і прості доповнення до 

реставрованої будівлі; 

 зберігати всі періоди створення пам’ятки, не викрививши її образ 

помилковими добавленнями вчених (головне завдання) ; 

 не зареставрувати матеріал, відкритий шляхом аналітичних 

досліджень; 

 повернути пам’ятці її художні функції; 

 не допускати виключення одних елементів за рахунок інших заради 

єдності стилю чи повернення до початкової форми;  

 видаляти тільки камінну закладку. 

Загальну концепцію аналітичної реставрації було викладем в інструкції 

про порядок обліку, реєстрації, утримання та реставрації пам’яток архітектури. 

Ось деякі з її вимог: 1) всі види робіт по пам’ятках, незалежно від обсягу, 

характеру та завдань мають виконуватись на основі вичерпних наукових 

досліджень; 2) керівник робіт забезпечує виконання всього обсягу науково 

обгрунтованої реставрації; 3) видалятися можуть лише нашарування, по-
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збавлені самостійної архітектурно-історичної цінності, нові виготовлені 

частини пам’ятки «мають бути у тій чи іншій формі позначені і виділені». Це — 

один з найважливіших принципів аналітичного методу реставрації. 

Другий Венеціанський конгрес експертів з питань реставрації пам’яток 

культури (1964 р.), у роботі якого брала участь радянська делегація, підбив 

підсумок зусиль у створенні основоположних принципів аналітичного методу. 

Так, у Венеціанській хартії; говориться, що реставрація має припинятися там, 

де починається гіпотеза; що нашарування епох слід зберігати, бо єдність стилю 

не є кінцевою метою реставрації. Відновлені частини мають гармонійно 

поєднуватися з пам’яткою, але і відрізнятися від неї, щоб реставрація не 

фальсифікувала історичний і художній образ будівлі-пам’ятки. 

Синтетичний метод (цілісна реставрація) спирається на головне 

положення: реставрація припиняється там, де починається гіпотеза. При цьому 

виді реставрації, коли метою робіт є відновлення завершеного образу будівлі на 

оптимальний або початковий період її існування, як правило, неможливо 

уникнути відновлення якихось елементів на підставі гіпотез чи аналогій. 

Констатацію Венеціанською хартією синтетичного методу слід 

розглядати як визнання методу, що сформувався у конкретній практиці 

повоєнного періоду. Цей метод здобув найширше використання при реставрації 

найбільш цінних і видатних пам’яток, зруйнованих війною та стихійними 

лихами. 

Хоч метод і було підтверджено, однак повоєнна практика позбавила його 

всеосяжного значення як придатного для розв’язання всіх проблем відновлення 

пам’яток архітектури. 

Настання своєрідної кризи позначилося в тому, що було проведено 

спроби уточнити загальні основи теорії наукової реставрації або навіть 

висунути замість них нові. 

У цьому відношенні становлять інтерес теорії «критичної реставрації» 

(Роберто Пане, Бонеллі), «реставрації потенціальної єдності» (Чезаре Бранді), а 

також «інформативної реставрації» (Нікола Приунку). 

Характерну рису «критичної реставрації» складає перехід від 

благоговійної поваги до пам’ятки архітектури як документа історії, з усіма 

наслідками, що випливають з цього (що було притаманним аналітичному 

методові), до критичної її оцінки як зміненого чи спотвореного твору 

мистецтва, з подальшим виправленням шляхом творчого втручання художника 

(або архітектора). Роберто Пане каже: «Реставрація — це процес, який вимагає 

критичної оцінки пам’ятки, що перетворюється на творчий, який дає нам витвір 

мистецтва... Завдяки цьому реставрація не може зв’язувати себе твердими 

правилами». 

Теорія «реставрації потенціальної єдності», запропонована Чезаре Бранді, 

хоч її було висунуто як альтернативу «теорії наукової реставрації», по суті 
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прагне обгрунтувати найважливіші тези аналітичного методу — використання 

аналогій, тільки іншими методами «Не можна реставрувати за аналогією тому, 

що робота за аналогією потребує прирівнювати єдність обмежену до єдності 

зовнішньої»,— писав Чезаре Бранді. «...Копія завжди відбиває культурний 

образ свого часу... Ті, хто виконує копії, завжди прагнутимуть відобразити у 

підробці те, що смак чи мода даного моменту більше за все цінують чи 

шукають у творі». Цікаво зазначити, що Чезаре Бранді наводить як позитивний 

приклад реставрацію арки Тіта архітектором Валадьє. (Цю реставрацію можна 

вважати одним з найбільш ранніх провісників аналітичного методу.  

Якщо точка зору Чезаре Бранді не відхиляється від теорії наукової 

реставрвції, посідаючи проміжну позицію, то Нікола Прунку із своєю теорією 

«інформативної реставрації» цілком відмовляється від художніх завдань при 

реставрації стародавніх будівель. 

У радянській реставраційній практиці післявоєнного періоду також 

виникала необхідність інколи (перш за все коли це стосувалось руйнувань 

війни) відійти від ортодоксальної позиції послідовників теорії наукової 

реставрації. У радянській школі , яка незмінно визнавала зааналітичним 

методом панівне положення поступово прийшли до переконання, що поряд з 

ним припустиме за певних умов використання й «консервації» та «реставрації» 

пам’яток архітектури. При цьому рівною мірою приймався як аналітичний, так і 

синтетичний методи. Таким чином, єдино вірною основою сучасного підходу 

до реставрації пам’яток архітектури є використання різних методів реставрації. 

У всякому випадку, якщо виникає необхідність застосувати не аналітичний, а 

якийсь інший метод, він має використовуватися у відповідності до значення 

конкретної будівлі чи пам’ятки. Всього можна виділити шість методів 

реставрації: 

емпіричний (вільний ремонт); 

консервація (ремонт, обмежений науковими дослідженнями); 

аналітичний, або «археологічний» («чиста» реставрація, тобто відновлення на 

основі натурних даних самої пам’ятки); 

синтетичний (реставрація плюс творчість, обмежена науковими 

дослідженнями); 

комплексний (творчість, обмежена стилізацією); 

підстановлювальний; метод, при котрому вільна творчість, по суті, 

підміняє стару будівлю новою, більш значною та ефектною (реставрація 

Пантеона у Римі). 

Якщо будівля входить до комплексу, що охороняється, лише як елемент 

його значної забудови реставрація може здійснюватися компїляцією, в інших 

випадках — підстановлювальним методом. Для меморіальних пам'яток 

оптимальним буде синтетичний метод, хоч тут діапазон застосовуваних методів 

може бути особливо широким – від консервації до підстановлювального 
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методу. 

Для пам’яток, особливо цінних для історії мистецтва чи матеріальної 

культури, а також для шедеврів світового мистецтва застосовують тільки метод 

консервації (фрагментарна реставрація) з мінімальним введенням 

реставраційних елементів у їх структуру і тканину. 

. 

 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ 

1. Назвіть основні етапи розвитку реставрації як науки. 

2. Що входило у сферу інтересів дослідників архітектури з XV ст.? 

3. Що нового вніс Джузеппе Валадье у теорію реставрації, виконавши 

реставрацію арки Тіта в Римі? 

4. Що нового внесли в теорію реставрації публікації у мистецтвознавській 

літературі? 

5. Які Ви знаєте етапи реставрації, ремонту та добудови Софії Київської? 

Роль теоретичного спадку Віолле ле Дюка для розвитку теорії 

реставрації. 

6. Особливості підходу до реставрації професора Джованьйолі. 

7. За якими категоріями пропонував поділяти памятки архітектури 

бельгійський вчений Бюльс? 

8. З якими випадками реставрації пам’яток архітектури стикається, як 

правило, архітектор? 

9. Які особливості необхідно враховувати при розв’язанні питань, 

пов’язаних з визначенням характеру та обсягу реставраційних робіт? 

10. Які основні етапи розвитку української архітектури можна виділити при 

вивченні стилістичних характеристик реставрованих об’єктів? 

 

 

Конспекти та відповіді на питання надсилати на пошту 

ashmarina@ukr.net 


