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ТЕМА : ЕКЛЕКТИКА, МОДЕРН І КОНСТРУКТИВІЗМ У 

ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ АРХІТЕКТУРІ 

Еклектика 

Еклектизм (інакше - історизм) - стиль в архітектурі, що домінував у Європі та 

Росії протягом 1830-1890 рр. Назва "історизм" це напрямок в архітектурі 

отримало завдяки тому, що воно використовувало у своєму розвитку 

елементи різних архітектурних стилів (неоренесанс, необароко, 

неовізантійський стиль, неоготика, неорусский стиль). За радянських часів за 

цим напрямком закріпилася назва еклектика. У зарубіжному 

мистецтвознавстві та серед істориків архітектури панують 

найменування пізній романтизм або боз-ар. Еклектика, на відміну від 

модерну, зберігає ордер, але в цій архітектурі він втрачає свою винятковість. 

Найбільш яскравими представниками еклектики можна вважати російських 

архітекторів середини і кінця XIX ст., Таких як М. Д. Биковський, К. А. Тон, 

А. І. Штакеншнейдер, А. С. Камінський, Р. І. Клейн, Д. Н. Чичагов, А. Н. 

Померанцев, А. А. Парланд, архімаідіт Ігнатій (А. І. Малишев), С. І. 

Соловйов. 

Форма і стилістика будівлі в еклектиці завжди прив'язані до його 

функціональному призначенню. Так, в Росії російський стиль архітектора 

Тона став офіційним стилем храмобудівництва, а також став застосовуватися 

в архітектурі цивільного призначення, яскравим прикладом якого можна 

вважати архітектурний ансамбль Великого Кремлівського палацу (рис. Х.1). 

Еклектику можна назвати "многостільним" напрямком в архітектурі, так як 

часто спорудження одного періоду базуються на різних стильових школах 

залежно від призначення будівель (школи, фабрики, приватні будинки, 

громадські будівлі) і від засобів замовника (співіснують багатий декор, що 

заповнює всі поверхні споруди , і економна краснокирпічной архітектура). У 

цьому принципова відмінність еклектики, наприклад, від архітектури ампіру, 

який диктував єдиний стиль для будівель будь-якого типу. У своїй статті 



"Про архітектуру нинішнього часу" (1831) Н. В. Гоголь писав: "Нехай 

совокупившись більш різних смаків, нехай в одній і тій же вулиці височіє і 

похмуро готичне, і обременненное розкішшю східне, і колосальне 

єгипетське, і перейнятий струнким розміром грецьке ... Нехай якомога 

рідше зливаються в одну рівну одноманітну стіну ... " 

Еклектика пройшла у своєму розвитку два етапи: а) 1830-1860 рр., Так 

зване миколаївське напрямок і 1860-1890 рр., Так зване александровское 

напрямок. За цим поділом стоїть не стільки розходження в політичних 

режимах в епоху Миколи I, Олександра II і Олександра III, скільки соціальна 

еволюція суспільства Росії і Європи в цілому, виникнення нового класу 

замовників і нових функцій архітектури. Можна відзначити такі архітектурні 

споруди, як ансамблі Троїце-Сергієвої Приморської пустелі (рис. 10.1, 10.2) і 

Воскресенського Новодівичого монастиря в Санкт-Петербурзі (рис. 10.3). У 

той же час на початку XX ст. з'являються твори архітектури, які важко 

зарахувати до якого-небудь стилю. Стилі, в яких працювали окремі 

архітектори, можна вважати індивідуальними, авторськими. Можна також 

відзначити такі яскраві архітектурні споруди, як собор Саграда Фамілія в 

Барселоні (рис. Х.2), житловий будинок Хундертвассера - Кравино у Відні 

(рис. Х.3). 

 

Рис 10.1. Воскресенський собор Троїце-Сергієвої Приморської пустелі 

 



Рис. 10.2. Троїцький собор Троїце-Сергієвої Приморської пустелі 

 

Рис. 10.3. Воскресенський Новодівочий монастир у м Санкт-Петербурзі 

З другої половини XIX ст. у міру використання нових будівельних 

матеріалів, в першу чергу скла і залізобетону, значення архітектурної 

творчості стало падати. На перші ролі стали виходити інженери-

будівельники та інженери-архітектори, до яких відійшла значна частина 

функцій будівництва будівель. За архітекторами залишилася лише функція 

переважно оформлювального додатки до будівельної техніки. 

 

Модерн — одна з умовних назв стилю світового мистецтва та архітектури 

кінця ХІХ — початку ХХ ст., у різних країнах відомого як «нове мистецтво». 

У Франції цей стиль отримав назву «ар нуво» («нове мистецтво»), у 

Великобританії — «модерн» («новітній, сучасний»), в Німеччині — «югенд-

стиль» («молодий стиль»), в Італії — «ліберті» («свобода»), у Бельгії, Австрії 

— «сецессіон» («розрив, відхід»).  

Головними центрами розвитку модерну були Відень та Брюссель. Модерн не 

став державним стилем, не отримав широкого розповсюдження в масовому 

зодчестві. Цей стиль мав свою географію, суспільне середовище та 

типологію будівель. Головним чином модерн розвивався в архітектурі 

міських особняків та заміських віл. Представники модерну прагнули 

створити новий універсальний стиль мистецтва, орієнтуючись у своїй 

творчості на природні форми. Пам'ятники стилю модерн досить легко 

впізнати. Це, в першу чергу, жива, динамічна маса, вільний, рухливий 

простір і дивовижний вигадливий, примхливий орнамент, основною темою 

якого стає лінія, що нагадує або сплетену ліану, або хвилю. Лінія виконує 

роль основного виразового елемента, що об'єднує загальним мотивом і 



ритмом всі складові елементи цілого. Але архітектори модерну ніколи точно 

не цитують природу, створені ними форми абсолютно абстрактні, вигадані, 

але наділені такою потужною динамікою, що здаються живими.  

            Характерні риси архітектури модерну:  

1. Відмова від ордерної системи, симетрії, осьової побудови плану і фасаду, 

регулярного членування поверхів і розташування вікон;  

2. Експресивність композиції;  

3. Використання параболи та інших криволінійних обрисів у віконних і 

дверних прорізах, металевих карнизах і огородженнях;  

4. Розкішність декоративної символічної орнаментики та скульптури;  

 

5. Особлива увага приділяється новим матеріалам (у конструкціях —

залізобетон, метал, скло; у облицюванні — кераміка, майоліка).  

             Найбільш значні архітектори модерну:  

Австрія — Отто Вагнер (Майоліковий будинок у Відні), Йозеф Ольбріх 

(будівля Віденського Сецессіону), Йозеф Гофман.  

Бельгія — Віктор Орта (будинок Тасселя в Брюсселі), Ван де Вельде.  

Англія — Чарльз Макінтош (Школа мистецтв в Глазго)  

Франція — Ектор Гімар (Павільйони станцій паризького метрополітену)  

Іспанія — Антоніо Гауді.  

Антоніо Гауді — іспанський архітектор (1852 — 1926), представник модерну. 

Стиль архітектора відрізняється свободою форми, прекрасним почуттям 

кольору і композиції, органічною єдністю.  

Гауді працював в Барселоні та її околицях. Становлення архітектурного 

стилю архітектора включає декілька фаз. В ранній період творчості він 

сміливо співставляє різні геометричні маси, потім оздоблює їх поверхні 

фігурною цеглою і каменем, використовує яскраві керамічні плитки і 

візерунки з металу. Поєднує в своїх спорудах іспанські і християнські мотиви 

(стиль близький до мавританського). Характерними прикладами ранніх 

творів Гауді є будинок Вінсенса, будинок Капрічо, палац Гуель.  



Пізніше для споруд Гауді характерний скульптурний підхід до архітектури, 

потяг до виразної, не пов’язаної з законами тектоніки живої пластики. Плани 

будівель набувають вільних криволінійних обрисів, динамічна пластика 

фасадів асоціюється з формами живої, органічної природи (прибуткові 

будинки Батло та Міла в Барселоні; парк Гуель в Барселоні).  

Більшу частину життя Гауді присвятив створенню церкви Саграда Фамілія 

(«Святе сімейство») в Барселоні, в проекті якої поєднав архітектуру 

готичного собору і надзвичайну складність форм — символічний ліс витих 

колон, гіперболоподібні склепіння і стіни, дах у формі гіперболічного 

параболоїда, примхливі бетонні арки.  

 

Гауді замислив собор як архітектурне втілення Нового Завіту. Ліпні рельєфи 

фасадів мали представляти усе земне життя і справи Спасителя. Фасади 

собору повинні були увінчуватися високими вежами криволінійних обрисів. 

Дванадцять веж символізували дванадцять апостолів. Кожен з трьох фасадів 

був присвячений одному з трьох центральних сюжетів життя Христа: 

«Різдво», «Страсті Христові» та «Воскресіння». У символіці південного 

фасаду повинні були відбитися теми Смерті і Пекла, гріхопадіння та його 

наслідків, щоденної виснажливої праці людини.  

Гауді вдалося звести й оформити тільки фасад «Різдво», який конструктивно 

є східною частиною будівлі. Кілька невдалих спроб продовжити творіння 

геніального майстра тільки підкреслюють індивідуальність, надзвичайну 

пластичну виразність і силу його мистецтва. У наш час поступово зводяться 

шпилі, оформлюються фасади з фігурами апостолів і євангелістів. Не 

дивлячись на незавершеність, собор вражає своїми фантастичними формами.  

Архітектурні рішення Гауді відзначаються розмаїттям форм і фактури, 

поліхромією, а також вільною виразною побудовою елементів композиції. 

Складна геометрія творів Гауді в той же час створює враження архітектурної 

цілісності, ніби споруди — природні об’єкти, які точно відповідають її 

законам 



Конструктивізм в архітектурі 

Архітектуру наступного після модерну напрямку у світовій архітектурі 

прийнято називати архітектурою конструктивізму (у Німеччині прийнято 

назву баухауз). Основні принципи •  

Конструктивісти намагалися слідувати 5 принципам архітектури Ле 

Корбюзьє, визначені ним в 20х роках  

1. Стовпи-опори: звільняється місце під житловими приміщеннями - для саду 

або стоянки автомобіля.  

2. Плоскі дахи-тераси: можна було б розвести невелике сад або створити 

місце для відпочинку.  

3. Вільне планування. внутрішнє планування можна організувати з набагато 

більшою ефективністю. 

 4. Стрічкові вікна. вікна можна зробити практично будь-якої величини і 

конфігурації, в тому числі вільно протягнути їх стрічкою уздовж усього 

фасаду, від кута до кута. 5. Вільний фасад. Опори встановлюються поза 

площино фасаду, всередині будинку 

 Конструктивізм зазвичай вважають російським (точніше, радянським) 

явищем в архітектурі, проте це не зовсім правильно. Дійсно, конструктивізм 

як особливий напрямок в архітектурі виникає після Жовтневої революції 

1917 р в якості одного з напрямків нового, авангардного стилю 

пролетарського мистецтва. Проте елементи конструктивізму були помітні і в 

архітектурних спорудах передреволюційного часу. Наприклад, зведена в 

1912-1913 рр. за проектом архітекторів братів Л. А., В. А., А. А. Весніних 

будівля Московського головпоштамту на Мясницькій вулиці або 

побудований за проектом архітектора Б. М. Великовского в 1912 р 

прибутковий будинок № 15 по тій же Мясницькій вулиці (рис . Х.11) вже 

несуть на собі відбиток новішого, модерністського напряму в архітектурі, яке 

пізніше отримало найменування конструктивізму. 

В умовах післяреволюційного заперечення підвалин і в умовах 

безперервного пошуку нових форм розвитку мистецтва, які мали на увазі 



забуття і заперечення всього старого, новатори, в тому числі і від 

архітектури, проголосили відмову від "мистецтва заради мистецтва". 

Відтепер мистецтво повинно було служити виробництву. Саме слово 

"конструктивізм" походить від латинського слова construction - побудова. 

Цей напрямок в архітектурі, для якого характерні простота, підкреслений 

утилітаризм архітектурних форм при повному отстутствии декору. 

Архітектори-конструктивісти намагалися підкреслити функціональність, 

простоту геометричних форм. І незважаючи на те що багато хто вважає 

конструктивізм чисто радянським / російським явищем, він зароджується 

саме на Заході. У Німеччині та колишньої Австро-Угорщини після поразки у 

Першій світовій війні виникла необхідність зводити якомога більше 

дешевого соціального житла для біженців, реемігрантів і приїхали в міста 

сільських жителів. Так виникають квартали соціального житла, архітектура 

яких мала підкреслювати функціональність і зручність для жителів. 

Поступово з Німеччини та Австрії цей стиль проникає у Францію, 

Великобританію і США. Також поступово архітектура конструктивізму 

входить в моду, і в цьому стилі зводяться приватні будинки і навіть заміські 

садиби європейських і англійських аристократів. В СРСР розвиток 

конструктивізму пішло іншим шляхом. У 1925 р було створено Об'єднання 

сучасних архітекторів (ОСА), яке стало центром розвитку нового 

архітектурного напрямку. 

У ОСА співпрацювали багато видатні архітектори того часу, такі як брати 

Олександр, Віктор і Леонід Весніни, Мойсей Якович Гінзбург, Ілля Голосів, 

Костянтин Мельников. Багато провідних російські архітектори, наприклад 

Олексій Щусєв, стали користуватися новими конструктивістськими 

методами. Найбільш цікаві експерименти архітекторів-конструктивістів при 

будівництві робочих клубів. Серед них ДК ім. Зуєва (арх. І. Голосів), ДК. ім. 

Русакова (арх. К. Мельников), ДК заводу ЗІЛ і будівля Театру-студії 

кіноактора (арх. Брати Весніни) (рис. Х.12). 



Говорячи про архітекторів модерністів, не можна не зупинитися на творчості 

К. Мельникова. Його архітектурні шедеври, такі як ДК ім. Русакова (з 1996 р 

- Театр-студія Романа Віктюка), будинок видавництва "Московська правда" в 

Потапівського провулку, вестибюль станції Сокільники Московського 

метрополітену і, нарешті, його власний приватний будинок, побудований в 

Кривоарбатському провулку в 1929 р (рис. Х .13), є найбільш цікавими 

пам'ятками архітектури цього нового стилю в Москві. 

Важливою віхою в розвитку-архітектури конструктивізму стала діяльність 

братів Весніних. Вони прийшли до усвідомлення так званої пролетарської 

лаконічності в архітектурі, або пролетарської естетики архітектури. Вперше 

архітектори заявили про себе як про архітекторів-конструктивістів під час 

конкурсу на проект будівлі Палацу праці в Москві. Однак найбільш красивим 

з погляду конструктивістській естетики можна вважати реалізований 

Веснінимі проект будівлі московського відділення газети "Ленінградська 

правда" на Страсний площі в Москві. Будівля була дуже складним, так як був 

виділений дуже маленький земельну ділянку 6 × 6 м на площі. Весніни 

спроектували в підсумку мініатюрне шестиповерхова будівля, яке включило 

в себе не тільки офіс видавництва і редакційні приміщення, але і газетний 

кіоск, вестибюль і читальний зал. 

Найближчим соратником і помічником братів Весніних був архітектор М. Я. 

Гінзбург, який крім архітектора-практика був і видатним архітектором-

теоретиком початку XX ст. Його книга "Стиль і епоха" є досі унікальним 

науковою працею, в якому автор говорить про те, що кожна епоха розвитку 

людської цивілізації адекватно і стилістично відповідає своєму особливому 

напрямку в розвитку історії мистецтва і архітектури. Найбільш відомим 

архітектурним шедевром конструктивізму, автором якого є архітектор 

Гінзбург, став житловий будинок Наркомфіну (Народного комісаріату 

фінансів). Це знаменитий будинок-комуна, який за задумом мав втілювати в 

собі кращі якості нового радянського комунального гуртожитку. У будинку-

комуні мешканці володіли замкнутим циклом життєдіяльності, починаючи з 



громадській їдальні і басейну і закінчуючи пральні та дитячим садом при 

будинку. Крім того, ця будівля цікаве тим, що архітектор вперше в Москві 

спроектував таунхаус для народного комісара фінансів Сокольникова, який 

відмовлявся жити в будинку коридорного типу, яким був за проектом 

будинок Наркомфіну (рис. Х.14). 

У 1926-1928 рр. в конструктивізмі виділяється особливий напрямок 

функціонального методу. У цьому напрямку кожної функції відповідає 

найбільш об'ємно-раціональна планувальна структура (форма відповідає 

функції). На цій хвилі відбувається боротьба архітекторів-конструктивістів 

проти стилізації, проти перетворення конструктивізму з архітектурного 

методу в стиль. Так, наприклад, нападкам конструктивістів піддавався 

архітектор Г. Бархин, автор знаменитого будівлі видавництва "Известия". У 

ці роки відбувається захоплення конструктивістів архітектурними ідеями 

французького архітектора Ле Корбюзьє, який багато разів приїжджав до 

Москви, співпрацював з ЗЗА. У 1929 р він запропонував І. В. Сталіну 

знаменитий проект "Нова Москва", згідно з яким старе місто в межах 

Садового кільця повинен був бути частково збережений (Кремль, окремі 

історичні пам'ятники), а нове місто - столиця соціалістичної держави - мав 

бути зведений на звільнилися територіях і за межами Садового кільця. Однак 

цей проект суперечив сталінському проекту соціалістичного міста, тому він 

не був реалізований. У Москві збереглося лише одне будівля, побудована за 

проектом Ле Корбюзьє, - це будівля Головного статистичного комітету 

наприкінці Мясницькій вулиці у Садового кільця (1926-1929) (рис. Х.15). 

Говорячи про те, що багато видатні архітектори дореволюційного часу з 

ентузіазмом прийняли новий напрямок в архітектурі, ми згадували 

архітектора А. В. Щусєва. Досить згадати такі його проекти, як будівля 

Наркомзему на Садовому кільці (1926-1928), нині Міністерство сільського 

господарства РФ (рис. Х.16) і Мавзолей В. І. Леніна на Червоній площі, щоб 

можна було говорити про нього як про видатного представника 

архітектурного напрямку конструктивізм в Радянській Росії. 



За рубежами СРСР визнаним центром конструктивізму стала Веймарська 

Німеччина. У 1924-1934 рр. в Дессау починає формуватися великий 

архітектурний центр нового напряму, який отримав назву Bauchaus (рис. 

Х.17) - житлове будівництво. Цим терміном в Європі стали називати все нове 

архітектурне напрямок. Однак у Німеччині і Європі баухауз став розвиватися 

як стиль індивідуалізму в архітектурі. Прикладом цього можуть служити 

приватні вілли архітекторів - членів дессаусского баухауза, а також приватні 

вілли в берлінських передмістях Грюневальд, Далем і Ванзеє. 

Золота ера авангарду (конструктивізму) була недовгою, але навіть за цей 

короткий проміжок часу (за це десятиліття) роботи як радянських, так і 

європейських архітекторів змогли зробити значний вплив на світове 

зодчество і увійти в усі підручники архітектури. До 1934-1935 рр. як в СРСР, 

так і в Європі (зокрема, в Німецькій імперії) авангардну архітектуру стали 

серйозно критикувати, оголошували архітектурним формалізмом, 

"єврейської архітектурою" (у Німеччині), "буржуазним напрямком в 

архітектурі" (у СРСР), і поступово вона стала поступатися місцем 

архітектурним течіям, які орієнтувалися на традиційні та античні зразки 

архітектурного стилю (архітектура архітектора А. Шпейєра в Німеччині 

1933-1945 рр., сталінський ампір в архітектурі СРСР 1930-х - середини 1950-

х рр.). Останній сплеск архітектури конструктивізму (авангарду) припадає на 

час створення незалежної держави Ізраїль (1947). Можна відзначити такі 

архітектурні споруди в стилістиці конструктивізму, як будівля Кнесета - 

парламенту Ізраїлю в Західному Єрусалимі (1955) (рис. Х.18), будівля 

ізраїльського посольства в Москві на вулиці Велика Ординка. 

Подальший розвиток архітектури йде дуже швидкими темпами в ногу з 

розвитком науки і техніки. Архітектурні стилі змінюють один одного. 

Періоди зміни стилів скорочуються до 10 років 

ЗАКОНСПЕКТУВАТИ ТА НАВЕСТИ ПРИКЛАДИ будівель у стилях 

ЕКЛЕКТИКА, МОДЕРН І КОНСТРУКТИВІЗМ 
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