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ТЕМА :МЕТА КОНСЕРВАЦІЇ ПАМ’ЯТОК 

 

Зазвичай розрізняють три види робіт, які повинні проводитися по 

пам'ятниках: реставрація, консервація і ремонт. На практиці таке формальне 

розмежування має суттєві наслідки. Для трьох названих категорій прийняті 

кілька різний порядок розгляду і склад проектної документації. Разом з тим цей 

поділ досить приблизне і не претендує на детальне розмежування зустрічаються 

на практиці нескінченно різноманітних випадків. Віднесення до тієї чи іншої 

категорії здійснюється по переважному характеру робіт. 

Консервація і ремонт мають між собою багато спільного, оскільки в обох 

випадках основною метою стає збереження пам'ятки архітектури в що дійшов до 

нашого часу вигляді, з пізнішими історичними нашаруваннями і втратою деяких 

початкових частин. 

Ремонт пам'ятника - це періодично проводяться роботи по його підтримці, 

здійснювані звичайними будівельними методами. При цьому, як правило, 

основна структура пам'ятника зачіпається в мінімальному обсязі. Головні види 

ремонтних робіт - зміна і забарвлення покрівель, заповнення втрат штукатурки, 

відновлення фарбування стін і т.п. Попереднє вивчення пам'ятника в цьому 

випадку необхідно для виявлення цінних елементів, які підлягають особливо 

дбайливого збереження. 

Під консервацією розуміють роботи щодо збереження пам'ятки, що 

вимагають прийняття спеціальних заходів, що не входять в звичайну ремонтну 

практику. Необхідність в її проведенні виникає тоді, коли пам'ятник з яких-

небудь причин виявляється в незадовільному стані. Розрізняють два типу 

консервації. Один з них - заходи щодо тимчасового захисту будівель, яким 

загрожує швидке руйнування: установка підпор, пристрій навісів і т.п. Особливо 

широко практикувалася консервація цього типу в післявоєнні роки, як результат 

масових пошкоджень пам'ятників в ході Другої світової війни. Згодом 

законсервовані таким чином пам'ятники були включені в більш широкий 

комплекс реставраційних робіт. Інший тип консервації включає складні роботи 



зі зміцнення та захисту пам'ятників, що руйнуються під впливом довготривалих 

чинників, серед них зміцнення основ і фундаментів, посилення основних несучих 

конструкцій, установка зв'язків, що сприймають зусилля розпору, усунення 

деформацій, заходи по боротьбі з вологістю, організація забезпечує збереження 

температурно-вологісного режиму, структурний зміцнення старих матеріалів 

пам'ятника, знесолення кладки, біологічний захист і т.п. Всі ці кошти зміцнення 

і збереження пам'ятника можуть бути також охарактеризовані як інженерна 

реставрація. Їх здійснення вимагає проведення часом дуже складних 

спеціалізованих досліджень, і виконуватися вони повинні під відповідним 

інженерним і технологічним наглядом. 

При цьому консервацію можна розглядати тільки як інженерну задачу. 

Об'єктом її є архітектурний твір, причому найчастіше твір зі складною 

будівельної історією, і особливості пам'ятника як такого твору багато в чому 

визначають спрямованість консерваційних робіт. У пам'ятнику далеко не все 

рівноцінне, і не всі в рівній мірі підлягає турботам про збереження. 

Консервація часто включає в себе окремі елементи реставрації, хоча б 

тому, що відновлення старих конструкцій, включення їх в роботу залишається 

одним з найбільш дієвих методів зміцнення пам'ятника. Консервація повинна 

передбачати можливість подальшого розкриття пам'ятника, виявлення цінних в 

художньому відношенні елементів. Тому консервації повинні передувати не 

тільки інженерно-технічні, а й дуже серйозні архітектурні дослідження. 

Архітектору-реставратора належить основна координуюча роль як при 

виробленні програми консервації, так і при її практичному проведенні. Введення 

нових конструкцій, часто необхідне при консервації, не повинно спотворювати 

вигляд пам'ятника, якщо тільки мова не йде про тимчасові заходи. Тому зазвичай 

рекомендується використовувати приховані конструкції. Дбайливого 

збереження підлягають унікальні старі конструкції, що представляють особливий 

інтерес завдяки своїй давнину, свою рідкість, своєї досконалості. 

З точки зору дотримання вироблених теорією принципів проведення робіт 

на пам'ятках культури консервація відрізняється найбільшою суворістю. Тому її 

слід розглядати як основний вид робіт, особливо для найбільш цінних, древніх, 



унікальних пам'яток, таких, наприклад, як споруди античності або раннього 

середньовіччя, де вимога максимального збереження автентичності виступає з 

особливою силою. Консервацією, за сучасними поняттями, повинні 

обмежуватися роботи з елементами пам'ятника, що носять відбиток 

індивідуальної творчості майстра-виконавця (наприклад, скульптурне 

оздоблення фасадів Дмитрівського собору у Володимирі, частково замінене і 

доповнене при реставрації XIX ст., При сучасних роботах піддавалося вже тільки 

профілактичному зміцненню) . 

Специфічний вид консерваційних робіт є консервація руїн. В даному 

випадку під руїнами маються на увазі не всякі споруди, які мають великі 

руйнування, а такі, які дійшли до новітнього часу вже в зруйнованому вигляді і 

в такому вигляді усвідомлені як пам'ятники. Будівлі, ще недавно існували в 

цілому вигляді і зруйновані вже в наш час, історично ще не усвідомлені як руїни, 

прийнято розглядати як певний виняток, про що говорилося вище. Значну 

частину пам'ятників-руїн (в цьому сенсі) складають залишки стародавніх споруд, 

розкриті археологічними розкопками. Венеціанська хартія закликає відмовитися 

для таких пам'яток від відновлення втраченого, обмежившись консерваційними 

заходами і мінімальними доповненнями кладки, необхідними для зміцнення, 

наприклад, запобіжне покриття стін по периметру (Рис.1) 

 

Рис.1 Остія. Консерваційні покриття археологічних руїн 



Зруйнована споруда зазвичай не має закінченої архітектурної композиції, 

причому саме фрагментарність і мальовничість надають їй специфічну емоційну 

виразність. Ці якості руїн при роботах по їх зміцненню повинні бути, безумовно, 

збережені. Однак часто при цьому відчувається необхідність підкреслити ознаки 

колишньої впорядкованості архітектурної споруди. Це завдання вирішується 

двояким способом. Один з них - анастілоз, установка на місце справжніх 

фрагментів, що збереглися до теперішнього часу, але переміщених при 

руйнуванні пам'ятника зі свого первісного місця в споруді. Правомірність 

анастілоза визнана всіма теоретиками реставрації. 

Доповнення нової кладки при анастілозе має бути мінімальним, суворо 

обмеженим потребою утримання на місці справжніх деталей. Крім того, цим же 

цілям може служити використання елементів благоустрою, за допомогою яких 

найчастіше виявляють план будівлі. Втрачені ділянки стін, місця 

стовпів і колон позначаються до певної міри умовно малюнком замощення, 

установкою на місце окремих деталей або просто блоків каменю. Ці прийоми 

широко практикуються при експозиції розкопок античних і раннесреднего- 

вікових споруд (рис. 2). 

Рис.2 Портик форуму. Організація археологічної території шляхом виявлення 

плану колонади 

 

 

 



Питання для самоперевірки: 

 

1. Результати ……. досліджень стають найбільш вагомим аргументом 

при проведенні реставраційних робіт 

2. Які методи відносяться до фізико-хімічних методів при визначенні 

датування 

3. В чому полягає суть термолюмінесцентного методу 

4. Що таке гомін іди 

5. На чому оснований метод датування по патині  

6. Які види робіт розрізняють при їх проведенні по пам'ятниках 

7. Перерахуйте роботи зі зміцнення та захисту пам'ятників, що 

руйнуються під впливом довготривалих чинників 

8. Що прийнято вважати об’єктом консервації 

9. Чи є можливим введення нових конструкцій при  консервації 

 


