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М1СТО ТА СУЧАСНА ЛЮДИНА -  ГРА 
1З КУЛЬТУРНОЮ СПАДЩИНОЮ

Стаття присвячена розгляду сучасного мгського середовища, рол1 
та мгсцю сучасно'1 людини в ньому, основних трендгв та тенденций у  
взаемодИ простору та людини шляхом залучання культурних та 
мистецьких тдход1в: театралгзацИ, псевдо1сторичних стилей, шоу- 
ефектгв, сприйняття мгста та його частин, як виставкових майданчиюв 
тощо.
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Постановка проблеми. При детальному розгляд1 сучасного 
стану мюького архтектурного середовища в Укра!ш, стае 
очевидним, що вщбуваеться повне та категоричне несприйняття 
важливост збереження юторично! забудови мюта, шдтримання !! в 
належному сташ для збереження для наступних поколшь. Нажаль, 
р1вень культури по вщношенню до юторп, що сформувався у нашш 
держав1 сигнал1зуе про часткове та поступове швелювання вагомост 
культурно! спадщини, i якщо i3 !ншими складовими культури не так 
все однозначно, то саме «видимють» архтектури акцентуе увагу на 
актуальносп дано! проблеми. Говорячи про ситуащю i3 столичною 
iсторичною забудовою, що майже кожен день потерпае вщ нещадно! 
та точково! забудови, демонтажу, стихшних пожеж, задля 
розчищення майбутшх будiвельних майданчикiв, у яких гинуть 
рештки пам’яток архiтектури, зрозумiло, що у привертанш уваги 
суспiльства та влади до ще! проблеми -  е одна iз найбiльш 
прюритетних та актуальних задач мистецтвознавчо! та архтектурно! 
спiльноти.
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Мета статть Дослщити питання, зазначити основш риси, 
сформулювати важлив1 аспекти, зробити прогнози на подальший 
розвиток чи потенцшш змши, що можлив1 на майбутне у 
вищезазначенш проблематичнш ситуацй. Метою ще! стати е також 
проанатзувати можлив1 виходи 1з окресленого становища, яю б 
задовольнили сучасш реалй мюького простору, «зтравши» на 
користь i сучасному мешканцю мюта, i майбутшм поколшням, i 
культур1 в цiлому.

Розгляд останшх публжацш з теми. Тематика стати була 
обрана вiдповiдно до науково! теми, яку розробляе кафедра дизайну 
ушверситету «КРОК». При дослiдженнi окреслених питань та для 
досягнення поставлено! мети дано! статп, були вивчеш актуальнi 
публiкацi! та останнi науковi дослiдження сучасно! архiтектури та 
мюького iсторичного простору. Впливовою частиною джерельно! 
бази дано! статтi можна вважати результати конференцш з питань 
сучасно! культури, я яких було прийнята участь. Джерельною базою 
також можна вважати численш презентацi!' та майстер-класи вщомих 
архiтекторiв Укра!ни та зарубiжжя, в тому числi, презентацiею 
реконструкцн «Банк-Готелю» у мiстi Львiв вщ творчо! архiтектурно!' 
майстернi «Кудiн», основною цшлю яко!, було збереження 
юторично! цiнностi об’екту реконструкцi! будiвлi колишнього банку 
та переобладнання його т д  готель та прилегло! територi!. В ходi 
презентацi! головний архiтектор Кудш В.П. та його команда 
детально розкрили цш , складнощi та щнноси, етапи та принципи, 
що були використаш при вiдновленнi архiтектурно! пам’ятки. 
Подiбна робота була проведена рашше i у мiстi Киевi, де т д  
керiвництвом Вiктора Петровича архпектурне бюро виконувало 
реставрацiю i пристосування «Контрактовий будинку» для 
Укра!нсько! валютно! бiржi.

Серед численних наукових праць, яю присвяченi
психологiчному аспекту сприйняття архiтектури та !! ролi в 
художнш культури слiд вiдмiтити дослщження Р. Арнхейма 
(«Мистецтво та вiзуальне сприйняття» 1974), Г.Б. Забельшанського 
(«Архиектура та емоцiйний свiт людини» 1985), Г.М. Вальтера 
(«Природа художньо! потреби (функщональнш аспект)» 1998), М.Ф.
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Васильева («Структура сприйняття пропорцн в арх^ектур^ музицi, 
кольорн>, 2000), О.О. Заварзша («Геометрiя i семiотика естетично! 
iнформативностi предметного середовища» 2000), В.1. Антонова 
(«Семютика культури» 2001), М. Яцино («Культура iндивiдyалiзмy» 
2012).

Мюький простiр, його сyчаснi проблеми та архтектурш 
iдентифiкатори в контекстi культури дослщжували в сво!х роботах I. 
Арраухо («Архтектурна композицiя» 1982), О. Е. Гутнов («Свгт 
архiтектyри: Мова архтоктури» 1985), Б.С. Посацький («Прос^р 
мiста i мiська культура (на зламi ХХ-ХХ1 ст.) 2007), Б.С. Черкес 
(«Нащональна iдентичнiсть в архiтектyрi мiста» 2008) та багато 
шших.

Про взаемозв’язок архiтектyри та зелених просторiв мiста, 
впливу озеленення мюта на загальну мiськy структуру писали Дж.О. 
Саймондс («Ландшафт i архтектура» 1965), В. М. Горбачев 
(«Арх^ектурно -  хyдожнi компоненти озеленення мют» 1983) тощо.

Але комплексного дослщження збереження iсторичних та 
стилiстичних особливостей мюького простору в контекстi сучасного 
часу, поки що немае. Висв^лення обставин та закономiрностей 
iснyвання стилютики мiського простору та його прив’язка до 
iсторичного контексту мiськоi забудови [4], !х взаемний вплив, що 
формуючи предметне та просторове наповнення мiста, органiзовyе 
життедiяльнiсть сучасного мюького мешканця -  це може стати 
дослщженням, що здатне корелювати i iснyючий стан сучасного 
мiського простору, i може впливати на майбутш проекти розбудови 
мiста.

Основна частина. Сьогодшшне мiсто -  сучасне i наповнене 
новiтнiми технологiями та штучними естетичним елементами даруе 
сучасному мешканцю простiр для самореалiзацii його амбщш та 
iдей. Предметно-просторове наповнення середовища, окремi його 
елементи: все це диктуе сценарш розвитку життедiяльностi 
мешканця мюта: логютику перемiщення, кiлькiсть та принцип 
використання вiльного та робочого часу у повсякденному ритмi 
буденностн Перед архiтекторами та бyдiвельниками, перед 
дизайнерами арх^ектурного середовища та ландшафту постають

72



Проблеми розвитку мюького середовища. Вип.1(22) 2019

задач1 та конкретш цш  -  створити багатофункщональний мюькш 
прост1р, наповнений р1зними зонами: вщпочинку, спорту, вихованню 
д1тей, забезпечити легкють та естетичне задоволення вщ культурних 
об’екпв, що у комплекс мають призводити до тдняття культурного 
р1вня суспшьства. Для забезпечення цього мюький простор мае бути 
простим та лопчним у його використанш в робот та побуто, для 
навчання та вщпочинку, i при цьому мати юторичш та культурш 
об’екти, що виховуватимуть i плекатимуть любов та шану до 
культурно! спадщини, формуючи розумшня цiнностi культурних 
об’ектiв для майбутшх поколiнь.

Прискорення часового механiзму, коли саме час -  е 
найбшьшою цшнютю сучасно! культури -  при прискорених обертах 
та гнучкому принцип життедiяльностi людини, простiр мае не 
протиставлятись основному сучасному принципу «тут и зараз», вш 
мае повнютю роздiляти та вiдповiдати йому. В кожну конкретну 
мить, сучасний мюький мешканець може займатися спортом та бути 
на зв’язку iз шшим куточком земно! кул^ працювати на кампанй 
iншо!' кра!ни, проживаючи в декшькох кра!нах одночасно, 
отримувати освтоу дистанцiйно, працювати за принципом 
фршансера, вiдвiдувати вiртуально музе! свiтового рiвня та он-лайн 
дивитись фiльми та спектакль Багато елементiв культури стали 
умовними, вони частково втратили прив’язку до свого 
мюцезнаходження, окрiм того, вщсташ стали не меншими, а стали 
бшьш близькими. Музика, кшо, лiтература, вiзуальне мистецтво -  
вш цi прояви творчостi в контекст глобалiзацi!' та загально! 
доступностi, втрачають матерiальнiсть, як таку. Сучасний художник 
стае вщомим не пiсля виставки сво!х робiт, а пiсля публшацш в 
Iнтернетi вiдеороликiв, в яких вiн малюе роботи. Вiн може 
прокинутись всесвiтньовiдомим навiть не виставивши жодну iз сво!х 
робiт, скажемо <^зично». Новiтнi технологи, загальний прогрес 
перепрограмуе наше сприйняття дiйсностi та ролi мистецтв в 
сучаснiй культури

Архiтектурний спадок бiльш матерiальний, вш формуе 
«сцену» для сучасних баталш, виступаючи фоном або акцентом, 
тому е бшьш конкретним. Звичайно, наразi е вiртуальнi вщео-

73



Проблеми розвитку мкького середовища. Вип.1(22) 2019

екскурсй по видатним архтектурним або ландшафтним об’ектам, 
однак, саме в архтектурному середовищ1 продовжуе юнувати той 
стереотип, що краще один раз побачити на власш оч1, шж трич1 
почути. Збереження, ретельне вщновлення та вщповщна юторичнш 
документацй реконструкщя пам’яток архтектури в усьому св1тов1 -  
е реальною частиною сучасно! культури. Тому прикро та сумно, що 
у нашш вти зн ян ш  реалй такий приклад скорше виключення та 
окремий випадок.

Розумдачи мюьке середовище, як багатор1вневу структуру i3 
розвиненим категорiальним апаратом, що включае багато факторiв, 
що мае формувати яскраву картинку у свщомосп мешканця мiста: 
сучасну, лопстично-розвинену, логiчну, насичену багатьма
функцiональними та естетичними якостями. При цьому, потребуючи 
надсучасного простору, що полегшить життедiяльнiсть сучасного 
мешканця, часто архiтектори проектуючи новi об’екти забувають 
про те, що юторичш, естетичнi, матерiальнi та <^зичш» категорй 
впливу на свщомють, створюють образ мiста iз iндивiдуальними 
рисами, що працюють потiм, як вiзитiвка або об’ект must-seen (з 
англ. - обов'язково треба бачити). Мюький характер вiдчувають 
постiйнi мешканщ, гостi та туристи, мiсто отримуе свою харизму, 
всш шарм, свое «обличчя».

Гострiше та бiльш точно сприймають мiсцевий колорит 
представники творчих спещальностей в силу !х бшьш тонкого 
вiдчуття художнього смаку. Завдяки сучасним тенденщям культури, 
мiста втрачають свою iсторичну самобутнiсть. Причиною цього е 
категорiальний апарат сучасно! культури та и елементи впливу: 
масовий попит, тдвищення значення дизайну, конкурентна боротьба 
та етшчна само-iдентифiкацiя шдивщв та груп населення. Нова 
квартальна забудова у деяких випадках е прикладом вдалого 
виршення таких питань. При забудовi нових масивiв або окремих 
житлових комплекшв створюються пiшохiднi, прогулянковi, 
велосипеднi дорiжки та майданчики активного та тихого вщпочинку. 
G цiкавi рiшення дитячих та iгрових майданчикiв. Деякi комплекси 
забороняють в’!зд на територiю автотранспорту, що також 
комплексно створюе бшьш прийнятну атмосферу для вщпочинку та
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життя. Однак, при всш такш «райдужносп» та позитивност з 
першого погляду, не слщ забувати, що такий шдхвд е лише 
точковим, що не працюе на р1вш всього мюького простору. А Hi 
законодавча база, а ш план мюько! розбудови не свщчить про 
побiжнi тенденцii у змiнах мюта в цiлому.

Окремим пiдходом до виршення збереження архiтектурного 
спадку можна вважати театралiзацiю мiського середовища. Цей 
процес вщбуваеться при включеннi до сюжетно! лiнii мiського 
контексту суб’екпв предметно-просторового наповнення -
сучасного мешканця, який е вiдiрваним вiд реальносп та штучно на 
рiвнi окремого юторичного контексту потрапляе до шшого часового 
промiжку, епохи Так вщбуваеться активiзацiя всiх трьох нашарувань 
середовища: першого, або реального -  сучасного та вщповщного 
нашому часу, другого, або перцептуального через суб’ективне 
розумшня учасника процесу або подii, та третього, або наукового чи 
то осв^нього -  бо так чи шакше, таки включення дають новi 
навички та вмiння, формують статистичш данi та вiдомостi, для 
подальшого можливого вивчення в контекстi теорп та iсторii 
культури. Найбiльш щкавим е друге нашарування, бо саме в ньому 
задiяний та розкриваеться емоцшний контекст -  сприйняття таких 
категорш, як рiд, поколiння, спадщина та вiдчуття едностi iз ними; 
власна складова: власний досвiд, власш емоцii, коло iнтересiв та 
вподобань; складова орiентована на майбутне: складова орiентована 
на наступнi поколiння, на нащадюв [4].

Проводячи паралель iз театралiзованим пiдходом в мюькому 
просторi в Gвропi, в Укра1ш е майже повна вiдсутнiсть юторично! 
прив’язки iз бажанням зберегти осередки архтектурно! забудови 
окремих iсторичних дiб або перiодiв. Як приклад такого тдходу у 
Gвропi, можна назвати мiсто Оратава у Iспанi!, у якому сучасна 
забудова категорично заборонена задля збереження колонiального 
iсторичного контексту мюта, що було практично повнютю 
забудовано у XVII-XIX столiттях i понинi збереглося майже 
повнiстю аутентично.

Висновки. Сучасно та грамотно спроектований мюький 
проспр мае задовольняти вш активностi та аспекти життя сучасно!
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людини, створюючи потенцiйнi можливостi для повноцшного та 
креативного, стовщсоткового та легкого перебування у мюп.

OKpiM хаотично! забудови та винищення пам’яток архтектури, 
для поцальшо! забудови цих територiй виникла загальна тенценцiя 
до швелювання юторично! спадщини. Ti будiвлi, що мають статус 
пам’ятки арх1тектури i не перебувають у аваршному станi поступово 
приходять до руйнаци за браком фiнансування з боку держави на 
тдтримку !х належного стану. Бiльш того, у сучаснш культурi 
вiцсуне поняття «меценатства» з боку небайдужих людей.

Питання юторично!' забудови у контекстi сучасного мюта -  
актуальна та постае дуже гостро. Укра!на та !! арх^ектура вже 
пережили першу хвилю -  забудову iз цитуванням iсторичних 
характерних рис, подекуди у виокремленнi iз контекстом 
навколишнього середовища та вже юнуючо! забудови. Так 
з’являлися ц ш  квартали та мiкрорайони iз псевдо «юторичним» 
характерним типом, як «Воздвiженка» на Поцолi, або бiзнес-центр 
"Торонто-Ки!в", що перетягнула цомiнанту з костьолу Святого 
Миколая, що вважаеться шедевром архтектури ки!вського Модерну. 
На сьогодшшнш день, сучасна архiтектура мiста стае бшьш 
цинамiчною та смiливою, вона не е «заграванням iз iсторiею», вона 
цiйсно вiцповiцае своему часу, що не зшмае питання про збереження 
юторично! забудови.
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Аннотация

Лолина Н.А.
ГОРОД И СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК -  ИГРА С 

КУЛЬТУРНЫМ НАСЛЕДИЕМ
Статья посвящена вопросу современной городской среде и роли и 

месту в ней исторического и культурного наследия. Автор анализирует 
ситуацию, которая сложилась на данный момент в Украине с хаотичной и 
точечной застройкой, что разрушает целостность и образность 
восприятия города. Проводятся параллели между возможными 
вариантами решения возникшей актуальной проблематики.

Ключевые слова. архитектура, современная культура, современный 
городской житель, хаотичная застройка, визуальная коммуникация.

77

https://rubryka.com/article/gromadskyj-prostir-dlya-lyudej-8-samorobnyh-lokatsij-v-ssha/
https://rubryka.com/article/gromadskyj-prostir-dlya-lyudej-8-samorobnyh-lokatsij-v-ssha/


Проблеми розвитку мкького середовища. Вип.1(22) 2019

Annotatio

Nadiia Lolina
CITY AND MODERN HUMAN -  THE GAME WITH HISTORICAL 

HERITAGE
The article written by Nadiia Lolina with the title “City and modern 

citizen -  the game with historical heritage” is formed around the problematic 
question o f architecture with historical and cultural significance in the modern 
city’s existence. The modern living tendencies are formal and mostly ignorant to 
the most o f the cultural aspects such as history, heritage, transition between 
generations etc. The majority o f the youngest population is not considered to be 
involved into the question o f old fashioned buildings and districts. Between the 
generation Z, Y, and even X and history is a deep gap a bit covered with the 
partial knowledge gained by the World network. Because o f its easiness and 
stable admittance there is no need to keep and respect the past. The importance 
has got only here -  today, the past is not valid any more as something for 
tomorrow.

The new generation o f people in the world has got an opportunity to 
choose the general ignorance oriented to the past and the same time almost the 
same negligence to the modern architecture. In Ukraine there were some periods 
that could be considered as those that better not to have got the architectural 
heritage at all, such as the soviet times and the block building around the 
historical and suburban areas. Moreover the question about the rebuilding the 
historical center in Kyiv completely lost by 95% in the Second World War not 
authentically, right now is continuously repeated by modern constructions. We 
are not saving only 5% o f architecture left from XIX century; we demolish it for 
using the land for new sky-scrapers. We lost our historical districts and solid 
buildings and in this rub our past, conceal our identity and the absence o f those 
two complicate the future.

The city and the citizen communicate by the system o f signs and symbols 
and the architecture with its historical and authentic creates the strong and 
binding alphabet for them. Without architecture with character and history 
behind it the city loses its “face” and recognition.

In our country we are now facing exactly this process o f ruining the 
architectural heritage by calling it rebuilding our identity. The game is played 
for us doesn ’t have any winners. That’s why the main goal o f the article was to 
raise the question is hidden by the tricky modern reality.

Key words: architecture, heritage, culture, visual art, modern society, 
city, citizen, visual communication, cultural marker, historical building.

Стаття над1йшла до редакцп у  червт 2019р.

78


	лоліна_2019_1_9

