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У cmammi авторка анал1зус деяк.1 прояви ттчу в царит традицшноi та професшноt ар-
ximeKmypu Украши кшця XX — початку XXI ст. Це — тиражоватсть архтектури, запози-
чення автентичних форм i елемент 'ш, втрата конструктивно1 логши та художнього смаку, 
вулъгаризащя нащональних (регюнальних) рис архтектури. 
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The author analyzes some of the manifastations of kitsch in the traditional and professional architecture 
of Ukraine late XX - early XXI century. This is — replication of architecture, borrowing authentic 
forms and elements, the loss of constructive logic and artistic taste, vulgarization of national (regional) 
architecturalfeatures. 
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KITH 1 e од Hiera з форм популярно!' або масово! культури, «своерщним стилем (чи 
анти-стилем) культури, яка сформувалася на основ! дисгармони елггарно! та популяр-
но! свщомостей. Його зневажливо називали ерзац-мистецтвом, поганим смаком, iMi-
ташею, однак з часом BiH все бшьше ставав домшантною формою сучасно! культури»2. 
Таке тлумачення кггчу подае лггературознавець Т. Гундорова у сво'Уй грунтовнш моно-
графий присвячешй Teopii та естетичшй природ! ютчу. Ж. Бодр1яр тдтверджуе багато-
лиюсть цього культурного феномена: «Естетиш краси й орипнальност!... ютч проти-
ставляе естетику симуляцп: BiH вщтворюе реч! бшьшими або меншими, ш ж ориriнал, 
BiH iMiTye матер1али, насл1дуе форми або дов1льно комбшуе i'x, BiH повторюе моду, не 
переживаючи ii»3. При цьому, як зазначае вже В. Беньямш, зникае справжшсть твору 
мистецтва, його аура, шдивщуальна c e o e p i f l H i c T b , оск!льки BiH продукуеться4. Кон-
uenuifl К. TpiHÖepra пов'язуе ютч 3i зр1лою культурною традищею, в1д яко! запозичу-
ються ii" набутки (теми, засоби, напрямки) шляхом конвертацй' в 1ншу систему. 

У словнику з дизайну5 ютч характеризуеться як щось псевдодуховне, псевдохудож-
не, банальне, але водночас привабливе для художниюв-професюнал1'в у пошуках но-
вих щей. Саме з ютчу починалися таю напрямки сучасно! архггектури i дизайну, як ' 
постмодершзм, фристайл та iH. Деяю дослщники HaeiTb ототожнювали постмодершзм 
i ютч6. П'ять головних принцишв постмодершзму (шторизм, контекстуал!зм, симво-
л1зм, колаж, орнаментал1зм), сформульоваш його засновником, американським apxi-
тектором Робертом BeHTypi, зв1льнили проектант!в вщ класичних засад формоутво-
рення. Арх1тектурна форма набула cимвoлiчнoi' рол!, а юторичш стил1 стали одним i3 
джерел uie'i форми, i3 можливим и вщвертим цитуванням. 

«Сучасна архитектура трактуеться як 1сторичне i культурне вщлуння. Засада подв!й-
ного кодування означае, що архггектура враховуе смаков! коди як рядового невтаемни-
ченого обивателя-споживача, так i естета-професюнала, знавця icTopi!архтектури»7. 

Ti чи iHiu i прояви постмодерн!зму спостер!гаються в сучасшй apxiTeKTypi Украши, 
де вони набули форм ютчу. 

Продукування витвор!в арх!тектурного к1тчу, особливо актив!зоване в Укра!ш на 
початку XXI ст., супроводжуеться втратою конструктивно! лог1ки та художнього смаку. 
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Зазвичай архетектурний ютч використовуе мотиви псевдансторичних стил1в (роман-
ського, готики, ренесансу, бароко, класицизму), але деяю забудовники вщдають пе-
ревагу нацюнальним (регюнальним) рисам архетектури, при цьому вульгаризуючи i'x, 
зводяч и до бутафорносп. 

Отже, один з прояв]в ютчу простежуеться в контексп традицШно! архетектури, яка 
фетуруе в р1зних сферах сучасного культурно-шформацшного простору Укра'ши. На-
самперед вона юнуе як жива реальшсть, як архетектурна тканина сш i мютечок. На-
роди! традицп зберетаються у планувальшй структур! поселень та селянських садиб, 
в окремих спорудах з первюною функц!ею. Невелику частину об'ект!в народно!' apxi-
тектури було вилучено з реального життя i перем!щено до музе!в просто неба задля ix 
ф!зичного збереження. 

Вони функцюнують як музейш експонати, як джерело етшчно! шформацп. Найви-
pa3Hiuii елементи народно! архетектури переосмислюються дизайнерами i впроваджу-
ються в сучасне буд1вництво, набуваючи таким чином «вторинного» використання. Це 
викликане бажанням надати арх!тектурному середовищу, так би мовити, «нацюналь-
ного колориту», задовольняючи певш ностальгшш почуття, що закоршеш в глибинах 
пщсвщомосп i пов'язаш для багатьох укра!нц!в з «класичним» селом. Адже за офщШ-
ними вщомостями на 1 с1чня 1924 року, сшьське населения складало в Укра!ш81,5%8. 

Архетектурний к1тч на регюнальш теми мае широкий д1апазон застосування i в 
мгсьюй багатоквартирн!й житловш забудов!, i в шдивщуальних садибах передмють, 
мютечок та сш. KpiM того, ютчев1 штерпретаци арх!тектурних сюжеив, почерпнутих 
i3 традишйного сшьського буд1вництва, зустр1чаемо в буд!влях сучасних p e c T o p a H i B , 
кав'ярень, гoтeлiв, туристичних баз, сувен1рних юосюв, магазишв, в обладнанш ди-
тячих майданчиюв та мгсць вщпочинку, в облаштуванш iHTep'epiB житлових i громад-
ських споруд. Особливо яскраве уявлення про архетектурний ютч отримуе пасажир ав-
тотранспорту на великих трасах м1жмгського сполучення, де корчми «в украшському 
стилЬ чатують з обох боюв дороги через кожн1 десять юлометр1в. 

Образи народно! архетектури, в1зуальш та вербальн1, присутш в кшостр1чках, теа-
тральних постановах, у засобах масово! шформацп: телебаченш, радю, npeci, в худож-
нш летературь образотворчому та декоративному мистецтва у реклам}, у виробах легко! 
промисловосп. Знаковими символами при цьому е «бшенька хата пщ солом'яною CTpi-
хою», «ветряк на ос1лку», «колодязь-журавель», «тиночки й перелази», «ворота» та iH. До 
цього нерщко долучають муляж лелеки. 

Кетчева архетектурна продукшя, що живиться мотивами старого украшського села, 
справляе р1зне враження на рецишента залежно вщ його пщготованосп, культурно-
го розвитку. 1нфантильний споживач з легким задоволенням i подивом сприймае цю 
«украшську екзотику» у вигляд], скаж1мо, хати-корчми з бутафорною шччю, у як1й Hi-
коли не палав вогонь, i колодязя без води. Зовам шша реакщя виникае в естетично 
вихованого споживача, до того ж особисто знайомого з автентичними об'ектами, про 
яю ютч дае вихолощене та вульгарне уявлення, дуже далеке вщ оригшалу. 

Народна архетектура - це комплексне явище. Окрем1 буд1вл1, функшонально 
пов'язан i м1ж собою, формують господарськш дв1р, який разом з городом та садом 
утворюе садибу. Залежно вщ рельефу та наявноси водойм, садиби певним чином роз-
ташовуються на мкцевосн, утворюють мережу вулиць, провулюв, глухих куп в, сте-
жок. Акцентами забудови е церкви, ветряки та iHiui споруди з виразними силуетами. 

Архетектурш об'екти в оточенш садюв, грядок з р1зномаштними овочами та злака-
ми гармошйно сполучаються з природним ландшафтом, дикою рослиншстю, став-
ком чи р1чкою. Естетична яюсть виникае в суголосному поеднанш ycix компоненпв 
ciльcькoгo поселения, у його cniBMipHOCTi з людиною, що й викликае в не! особливе 
переживания краси i Tie! аури, яка, можливо, на генетичному piBHi породжуе нос-
тальпю наветь у тих, хто сам не був школи селянином. 

Кетч руйнуе цю природну гармонш. Зникае ц ш с н и й образ архетектурного се-
редовища, зникае вщчуття правди. У традицшшй забудов1 села, незважаючи на по-
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вторювашсть юлькох т и т в споруд селянського двору, кожна садиба шдивщуальна, 
осюльки в нш матер1ал1зовано потреби й уявлення про власне гшздо конкретного 
господаря чи представниюв роду двох-трьох поколшь. А кожна хата, як i людина, при 
т ш б н ш анатом1чшй структур! мае власне обличчя. 

Натом!сть забудова сш за типовими проектами, яю набули поширення вщ другоУ 
половини XX ст., бездушна повторювашсть однакових буди ню в призводить до втрати 
шдивщуальносп арх1тектурного середовища. А це, у свою чергу, знеособлюе людей, 
вимушених там жити. Найбшьш зшвельованими е вулищ, де ушфжовано не тшьки бу-
д1вл1 селянського двору (хата, сарай), але й розпланування Ух на дшянщ. Таке вражен-
ня справляе, зокрема, забудова, вщведена для переселенщв з чорнобильськоУ радюак-
тивноУ зони, виконана спещал1зованими пщприемствами т е л я 1986 року на державне 
замовлення. Для селянина, який багато часу проводить у двор1, у городi, величезне 
значения мае облаштування садиби, тому обмеження власноУ вол1 господаря, жорстка 
регламенташя негативно впливають на моральний, ф1зичний та псих1чний стан «спо-
живач1в» под1бноУ тиражованоУ архтектури, у яюй превалюе одна з характерних рис 
ютчу — повторювашсть, пов'язана з шдустр1ал1защею виробництва. 

Вище йшлося про ютч у сучаснш забудов1, виявлений через запозичення автентич-
них форм i елементгв або через вторгнення шдустр1альних технолог1й до старих сш. 
Проте варто зазначити, що взаемопроникнення р1зних piBHiB архтектури, зокрема 
елггноУ, стильовоУ i народноУ, т1ею чи шшою м1рою мало мюце здавна. Можна навести 
безл1ч приклад1в панських будинюв, в основ! яких тридшьний тип народного житла 
«хата на дв1 половини». Пашвний в РосШсьюй iMnepii наприюнщ XVIII — у першш 
третиш XIX ст. стиль класицизму вплинув на появу в слобожансьюй xaTi декоратив-
ного р1зьблення, дерев'яних лиштв, що нагадуе зубчастий поребрик карниз1в цегляних 
буд1вель чи влаштування пщдашюв, под1бних до портиюв класицистичних палац1в. 
На теренах Полтавщини-Слобожанщини зустр1чаються хати юнця XIX ст. козаюв i 
м1щан i3 настУнним малюванням в iHTep'epax (ф1гурш хрести, вазони, KBITKOBI обрам-
ления BiKOH i дверей, кола або овали на честь евангелют1в та iH.). Мотиви розпис1в на-
в1яш як церковними peлiгiйними сюжетами, так i творами декоративно-вжиткового 
мистецтва, насамперед мальованими скринями, розповсюдженими в означеному peri-
OHi. Розписи виконували роль оберегу (елементу освячення) i мистецького засобу озло-
бления житла. Мае мюце под ei й не кодування — система житла i система храму. 

Проникнення рис стильовоУ архггектури в народну спостер1галося й у культов!й 
apxiTeKTypi. Традицшне дерев'яне храмобудування, у якому використовували деюль-
ка усталених конструктивних схем (церкви тризрубш, п'ятизрубш, дев'ятизрубш; 
одноверх1, TpHBepxi, п'ятиверх1, дев'ятиверх1 з перехщними заломами по вертикалО 
на певних етапах набуло пщ впливом пашвних архггектурних cтилiв готичних, ре-
несансних, барокових, класицистичних та модерних рис. Це знайшло прояв у фор-
Mi Bepxie; в окресленнях вжон, дверей, арок м1ж навою i бабинцем; в оформленн1 
iHTep ' ep iß , насамперед iKOHOCTaciß та iH. 3шшого боку, об'емно-просторов1 схеми тра- * 
дицшних дерев'яних церков i дзвшиць, Ух пропорцшний лад знаходили переосмис-
лення в професШних apxiTeKTopiB, яю проектували муроваш храми. Один з прикла-
д1в такого роду — пам'ятка архтектури украУнського бароко Спасо-Преображенська 
церква 1732 року в с. Велию Сорочинщ на Полтавщиш — хрещата в плаш, nepßicHO 
дев'ятиверха (тепер п'ятиверха). У нш структура б1чних Bepxiß нагадуе рублеш верхи 
дерев'яних церков, а в декор1 фасад1в використано поширеш в украУнському народно-
му мистецтв1 мотиви — розетки, трилисники, намистинки та iHiui елементи9.1нший 
приклад — Покровський собор 1689 року в XapKOBi10— тридшьний, триверхий, багато-
заломовий, який мае структуру, притаманну народнш гшщ церковного буд1вництва. 
Орган1чне переплетения традицш народноУ архтектури з досягненнями ренесансу 
шюструе каплиця Трьох святител1в у JIbBOBi 1578—1591 poKiß 1 1 . Наведеш приклади 
констатують факти взаемопроникнення рис народноУ та професшноУ архтектури, 
взаемовпливу цих двох напрямюв нащональноУ культури - «неможливо провести 
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чггку демаркацшну л ш ш м1ж високою i низькою культурами або Mix автентичною 
"народною" i не автентичною»12. При цьому у творах i автентичноУ, i професшноУ apx i -
тектури не втрачаеться щея «мистецькоТ справжностЬ>, не порушуютьея тектошчшсть 
споруд, вщповщшсть форми 3MicTOßi, функци. 

1 К1тч — вщ Kitsch (шм.) — халтура, несмак, см1ття. 
2 Гундорова Т. Ютч i л1тература. — К., 2008. — С. 3. 
3 Бодрийяр Ж. Китч / / Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. — М., 2006. — С. 146. 
4 Беньямш В. Вибране. — J1.: .Штопис, 2002. 
5 Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник. — М.: Архитектура, 2004. - С. 184. 
6 Гундорова Т. Ютч i Л1тература. — С. 15. 
7 Вечерський В. Курс icTopii архтектури. — К., 2006. — С. 235—239. 
8 Хохол Ю. Ф. Сельское жилище. — К., 1976. — С. 12. 
9 Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. — К., 1985. — Т. 3. - С. 293. 
10 Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. — К., 1986. — Т. 4. — С. 96—97. 
" Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР.. - Т. 3. — С. 93. 
12 Гундорова Т. Ютч i л1тература. — С. 24. 
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И С Т О Р И З М А Р Х И Т Е К Т У Р Ы П О С Т М О Д Е Р Н А : 
К О М П Р О М И С С , Э К Л Е К Т И З М , К И Т Ч 

Статтю присвячено розкриттю специфши проявгв кторизму постмодерну в трьох ас-
пектах: компромт, еклектизм1, к1тч1. Робиться висновок про те, що кторизм apximeKmypu 
постмодерну заснований на алюз1ях, кторичнихремткценщях, асоцшщях, асимыюе або пе-
реймае кторичш архетипы. 

Ключовг слова: кторызм архтектуры постмодерну, масова культура, художня выраз-
нкть, компромк, еклектызм, ктч. 

The article is devoted to discover of specific traits of historism in postmodern architecture in three 
aspects: the compromise, the eclectism and the kitsch. They are draw a conclusion to base of historism 
in postmodern architecture in allusions, historical reminiscences, associations, assimilation or copy of 
historical archetypes. 

Keywords: historism of postmodern architecture, popular culture, artistic expressiveness, compromise, 
eclectism, kitsch. 

Историзм как тенденция воссоздания форм и элементов прошлого имел место в ар-
хитектуре на протяжении ее многовекового развития, сохранил преемственность в со-
временной архитектуре. Используя в своем художественном языке символы и знаки, яв-
ляющиеся аллюзией или прямым копированием разнообразных архитектурных форм, 
историзм получил многогранность проявлений. Как отмечает теоретик архитектуры 
А. Иконников, «он может быть романтичен или холодно-классичен, не исключает иро-
нии и гротеска, но всегда субъективен — по методу и в своей обращенности к субъекту, 
его представлениям и ассоциациям» [1, с. 255]. 

Начиная с эпохи Возрождения историзм постепенно утверждается в качестве 
неотъемлемой составляющей архитектурных стилей и направлений. Зарождение и раз-
витие новых стилей, будь то барокко или классицизм, модерн или постмодерн, так или 
иначе предполагало историзм. Обращаясь к своим предшественникам в поисках форм и 

191 

http://www.etnolog.org.ua


