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Вступ 

Актуальним завданням людства, в умовах глобалізації та мегаурбанізації є 

збереження пам’яті, відображеної у архітектурних середовищах міст. Сучасні 

міста залишаються синтезами пам’яті та «полігонами» для репрезентації 

культур. Потреба у самоідентифікації з довкіллям, збереження багатоаспектної 

пам’яті, матеріалізованої у просторі міста, залишається однією із пріоритетних 

потреб суспільства. 

 

1. Сучасний стан проблеми відображення пам’яті в архітектурних 

середовищах міст  

Постановка проблеми. Культурна спадщина є «орієнтирами в уявленнях 

про часо-простір середовища попередніх поколінь» [10, с. 248], а також засобом 

самоідентифікації мешканців сучасних міст. Адже сприйняття архітектурного 

середовища міста його мешканцями є «важливою якістю міста, яка 

сформувалась у ХХ та ХХІ століттях» [7, с. 365].  

У архітектурних середовищах міст відбуваються безперервні процеси 

громадської та державної репрезентації, накопичення пам’яті. Пам’ять 

суспільства – «…процес, за допомогою якого суспільство актуалізує і 

переформyльовує своє сприйняття минулого …», – узагальнює П. Гірі. [3, с. 

342]. Формування доктрини пам’яті є пріоритетами внутрішньої політики 

державної та засобам національної безпеки. 

Тому вивчення архітектурного середовища міста у контексті збереження 

пам’яті є важливим завданням, що потребує міждисциплінарного підходу до 

його вирішення. 



Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремих аспектів 

досліджуваної проблеми торкались праці таких науковців: В. Асмуса, П. Гірі, 

Я. Гейла, М. Ботта, А. Грюнбаха та інших; розвитку середовища міста: 

М. Реймерса, В. Шимка, К. Лінча, М. Міхайлова, Ю. Шкодовського, 

С. Шубович, А. Рудницького, В. Глазичева, З. Яргіної, В. Тимохіна, Б.  Черкеса, 

А. Крашниченка, А. Пестрякової, С. Хасієвої, А. Іконнікова та інших. Одним із 

напрямів роботи ЮНЕСКО є «…за порятунок від загальної втрати пам’яті» 

[16]. 

Метою дослідження є розкриття місця «пам’яті» у архітектурно-

дизайнерській діяльності в середовищі міста, в контексті його сприйняття та 

міської естетики.  

 

2. Категорія пам’ять у міському середовищі у контексті його естетики 

та сприйняття.  

Виклад основного матеріалу. Основними ознаками інформаційного 

суспільства, що відображають, у більшості країн світу, актуальний розвиток 

постіндустріальних суспільств є: забезпечення однакового доступу мешканців 

до основного ресурсу – інформації, їхньої співучасті у житті суспільства, а 

також створення умов для самореалізації людей із обмеженими фізичними 

можливостями [11]. Вони матеріалізуються у міських просторах та творять 

«якісні» середовища міст. Проте сучасні міста і надалі залишаються полігонами 

для матеріалізації пам’яті різних культур та груп в історичному контексті.  

Архітектурні середовища різних груп міст характеризуються різним 

соціально-культурним потенціалом. Розрізняють європейські, азіатські, 

африканські та американські міста [21]. Необхідно зауважити, що під 

соціально-культурним потенціалом міста розуміють узгодження параметрів 

міського середовища до потреб мешканців [20, с.71] та здатність міської 

спільноти до розвитку і репрезентації у просторі через самоусвідомлення [4, с. 

19].  

Ставлення людства до міст є багатозначним, адже воно створило довкола  



себе складне довкілля та не навчилось жити у гармонії з природнім 

середовищем. М. Ф. Реймерс вперше системно розтлумачив поняття 

«середовища» та розкрив його компоненти – взаємопов’язані підсистеми: 

природне середовище; «друга природа»; штучне середовище - «третя природа» 

та  соціальне середовище [15, с.12–13]. 

Взаємодія та «боротьба міста і природи» відображає розмаїття зв’язків 

людини та природи та творить естетику міста [22, с.93–94]. Головні категорії 

сприйняття та оцінення людиною міста зображено на рис. 1 [23]. 

 

 

Рис. 1. Сприйняття та оцінка міста людиною [23] 

  

Ці категорії людина оцінює також і в природному ландшафті. Зокрема 

ландшафт і мікроклімат є підґрунтям формування будь-якого міського 

середовища та зумовлює його функціонування. Для різних міст роль природно-

кліматичного чинника загалом і окремих його елементів, зокрема, неоднакова 

(табл. 1). Наприклад, міське середовище міст формують особливості рельєфу 

(місто в горах, на рівнині), або близькість до моря, океану, іншого 

«екстремального» кліматичного району (місто в пустелі) [20]. 
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Таблиця 1 [23] 
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Естетика середовища є однією з найважливіших його ознак, відтак впливає 

на людину водночас із простором. Естетичні проблеми розвитку архітектурного 

середовища є багатоаспектними та потребують міждисциплінарного вивчення. 

Ці архітектурно-просторові середовища змінювались з плином часу , 

віддзеркалюючи суспільні розвитку та культуру мешканців, водночас 

накопичуючи пам’ять міста. 

Водночас просторова організація середовища міста зумовлюється 

сукупністю біологічних та соціально-культурних потреб мешканців та туристів. 

Еволюція потреб спричиняє зміну просторової організації міського середовища 

[5, с.126–127]. Як відомо, до основних груп потреб, що визначають функції 

середовища належать1: фізіологічні (харчування, відпочинок тощо); фізичні, 

зумовлені соціальними зв’язками («якістю», «комфортом» середовища тощо); 

соціальні (спілкування, «рівності», «справедливості» тощо); інтелектуальні 

«пасивні» (пізнавальні, «пасивно-естетичні» тощо) та «активні» (креативні, 

формування змістовного творчого середовища праці і відпочинку, 

самовираження) [17]. 

А. Крашенніков узагалюнює: «двір, вулиця, провулок, сквер – це не тільки 

елементи урбанізованого середовища, але й об'єкти, що втілюють людський 

досвід, соціальні та культурні цінності. Кожен з них є посередником певного 

емоційного стану, певних норм поведінки … необхідно розглянути 

психологічні закономірності, що зв'язують сприйняття та поведінку людей з 

параметрами просторової структури міського середовища» [9]. 

Архітектурні середовища міст характеризуються різним «емоційним 

змістом». Так під емоційним змістом середовища розуміють сукупність 

почуттів і настроїв, які виникають у людини від сприйняття середовища, це 

діалектична єдність протилежностей «настроїв», «відтінків», «мотивів», які 

утворюють різні ситуації, що похідні від типів базових емоційних відчуттів. До 

них В. Шимко відносить такі: монументальність (велич, парадність); камерність 

1 Відображалось у середовищі міст та його наповненні. 
                                                           



(довірливість, інтимність); «діловитість» (конструктивність, раціональність 

зав’язків) та релаксація [5, с. 150–152].  

Якого емоційного змісту вносить процес відображення багатоаспектної 

пам’яті в архітектурне середовище міста: європейського, американського, 

африканського, азіатського? Зокрема «місця-пам’яті», об’єкти-символи, 

символічні простори, пам’ятники, меморіали, меморіальні парки тощо? 

Відомо, що важливу функцію в естетичному сприйнятті архітектурного 

середовища відіграють асоціативні можливості людини [13, с. 59–60], а . 

«міфологічний тип свідомості» є підґрунтям сприйняття [18, с. 107]. Ведучи 

мову про емоційний зміст середовища американського міста, в аспекті 

збереження пам’яті, ми отримаємо відповідь насамперед про трагедії, «про 

злочини проти людяності», а саме у свідомості спалахне меморіальний парк 

«9/11» (рис. 2) та меморіал Пентагону (рис. 3), азіатського – Меморіальний 

«Парк Миру» у м. Хіросімі2 (рис. 4), європейського – «місця-пам’яті» 

Голокосту (рис. 5-6), африканського – Меморіал жертвам геноциду в Руанді 

(рис.7).  

Так, меморіальний парк «9/11» у Нью-Йорку (США, арх. М. Арад зі 

студією ландшафтного дизайну «Петер Валкер») влаштований на місці веж-

близнюків Всесвітнього торгового центру (рис. 2), який було зруйновано під 

час терористичної атаки 11 вересня 2001 року [12] (на території площею понад 

32 000 м2). У комплексі сквер та меморіальні фонтани-каскади заввишки 9,14 м, 

форма яких повторює контур зруйнованих веж, а площини граней містять імена 

жертв теракту. Під сквером – музей трагедії, де влаштовано експозицію-історію 

Всесвітнього торгового центру, а на гранітних дошках закарбовано імена 983 

людей, які загинули у цей день [24] . 

Меморіал Пентагону (диз. Дж. Бекман і К. Кесмен, 2008 р.) було 

встановлено у пам’ять про сто вісімдесят чотьох осіб, котрі загинули на борту 

літака авіаліній «American Airlines» 11 вересня 2001 року, під час терористичної 

2 Центральна зона становить 0.4000 га, а буферна – 42,7000 га. 
                                                           



атаки будівлі Пентагону. Комплекс меморіалу утворюють 184 освітлених лавки 

з іменами усіх жертв (на території площею 7800 м2) [6]. 

   
Рис. 2. Меморіальний парк «9/11»  

 

   

Рис. 3. Меморіал Пентагону 

 

Меморіальний «Парк Миру» у м. Хіросімі3 (рис.4), заснований на місці, де 

6 серпня 1945 року вибухнула, вперше у історії людства, атомна бомба від 

впливу і наслідків якої загинуло – 350–400 тис. осіб [25]. 

а.  б.  в.  
Рис. 4. Меморіальний «Парк Миру» у м. Хіросімі 

 

Місця-пам’яті трагедії Голокосту оповили європейські міста. Наприклад 

«Меморіальний парк Рауля Валленберга» (рис. 5) розташований у 

внутрішньому подвір’ї міської синагоги Будапешту, зведеної у 1859 році 

3 Центральна зона становить 0.4000 га, а буферна – 42,7000 га. 
                                                           



віденським архітектором Л. Ферстером [1]. Його влаштовано у пам'ять про 

600 000 вбитих під час Голокосту євреїв Угорщини. У центрі композиції - 

металева плакуча верба (скул. І. Варги, 1991 р.), яка нагадує зламану менору – 

«Дерево Життя» (рис. 5-а), а на листі закарбовані імена жертв. Поряд з 

кладовищем (рис. 3-б,в) та синагогою, на місці будинку, у якому мешкав 

засновник сіонізму Теодор Герцль, на честь якого названо площу перед нею – 

Єврейський музей [1]. 

а.  б.   
Рис. 5. Меморіальний парк Рауля Валленберга у м. Будапешт 

 

  

  
Рис. 6. Меморіал замордованим євреям Європи у м. Берлін 

 



Меморіал замордованим євреям Європи у Берліні (арх. П. Айзенман) – 

пам'ять «про жахливі злочини…, про шість мільйонів знищених євреїв» [8]. 

Комплекс (територія 19 000 м2) формують бетонні стели - 2 711, які різняться 

висотою [14].  

А африканське місто накопичує пам’ять про новітній геноцид… Меморіал 

жертвам геноциду в Руанді 1994 року, здійсненого тимчасовим урядом 

держави, етнічною більшістю – «хуту», що прийшла до влади у результаті 

військового перевороту. Вони стратив етнічну меншість – «тутсі» та «хуту», 

осіб поміркованих політичних поглядів [2]. На стіні пам’яті закарбовані імена 

невинно убієнних руандійців, «за 100 днів», неймовірно – близько 800 тисяч 

чоловік [19]. 

Необхідно зауважити, що у 2010 р. Меморіал жертвам геноциду в Руанді 

(дизайнери Ленглендс та Бел) встановили також у Лондоні, на площі біля 

собору Соутварк (рис. 8) [26]. 

    
Рис. 7. Меморіал жертвам геноциду в Руанді 

 

  
Рис. 8. Меморіал геноциду в Руанді в Лондоні, 2010 р. [26] 

 



А. Грюнбаг влучно узагальнює, що «місто-театр пам’яті» на арені якого 

«…розігруються епізоди надбань і втрат…». І саме завданням архітектора є 

«зміцнення міської пам’яті, внесок до міської багатошаровості» [27, с.56].  

 

Висновки 

У цій роботі застосовано міждисциплінарний підхід до розв’язання 

проблеми відображення та збереження пам’яті в архітектурному середовищі 

міста. Запропоновано розглядати процес матеріалізації багатоаспектної пам’яті 

людства у просторі різних міст (європейських, американських, африканських, 

азіатських) на різних рівнях, у контексті міської естетики; особливостей його 

сприйняття інгрупами та самоідентифікації аутгрупами з «якісними» 

середовищами інформаційних суспільств.  
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ЗМІСТ 

Вступ 

1. Сучасний стан проблеми відображення пам’яті в архітектурних 

середовищах міст. 

2. Категорія пам’ять у міському середовищі у контексті його естетики та 

сприйняття. 

Висновки 
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