
Висиовки. 1сторичний розвиток, зростання iianionanbuoT св1домост1, 
Д0СЯП1С11Е1Я гуман1тармих та природничих наук у II пол. X IX  ст. поставили 
перед арх!текторами безл1ч нових завдань, для яких необх1дно було зиайти 
адекватне архпектурне виражеиия. Була знайдеиа нова арх1тектуриа мова, 
основою якоТ став стиль споруди, часто вщокремлеиий в1д и иросторовоТ 
структури. Цей внутр1|пн1й конфл1кт зумовив специф!чне розум1иия 
поня'пя «стиль», який став не лише «одежею» для споруди, але й п 
символом, естетичним виразником п функц1ональиого зм1сту. Проблема 
вибору стилю стало важливою теоретичною проблемою архггекгури 
1сторизму у II пол. X IX  ст.

1сторизм сьогодн! е важливою тенденц!ею розвитку укршпськоТ 
apxiTCiciypH, що було зумовлено об’ективними процесами: формуванпям 
УкраТпи як незалежноУ держави i створепням украУнськоТ 1Юл1тичпоТ нац1Т. 
Таким чином, у 90-х роках X X  ст. в УкраТи! виникла ситуац!я надзвичайно 
под1бна до ситуац!|' у II пол. X IX  ст. Це п1дготувагю грунт для розвитку 
1сторичпого св1тогляду сучасних украТнських арх1тектор1в. Зверневтя до 
1сторичноТ спадщипи в актуальн1й творчост! гюродило проблему вибору 
стилю. В1дпов1дь на це запитання дае сам арх1тектор, керуючись власними 
перекопаннями, у тому числ! гюлпичними, спиравочись на знания 1сторпта 
культури, власний життевий досв1д. Отже, 1дея, одягнена в символ1ку 
стилю буд1вля, як i сотн! рок1в тому, залишасться основною теоретичною 
проблемою зодчого сьогодн!.
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EIIEIM  Б Т И Ч т  ОС1ЮВИ ФОР1У1УВА1111Я Al’X IT EK  I УРИ 
ХРИ СТИ ЯН СЬКИ Х ХРЛ1ЧОВИХ СМОРУД

А||0тац1я. В стат! розглянут! енергетичн! основи формуванпя 
арх1тектури християнських храмових споруд виходячи з теорп 
енергетичного розвитку BcecBiiy. Розглянуто нринципи побудови
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православних храмових споруд у минулому на приклад! Успенського 
храму та Софмвського собору в м. Киев!. Надан! деяк! в!домост1 щодо 
впливу еиергстики арх1тектурних форм на навколишне середовище.

Ключов! слови: енергетика, духовна енерг!я, арх1тектура храмових 
споруд.

Лпиогация. В статье рассмотрены энергетические основы 
формирования архитектуры христианских храмовых сооружений исходя из 
теории энергетического развития Вселенной. Рассмотрены принципы 
построения православных храмовых сооружений в прошлом на примере 
Успенского храма и Софиевского собора в г. Киеве. Предоставлены 
некоторые сведения относительно влияния энергетики архитектурных 
форм на окружаЕОщую среду.

Ключевые слови: энергетика, духовная энергия, архитек1ура 
храмовых сооружений.

Annotation. In the article energy bases of formation of architecture of 
Christian’s temple constructions, proceeding from the theory of energy 
development of the Universe are viewed. Principles of construction of orthodox 
temple constructions in the past on the example of the Dormition temple and 
Sophia’s cathedral in Kiev. Some data concerning the influence of energy of 
architectural forms on environment.

Key words: energetics, spiritual energy, architecture of Christian temple 
constructions.

l l o c i H i i O B K H  проблемы. У структур! еЕ1ергообм1ну на наш1й планет! 
людина займае особливу, визначну, роль, обумовлену метою п перебування 
на Земл!, яка нолягае у виробництв!, трансформуванн! та передач! косм!чно1' 
CHcpriT завдяки закладен!й Творпем складн!й снергетичн!й сфуктур!: тонких 
оболонок, енергетичних центр!в (чакр), мерид!ан та акапунктурних точек, 
що розм!щеп! безпоссредньо на ф!зичному т!л!. Головний зв’язок м!ж 
ф!зичними га тонкими т!лами зд!йснюеться чакрами — енергетичними 
центрами, кр!зь як! також !де прилив ! передача енерг!й р!зноТ частоти в 
Космос, па Землю, св1там та царствам, у т.ч. тваринному.

11аралельно в!дбуваеться пронес накопичування , кристшпзац!Т енерпй 
у сам!й людин!, у чарунках матриц! дуип, у чому й полягаг п розвиток, 
самоудосконалення. Удосконалюючи душу, людина виробляе р!зн! види 
снерг!й, юкрема духовну енерг!ю, яка е пайчист!шою, високояк1сною 
еперг!ею високочастотного спектру.

Мсги СТИТТ! - розкрити енергетичн! основи формування арх!текгури 
християнських храмових сгюруд та розглянути принципи Тх арх!тектурно- 
npocTopoBoV 1юбудови.

Внклид основною магср1илу. Для забезнечення виробпицтва, 
збират1я духовно'!' енерг!Т, що в!дгворюе ЛЕОдипа, та передач! и в lepapxiio 
bora ! була створена рел!г!я. Це такий смециф!чний механ!зм з! своТми 
ритушшми, молитвами та !ншими механ!стичними нроцесами, що 
забезпечують умови дг1я пропкання необх!дпих енергетичних pcaKuiii в 
орган!зм! людини та навколипшьому середовищ!.

128



Тому зрозум1ло, що мораль i моральн1сть е иеобх1дним режимом 
робота людини, який забезпечуе виробиицтво духовиоТ енерпТ. 1’олопиими 
елемеитами збираиия та передач! духовноУ еперпУ 1ерарх1чними системами 
стапи храмов! буд1вл! з Тхн!ми величавими куполами та золотими хрестами, 
що були до найдр1бп1|пих подробиць розроблен! Небесними 
Конструкторами, а буд1вр|ицтво Тхне зд1йснюва)юсь cneniiuibiio 
ищготовленими високорозвиненими душами з високою телепатичною 
чутлив1ст10, яка i забезпечувала точи1сть передач! пеобх1дпоТ 1пформац1Т. Ця 
Jiira людей згодом була названа арх1текторами, як! фактично були 
контактерами з особливим каналом косм!чного зв’язку та високим 
особистим 1н'гелекгом.

Ilepini архггектори в!дтворювали у кресленнях необх1дн1 форми 
храмових споруд, пот!м ут!люючи I'x у в1д|юв1ди1 буд1вельп1 матср1аии, та 
“запускали”  храми, закладаючи п1д куполом початкову косм1чну enepriio. 
Завдяки такому початковому 1мпульсу i розпочипав роботу весь 
енергегичний механ1зм.

riisniiue церкви стали будувати па енергокапалах Земл! з вих!дпими 
потоками, що вже не потребувало закладаппя еперг1й (пд куполами. 
Водпочас людип! було подано метод паходження особливих енергетичпих 
зон, або епергокапа)нв, де сл1д будувати церкви та храми.

Цей метод нагадуе лозох1дство, але зам!сть лози використовувалась 
iKona. Вона сприймала па себе пот1к косм1чпоТ енерпТ, сконцетрованоТ в 
деяких м1сцях земпоТ кул!, який входив у резонанс з епергетичпим полем 
1кони, бо вона в co 6 i песе зм1стовну та епергетичпу характеристику ro io  
святого, який зображений на Н1й, е концентратором епергп частоти певпого 
д1аназону. Якщо, наприклад, 1кону БожоТ Матер!, працюючи на частотах 
егрегора БожоТ Матер!, пронести над м!сцем виходу цього енергегичпого 
каналу, то вона починае обертатись, вказуючи зону, сприятливу для 
буд!вництва храму. Сл!д також зауважити, що це мала робити духовна 
людина, попередпьо очшценатижпевим постом ! молитвою.

Ц!каву !стор!ю буд!вництва Успенського Собору в Киево-Г1ечерськ!й 
Лавр! пов!домляе п’ятерик [7], де засв!дчепо, що арх!тектурпе вир!щепня 
храму БожоУ Матер! було дв!ч! явлено Святому С!мону з вказ!вкою щодо 
його габаригпих розм!р!в: ширипи, довжипи та висоти (20х30х50м), як! 
мали визцачатися за допомогою золотого поясу. В!п був передапий через 
батька св. С!мона як сакральний !нструмент, за допомогою якого 
арх!тектори та буд!вельпики зд!йснювали гармон!йне пропорц!ор)ування 
буд!вл! [8, 581.

Церква була закладена в 1073 роц! (в!дновлепа в 1996р.), для У(' 
буд!впицтва були залучен! чотири арх!тектори з Константинополя, що 
прибули до св. Антон!я та Феодос!я. Кожен !з них одночасно отримав 
вказ!вку щодо спорудження храму в!д БожоТ Матер!, яка з’явилась Тм у 
вигляд! цариц! з в!йськом [8, 65-66].

Дуже ц!кавим способом визначалось ! м!сце будування цього 
величного храму БожоТ Матер!. У перщий день по молитв! Лптон!я за його
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проханмям м!сце, на якому мала бути побудовама церква, -запишапось 
сухим, у той час як навколишия мюцев|'сть була вкрита росою.

На другий день, знов-таки но молитовному прохаиню св. Аитон1я, 
росою було визиачено м1сце побудови, а навкруги територ1я залишалася 
сухою.

Л на трспй день, коли на понередньо визЕ1аченому м1сц1 були вим1рен1 
золотим поясом та розм1чен1 габаритн! розм1ри храму, на молитовне 
нрохання св. Антон1я з1йшов вогонь з Неба i обналив рослинЕ|!сть та 
означив ямою, в тому самому м1сц1 остаточно затвердили його нравильне 
розташування [8, 68].

Дивовижним також було н о вср н е н и я  ж и в о н и с 1ИВ !з Константинополя, 
що мали нам!р утекти з Киева додому, побачивши надто велику церкву, 
значно бшьшу, н1ж ту, яку вони уявляли co6i i мали н розписувати. Але 
спроби Vxni рухатись униз по Дн1пру були марнимн - човен несло вверх. 
При цьому Голос 3 Неба Ym сп ов1 стив , щ о  во н и  мають гювернутись i 
виконати наказ [8, 70-71].

Для освячення Успенського Собору з Грец!|'були привезен! чудотворна 
1кона ВожоУ Матер! i мощ! святих, як! були покладем! п1д ст!ни собору.

Оскшьки церкви та храми будувапи на плюсових енергоканалах Земл! 
(де (ютоки enepriT спрямован! вгору), то параф1яни потрапляли п1д могутн1й 
енергетичний пот1к, який пробивав пробки, що утворювались у чакрах через 
ненравильну повед!нку людей, створюючи псредумови для Тхиього 
захворюЕШння. До того ж у храмах зд1йснювався 1нтенсивний енер100бм1н 
людини 3 Космосом: в!ддача накопичених енерпй та прийом нових. Усе це 
сприя:ю процесу оздоровления людей, покраи4енню Тхиього самопочуття, бо 
могутн1й енергопот1к у прим!щенн1 церкви також л!кв1дову1ив окрем! 
дефекти та вщхилення в евюргетичЕЕИХ структурах, тюсилював еиергообм1н, 
зм1цнював енергозахист. Оздоровления в1руючих у такий снос1б було 
певним заохоченням Вищою 1срарх1ею за в!ддачу духовноТ enepriT та 
удосконалення душ!. Не дарма ж стар! люди, як! пост!йно в!дв1дували 
церкви, жили довго та р!дко хвор!ли, бо в1дбувалось Тхне регулярно 
очип1ення i нормал1зування енергообм1ну.

До реч1, на початку дев’яностих рок!в у Киев! групою екстрасенс!в 
проводилась розчистка енергетичних канал1в р!зних рел!г1йних конфеЫй. 
Вони бачили все енергетичне павутиння, що гюеднувало забруднен! ценфи 
3 могутн!ми каналами р!зних конфес!й та Тхн!ми головними центрами - 
осередками.

Як в1домо, християнська церква гюбудована на вченн! Христа, який 
нрин1с людям нову !деолопю, нове вчення (Новий Запов1т), нов! моралып 
принципи (10 заповщей). Косм!чне завдання Icyca Христа гюлягало в: 
подальщому удосконаленн! дущ; гйдготуванн! Тх до еволюц!йного переходу; 
переведения людства на виробництво нових вид!в енерг!й [6].

У зв’язку 3 цим необх!дно було створити, така зван! перетинки.
Нерща (коса) перетинка - це ф!льтр низькоТ частоти; друга довга 

(горизонтальна) - це ф!льф середньоТ частоти, а верхня перет инка - ф!льтр
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високоТ частоти. Гаким чином енерпТ, що проходять знизу нгору (у Космос) 
очии;уються й випром1нюються з кожного фшьтру до в1дпов1дпого 
косм1чного енергонакопичувача.

Хресги та куполи гюкриваються золотом, оск1льки саме золото е 
найкращим пров1дником та накопичувачем тонких енергш. Здаппсть 
приймати р1зноманпиий спектр енерпй знаходиться в певн1тивних якостях 
(любов, чистота, доброзичлив1сть, мужн!сть, миролЕобн1сть т. in.). Icyc став 
моральним еталоном, у якому сконценгрован! так! найкра1ц1 людськ! якост!, 
досягаючи яких людина виробляла енергм вищого гатунку, необх1дн1 
1ерарх1чЕ1им Системам Бога. Иевипадково християнська рел|'г1я стала 
пров1дною рел1г1ею саме на т!й територ1У, яка в1дпов!дас за виробництво 
енергнлюбов!,-в КиУвськ1й Pyci.

Зг1дно 3 х р и с ти я н с ь к и м и  трад иц1ям и б уд 1 вниц тво  х р ам о ви х  сн о р уд  
православного християЕ {С1ва зд 1 й сн ю вало сь  нерт за все ча двома 
п ап рям кам и .

Перший народився в VI ст. н. е. is застосуванням куполыюТ базшпки, 
яка нрийшла на зм!ну звичайним базил1кам - комнактним об’емно- 
планувальним снорудам з п1двищеною середньою частиною.

/1,ругий, в1домий ще в V ст., - хрестово-купольний, з нрямокугним 
планом, у який внисаний хрест. Купол у перших храмових спорудах 
спирасгься на B iiy  rpiuini ст1ни, а надал! - на стовни чи колони, зв1лы1яючи 
внуф11шнй npocrip для покран^ення ефективност! енергегичних процес!в, 
тобто якост! богослуж1ння. Церкви цього типу будуються р1зпих 
модиф1кац1й, здебшьшого з трьома - п’ятьма нефами; одним, трьома, 
п’ятьма, дев’ятьма чи тринадцятьма куполами.

3 енергегичноУ точки зору купол в1д1грае роль концентратора та 
накопичувача енерпй р1зних частот. 13!д його форми залежиП), у якому 
частотному д1апазон1 працюватиме споруда.

Досл1дження, проведен! M.IO. Шмонадом та A.I. Цигановим, дозволили 
встановити характер розподшу фонових еЕ1ерг1й форми в р1зЕ1их куЕЕОЛЕ,Ешх 
коЕ1струкЕ11ях. Конструкц!Т купол1в класичних зразк!в однор1дЕЕоТ структури 
(собор Санта Мар!я де ля Ф!оре у Флоренцп, собор у Тод!) створЕОЕОТЕ» м’як! 
енергетичЕЕ! поля як зови! куЕЕОла, гак i в Ентер’ср!.

У Е^ибулеЕЕОд!бЕЕих ку п о л ах  утворЕО Ю ться конусопод1бЕЕа с т р у к т у р а  у 
верх1Е1й ч а с ти н !, ус1чеЕЕоТ сф ери  - у  середнЕЙ т а  цил1Е1дричноТ- у  6 a p a 6 a E ii.

Дуже ц1кавим виявився результат Еюбудови пол!в у всесв1тньов!домому 
ПаЕЕтеоЕП, де купол мае 8-метровий отв!р (комплюв!й), кр!зь який, однак, не 
проникае волоЕа п!д час доЕцу. Як виявилось, Е;е обумовлеЕЕО тим, що 
утворюЕоться енергетичЕЕ! викиди у вигляд! факел!в.

Зак0ЕЕ0м1рЕЕИм е те, щ о й актив1зац!я високочастотЕЕи х  еЕЕергсЕичних 
цептр!в л ю д и н и  (сьо м о Т  т а  ш остоТ  ч а к р ) в1 дбуваеться са м е  у  п1дкупо;ЕЬЕЕих 
просторах .

Безпосередньо п!д куполом, у центр! енергегичних поток!в, 
розм!щусгься альтар!, де I в!дбуваеться священослуж!ння.
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А завершуе купол хрест, який е антеною з в1дповщними фшьтрами, 
(псретииами). Перша (коса) перетинка - це ф1льтр низько|' частота; друга, 
довга (горизонтальна) - це фшьтр середньоУ частоти, а верхня нсрстинка- 
(|)!льтр високо|' частоти.

1'аким чипом encpriV, що проходять зиизу вгору (у Космос) 
очищуються й ципром1нюються 3 кожного фиштру до в1дпов1дного 
косм1чного енергонакопичувача. Хрести та куноли покривавоться золотом, 
ocKuibKH саме золото е найкратим провщником та наконичувачем тонких 
енерг1й.

Здагн1сть нриймати р1зномаЕ|1гний спектр енерг1й знаходиться в певн1й 
залсжносп в1д кшькост! глав (кунол1в, хреспв). Так, наприклад, 
Володимирський Собор у Киев! нриймае 12 вид1в enepriY, маючи 7 
кунольних завершень.

Лле головн! конструкц1|, що забезпечують як1сне приймання, 
грансформування, нсобх!дних Космосу енерг1й, корегуючи ф1зичн1 
копс1рук1'ив1н особливос'г!, знаходяться па топкому план! й ф1зичннм оком 
не ф1ксуються.

Ц1каио зауважиги, що роль концентратора тонких енсрг1й куполами 
була гндтверджена uie в 1950-х роках 1нженером Джорджем Ван 1’есселем. 
Bin збудував кунольну структуру (так званий !негратрон ), яка вт1лювала 
1деТ омолодження Лах1вського. Завдяки попередньо розраховаиим 
параметрам (39x50 фут!в) купол в1дбивас та ко1щентруе певний д!апазон 
енергетичних частот, як1 позитивно впливають на людину, омолоджуючи 
кл!тини н оргаи1зму [2J.

Усвщомлення енергетичних процес1в, як! в!дбуваються в Космос!, 
навколишньому середовищ!, в людин! та безносередня Тх залежн1сть вщ 
форм, що використовують арх1тектори у сво'ш практиц!, накладае величезну 
в1дпов1дальнють при проектуванн! храм1в [3].

Висиовки. Досл1дження енергетичних процес1в, як! в1дбуваються в 
ршвколи1нньому середовищ! за допомогою б1олакац1йних метод1в, 
фотографування jio jub  р1зних часготних характеристик (акустичн! ф1гури 
хладн!) та кирл|’ан1вськ1 фотографн аури р1зних об’ект1в надають 
просктувальпикам копкретн! мегодичп! поради та застереження. Зараз уже 
нсобх1дно враховувати не тшьки широков!дом! структури енсргстичного 
каркасу земиоТ кул1 (л1н1й Хартмана та Kyppi) геогтатогеЕш! зони, а й 
енергетику геометричних форм, зокрема так зван! розкренування, 
прямокутн! арки тощо.

Снорудження такого непростого типу буд!вель, який, до рсч1, зветься 
Сакральним, (священний, потаемний) потребуе знань про м1сце будови, 
наявн1сть в1дпов1дних енергоканал1в, сакральних принцип1в храмовоУ 
нобудови тощо.

Ще П!фагор i Галшей визначали, що Сакральн! математичн! принципи 
е основою енергетичних процес1в, як1 вщбуваються у ВсесвЫ. А nauii дави! 
KOJieiH та буд1вельники використовуючи у своУй практичн1й д!яльност1 
прилади, моделюючи гармон1зован! математичн! ряди (зокрема м1рну

132



сажень) та сакральн! принципи пропорц1оиування, створювапи споруди 
Божественних пропорц!й.

Тонке нюансування середовища створювапо своерщний в!брац1йно 
напагоджений 1нструмент впливу на духовний стан людини, активно 
сприяючи удосконаленню душ!. До числа таких сноруд, безумовно, 
належить Ки'шський СофГ|‘вський Собор багатоглавий красень, 
Михайл1вський Златоверхий Собор та б!льш1сть Лаврських сноруд [5].
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Aiiorai(iii. Зм1ст арх1тектурноТ форми визначасться тими функц1ями, 
як1 вона peaiii3ye. Проте не вс1м функц1ям у сучасному проектупанн! 
прид1ляеться належна увага. Найменше сьогодн! враховуються в 
арх1тектурних формах ]деолог!чна та 1нформац1йна функц1Т. Як приклад 
поважного ставлення до цих функцт наведен! культов! об’екти 
украТнського бароко та Самаркандський мавзолей Гур-Ем!р.

Ключов! слова: архггектурна форма, функц!я, !нформативн!сть, 
!зоморф1зм.

Аннотация. Содержание архитектурной формы определяется теми 
функциями, которые она реализует. Однако не всем функциям в 
современном проектировании уделяется должное внимание. Меньше всего 
сегодня учитывается в архитектурных формах идеологическая и 
информационная функции. В качестве примеров уважительного 
отношения к этим функциям приведены культовые объекты украинского 
барокко и Самаркандский мавзолей Гур-Эмир.
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