
архитектуры, к замене линейных типов конструкций (балок, ферм, арок) 
пространственными вариантами в виде скорлуп-оболочек или 
перекрестно-стержневых композиций (А. А. Попов). Эти прогрессивные 
интенции в развитии архитектуры обусловлены в значительной степени 
успехами архитектурной бионики и утверждением принципов 
биоморфизма в архитектурном производстве.

Биоморфизм является одной из характерных черт так называемой 
органической архитектуры (Ф.Райт, Б.Дзеви). Ее важнейшие принципы: 
индивидуализация каждого сооружения, проектирование «изнутри 
наружу», связь архитектуры с природой, присутствие иррационального 
начала в архитектурном творчестве. Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке, 
созданный Ф. Райтом -  одно из ярких произведений органической 
архитектуры, по форме представляющее собой гигантскую
железобетонную улитку. Впечатляет новизна этой формы,
динамичность свободной пластики, образующей вневременное
пространство эстетического саморазвития природы.

М.М. Тимошенко,
кандидат архитектуры, доцент 1нституту aeponopmie 

Нацюналъного aeia^rno80 унiверситету (Кшв)

АРХ1ТЕКТУРА: К1БЕРНЕТИКА: НООСФЕРА: В.ВЕРНАДСЬКИЙ

Коротко викладаючи основш питання конвергентност^ точшше 
можна сказати когерентности Арх^ектури i 1нформатики, хотшось би 
зупинитися на трьох тезах.

По-перше -  видшити i осмислити визначну фундаторську роль 
кшвсько! украшсько! архггектурно-юбернетично! науково! школи в
становленш свггово! юбернетики, частини 11 -  шформатики.

Вщомо, що шдвалини свггово! кiбернетики були створеш 
А.Ампером та Н.Вiнером. Укра!нська школа юбернетики була закладена в 
50-х роках академшом В.М.Глушковим, котрий у 1973 р. випустив в 
Киевi першу в с в т  «Енциклопедто кiбернетики». Саме пiд його впливом, 
при безпосередшх контактах, виникла i стала на крило гумаштарна гiлка 
Юбернетши -  Архокiберматика, як тодi називали нову науку, яка 
поеднувала, конвергентувала, мистецтво архiтектури з кiбернетичною 
наукою. Очолив архоюберматику в 60-х роках на той час ще кандидат
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архНектури, завщувач вщдшом iнституту Ки!вЗДН1ЕП Д.Н.Яблонський. 
На захист докторсько! дисертаци по проблемi використання сучасного 
математичного апарату в архiтектурi житла взимку 1973 р. в Москву 
зiбралася вся архНектурна елiта. Питання змiг задати лише доктор фiзико- 
математичних наук з МГУ, а вщповщь -  доповщь Яблонського слухали 
бiльше трьох годин. Вже в 1991 р. в Парижi астрантка Д.Н.Яблонського 
О.Осадча-Догбян працюе в архггектором-шформатиком зi славетним 
Танге, створюючи проект транспортно! розв’язки на пiвднi Францii. На 
початку 90-х в паризькш бiблiотецi Beaus-art единою книгою на росiйськiй 
мовi (так дозоляли друкувати в Держкомпел) з питань використання 
математичного апарату в сучаснш архiтектурi була монографiя 
Д.Н.Яблонського по темi його докторсько! дисертацii.

Укра!нську школу архiтектурноi юбернетики розвивали в рiзних 
напрямках в Киев^ Полтавi, Харковi, Белгородi, ОдеЫ, Львовi: Г.1.Лаврик, 
М.М.Дьомiн, Л.Г.Дмiтрiев, В.С.Михайленко, С.М.Ковальов, В.В. Товбич, 
М.Мироненко, О.С.Слепцов та багато штттих.

По-друге, щодо перспектив iерархii, когерентностi об’еднання 
архНектури i кiбернетики, в тому разi iнформатики, хотiлось би 
сфокусувати увагу на планетарнш едностi «культурно! енерги» -  явиттп, 
котре провiщав президент Академи Наук Укра!ни -  В.1.Вернадський в 
сво!й генiальнiй працi 1938 року «Научная мысль как планетарное 
явление». Вш писав: «Энергия разума, высшего проявления мысли, 
которая вышла сегодня за межи отдельных личностей, роль которых стала 
и будет очень значительной, которые приходили к идеям планетарной 
мысли в своих интуициях и вдохновениях, стала двигателем жизни, 
двигателем цивилизации» (стор. 104).

Цю тезу, присвячену осмисленню i пiдтвердженню планетарно! 
едност iнтелектуальноi культурно! енергi! людства у формi ноосфери, вiн 
пiдтверджував багатьма прикладами з рiзних галузь наук, сформулював 
наступним чином: «Мы видим, как постоянно одно и тоже открытие, 
одинаковая мысль вновь зарождается в разных местах земного шара, в 
разные эпохи, без какой бы то ни было возможности заимствования». Саме 
це явище вщбувалося в Укра!ш, коли шд крилом наукових дослщжень 
iнституту Кiбернетики велися новаторськ розробки свiтового рiвня в 
галузi архiтектури. «Мы переживаем новое геологическое изменение 
биосферы. Мы входим в НООСФЕРУ -  в грозное время» (слщ читати у 
ХХ1 ст.). Йдеться про зростання «енергетично! культури людей», яке
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безпосередньо пов’язане з псих1чною, творчою д1яльшстю, з розвитком 
шту!ци, натхнення, мозку в вищих проявах життя на планеть Я к  можна 
бачити обри розвитку арх^ектури i, вщповщно, арх^ектурно! освтти, в 
такий надзвичайний для всього людства перiод? Спрощено свттова мережа 
iнтернету, кiбернетики-iнформатики виглядае як оболонка Земл^ як 
ноосфера, яку пророкував в далекому 1938 рощ Володимир Вернадський -  
наш укра!нський Провидець.

По-трете, як бачиться когерентшсть арх^ектури i iнформатики в 
майбутньому? Архитектура як найскладнiше, всеохоплююче мистецтво, 
безпосередньо об’еднуеться з багатьма видами мистецтв i наук. Вiдомо, що 
остов науки в будь-якiй галуз^ який не охоплюе усього !! наповнення, але 
охоплюе величезну масу знань, складаеться з таких складових: з лопки, 
математики i наукових експериментальних дослiджень, якi прогресують 
дуже штенсивно, без яких навiть лопчш i математичнi працi не е 
науковими.

Але тако! конкретики i беззастережно! обов,язковостi нема в творчiй 
дiяльностi людства -  «в релiгi!, традищях, щоденному побутi, в художнiй 
творчость..». Тому архiтектуру, архiтектурну освiту в якшсь мiрi слiд 
вiдокремлювати вщ загально! науки. 1й як «фшософии, архiтектуре надо 
учиться, но нельзя с помощью только ученья сделаться зодчим, 
философом» -  пише В.Вернадський. Метафiзичнi уявлення в
арх^ектурнш творчостi треба враховувати. Саме в умш т iнту!тивно 
вiдчувати, передбачати, враховувати синергетику безлiчi факторiв, полягае 
майстершсть зодчого i iнструментальна допомога архтберматики край 
необхiдна. Цю галузь планетарно! науково! думки слiд опановувати та 
диференщювати. Пророцькi думки з приводу ще! тези Вернадський 
сформулював наступним чином: «Мы видим, что огромная область 
явлений, имеющих свой научно закономерный, теснейшим образом 
связанный с социальным строем, а в конечном итоге со строением 
биосферы, а еще более НООСФЕРЫ -  мир художественных построений, 
несводимых в некоторых частях своих, например, в музыке или 
ЗОДЧЕСТВЕ, сколько-нибудь значительно к словесным представлениям, 
оказывает огромное влияние на научный анализ реальности. Управление 
этим, мало отражающимся в логике аппаратом познания для научного 
понимания реальности есть дело будущего» (стор. 147).
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Укра!нська школа, яка склалась в другш половинi ХХ ст. е надшним 
пщгрунтям для розумiння реальностi наступними поколшнями
архiтекторiв, якi, як вщомо, будуть кращi, талановитiшi нiж предки.

Г.Н. Ушаков,
кандидат архитектуры, доцент Китсъкого нацюналъного 

ушверситету будiвництва i архтектури

РОЗВИТОК 1ДЕЙ ДЕКОНСТРУКЦП 
В АРХ1ТЕКТУР1 К1НЦЯ ХХ СТОЛ1ТТЯ

1де! деконструкцп в архiтектурi, незважаючи на деструктившсть 
загально! назви, насправдi е сукупшстю досить конструктивних 
архiтектурних концепцш кiнця ХХ столiття.

Основними передумовами розвитку щей деконструкцп е: 
концептуальш пiдходи постмодернiзму, здобутки архiтектури 
експресюшзму та формальнi експерименти авангарду, розвиток 
комп’ютерних технологiй моделювання складних форм i поверхонь.

Архiтектори та арх^ектурш групи, що стояли на початку реалiзацn 
iдей деконструкцп наприкштр ХХ столiття: Г.Бенiш, Ф.Герi, Г.Доменiг, 
П.Ейзенман, Д^бескшд, Т.Мейн (група Morphosis), Е.О.Мосс, В.Пржс 
(разом з Г.Свiчинськi, група Coop Himmelb(l)au), З.Хадiд, Б.Чумi та ш.

Загальний розвиток iдей деконструкцп е досить рiзноманiтним. З 
метою узагальнення цих явищ можна виокремити кшька пiдходiв: 
деконструктивiзм порушення, деконструктивiзм iмiтацn руйнацп,
кубiстичний деконструктивiзм, аморфний деконструктивiзм.

Цi пiдходи отримали виявлення у об’ектах, загалом, у наведенш 
послiдовностi. Але зустрiчаються рiзноманiтнi форми синтезу цих пiдходiв 
у рiзний час, та досi спостерiгаеться активне застосування окремих 
прийомiв.

Деконструктивiзм порушення мае концептуальш кореш у тому, що 
арх^ектура «дозволяе собп> бути «неправильною» на вщмшу вiд 
прагнення модершзму створювати унiверсальнi зразки «правильно!» 
архАектури. В архiтектурнiй композицп це порушення проявляеться у 
порушенш взаеморозташування елементiв, у порушеннi форми самих 
елеменАв чи загально! моноформи будiвлi, у одночасному порушеннi 
взаеморозташування та форм елеменАв. При цьому вихщш елементи е

73


