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АНОТАТТГЯ

Дослiджено iсторiю походження флюгера, його функцюнальне та естетичне призначення. Простежено регюнальш 
особливостi флюгер1в в Украшт Також дослiджено символiчне значення фiгур, що прикрашають дахи будинюв. 
Запропоновано приклади використання флюгера в aрхiтектурi сучасного мiстa.
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1. ВСТУП

Цiкaвi фiгурки -  флюгери -  на вежах, шпилях та 
верхiвкaх покрiвель iсторичних споруд ми звикли сприймати 
як своерГдний символ минуло! епохи, а на сучасних будiвлях 
-  лише як звичайний декоративний елемент архпектури. Це 
надзвичайно яскрава окраса, що допоможе надати не лише 
великш iсторичнiй спорудi, а й шдивщуальному будиночку 
завершеного вигляду. А головне, не слад забувати, що це ще 
й точний метеоролопчний пристрiй для вимiрювaння 
напряму та сили впру. Так флюгер поеднуе у собi 
привабливий вигляд та користь, завдяки чому знову набувае 
неабияко! популярностi.

2. МЕТА РОБОТИ

ДослГдити iсторiю виникнення флюгера, його принцип 
роботи. Визначити функцiонaльне призначення. Простежити 
регiонaльнi особливостi флюгер1в в Укра!ш. ДослГдити 
символiчне значення найбшьш популярних фiгурок, що 
прикрашають дахи будинюв та споруд не лише в Украгнр а й 
по всьому свпу.

3. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Флюгер (вiд нiдерлaндсько! vleugel — «крило») — 
пристрш для визначення напрямку i швидкостi вггру, один з 
давшх винаходгв людства. [1]

Принцип роботи флюгера
Головним призначенням флюгера е визначення напрямку 

та швидкостг впру, для чого достатньо спостерггати за 
змгною положення флюгарки. Вона складаеться зг 
спецгально! противаги i металево! пластини, оскгльки саме 
така конструкцш здатна надати можливгсть флюгеру 
рухатися у напрямку впру.

У бшьшосп випадкв пластина -  
плоска фггура, яка повинна бути точно 
збалансованою зГ встановленою 
противагою. При цьому навантаження з 
одте! зГ сторгн повинно бути знижено до 
мшмуму. Для кршлення приладу 
використовуються спещальш гшьзи з 
металу, я к  забезпечують !й можливГсть 
вгльного руху в будь-якому напрямку.

В о с  передбачене також кшьцеве 
вирГзьблення, а в гшьзГ зроблеш невелик

отвори, розмГри яких точно вадповадають гвинтовр що 
використовуеться для закршлення.

Iсторiя виникнення
Найперший флюгер, як вщомо Гсторикам, був

розмгщений в Афшах на Башт Впр1в, вгн був створений 
приблизно в 48 р. до н.е.. Вважають, що автором проекту 
восьмикутно! башш е астроном з Юрр -  Андрошк. 
БудГвництво прикрашав фриз, який символГчно прикрашали 
зображення восьми впр1в, а флюгер, що розмгщувався 
посередине був заввишки твтора метри та зображував 
грецького бога глибин Тритона - одного Гз восьми бопв. 
Отже, з того моменту, а саме моменту появи, флюгери, окрГм 
основного, мали ще й символГчне значення.

Цей звичай зберГгався протягом столик Так, фггурка 
швня була найпопуляршшою в ус1 часи. Дои англгйською 
флюгер мае назву «weather cock», що досл1вно 
перекладаеться як «погодний швень». РГч у им, що цей птах 
традицгйно вважався символом пильностр йому
присвоювали рГзноманит мапчш властивостк Швень не 
тшьки сповщав сво!м криком про настання кожного нового 
дня, але також, за народними повГр'ями, вГдлякував нечисту 
силу, попереджав про можливГ хвороби, вщганяв ввд будинку 
злодш Г навГть попереджав пожежГ [4]

1нша постать твня - християнський символ. Так, в IX 
столГттГ Папа Римський видав указ, згГдно з яким кожен 
католицький храм повинен був бути увГнчаний фГгуркою 
твня - символом церкви Г апостола Петра. Саме з цього 
моменту флюгери у виглядГ пГвня почали з'являтися на дахах 
католицьких соборГв.

Свое символГчне значення мае будь-яка фтурка: птах з 
розправленими крилами (наприклад, орел) захищае вГд 
ворогГв, кГшка - символ безпеки Г домашнього затишку, лев - 
переваги Г сили, корабель - цГлеспрямованостГ Г сили духу, 
ворона - спритностГ, сажотрус - сГмейного вогнища Г т. д. В 
середш вжи в Сврот флюгер на веж замку зазвичай 
зображував герб феодала.

У всГ часи флюгери користувались неабиякою 
популяртстю Г архитектура Укра!ни не е винятком. Гуляючи 
вулицями столицГ можна побачити на верхГвках будГвель, як 
вторичного значення так Г сучасних споруд, надзвичайно! 
краси фжурки. Так, верхГвку будавлГ рГчкового вокзалу 
прикрашае стрГмкий вприльник, покритий сухозлиним 
золотом. НацГональний академГчний театр опери та балету 
Укра!ни Гмеш Т. Г. Шевченка, заснований 1867 року, мае на 
даху два флюгери, що зображують грифони. Прогулюючись 
майданчиками довкола лялькового театру, можна побачити 
на його банях тендГтнГ флюгери у виглядГ прапорцГв та

22



Марина Бондарчук

твникш, що жваво кружляють вiд кожного поруху впру. 
Замок Рiчарда Левове Серце в КиевГ -  поетична назва 
будинку на Андрйвському узвозц унжально! пам’ятки 
архпектури у стилi британсько! неоготики початку 20 
столптя. Прекрасному фасадовi додае величностi загадкова 
башня i3 залiзним прапорцем на шпилi.

Великим розма!ттям флюгерГв славиться Львiв. Флюгери 
у Львовi з‘явилися давно, ще у XIV ст.. Флюгерами був 
оздоблений фасад Низького замку. Про це згадуе у свош 
хронiцi Бартоломей Зiморович: пiд час вiдбудови замку 
староста Анджей Бажи «... верхш яруси замiсть пiрамiд та 
прапорщв (флюгерiв тако! форми) вазонами та кубками з 
вушками приздобив...». На ратушнш вежi флюгер 
встановили тсля !! надбудови у 1619 рощ. Вш був залiзний, 
у формi лева, який тримае в передшх лапах три пагорбки та 
зiрку. МГщани називали його лапдно «левенятком». Стояли 
флюгери i на храмах Львова. Зокрема, на дзвшищ монастиря 
бернардишв стояв флюгер iз написом ажурними лттерами 
«Michael fecit victoriam» (св.Михаш творить перемогу). 
Флюгери прикрашали i дах костелу Кармелтток босих, i дах 
шпиталю бонiфратiв. А той, що ниш сто!ть на костелi 
Gзу!тiв, виконано у формi силуету ангела.

Чималу славу мають флюгери файного мiста Тернопiль. 
Одна з оригшальних робтт прикрашае будинок по вулицi 
Валовiй. На нш ют iз розкритим ротом тримаеться передшми 
лапами за шпиль, а до нього, в свою чергу, ззаду 
причепилося мишеня. На розi бульвару Шевченка та вулицi 
Кульчицько! придивившись можна побачити 7 ластвок, якi 
грацiйно летять одна за одною. Найбшьш загадковим 
виявився флюгер, який прикрашае будинок державного 
казначейства по тому таки бульвару Шевченка. Неозброеним 
оком здаеться, що там шабаш вiдьом. Виразно видно мюяиь 
та зiрки, а ось що знаходиться мiж ними -  голова сови, чиесь 
обличчя чи ще щось доводиться лише здогадуватися. На 
верхiвцi будинку напроти «флюгерна класика» -  жар-птиця. 
Швидюсть та напрям впру на перехрестi вулиць Чорновола 
та Коперника допомагае визначати стршеиь. Традищя 
встановлювати флюгери продовжуеться i ниш. Серед 
новобудов слщ вiдмiтити будинок на проспект! Бандери, 2, 
де можна побачити ворону, милу, мюяць та позначення 
сторiн свиу. Цифра з роком вГдкриття та елегантну роботу 
ковалiв зображенi на торговельному центрi «Атрiум».

Флюгери завжди були надзвичайно популярнi у 
домовласникiв. Наприклад, в Вiкторiанську епоху виникли 
навпъ спецiальнi цехи для !х виготовлення, тому що 
майстри-одинаки вже не могли задовольнити попит, що 
росте. Схожа тенденщя спостерiгаeтъся i сьогодш, причому 
за своею рiзноманiтнiстю сучасш флюгери нирохи не 
поступаються старовинним. [2]

Але чи е сучаснш людин якась практична користь вщ 
флюгера? Як з'ясувалося - так. Справа в тому, що 
метеоролопчш прогнози зазвичай робляться для вГдносно 
великих районiв або досить великих населених пунктiв i 
завжди мають деяку неточнiстъ у часi. До того ж точшсть 
прогнозiв часто залишае бажати кращого. А домашш 
метеостанцi! напрямок виру визначити не можуть (до речi, 
сучаснi метеорологи й авiацiйнi служби використовують для 
визначення напрямку та сили вгтру саме флюгери, але вже 
бшьш складно! конструкци i контрольованi електронжою).

Яким мае бути флюгер?
Власники приватних 6удинкГв хочуть придбати вирГб, 

який вщповГдае стандартам якостт А саме: довговГчшсть, 
стшюсть до корози та надшшсть Для того, аби вадповадати 
вимогам флюгер виготовляють зГ високовуглецево! 
холоднокатано! сталГ Даний матерГал мае вщмшнГ

характеристики мщност! та витривалостт А для того, щоб 
збшьшити термш експлуатаци та захистити вирГб вщ 
негативного впливу зовшшнгх факторГв, таких як дощ, снг 
та сонце, використовуеться цинковий грунт, порошкова 
фарба та лак.

Флюгери в сучасному виконаннГ — красивГ вироби, 
створенГ з урахуванням актуальних напрямкГв. 1х 
виготовляють майстри, яю володГють досвГдом, талантом i 
фантазГею. Для досягнення Гдеальних результатГв вони 
використовують лазерну рГзку. Це передова технологш, для 
яко! характернГ важливГ переваги. ПГд ними маеться на увазГ 
мГнГмальна деформацГя металу, висока стушнь точностГ, 
вГдсутнГсть механГчного контакту з деталлю. Це позитивнГ 
властивостр завдяки яким гарантуеться хороший результат. 
Майстер легко управляе лазерним променем i здГйснюе 
порГзку металу по фшурному контуру. ВГн створюе флюгери 
будь-якого ступеня складностй

Металевий флюгер, виготовлений зГ знанням справи, — 
справжнш шедевр, який надае будинку шдивГдуальш риси. 
ВГн створюеться на тдставГ попередньо розробленого 
проекту. Майстри придумують оригГнальнГ Где! i втшюють !х 
у життя. Тому покупщ можуть замовити флюгер, виконаний 
у виглядГ тварини або казкового персонажа. Це залежить вГд 
особистих побажань. [5]

4. ВИСНОВОК

Таким чином, флюгер залишаеться одним з найбшьш 
доступних i при цьому досить простим i досить точним 
пристроем для передбачення погоди.

Безумовно, флюгер стане оригшальною прикрасою для 
будь-якого будинку, надавши йому гармоншний, завершений 
вигляд. I цГлком можливо, що це нехитрий пристрГй не раз 
послужить добру службу мешканцям будинку, завчасно 
попередивши !х про насування негоди або, навпаки, про 
сприятливу погоду для прогулянки чи пшшка.

Флюгер -  це дивовижний витвГр мистецтва, який можна 
помГстити на лише на дах шдивГдуального будинку, але й 
прикрасити забудову вулицГ, створити оригшальний образ 
мГста. ВГдпочиваючи на тераш чи балконГ, приемно чути 
шжш заспокГйливГ звуки флюгера, що повшьно обертаеться 
при найменшому подиху вгтру. Такий вирГб буде служити 
талюманом та прикрасою будинку, i надаватиме йому 
унжальностГ i неповторностГ.
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