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Розглянуто історичні особливості освоєння підземного простору.
Проаналізовано причини, що зумовили виникнення підземних споруд. Визначені
основні чинники, що вплинули на зародження та формування підземного
простору. Отримані дані слугуватимуть частиною дисертаційного
дослідження закордонного досвіду освоєння підземного простору.
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Актуальність теми. Людська діяльність в підземному просторі була
різноманітною з давніх часів та у більшості випадків походила виключно з
практичних міркувань. Освоєння підземного простору було зумовлене двома
моментами: необхідністю забезпечення надійних, захищених від зовнішніх
впливів конструкцій, придатних для існування, та необхідністю добування
корисних копалин для створення знарядь праці. Протягом тривалого часу люди
були задоволені облаштуванням житла у природно утворених печерах, проте з
часом через стрімке зростання населення, а, отже, і зростаючою потребою у
комфорті, люди були вимушені шукати нові форми придатні для існування,
зокрема штучні підземні житла.
Аналіз наукових праць за темою. Серед науковців, що займалися
питанням особливостей історичного розвитку підземного простору варто
виділити роботи Конюхова Д.С. [1], Слукіна В.М.[2], Куриленко А.Г.[3], Гайко
Г.І.[4,5], Картозії Б.А.[6], Праслова В.О.[7], Аношкін В.С. [8], Бобровський
Т.А.[9], Пономарьов А.Б.[10], Винников Ю.Л. [10], Раппопорт П.А.
[11],Голубєв Г.Є.[12], Хана Адміраала та Антонії Корнаро [13], Воута Броера
[14].
Мета статті полягає у визначенні основних чинників, що вплинули на
історичне зародження та розвиток штучно створеного підземного простору.
Виклад основного матеріалу. Середовище існування, обране людиною
для життя або штучно створене, або установлене природнім шляхом, покликане
задовольнити її потреби: фізико-біологічні, психологічні та духовні. У разі
деформації середовища існування під зовнішнім чи внутрішнім впливом,
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людина вимушена обирати: загинути внаслідок фізичного дискомфорту, не в
змозі задовольнити базові потреби у воді та їжі, опинитися під загрозою
винищення ворогом чи змінити умови власного життя шляхом змін середовища
існування за допомогою технологічних прогресивних рішень. Освоєння
підземного простору та будівництво підземних споруд дало можливість
відновити фізичний комфорт у новому середовищі існування[2].
Печери слугували захистом від дискомфортних кліматичних умов,
надійним сховищем від хижаків та войовничих сусідів. До їх стрімкого
освоєння спонукали циклічні зміни клімату та стихійні лиха, що були
притаманні територіям В’єтнаму у епоху неоліту. Як наслідок, заболочення
рівнинної території стало причиною освоєння гірських районів. Заселенню
природньо створених печер сприяло поєднання в об’ємі певних умов:
морфологічних, гігієнічних, гідрологічних та мікрокліматичних. Серед
морфологічних умов особливо варто виділити форму входу (горизонтальна, з
нахилом, вертикальна), форму основних об’ємів (прямокутник, коло),
розгалуженість та протяжність. Зі збільшенням кількості населення починає
виникати нестача природніх печер, що здатні задовольнити базовий рівень
комфорту. Відбувається перехід до спорудження штучного підземного житла,
що пов’язаний зі зміною способів виробництва – переходу від збирання та
полювання до пастухування та землеробства. Пошук нових форм та об’ємів був
зумовлений ростом первісних общин та досвідом використання природніх
печер у якості середовища існування[2,11].
Серед перших штучно створених підземних споруд придатних для
проживання особливу увагу варто приділити містам-дублікатам на території
сучасного Ізраїлю: Тель Беєр-Шева (рис.1.1), що знаходиться у 70 км від
Єрусалиму, та Бір-Абу-Матар (рис.2.1, 2.2). Обидва міста мають розгалужену
структуру в плані, що за допомогою тунелів поєднує між собою шахти, печери,
сходи, внутрішні приміщення та колодязі (рис. 1.2). Штучно створені житлові
печери сферичної форми були забезпечені ходами, так званими коридорами, що
були з’єднані з галереями розташованими на глибині близько 10 м. Підземні
будівлі мали у плані одну центральну кімнату, що сполучалася з іншими 10
кімнатами, розташованими навколо неї. Житлові споруди у поселенні АбуМатар складалися з однієї прямокутної кімнати, вхід до якої забезпечувався
через горизонтальний тунель. Незабаром стеля цих житлових одиниць
обвалилася, що спонукало до зведення будинків іншого типу з круглими або
овальними у плані кімнатами, розміри котрих не перевищували 3,5х4,0 метри.
Була збільшена глибина залягання цих будівель, за рахунок чого потовщився
шар ґрунту між стелею та поверхнею. Кімнати були сполучені тунелями, один з
яких сполучався з центральної вертикальною шахтою та вів на поверхню.
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Підземне середовище існування було забезпечене складськими приміщеннями
для зберігання продовольства, води, знарядь праці та побуту. Організація
житлового середовища у містах-дублікатах забезпечувалася чітким
функціональним зонуванням та плануванням простору[15,16,17].

Рис. 1.1. План поселення Тель-Беєр-Шева

Рис. 1.2. Розріз підземного водного резервуару
у поселенні Тель-Беєр-Шева

Рис. 2.1. Генеральний план підземного Рис. 2.2. Один з горизонтальних входів у
поселення Бір-Абу-Матар
поселення Бір-Абу-Матар
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Розвиток культури великих спільнот сприяв появі релігійно-культових та
громадських споруд. У підземних містах влаштовувалися храми, зали для
зборів. Підземний простір почав використовуватися з погребальномеморіальною метою, а поховальні споруди виконували згідно з
представленнями про структуру підземного світу. Найбільш відомі погребальні
структури, гробниці Стародавнього Єгипту, відтворювали уявлення єгиптян
про множинність підземних об’єктів, відбиваючи релігійні канони та приписи
віри. Прагнення відтворити модель аналогічного середовища існування
померлого в земному житті втілилося у будівництві погребальних камер, які
імітували наземний житловий простір. Деякі погребальні камери
використовувалися одноразово, інші були здатні забезпечити династичні
поховання, але існували й такі, доступ до яких міг бути постійним, а місце
поховання згодом ставало місцем поклоніння. Визначними погребальними
комплексами є структури великої складності: підземний простір пірамід
Джосера (рис.3.1, 3.2), Хеопса (рис.4.1, 4.2), скальні гробниці Долини царів,
некрополь Ком-ель-Шугаф у Александрії [2,18,19].

Рис. 3.1. Перспективний розріз піраміди Рис. 3.2.
Джосера
Джосера

Поздовжній

розріз

піраміди

Рис. 4.1. Перспективний розріз піраміди Рис. 4.2. Поперечний розріз піраміди Хеопса
Хеопса
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Одна з найперших та основних функцій будь-якого середовища
існування – захисна. Підземні сховища, комунікаційні шляхи, арсенали та
склади зброї влаштовувалися на території фортець, замків та під оборонними
стінами міст. За допомогою цих споруд вирішувався ряд завдань: приховане
водопостачання, забезпечення непомітного відходу військ, доставки
боєприпасів, зброї та підкріплення, забезпечення продовольством та водою.
Зазвичай вежі, арсенали, казарми та інші приміщення були поєднані між собою
підземними ходами – коридорами та галереями. У випадку небезпеки функцію
сховища могли виконати будь-які підземні споруди, проте у містах
створювалися спеціальні підземелля, що розвивалися у двох напрямках:
збереження життів та майна місцевих жителів в умовах лих, а також
збереження культів і способу життя переслідуваних груп населення[2].

Рис. 5.1. Генеральний план підземної частини м. Наур

Рис. 5.2. Зображення однієї з вулиць Рис. 5.3. Площа на перетині кількох вулиць
підземного міста
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Підземне місто Наур (рис. 5.1) у Франції слугує прикладом містадубліката, що було зведене під земною поверхнею з ціллю збереження життів
та майна міського населення. Місто налічувало близько 28 галерей шириною
1,5-2м і 300 гротів з висотою склепінь біля 2 метрів. Підземне поселення
розраховане на 3 тисячі жителів наземного м. Наур разом з домашньою
худобою, запасами води та їжі, котрих мало вистачити щонайменше на три
місяці. У катакомбах були обладнані окремі житлові одиниці для кожної сім’ї.
На перехресті галерей-вулиць (рис. 5.2) були створені міські площі (рис. 5.3),
що становили близько 60 метрів у діаметрі та до 25 метрів у висоту.
Розміщувалися також церква, розрахована на одночасне перебування у ній 400
чоловік, зала суду та в’язниця, загони для домашнього скоту та амбари[20].
Важливим питанням в освоєнні підземного простору стало питання
інженерних комунікацій. Системи водовідведення та водопостачання були
відомі ще з часів неоліту та з розвитком технологій почали обладнуватися
дренажні канали. Опалювальні канали, влаштовані під землею, були частиною
складної опалювальної системи у спорудах Стародавнього Риму. Підземний
тунель Клоака Максима виконував функцію як дренажного каналу, так і
збірника каналізаційних стоків. Похилі і вертикальні канали невеликого
перерізу прокладалися у підземних галереях, глибоких підвалах та у
погребальних комплексах для забезпечення ефективної вентиляції. Такі
вентиляційні системи використовувалися у єгипетських гробницях та
погребальних галереях. У раніше згаданому місті Наур функціонувала складна
вентиляційна система, вертикальні канали якої виходили з підземної поверхні
на земну з жаровень та кухень у димоходи діаметром близько 1 м, що були
замасковані на поверхні. Продумане розташування вентиляційних каналів та
різні розміри їх перетинів, що виходили з підземелля Гваліорської цитаделі
(Індія), забезпечували кондиціонування повітря. Протягом тисячоліть
вдосконалювалася підземна каналізаційна система, що здійснювалася за
допомогою колодязів, труб і каналів, викладених камінням та цеглою[2].
Висновок.
Аналіз історичних досліджень розвитку підземного
будівництва показав, що активне освоєння підземного простору зумовлене
рядом причин: причини кліматичного характеру (жаркий та сухий клімат);
формування крупних спільнот, що пов’язані спільною господарсько-побутовою
діяльністю; релігійно-культові; військові; інженерно-технологічні.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, СПОСОБСТВОВАВШИХ
ВОЗНИКНОВЕНИЮ ПОДЗЕМНЫХ КОМПЛЕКСОВ
В статье рассмотрены исторические особенности освоения подземного
пространства. Проанализированы причины, обусловившие возникновение
подземных сооружений. Определены основные факторы, повлиявшие на
зарождение и формирование подземного пространства. Полученные данные
будут служить частью диссертационного исследования зарубежного опыта
освоения подземного пространства.
Ключевые слова: подземные постройки; подземная урбанистика;
подземное жилье; подземное пространство; пещеры; культовые постройки;
фортификационные сооружения.
Post-graduate student Salo Valeria,
Kyiv National University of Construction and Architecture
ANALYSIS OF FACTORS THAT CONTRIBUTED TO
THE OCCURRENCE OF UNDERGROUND COMPLEXES
The article considers the historical features of the development of underground
space. The reasons that led to the emergence of underground structures are analyzed.
The main factors that influenced the origin and formation of underground space are
identified. The obtained data will serve as a part of the dissertation research. Human
activity in the underground space has been diverse since ancient times and in most
cases came solely for practical reasons. The development of underground space was
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due to two factors: the need to provide reliable, protected from external influences of
structures suitable for existence, and the need to extract minerals to create tools. For
a long time, people were satisfied with housing in naturally formed caves, but over
time, due to rapid population growth and, consequently, the growing need for
comfort, people were forced to look for new forms of living, including artificial
underground housing. The habitat chosen by man for life is either artificially created
or established naturally, designed to meet its needs: physical and biological,
psychological and spiritual. In case of deformation of the habitat under external or
internal influence, a person is forced to choose: to die due to physical discomfort,
unable to meet basic needs for water and food, threatened with extinction by the
enemy or change their living conditions by changing habitats with technological
progressive solutions. Development of underground space and construction of
underground structures made it possible to restore physical comfort in a new
environment.
Key words: underground constructions; underground urban planning;
underground dwelling; underground space; caves; cult constructions; fortifications.
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