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СТИЛ1СТИКА МОДЕРНУ
В КШВСЬКИХ АРХ1ТЕКТУРНИХ КОНКУРСАХ ПОЧАТКУ XX СТОЛ1ТТЯ
Статтю присвячено проблем! стилю модерн у кшвських архтектурних
конкурсах
початку XXст. Спираючись на apxiem та кторичш джерела, авторка анал1зуе малов1дом1
проекты
в сшил! модерн i вводить у науковий oöie ueeidoMi ранте матергали.
PidKiCHi конкурст
проекты, розроблеш в новому cmmi, св1дчать про його значний нереал 'пований потенщал у сферх
цивыъного
буд1вництва.
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Kuie.
The article is devoted to the problem of style modern in the Kievan architectural competitions of the
beg. of XX cen. The item is based on the archiv and historical sources. The author analyses not popular
projects in style modern and enters in a scientific appeal unknown before materials. Rare
competitive
projects, developed in new style, testify to his large unrealized potential in the area of civil building.
Key words: style modern, competitive projects, Kyiv.

«Останнш великий стиль» — модерн проюнував у Kneei трохи бшьше десятилптя'.
Цей потужний творчий сплеск початку XX ст. найбшьш гостро контрастуе з радянськими десятилггтями. Тому, можливо, i згадуеться з такою ностальпею — як останнш
злет дореволюшйно! культури, як «вздох умирающего столетия».
Суто роЫйський термш «модерн»2 використовувався сучасниками поряд з шшими
назвами: стиль нуво (або новий стиль), декаденський3, школи модершзм. Архитекторами старшого поколшня модерн, у якому сьогодш найбшьше щнують HOBi шдходи до
об'емно-просторових piiueHb, сприймався як стиль, що мав в своТй ocHoei модершзова-
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Hi класичш форми «с богатой, но строгой орнаментикой из растительного мира в сочетании с широкими поясами барельефов и скульптуры»4. Але для багатьох митщв HOBi
пошуки були сумшвними, a oKpeMi i'xHi прояви взагал1 викликали гостре заперечення.
Своерщною трибуною для боротьби 3i стилем модерн став найвпливов1ший архггектурний журнал «Зодчий». На V Всероайському з'Узд1 зодчих apxiTeKTop О. JI. Красносельський виступив з доповщдю «Архитектурная пошлость и борьба с ней», у якш торкнувся питания боротьби «с обезображением городов, которое наблюдается повсюду
вследствие распространения антихудожественного «стиля модерн»5. Гостру критику,
яка вщображала точку зору широкого кола професюнал1в, подавав мистецтвознавець
Г. Лукомський: «Эффектной, сильной, хотя не солидной и ни на чем не основанной,
струей влился стиль модерн и сразу завоевал себе в Киеве симпатии. Начали воздвигать кошмарные по формам дома... Все это было чрезвычайно непрочной, бутафорской архитектурой: страшные маскароны саженной величины, аляповатые гирлянды,
скульптуры»6. В шшому Micui читаемо: «Давно ли свергнуты были "устремления" стиля модерн и сознано было уродство вылепленных из штукатурки саженной величины
головок с развевающимися волосами...»7. В однш 3i статей згадуеться будинок «совершенно кошмарной, декадентской арихитектуры»8.
Шчого дивного в такому ставленш сучасниюв немае: велике ми бачимо лише на вщсташ, i час примножуе його чар1внють9.
Але дискусп' на тему нового стилю точилися, переважно, у вузькому кол! столичних
apxiTeKTopiB i мистецтвознавцгв. Домовласниив i практикуючих apxiTeKTopiB «середньо'1 руки» ш питания щкавили мало. Вони легко пщпадали шд мод Hi впливи i так само
легко змшювали смаки10. В одному з числених путаниюв (1913) читаемо: «...Киев обагатился целым рядом (около 800) новых громадных домов красивой архитектуры»
В арх1вних документах та в кшвськШ перюдищ питания стилю також майже не зачшалися. 3ycTpi4aeMO дискусп про нащональний стиль в apxiTeKTypi без використання
термшу «украшський модерн» (укра'1нофшьсыа видання), е згадки про украшське (ки1вське) бароко, широко застосовуеться термш «стиль aMnip». Модерн же сприймався як
суто декоративний напрям, яким вш найчастше був.
Цей пунктирний екскурс до icTopii модерну в РосшськШ iMnepi'i в шлому та в Киeei зокрема дае можливють перейти до проблеми вибору стилю, у тому числ! стилю
модерн, у конкурсному проекту ванш, тема якого на сьогодн1 надзвичайно актуальна.
У Poci'i буд1вництво на конкурент ocHoei почало здшснюватися за доби класицизму
(кшець XVIII — перша половина XIX ст.). Переважно це були масштабш громадсью
об'екти, зокрема Петербурзька академ1я, 1саюевський собор; у Киев1 - ун1верситет Святого Володимира, ансамблева забудова Контрактово! площ!. Актив1зац1я uiei
справи була пов'язана насамперед з вщмшою буд1вництва за так званими «зразковими проектами», що т я п к по всш PociftcbKift iMnepi'i до середини XIX ст. i стримували
архгтектурну д!яльнють. Найбшьшого розповсюдження конкурси набули наприкшш
XIX — на початку XX ст. — у перюд буд1вельного п1днесення в багатьох местах iMnepi'i.
У Pocii з останньо! третини XIX ст. конкурсами ошкувалися два apxiTeKTypHi товариства: Московське, засноване 1867 року, та Петербурзьке товариство apxiTeKTopiB (1870).
KoHKypcHi програми буд1вництва окремих цившьних споруд розроблялися також MiHicTepcTBOM BHyTpimHix справ.
1снувало два типи KOHKypcie - загальний та ^менний. У першому — брали участь yci
oxo4i, подаючи роботи анон1мно, п1д дев1зами. До учасл в другому запрошували вщомих apxiTeKTopiB, як1, незалежно вщ результата, отримували оплату. Для буд1вництва
особливо важливих об'еклв або для пщняття 1хнього престижу проводилися м1жнародн1 конкурси. Оголошення про конкурси млстилися переважно на сторшках журналу
«Зодчий» та у додатку до нього — «Неделя строителя», а також у Micueetö npeci тих MicT,
де передбачалося буд1вництво. «Правила для арх1тектурних конкурс1в» розроблялися
з 1872 року i були опублжоваш 1883 року Петербурзьким товариством apxiTeKTopiB12,
i'x протягом кшькох poKiß широко обговорювали в журнал! «Зодчий». В i'x основу було
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покладено три фундаментальш положения про те, що ycnix конкурсу залежить вщ правильно! та ясно! програми, компетентное™ й чесносл жур! та вщповщно! материально!
винагороди конкурсант1в.
У Kneei за 80 p o K i e (з 1830-х до середини1910-х poKiß) було проведено всього близько 30 KOHKypciB, враховуючи не тшьки будинки, переважно громадського призначення, а й монументи. Серед багатьох проблем i'x проведения та реал1заци, головними з
яких були фшансов1, важливе Miene займало питания вибору стилю проектування.
Оскшьки конкурси, як по веш Росшсьюй iMnepi'i, так i в Киев1, переважно охоплювали цившьне та культове буд1вництво, то i стилютика проект!в, зазвичай, була обмеженою. Архетектори i замовники частине обирали стилютику та декорування, виходячи
з функцп об'екту. 1сторичш цитати розраховувалися на розкриття певно! щейно! програми бу/цвництва, давали уяву про призначення бyдiвлi. Так, у культовШ apxiTeKTypi
домшували в1зантшський або неороЫйський стил1, неоготика для костьол1в, для громадських буд1вель краще пщходили теми ренесансу та класицизму. Наприклад, для
буд1вництва музею по вулищ М. Грушевського (будинок 6) архетектори обрали образ
давньогрецького храму. Архетектурна критика вважала, щлком слушно, що не icHye
об'ективно гарних стшпв — «наилучшим стилем... будет тот, который наиболее будет
отвечать потребностям данных лиц»13. Хоча провщш архетектори Poci'i виступали проти будь-яких творчих обмежень, у тому числ1 в конкурсному проекту ванш. Так, ще на
I З'Узд! росшських зодчих у 1892 poui архетектор М. Кетнер говорив про збитки, що наносяться apxiTeKTypi замовленням конкретного стилю споруди, i згадував грандюзш
пасаж1 в неоргашчному стил1 «руського терема»14.
В арх1тектурних кш'вських конкурсах ми зустр1чаемо лише деюлька спроб вийти за
меж1 традицшних уявлень про вщповщшеть стшпстики тому чи шшому призначенню.
I не етльки тому, що виб1р обмежувався замовником. У 1903 p o u i Кшвська MicbKa дума
оголосила конкурс на проект зразкового училища iMeHi Школи Артем1евича Терещенка (вул. Яpocлaвiв Вал, 40). У завданш на проектування вказувалося, що фасад будинку
мае бути цегляним, без дорогих прикрас. Першу i Другу премп отримали вщповщно
П. Альошин (за вдалше планування) та П. Голландський (кращий фасад). П. Альошин — TOfli ше студент Гнституту цивiльниx шженер^в — розробив дещо монотонний
фасад 3i стриманим (в1дповщно до завдання) декоруванням у стилютищ «рюс». П. Голландський запропонував неов1зантшську тему. Його вариант виглядае б1льш елегантно
i стильно. У p o 6 o T i майстра виразно поеднано вщкриту цегляну кладку, яка чергуеться
з шарами розчину (зм1шана кладка давньоруських чаав), велию a p o 4 H i в1кна. Для пожвавлення стриманого фасаду П. Голландський запропонував тактовно прикрасите
його майолжовими вставками та фризом. За виконання замовлення узялася влетку
1907 року вщома ф1рма майол1кового та кахляного виробництва I. Андржейовського15.
До pe4i, широке застосування декоративно! керамжи, майол1ки, мозажи стало одн1ею
з важливих рис модерну. Може в такий enoeiö дух нового мистецтва торкнувся щлком
вдало! стил1заторсько! роботи талановитого зодчого.
Але найб1льш орипнальним з огляду на час проектування був третш премшований проект також молодого архетектора М. Реутова 3i стилютики раннього декоративного модерну16. Якщо розглядати його в контекст1 розвитку архетектури Киева, стае зрозумщим, що в 1903 p o u i цей e c K i 3 був для Киева новаторським. Згадаемо, що в цьому p o u i з'явився перший проект у стилштиш раннього флореального
модерну (вул. Городецького, 7, цирк Крутикова, арх. Е. Брадтман). )Kypi конкурсу
на проектування будинку училища (петербурзыи архетектори I. Кетнер, П. Сюзор,
Г. TpiMM, О. Мунц та Г. фон Гал1) змогли ощнити нову архетектуру, надавши Реутову
Третю премш. Але будувати за таким проектом бщьш консервативний Кш'в, гадаемо, не наважився б.
Стиль модерн у Bcix його проявах — вщ раннього орнаментального до рашонального
1910-х poKiß, який для нас сьогодн1 е чи не головною прикметою часу, для творшв apxiтектурного середовища початку XX ст. був явищем принаймш cnipHHM.
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У 1909 рощ було проведено конкурс на проектування MicbKoi' публ1чно! б1блютеки (сучасна адреса — вул. М. Грушевського, 1). Конкурс мав широку рекламу, i в результат! до ж у pi було подано 37 проекте. Замовник, мюьке управлшня, вважав: «чем
больше получится проектов, тем легче будет выбрать такой из них, который был бы
действительно украшением г. Киева»17. Незважаючи на пщнесення стилю модерн в
приватнш житловш a p x i T e K T y p i цього перюду18, для проектування б1блютеки — «храму
знань» - бшышсть проектанте обрали модершзоваш класицистичш форми. Перем1г
проект пщ дев1зом «Motto primavera» арх1тектора М. UlexoHiHa, який «...по выбору стиля, по массам, изящной простоте и спокойствию, по законченности, выразительности
и удобноисполнимости является проектом наиболее отвечающим заданию и характеру
здания»19. Але сьогодш цей BapiaHT виглядае дещо сухим, схематичним. Друге мюце
nociß проект П. Альошина, вир1шений у рщюсшй для Киева стшистищ англшського
(BiKTopiaHCbKoro) стилю, з великими площинами в лицьовш цепи та масштабними нашвциркульними в1кнами з в1тражним заповненням.
Третю п р е м т за проект пщ дев!зом «Конкурс» отримав, як i у конкурс! 1903 року,
техн1к М. Реутов20. Його проект — один з небагатьох у стилютиш модерну «выделяется
своеобразностью форм, удобоиспольнимостью, хорошим освещением, но в целях достижения большей выразительности и спокойствия требует некоторой переработки»21.
KpiM нього ще один аношмний претендент (пщ дев1зом «Есюз») запропонував буд!влю
в стилютищ модерну, але и фасади були настщьки перенасичеш декоруванням в цепи,
баштами i щипцями, що, щвидше, нагадували готичну споруду. Проте проект цей був
рекомендований до придбання через схвальну характеристику журк
Привертае увагу i проект пщ девгзом «Три вшки», виршений у модершзованих класицистичних формах, що не отримав винагороди. На аттиках фасад1в аношмний автор
розмютив масштабш рельефш ф1гури крилатих ж шок з факелом i прляндами. Враховуючи, що у конкурсному завданш було ч1тко сказано не застосовувати скульптурне i
взагал1 дороге оздоблення, проект, мабуть, i не мав шансгв на перемогу. Слщ пщкреслити, що митш початку XX ст. критично ставилися не ильки до вибагливих форм модерну, а й до амшрних мотив1в, яю застосовувалися в якосн декорашй, «потому что все
эти тройные веночки, щиты с факелами и маски созданы для больших площадей и на
современном здании — не у места..; нужно сознаться, что этот стиль (ампир. — Авт.) не
соответствует нашему времени. Он создался в век гигантов»22.
Як вщомо, жур1 обрало для реал1заци стриманий проект польського архитектора
Зб1гнева Клаве, поданий пщ дев1зом «Вопросительный знак в круге». Його Biднесли
до групи проект!в, як1, хоч i в1дповщають призначенню буд1вл1, але мало орипнальш
i мають б^льш суворий характер класичного стилю. Г. Лукомський зауважив щодо
цього: «Публичная библиотека в Киеве.., в смысле художественном, не оправдывает
того почетного виднаго места, которое было предоставлено городом под постройку.
Шаблонное по стилю, приему и выполнению новое здание не выражает совершенно по фасаду своей высокой цели, особенно проигрывает от соседства с довольно *
благородным зданием музея...23. Проте, дуже легко зрозумлти, чому часто замовники
вщмовлялися вщ премшованих проектов: «Авторы, ради достижения большей художественности, совершенно не считаются с теми способами, какими здание может
быть выполнено в натуре и отбрасывают в сторону, как ненужный балласт, задаваемую обыкновенно стоимость здания (...) при проектировании общественных зданий, где отводимый участок земли значителен, внимание г.г. конкурентов всецело
обращается на фасады и очень мало на планы, очень часто в ущерб удобству и стоимости...»24. Сьогодш ми можемо визнати, що дел!катна буд1вля б!блютеки оргашчно
вписалася в навколишню забудову i зелень парку, пройшла, так би мовити, випробування часом.
Сдиним прикладом реал1зованого конкурсного проекту в новш стилютиш став
Бессарабський критий ринок, шо е ниш одшею з кращих в Киев1 пам'яток рацюнального модерну. П. Альошин побачив в його apxiTeKTypi голландський характер,
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створений гид впливом популярного TOEÜ архггектора-рацюналюта X. Берлаге25.
Мистецько! виразност1 досягнуто введениям художнього металу та скульптурного
декору фасад1В, стил1зованого пщ украшське народне мистецтво. Ринок побудовано за проектом варшавського архетектора Г. Гая, який перем!г серед шести конкурента у закритому конкурс! (початок 1908 р.). У ньому брали участь вщом1 кш'всью
проектувальники О. Кобелев (трете мюце) та Е. Брадтман. II прем1ю отримав одесит
A. MiHKyc. Буд1вництвом (1910-1912) керував цившьний шженер М . Бобрусов. Збер1гся один з проекта ринку (не датований 26 ), виконаний вщомим кшвським зодчим
Г. Шлейфером у його улюбленш стилютищ неоренесансу. На кольоровому проект^
який нагадуе перенасичений кремом торт, збереглася «резолющя» ол1вцем невщомого сучасника — «Безобразно»21.
1911 року вщбувся конкурс на створення проекту нового Контрактового будинку на
Контрактов!й плоиц. Майже вс! учасники (19 oci6) виршшли його у вигляд1 ратушi з вежею, знаючи, ймов1рно, про зовшшнш вигляд маг1страту на Контрактов!й плоил, ЯКИЙ
стояв тут ще на початку XIX ст. I майже Bei вщш шли вщ стилютики класицизму, у якш
було зведено старий Контрактовий будинок. Це щлком зрозумшо, оскшьки в рамках
цього казеного стилю важко було сказати свое слово в apxiTeKTypi. Першу n p e M i i o отримав один з найменш цжавих проект!в М. Дубинського, який, на думку сучасниюв мав
«...забагато присмаку «модерну», а в Maci страшено нагадуе оранжерею...»28. Сьогодш ж
нам важко побачити «присмак модерну» в цьому важкуватому BapiaHTi, у якому увагу
привертае насичешсть центрально! частини й веж1 скульптурою. Вочевидь Ф. Ернст, даючи таку характеристику у 1920-х роках XX ст., мав на уваз1 модерн не як окремий стиль
минулого десятилггтя, а просто як сучасш йому рацюнальш форми. Незалежно вщ стилютики премшованого проекту залишаеться абсолютно незрозумшим, чому вш взагал1
був вщзначений. У вщгуку KOMicii читаемо: «Что касается внешности здания, то в фасаде
нет ни мысли, ни настроения, достойных столь значительного сооружения. Нагромаждение колон у магазинов ничем не оправдывается, главный вход в вестибюль очень несерьезен...»29. У результат! т е л я проведения конкурсу кшвська влада замовила проект
мюькому архггектору Е. Брадтману, який запропонував будинок у «руському стилЬ, як
вважали замовники та сам архггектор. А от Ф. Ернст побачив у цьому «теремьтеремку»
«машину... в щлком абсурдному, граждансько-шженерному стиль з деталями, понахоплюваними р!вночасно з мавританського, романського, "руського" стилю й вщенського
"разнесансу"...— це буд!вля, бшя яко!кожн1й людиш, що хоч трохи кохаеться в мистецтв1,
довелося-б гукати: "рятуйте!"»30. Здаеться, це один з найбшьш експресивних та влучних
архетектурних onneiß, який намдовелося зустрети. Хочеться думати, що Е. Брадтман, талановитий apxiTeKTop, просто виконував поставлене мюькою владою завдання.
У 1912 poui пройшов один з найвщповщальшших кш'вських конкурс1в на проектування будинку Земсько! управи по вул. Володимирськш, 33. Цього разу стилютика
буд!вл1 була четко задана. У конкурсному завданш пщкреслювалося, що виключаються
«декадентський» i «стиль нуво». KoMiciH по спорудженню Земського будинку прийняла ршення «что дом должен быть построен в строгом стиле, без примеси модернизма,
но с допущением особенностей, характеризующих местный край. В остальном — архитектору должна быть предоставлена свобода творчества»31. На початку 1913 року, KOMieifl, вже маючи на руках проекти, конкретизувала вимоги до його зовшшнього вигляду.
Було BHpiiueHO, що втшенню ще! земства найбшьше вщповщатиме стиль «росшського
aMnipy». При цьому будинок не мав виглядати як казенна споруда. За бажанням конкурента вони могли подати i BapiaHT в нацюнальному стил1, наприклад, «кшвського
або украшського барокко». В результат буд1вництво у 1913 p o u i розпочалося за неоренесансним проектом петербуржця В. Щука, який розробив шють B a p i a H T i B фасаду,
шукаючи найб^льш яскравий образ.
Пошуки в pyeni украшського модерну представлено в Kneei лише одним невеликим
конкурсом 1913 року на розробку еемзного проекту пам'ятника на могшп М. В. Лисенка на Байковому кладовиил. 3 12 надюланих проеклв жypi присудило першу прем1ю
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проекту «Око» цивщьного шженера С. П. Тимошенка: «В этом проекте памятник имеет вид небольшой часовни интересной формы с красивыми архитектурными пропорциями... В проекте заметна некоторая — очень, впрочем, умеренная — модернизация
украинского стиля...»32. В проект «Славен есть» художник К. Жуков (Друга прем1я)
запропонував пам'ятник у вигляд! саркофагу, багато прикрашеного орнаментом та
масивними бронзовими деталями. Жур1 вщмггило, що «... достойную всякой похвалы
попытку придать черты украинскаго стиля работе из тесаного камня»33.
Сдиний вщомий на сьогодш конкурс на проектування приватного житла — особняка на Липках — був проведений Товариством петербурзьких арх1тектор1в у 1914 рощ
на замовлення швейцарського шдданого Альберта Вюрглера. Домовласник не висував
жорстких обмежень щодо архггектурних особливостей. Головне — виб1р стилю залишався за проектантами. Сдиною важливою умовою стало розмицення на головному
фасад1 скульптурних барельеф!в на теми icTopii Швейцари — Вшьгельма Телля, сцену
клятви швейцаршв, зображення Вжкельрща та Люцернського лева (у вигляд1 скульптури або барельефа). До KOMicii судд1в увшшли вщом1 столичн1 арх1тектори Ф. Лщваль, С. Беляев, Л. 1лын, Л. Бенуа, Д. Крижановський, С. Галензовський. Незважаючи
на демократичний пщхщ до арх1тектури замовленого особняка, серед y c i x конкурсних
проекив не було жодного в стил!стищ модерну, який, щоправда, у ui роки вже втрачав популяршсть, поступаючись модерн-класицизму з його «стремлением к более
изысканной простоте...»34. Проект, що отримав другу прем!ю (дев1з «Кол1брЬ, автор —
студент 1мператорсько1 академи мистецтв Н. Купцов), нагадуе захщноукрашсью (чи
польськО середньов1чш кам'янищ. BapiaHT арх1тектор1в Ф. Шу та В. Бутескула (дев1земблема «Два кола»), вир!шений у «французькому стил1», краше за Bcix виглядав би в
оточуючш забудов1 Липок. Здаеться, найбшьш вщповщав духу «швейцарського будинку» проект пщ дев1зом «Червоний хрест», визнаний невдалим через свое планування.
Жур1 вщм1тило, що «фасад в романском стиле имеет немного церковный характер»35.
Першу ж прем!ю було надано О. Гал1евському за проект, вир1шений у стандартних класицистичних формах, з масивними нашвколонами та п'ятьма скульптурними фпурами в завершенш. BiH виглядае занадто монументальним для ки!вського особняка
i краще вписався б у забудову петербурзько!" набережноь Але не слщ забувати, що ouiнювали роботи петербуржц1, приб1чники класицизму. I навряд чи вони анал1зували ix
вщпов1дн!сть !сторико-арх!тектурному середовищу Киева. А молодим учасникам змагань довол1 часто доводилося стикатися з певною тенденшйшстю судд1в, як1 caMi були
в1домими арх1текторами.
Проанал1зувавши окрем i арх1тектурн1 конкурси, можна зробити впевнений висновок, що модерн (декадентський стиль) не сприймався багатьма арх Лекторам и як
«великий стиль» i не вважався вартим для буд1вництва значущих для Киева об'екив.
BiH був «вщданий» для приватного буд1вництва, причому, переважно, не особняюв, а
великих прибуткових будинив. Тут модерн проявлявся в декоруванш площинних фаcafliß, частково - в оформленн! iHTep'epie, та iHOfli — у плану ванн!. Як замовники, так *
i архггектори швидко пристосовувалися до ново! моди, обираючи HOBi декорацй"36. Для
громадських споруд найб1льш гщним залишався у ев!домоет! широких арх1тектурних
к1л та представник1'в мюцевого самоврядування «високий штиль» — класицизм (амnip) - у традиц1йних його формах, майже не пропущених, за висловом Д. Сараб'янова,
кр1зь доевщ модерну37. Ут1м, piflKicHi конкурсн1 проекти в стши модерн, св1дчать про
його значний нереал^зований потенщал у ц а р и т цившьного буд1вництва.
1

Модерн у CBiTOBOMy масштаб! обмежений 1880-1914 роками. У Киев! перш! споруди з'явилися в 19031904 роках. На сьогодш збереглося близько 300 будинив у стил! модерн, я и е пам'ятками архкектури, тобто
приблизно 1/5 частина Bcix будинюв-пам'яток.
2
У Франци побутувала назва «ар нуво», у №меччиш - «югендштиль», в 1талй' - стиль «л1берт1», в Австрп,
Чехй", Польщ1 — «сецесюн», «стиль ceuecii» або просто «сецеЫя». Рос1йська назва походить вщ латинського
слова «Modernus» — «новий», «сучасний».
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