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МОДЕРН В IHTEP'GPI КШВСЬКОГО ЖИТЛА 
В К1НЦ1XIX - НА ПОЧАТКУ XX СТОЛ1ТТЯ 

Уcmammiрозглядаеться ктор1я виникнення та побутування в mmep'epi кшвського житла 
стилю модерн, висвтлюються естетичш засоби його архтектурно-мистецького виршення. 

Ключовг слова: стиль модерн, штер'ер кшвського житла, художнш метал, лтний декор. 

This article reviews the history of appearance and existence of Art Nouveau in the interior of Kyiv 
dwelling, elucidates aesthetic means of its architectural and arts solutions. 
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До кшця XIX ст. кожний з головних мистецьких напря\пв еклектики виявив ознаки 
самознищення художньо! системи. Цей процес вщбувався разом з еволюшею худож-
ньо! думки. Художники й архетектори шукали вихщ i3 uie'i кризи, що сприяло виник-
ненню могутнього руху, який був початком нового стилю, HOBOI доби — доби модерну. 
У кшщ XIX ст. став пометним перелом, що вщбувся у светогляд1 й настроях i засвщчив 
формування нового художнього стилю. Однак парадокс пол ягав у тому, що еклектика в 
киТвськш житловш apxiTeKTypi не припинила свого юнування практично до 20-х poKiß 
XX ст. i продовжувала побутувати паралельно з новим стилем модерн. 

У цей перюд у художньому жигп Украши вщбувалася швидка 3MiHa смаюв i сти-
л1в, паралельно сшвюнували pi3Hi TBop4i напрями. У духовному жигп, як i в сощал ь-
ному, вщбулося зародження HOBOI культури. Сформувався новий тип MicbKo'i людини, 
риси характеру яко! певною Mipoio були зумовлеш розм1рами MicTa, способом життя, 
техн1чним прогресом, професшною д1яльнютю та особистими смаками. Щ соцюло-
пчн1 особливосн населения Киева з високим piBHeM o c e i T H та культури, вщшдадним 
соц1альним статусом визначили потреби середнього класу, що сформувався; вш ви-
магав HOBOI якосп житла, його орган1зацй" та комфорту, нового р1вня декоративно-
мистецького оздоблення iHTep'epiB [24]. 

На початку XX столеття в Kneei з'являються nepiui житлов1 буд1вл1 нового стилю. 
Модерн з'являеться в Kneei з деяким затзненням - коли в €врот цей стиль уже посту-
пово почав В1дходити [3]. У ки!вськ1Й житлов^й apxiTeKTypi модерн знайшов свое коло 
apxiTeKTOpiB. Саме в apxiTeKTypi житлових буд1вель, спочатку прибуткових будинк1в, а 
noTiM особняк4в модерн виявився найбшьш яскраво та повно [6]. 

Одшею з перших житлових буд1вель стилю модерн у Kneei був прибутковий буди-
нок по вул. Банков1й, 10 (1902-1903 pp.) [9]. Цей будинок був зведений архп-ектором 
В. Городецьким як власне прибуткове житло. 3 головного фасаду буд1вля мала вигляд * 
триповерхово! споруди, насправд1 вона мала ще два поверхи й цоколь. Асиметрично 
розташоваш об'еми будинку з насиченими пластикою фасадами активно формували 
мюький силует. Головним композицшним центром штер'еру були парад Hi сходи. Вони 
справляли велике враження: ix об'ем був наповнений светлом i поветрям. BiKOHHi npopi-
зи займали всю ширину piBHiB м1ж сходовими маршами i були своер1дним пейзажним 
тлом. Сходи прикрашали лтний декор i скульптурна пластика у вигляд1 мисливських 
трофе1в, шит!в 13 зображенням геральдично! символ1ки, спни - под i хром Hi живопис-
Hi панно 3i сценами полювання [10]. В орган1зацй' внутршнього простору iHTep'epy ар-
xiTeKTop майстерно поеднав pi3Hi за масштабами примодення: об'ем с ход i в i BJÄHOCHO 
невелик! за розм1рами житлов1 помешкання. 

Новий стиль у Kneei формувався складно. Прибутковий будинок В. Городецького ще 
кшька роюв залишався одн1ею з небагатьох буд1вель стилю модерн у MicTi. Масова куль-
тура, смак замовниюв диктували особливост! цього стильового напряму в кшвськ1й ар-
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xrreicrypi , що являв собою поеднання елеметшв модерну, ренесансу, бароко. Прикладом 
можуть бути архггектурно-мистецьке виршення iHTep'epiß вггалень у вщомих прибуткових 
будинках у сатЫ0. Родзянка по вул. Яpocлaвiв Вал, 14 (1910 р., технж-арх. В. Клуг), оздо-
блення житлових помешкань прибуткових будинюв, садиби по вул. Гончара, 30 (1910 р.); 
Великш Житомирськш, 8/14 (1910 р.) [13] та iH. Слщ зазначити, що нав1ть в штер'ерах бу-
динку В. Городецького були встановлеш майолжов1 neni, виконаш в традищях еклектики, 
що випускалися кшвським заводом I. Андржейовського протягом багатьох роюв. 

1ндивщуальжсть виршення житлових буд1вель в!дображалася не лише в особли-
востях стилетворення, а й у творчос™ кожного з арх1тектор1в, як1 на меж1 XX стсшття 
працювали в стил! модерн. Бурхливий розвиток буд1вництва в Киев! цього перюду спо-
нукав !х до творчого пошуку. Велика кшькють л Герату ри — енциклопедп, довщники, 
перюдичш видання — давала можливють арх1текторам знайомитися з останшми до-
сягненнями европейсько! арх!тектури. створювати проекти та здшснювати буд1вель-
Hi роботи на високому професшному piBHi. Художш форми европейського модерну 
переосмислювали, надавали IM НОВОГО зм!сту та значения i пристосовували до мюце-
вих особливостей, вимог замовниюв [31]. Житлов1 буд1вл1 за проектами apxrreKTopiß 
О. Вербицького, П. Альошина, В. Городецького, I. Беляева, Е. Брадтмана, Ф. Олтар-
жевського, Й. Зекцера, В. Безсмертного, П. Жукова, Г. Ледоховського, А. Феокритова, 
А. Трахтенберга, В. Клуга, В. Рикова ввшшли в icTopiro кшвсько! архггектури, надаючи 
неповторност1 та своерщнос™ вулицям Городецького, Саксаганського, ЧервоноармШ-
ськ1й, Горького, Ярославову Валу, Пушкшськш, Велик1й Житомирськш, Пщвальнш, 
Банковш, ЛютеранськШ, Хрещатику. 

У 10—20-х роках XX стол1ття значно зм!нюе свш вигляд центральна частина Киева. 
Зносяться щл1 квартали малоповерхово! забудови, на п Micu i з'являються великомасш-
табн1' буд1вль Прогрес буд1вельноУтехн1ки та шженерного обладнання, наявшсть нових 
матер1ал!в для буд^вництва (бетон, металев! каркаси), подорожчання земельних дшя-
нок у центральних районах привели до змши кшькост! поверх1в у прибуткових будин-
ках. Буд1вл1, розмнцеш на невеликих земельних дшянках, мали п'ять, ипсть, ciM або 
BiciM n o e e p x i B . Значних змш зазнала оргашзашя та планувальна структура кшвського 
житлового iHTep'epy: б1льшою стала площа житлових примвдень, ширшими сходов! 
Mapiui , прор1зи дверей та вжон змшили розм1р i форму, нова естетика вимагала шшого 
декоративного оздоблення [23]. На сприйняття житлових iHTep'epiß буд1вл1 впливали 
емоцшж враження вщ фасадiв, вестибюля: стил!30ваний портал, скульптурна пласти-
ка, форма npopi3y та декор заповнення дверей — усе це працювало на посилення ефекту 
театральное^, видовищноеп, що входило до творчо! програми стилю модерн [15]. У цей 
час у Kneei працювали скульптори Ф. Балавенський, Ф. Соколов, Е. Саля, В. Козлов 
та Л. Дггр1х, В. Кузнецов. У щлому, в атрибутованш кшвськш пластищ i сну вал о два 
напрями. Перший — реалютичний — тяж!в до класицистично! пластично! традици та 
традиц!йних природних матер1ал1в (мармур, вапняк). Одним i3 характерних приклад1в 
були MapMypoßi барельефи на античну тематику в вестибкш особняка Терещенка по 
вул. Терегценювськш, 9 (1882-1884 pp., арх. А. Гун, В. Нжолаев, скульптори П. Шварц 
та Г. Ботта) [14]. Другий напрям був представлений динам1чною, експресивною скуль-
птурою стилю модерн. Вона тяжша до вшьного трактування, узагальнення пластично! 
форми. Скульптори, серед них BWOMi Е. Саля та Ф. Соколов, емшиво використовували 
новий материал — цемент. Характерним прикладом тако! скульптури, що належить не-
вщомому художнику i збер1гаеться в iHTep'epi, е зображення молодо! жшки i3 евггиль-
ником у вестибкш парадного пщ'!зду прибуткового будинку по вул. Володимирсыай, 
61/11 [21]. 

Окреме Miene в житловому iHTep'epi доби модерну належить скульптур! житлових 
помешканнь власника прибуткового будинку по вул. Ярослав1в Вал, 14 (1910—1911 pp., 
TexHiK-apx. М. Клуг) О. Роздянка. Пластичне виршення фасадiв uiei житлово! буд1вл1, 
виконане в enwi модерн, контрастуе 3i скульптурою в iHTep'epax будинку [17]. Викорис-
товуючи стшпстичш принципи модерну — асиметричнуживописшстьурозмщенш схо-
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д1в, контраста у використанш р1зноманетних матер1ал1в: мармуру, дерева, rincy, пщкрес-
лено декоративну скульптуру та монументальний живопис, — невщо\и художники ство-
рили диналпчний за р1зномаштшстю вражень та еклектичний за своею суттю штер'ер. 

Модерн у житловому iHTep'epi вир^знявся цшсшстю шдходу до архетектурно-
мистецького виршення. Мотиви стилю з i'x характерним рослинним орнаментом, зо-
браженнями маскаротв, KBiTiß, болотяних рослин буквально «захоплюють» yci типи 
бyдiвeль та види мистецтва. Характерними стають архетектурно-мистецыа форми 
фасад!'в житла, ix об'емно-планувальш р1шення, характер декоративного оздоблен-
ня. Одшею з характерних ознак стилю стають форми вжонних npopi3iß, малюнок ix 
дерев'яного та скляного заповнення [22]. 

Особливого значения в iHTep'epi набувае л т н и й декор. Активш гнучю лши, ви-
тягнуп, опукл1 форми з певною кольоровою ср1блясто-с1рою, блщо-рожевою та 
зеленкувато-болотяною гамами. Такий декор застосовувався у вигляд1 фриз1'в i фар-
бувався за допомогою трафарет1в. Найпоширешшими були квети ipnciß, маюв, л1лей, 
будяку в поеднанш з довгими гнучкими стеблами трав та листям; т зшше орнамент 
стае лшШним з мотивами меандру [18]. 

Виробництво декоративно-мистецького озлобления в киТвськш житловш apxiTeK-
Typi доби модерну мало мюцевий характер, було як масовим, так i шдивщуальним та 
визначалось архетектором на piBHi створення проекту житловоТ буд1вл1. Для житлових 
буд1вель кшвсыа архетектори не лише проектували архетектурно-мистецьке виршен-
ня фасадiв та об'емно-планувальну структуру, а й розробляли Bei мотиви та форми л т -
ного декору, малюнок художнього металу, елеменлв озлобления: вщ ручок на дверях 
до осветлювальних при л ад i в [20]. JlinHe декоративне озлобления pi3Horo po3Mipy, фор-
ми, кольору та фактур стало домшуючою ознакою стилю. Архетектори керували про-
цесом буд1вництва, надаючи великого значения не тыьки мистецькому озлоблению, а 
й вир]шенню об'емно-npocTopoBo'i структури iHTep'epy. В житлових штер'ерах перше 
враження формував вестибюль буд!вл1: зазвичай просторий, великого po3Mipy, добре 
осветлений з багатим лшним озлоблениям. 

Великого значения кшвсыа архетектори надавали металу, Bin був переважно автор-
ським, виконаним архетектором на piBHi проекту буд1вл1, звичайно кованим, з пластич-
ним, живописним малюнком. Це огорожа балконгв, парапелв, сход1в, л1фтових шахт, 
решетки KaMiHiB. Шд впливом прагнення до шдив1дуал1зацп житла характер худож-
нього металу змшився. Поширене в другш половин! XIX столеття литво, часто — тира-
жоване, поступилося мюцем кованому металу, виконаному за спещальними есюзами. 
Яскравим зразком такого художнього металу була кована огорожа сходових маршi в у 
прибуткових будинках по вулицях Кравченка, 21 (1913-1914 pp., арх. П. Жуков), Гон-
чара, 74 (1910-1911, арх. П. Альошин), Ярославовому Валу, 4 (1907 р., арх. Й. Зекцер) та 
багатьох шших [13]. У цей час у житлових буд1влях Киева з'являються л1фти - «меха-
Hi4Hi пщйомники», як ix тод1 називали. Щ icTOTHi детал1 iHTep'epiß не могли залиши-
тися поза увагою архетектор1в. Металев1 двер1 Л1фт1в, що виходили на кожний поверх, 
оформлювалися вщповщно до естетики стилю, а сам мехашзм poзмiщyвaвcя в товиц 
ст1ни, що не заважало загальному сприйняттю простору. 

Характер малюнку художнього металу, його орнаментика були пов'язаш з загальним 
архетектурно-мистецьким виршенням фасадiв та iHTep'epiß житлових буд1вель. Тут 
сформувалися два напрями. Перший - це характерна для модерну стил1защя природ-
них, флоральних мотив1в: стеблини, листя, квети болотяних i польових рослин, дерева 
(Артема, 40/1 (1913 р., арх. В. Безсмертний), Горького, 9 (1911-1912 pp.), Пушкшська, 41 
(1912 р.), ЧервоноармШська, 43/16 (1910 р.), Ш. Руставел1,27 - 1913 р.). У другому напрям1 
кшвськими арх1текторами широко використовувалися геометричш форми стил1зацп 
(Ш. Руставел^23 (1911-1912 pp.), Велика Житомирська, 25 (1910 р., арх. I. Беляев); Горь-
кого, 10 - 1914—1915 pp.). КиТвсью архетектори й художники прагнули використати eci 
декоративна якосп металу; BiH був невщ'емною частиною оздоблювальних елеменлв, 
що надавав буд1влям шдивщуально! неповторносл [19]. 
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Pi3HOMaHiTHicTb вражень вщ сприйняття кшвського житлового штер'еру досяга-
лася шлою системою художшх засоб1в. Передуем це були pi3HOMaHiTHi форми 
цланувально-npocTopoBoi" оргашзацп та функцюнальних елеменлв: apxiTeKTypHi 
об'еми помешкань, epxepiB, балкошв, лоджШ, прор1зи дверей та вжон. У будинках 
стилю модерн вжонш та дв1рш прор1зи виконували не тУльки властив1' i'M функцп, а 
й мали декоративне навантаження; ix форми ускладнилися, стали криволшшними, 
великими за розм1ром (дво-, три-, а шод1 — чотиристулков!). Вжна в тдЧздах жит-
лових буд1вель виносили в еркери або ризалпи, де вони займали значну частину CTi-
ни (Ш. Руставели 23; Ветрова, 19, 21; Ярослав1в Вал, 4), що р1зко збшыцувало l'i свет-
лопроникшсть. Спешальш отвори слугували для светлових Л1хтар1в над сходовими 
клетками. У добу модерну р1зномаштна форма вжонних та дв1рних npopi3iß, i'x роз-
ташування, форми столярного заповнення, вгграж1 шдкреслювали шдивщуальшсть 
киТвських житлових буд1вель. 

Особливого значения в житлових штер'ерах прибуткових будиню'в uiei доби набу-
вала форма помешкань. Наявшсть таких конструктивних елеменетв, як еркери i бал-
кон, у поеднанш з найр!зномаштшшими за формою та розм1'рами вжнами, дозволи-
ли кшвським архетекторам здшснити своерщний «переворот» у сприйнягп житлових 
iHTep'epiß [28]. Еркер, у якому розмщувалася ветальня, рщше — кабшет або спальня, дав 
можливкть ур1зноман1тнити форми житлового помешкання, (Велика Житомирська, 
32, 1910 р., Ветрова, 19, 1911 p. i 21, 1909-1910 pp., Ярослав1в Вал, 1, 1896-1898 pp.) [И]. 
3 формою житлових помешкань було безпосередньо пов'язане декоративно-мистецьке 
оздоблення. 

Кшвсью архетектори, HKi працювали в стшй модерн, зверталися до м1фолопчних 
сюжепв. Так, наприклад, мотиви з тваринного i пташиного свету широко викорис-
товувалися в декоративному оздобленш iHTep'epiß прибуткового будинку по вул. Ве-
ликш Житомирськш, 32 (архетектор Г. Ледоховський, 1912 р.). У помешканнях тре-
тього поверху верхню частину стши було оздоблено лшним фризом i3 зображенням 
фантастичного птаха та калини. У ветальш з еркером сюжетом фриза-барельефа була 
вакх!чна n p o u e c i f l з ф1гурами кентавр1в i вакханок. 

У 1910-х роках кшвська архетектура стилю модерн використовувала HOBi засоби ху-
дожньо!" образносл, HOBi мотиви декоративно-мистецького оздоблення. Iii мотиви все 
бшьше набирають символ1чного звучания. Фигура, предмет або i'x фрагменти перетво-
рюються на пластичний символ. Наветь просто лЫя , що не мае жодного реального 
предметного прообразу, набувае образного звучания. Характерним прикладом було 
архетектурно-художне виршення плафошв стел1 у житлових помешканнях прибутко-
вого будинку по вул. Ярослав1в Вал, 14, де одну з веталень декоровано cтилiзoвaними 
кветами, вигнутими лппями, а кути плафошв — р1зноманетними лшШними медальйо-
нами з рельефним зображенням жшочо! головки та листям болотяних рослин [13]. Зви-
виста флоральна лш1я стилю модерн передавала динамжу розвитку простору всього 
помешкання, як, наприклад, у прибутковому будинку по вул. Пушкшськш, 41 (1912). 
У примщенш ветальш - стшпзоване дерево яблуш, що виростало з пщлоги, а плками 
з яблуками воно тягнулося по стшах до зображення сонця на стель Л т н и й декор видь 
ляв конструкцп, пом'якшуючи ix i шдкреслюючи npocTip. 

Доба модерну в Kneei була добою техшчно! революци в ycix сферах життя. Одним 
з виявгв цього процесу стала оргашзащя побуту городян, \'х комфорт, змша форми 
опалення житлових буд1вель. На початку XX столеття в кшвських житлових буд1влях 
почали використовувати рад\атори водяного опалення. Ix точки опори виршували 
у вигляд1 лап тварин, стил1зованих бутошв к в т в (Саксаганського, 34 (1912 р., арх. 
Ф. Троупянський), Велика Житомирська, 4 0 - 1913 р.). Однакводяне опалення не змогло 
витюнити з кшвського житлового штер'еру таку його значну частину, як кахляну шч 
або камш. У добу модерну змшилося i'x декоративно-мистецьке виршення. 

У кжвському житловому iHTep'epi u i e i доби немае жодноТ випадково1 деталь 
Естетизащя побуту починалася з ужиткових предмета як символ1в, ознак часу: ручки 
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на дверях, таблички для пошти з написом «Для писем и газет», або «Lette», дзвшки на 
вхщних дверях — усе виконувалося в одному стил1 [29]. 

Особливого звучания в ктвських житлових буд1влях доби модерну набувала ке-
рам1чна плитка, и використовували як у декоративному оздобленш фасадiв, так i в 
штер'ерах помешкань [23]. Керам1чна плитка р1зномаштних кольоргв та вщтшюв ши-
роко використовувалася кшвськими арх(текторами для декорування фасад i в бушвель. 
Зокрема, це характерно для творчосп арх1тектор1в Й. Зекцера, О. Вербицького та iH. 
Великого поширення в цей час у MiCTi набула практика керам1чних вставок на фасадах 
буд^вель, що ур1зномаштнювали декор, пщкреслюючи pi3Hi фактури. Окрасок» фасад!в 
були монументальш керам1чш панно. Так, зокрема, на прибуткових будинках по вул. 
Лютеранськш, 15 архггектора О. Вербицького (1908 р.) панно виконане за мотивами ху-
дожника М. Врубеля; на бульвар! Т. Шевченка, 23 (1908 р.) — i3 зображеннями 6epi3 пщ 
час 6 y p i i в еташ спокою тощо. Проте, якщо декор на фасадах буд1вель архиектори нама-
галися якнайбшьше шдивщуал1зувати, то в житлових штер'ерах, особливо в покригп 
п1длоги П1д'1зд1в та вестибкшв, найчаст1ше зустр1чаеться плитка масова, яку тиражу-
вали i виробляли спещал13оваш пщприемства. У Киев1 найб1льшого поширення набу-
ла продукшя харк1вського заводу Бергенгейма, а також торгових ф1рм «Мушкат i Син» 
та «Дзевульський i Лонге» [13]. Кольорова гама плиток для покриття пщлоги була до-
сить стриманою: блакитний, арий, вохристий кольори в поеднанш з бшим. Виразно та 
яскраво стиль модерн проявився в декоративних мотивах плитки для лицювання стш, 
прим1щеннях загального користування та у ванних юмнатах. Цдкавий зразок такого 
фриза був у ванних юмнатах прибуткового будинку на вул. Володимирськш, 61/11: на 
плитках у TexHiui надполив'яного розпису зображено розквиш крокуси з листям [26]. 

На початку XX ст., з масовим буд1вництвом прибуткового житла та особняюв, 
Ки!в набув рис европейського мюта, став одним з найбшьших мистецьких центр1в 
тогочасно! Pocii". 

На жаль, можемо констатувати вщеутшеть будь-яко! шформаци про архггектурну, 
художню та мистецьку цшшеть житлових iHTep'epiB Киева друго! половини XIX - поч. 
XX ст., а також критерив i'x арх!тектурно-художнього та мистецького оцшювання. 
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Олена Мокроусова 
(Kuie) 

СТИЛ1СТИКА МОДЕРНУ 
В КШВСЬКИХ АРХ1ТЕКТУРНИХ КОНКУРСАХ ПОЧАТКУ XX СТОЛ1ТТЯ 

Статтю присвячено проблем! стилю модерн у кшвських архтектурних конкурсах почат-
ку XXст. Спираючись на apxiem та кторичш джерела, авторка анал1зуе малов1дом1 проекты 
в сшил! модерн i вводить у науковий oöie ueeidoMi ранте матергали. PidKiCHi конкурст про-
екты, розроблеш в новому cmmi, св1дчать про його значний нереал 'пований потенщал у сферх 
цивыъного буд1вництва. 

Ключовг слова: стиль модерн, конкурст проекты, 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 радян-
ськими 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. Архитекто-
рами 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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