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“Будинок з химерами”
вул. Банкова, 10

Східні впливи в
київському модерні
тиль модерн, який виник
наприкінці ХІХ століття в
країнах Західної Європи,
кількома роками пізніше розповсю
дився і на території України. Побутує
думка, що стиль модерн став імпуль
сивною реакцією інтелектуальної елі
ти на кризу в суспільстві, яка була вик
ликана кількома чинниками, насам
перед “технізацією” суспільства вна
слідок науковотехнічного прогресу, а
внаслідок цього втратою зв'язку з при
родою, втратою традиційних культур
них і духовних ідеалів, секуляризацією
суспільства. Діячі культури і мистецтва
вбачали в новому стилі шлях втілення
нових ідеалів, антитезу застарілим
стилям минулого.
Поступово в Україні виділилось
чотири школи модерну: західна з
центром у Львові, центральна з цент
ром у Києві, південна з центром в
Одесі і східна з центром у Харкові.
Серед цих шкіл київська займає особ
ливе місце, бо формувалась вона знач
ною мірою на місцевому ґрунті, без
таких відчутних зовнішніх впливів, як
це відчувалося в західній школі.
Київська школа модерну представ
лена основними відомими різнови
дами модерну: декоративним, націо
нальноромантичним (українським) і
раціоналістичним. Втім, варто зверну
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ти особливу увагу на ще один мало
досліджений аспект, а саме на східні
впливи в київському модерні.
Варто зауважити, що орієнтальне
(особливо японське) мистецтво й архі
тектура стали одним зі складників єв
ропейського модерну. Втім, модерн не
можна вважати буквальним повторен
ням тих принципів і творчих засад, які
протягом віків формували традиційні
види японського мистецтва й архітек
тури. Митці модерну творчо переос
мислили особливості японської гра
вюри, орнаментів, декоративних роз
писів відповідно до європейських тра
дицій і європейської психології. Спра
ва в тому, що орієнтальне мистецтво
сформувалось під впливом древньої
японської релігії синтоїзму і буддизму,
а модерн сприйняв лише зовнішню
форму орієнталізму, а не філософсько
релігійну основу.
Мода на японське мистецтво захо
пила і Європу, й Америку, і Російську
імперію, до складу якої в той час вхо
дила Україна. Втім, розповсюдження
модерну в Україні йшло інакше, ніж у
Західній Європі, внаслідок яскраво
вираженої національноромантичної
течії із зверненням до народних дже
рел і народного мистецтва. Через це в
школах модерну України не просте
жується такий чіткий безпосередній
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вплив орієнталізму, як у модерні єв
ропейському. Цей вплив виражався
найчіткіше в поширенні японських
ваз, різьблених поличок і ширм в по
буті городян. Такими предметами на
прикінці ХІХ століття були прикраше
ні будинки Києва, Львова, Одеси,
Харкова, інших міст і містечок. Самі ж
орієнтальні впливи сприймалися мит
цями київської школи модерну не без
посередньо шляхом вивчення кращих
зразків японського мистецтва, а вто
ринно, через вивчення зразків євро
пейського модерну, який з'явився
частково на орієнтальних традиціях.
Це ж можна сказати і про застосуван
ня характерної лінії модерну — “удар
батога”, яка нагадує лінії японських
ієрогліфів. У багатьох будинках київ
ської школи модерну її немає взагалі,
натомість широко використовуються
кола й овали в художньому металі й у
ліпленні на фасадах.
Оригінальними були орієнтальні
прояви в київській школі модерну,
тому що вони являли собою творчі
місцеві інтерпретації природних моти
вів (переважання фітоморфних і зоо
морфних мотивів притаманне старо
давньому японському мистецтву).
Якщо розглядати київський модерн
через призму орієнтального мистецт
ва, зовсім логічним здається поява на
прикінці ХІХ  на початку ХХ століть
таких “знакових” об'єктів як “Будинок
з химерами” на вул. Банковій, 10.
Згідно з орієнтальними традиція
ми, саме природа в усіх її проявах вва
жалася вищим проявом гармонії і
краси. Протягом віків в японському
мистецтві виробилися свої канони
зображення птахів, рослин і тварин,
склалася традиційна кольорова гама і
композиційна структура. В київсько
му модерні також присутній фітомор
фний і зооморфний декор, однак він
відзначається неповторністю і своє
рідністю, притаманними саме цій ре
гіональній школі модерну.
Фітоморфний декор у київському
модерні передбачав зображення міс
цевих рослин, дерев і квітів, таких як
волошки, маки, соняхи, троянди, ро
машки, латаття, грона горобини, а
також стилізованого улюбленого на
родного мотиву — “древа життя”. Зоб
раження “древа життя” прикрашало
плафон кімнати будинку Мороза на вул.
Володимирській, 61/11 (плафон не
зберігся). В окремих випадках фіто
морфний орнамент київських будин
ків відзначався фантастичністю, ос
кільки в ньому зображались квіти,
листя і плоди цитрусових і грона ви
нограду. Широко застосовувався фіто
морфний орнамент із зображенням
каштанового листя і латаття.
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Київські художники часто при
крашали фасади будинків копіями
картин європейських художників на
тему природи. Так, аттик на головно
му фасаді будинку №15 на вул. Люте
ранській прикрашає майолікове панно
на тему відомої давньогрецької леген
ди “Пан і Сірінга”, яке повторює ві
доме полотно художника А. Бьокліна
“Весняний вечір”. Панно було виго
товлене в Абрамцевській керамічній
майстерні за ескізом художника
А. Козлова. Показово, що грецька те
матика на фасадах київських будинків
завжди має оптимістичний характер.
Це можна сказати і про сюжет легенди
на фасаді будинку на вул. Лютерансь
кій, 15. За легендою, бог Пан закохав
ся в німфу Сірінгу, але вона не відпо
віла йому взаємністю і вибрала краще
перетворитись на річковий очерет,

аніж належати йому. Засмучений Пан
вирізав з того очерету сопілку і назвав
її сірінгою, в пам'ять про свою кохану.
Всього цього смутку немає в ком
позиції панно київського будинку. Бог
Пан грає на сопілцісірінзі, дві гарні
німфи захоплено слухають музику.
Навколо панує тиша і гармонія.
На фасаді ще одного київського
прибуткового будинку в стилі модерн —
на вул. Великій Житомирській, 32 —
досить оригінально представлена ле
генда про гріхопадіння, викладена в
Старому завіті. В більшості картин і
гравюр древо пізнання добра і зла
зображалось як яблуня, але на фасаді
будинку на вул. Великій Житомирсь
кій, 32 ми бачимо традиційний київсь
кий каштан, навколо якого обвились
дві змії. Низ бічного еркера цього
будинку прикрашає ліпна фігурка
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хлопчика, який сидить верхи на лебе
ді. Цей оригінальний будинок виді
ляється в рядовій забудові вулиці Ве
ликої Житомирської. В ньому приваб
лює і загальна нетрадиційна асимет
рична композиція, і ліпний декор,
який можна розглядати досить довго,
знаходячи кожного разу щось нове, і
експресивні металеві елементи — не
високий парканчик перед фасадом,
огорожа криволінійного балкону, ме
талева огорожа над проїздом у двір.
Автор проекту цього будинку, ар
хітектор І. Ледоховський, неодноразо
во звертався в своїх проектах до міфо
логічних сюжетів з мотивами природи.
Так, будівля клініки Качковського на
вул. О. Гончара, 33 прикрашена і фіто
морфним, і таратологічним декором у
стилі модерн. Центральний ризаліт го
ловного фасаду завершений криволі
нійним аттиком з двома скульптур
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ними зображеннями сирен, дівптахів.
Як відомо, в часи поширення і пану
вання стилю модерн зображення дів
птахів і птахів радості і смутку Сірін та
Алконост набули популярності в
“руськовізантійській” гілці націо
нальноромантичного модерну, особ
ливо в творчості таких відомих худож
ників як І. Білібін та В. Васнєцов.
Замість традиційних карнизів вік
на другого поверху клініки Качков
ського прикрашені виконаними з це
менту букетами латаття. Підкарнизні
площини і поле стіни горищного по
верху в площині центрального риза
літу прикрашені яскравими кераміч
ними вставками. На старовинних світ
линах можна побачити первісні крон
штейни, які підтримували довгий бал
кон і зображали двох гігантських пі
тонів — традиційних символів меди
цини. Кут цегляної стінитераси з

правого крила фасаду акцентує велич
на цементна фігура грізного лева з ос
каленою пащею, тому іноді цей буди
нок ще називають “Будинком з левом”.
Побіжно зазначимо, що багато най
більш оригінальних будинків київ
ського модерну, “модернізованої нео
готики” і еклектики отримали свої не
офіційні романтичні назви: в Києві є
“Будинок з химерами”, “Будинок з ле
вом”, “Будинок з атлантами”, “Буди
нок вдови, що плаче”, “Будинок з ко
тами”, “Шоколадний будинок". До
речі, це ще одна особливість саме ки
ївської школи модерну — романтизм і
використання міфологічних і казко
вих сюжетів у місцевій стилістичній
обробці.
В будинках київського модерну
широко застосовувалось поєднання
фітоморфного і антропоморфного деко
ру, наприклад, у “Будинку з атланта
ми” на вул. Костьольній, 7. Арку про
їзду у двір обрамовують горельєфні фі
гури атлантів, які закомпоновані в хи
мерний рослинний орнамент і нага
дують персонажів полотен художника
М. Врубеля. Фітоморфний орнамент з
мотивами листя аканту прикрашає го
ловний фасад.
Втім, зразком найбільш експре
сивного втілення природних мотивів є
славнозвісний “Будинок з химерами”
на вул. Банковій, 10 — власний буди
нок архітектора В. Городецького, екзо
тичність якого втілена і в інтер'єрах, і в
екстер'єрах. Все в цьому будинку про
буджує уяву — балясини парадних схо
дів у вигляді пташиних лап, і розписи
стін сходової клітки із зображенням
екзотичних тварин, які нагадують
китайський і японський монохромний
живопис тушшю, і світильник у ви
гляді двох рибин, які сплелися хвоста
ми, оплетеними водоростями, і зоб
раження змій, рибин, жаб і африкан
ських тварин на фасадах. Втім, В. Го
родецький винайшов свою, власну
авторську манеру зображення природ
ного світу, відмінну від традиційної
орієнтальної манери.
Цей будинок повністю відповідав
самій неординарній особистості архі
тектора. На відміну від інших будинків
київського модерну, в яких, як пра
вило, декором пишно прикрашався
лише головний фасад, в “Будинку з
химерами” ці види декору присутні і
на фасадах, і в інтер'єрах, де мальов
ничі панно на стінах і стелі поєд
нуються зі скульптурами і барельєфа
ми роботи Е. Саля і Ф. Соколова.
Темою скульптур був тваринний
підводний
і
наземний
світи,
мисливські атрибути і казкові істоти.
В. Городецький свідомо змінив
традиційне уявлення про житлове
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приміщення, прикрасивши парадний
вестибуль об'ємним зображенням
гігантського спрута, оплетеного
водоростями і мушлями і сві
тильником у вигляді мушлі. Прак
тично в усіх кімнатах цього будинку є
притаманні модерну рослинні і тва
ринні мотиви. Це і плафони в кабінеті,
і мальовничі вставки на стінах їдальні
із зображенням рибин, і альков у
спальні, обрамлений ліпними гірлян
дами з квітів. Навіть масивні люстри
кабінету і їдальні були прикрашені ро
гами забитих архітектороммислив
цем В. Городецьким тварин.
Можна зробити висновок, що ки
ївські архітектори сприйняли японсь
кі мистецькі традиції не так наочно, як
європейські митці, однак почали ак
тивно впроваджувати традиції ос
півування природи, перенісши їх на
місцевий ґрунт. При цьому мистецтво
та архітектура київської школи мо
дерну не мали під собою такої філо
софської основи, якою відзначалися і
стародавнє японське мистецтво, і єв
ропейський модерн, однак вони
уособлювали тезу про значущість при
родних першоджерел через численні
зображення рослин, птахів і тварин.
Такий “знаковий” об'єкт київського
декоративного модерну як “Будинок з
химерами” на вул. Банковій є втілен
ням в архітектурі основної особли
вості європейського декоративного
модерну, який сформувався під впли
вом японської філософії, а саме сти
рання чіткої грані між штучним і при
родним середовищем шляхом надання
штучному середовищу рис “природ
ності”.
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