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З’ясовуються особливості стилю модерн в київському архітек-
турному просторі. Аналізується творчість архітектора стилю 
модерн Е. Брадтмана. Виявляються такі характерні риси творчості 
архітектора як дотримання канонів стилю модерн в класичній 
європейській манері.

Ключові слова: модерн, архітектура,український модерн, київська 
школа модерну, В. Городецький, Е. Брадтман, «Гіппо–Палас», «Будинок 
вдови, що плаче», готель «Прем’єр Палас».

This article clears up the peculiarities of modern style in the Kiev 
architectural area. The work of architect E. Bradtman of the modern style is 
analyzed. The following features are indentified in the works of architect as 
adherence to the canons of the modern art in classical European style.

Keyword: modern, architecture, Ukrainian modern, Kyiv school of 
modern, V. Gorodetsky, E. Bradtman, «Hyppo–Palace», «House of the 
weeping widow», hotel «Premier Palace».

Модерн був покликаний створити навколо 
людини цілісне, естетичне, просторове та 
предметне середовище, художньо збагатити сферу 
повсякденного життя, зокрема, створити унікальне 
побутове середовище. Це художній світогляд, який 
тяжіє до естетизації навколишнього середовища 
і якому властиві умисно примхливі, мінливі 

форми, вигадливість ліній, асиметрія, незвичайні, 
підкреслено індивідуалізовані задуми, в яких усі 
рішення підпорядковані єдиній образно–символічній 
ідеї. Риси модерну ми знаходимо в усьому: архітектурі 
й живописі, монументальному мистецтві, книжковій 
графіці, плакаті, рекламі, дизайні та одязі.

Архітектура модерну шукала єдності 
конструктивних та художніх засад, започаткувала 
вільне, функціонально обґрунтоване планування, 
застосовувала каркасні конструкції, різноманітні 
будівельні та оздоблювальні матеріали (залізобетон, 
скло, кований метал, необроблений камінь, фанеру 
тощо).

Явище це було характерне для різних євро-
пейських країн, в яких, поширюючи основні 
стилістичні риси модерну, не відкидало історичного 
і культурного підґрунтя. Завдяки цьому з’являлись 
регіональні особливості цього стилю. В Росії (а 
також в Україні) цей рух також був широким і 
потужним, охопив період з 1880–х по 1930–ті рр.

Український модерн - художній стиль, який 
увібрав національні риси, характерні пропорції 
національної будівлі–хати, і надав нового значення 
засобам українського бароко в храмовому та 
світському будівництві з урахуванням сучасних 
естетичних потреб та зручності [9].

У Києві модерн мав блискавичну історію – 
спалах доби, що падаючою зіркою освітив злам 
століть. Усього в місті можна нарахувати близько 
260 будівель у цьому стилі, що збереглися донині. 
Стиль модерн відіграв вагому роль у становленні 
архітектурного обличчя міста [3].

Київ бачив і доволі вдалі взірці, й досить 
посередні. Але історичний присуд безпристрасно 
констатує – модерн сьогодні увійшов перлиною 
до скарбниці архітектурних надбань міста. Саме 
в цьому стилі щасливо злилося людське бажання 
покращити життя через технічні нововведення 
не за рахунок естетичного смаку, а навпаки – 
органічно поєднати мистецтво та інженерну думку. 
Новий стиль не створювався на порожньому місті 
– він прагнув улитися до географічної й культурно 
неповторної гами міського середовища [4].

Наприкінці XIX століття Київ охопила 
«будівельна лихоманка». Саме тоді з’явилися сотні 
великих багатоповерхових житлових будинків, 
різноманітні громадські споруди. Автором деяких 
з них був епатажний архітектор Владислав 
Городецький.

В. Городецький був різносторонньою осо-
бистістю в плані творчої діяльності. Всі його 
будинки вирізняються вивіреністю форм і 
підпорядковані основному задуму архітектора. 
Кожна з його будівель унікальна і неповторна, бо 
вона ввібрала жагучий темперамент свого творця, 
його естетику, невситиму пристрасть дивувати і 
радувати світ. Архітектурне «обличчя» столиці 
було б не таким виразним без Національного 
художнього музею виконаного в стилі неокласика; 
без стрімкого костелу святого Миколая створеного 
в нехарактерному для Києва стилі неоготики; без 
легендарного «Будинку з химерами» побудованого 
в період розквіту в Києві стилю модерн [6].
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Зведенням «Будинку з химерами» архітектором 
була віддана належна данина цьому стилю, але 
в той же час він є практично єдиним будинком в 
творчому здобутку Городецького, виконаним в 
стилі модерн [2].

В той же час в Києві жило і творило багато інших, 
менш епатажних, але гідних уваги архітекторів, 
таких як, зокрема, Е. Брадтман, В. Кричевський, 
М. Шихонін, В. Коробцов та ін. Вони орієнтували 
свої будинки передусім на масового споживача 
і не прагнули перетворювати їх на елітарні 
об’єкти. Значною мірою це пояснюється ще й 
тим, що найвідоміші будівлі модерну в Києві – 
це не приватні особняки, а прибуткове житло, 
що диктувало свої вимоги під час проектування і 
будівництва [1].

Одним із архітекторів, які цілеспрямовано 
розвивали і відточували основні риси, що властиві 
класичній манері європейського модерну був 
Е. Брадтман. Його творчі здобутки, наряду з 
іншими тогочасними архітекторами, сприяли 
розвитку і становленню стилю модерн в Києві.

Виходець із німецької родини Едуард–
Фердинанд Петрович Брадтман народився 23 січня 
1856 р. у Санкт–Петербурзі. Після закінчення 
1878 р. Петербурзької імператорської академії 
мистецтв він був відзначений першою срібною 
медаллю, а згодом, 1886 р., отримав звання 
класного художника ІІІ ступеня [1].

Наприкінці 1880–х рр. Едуард Брадтман 
переїздить до Києва. У 1898–1917 і 1919–1920 рр. 
він обіймав посаду київського міського архітектора, 
паралельно з І. Ніколаєвим та О. Кривошеєвим 
контролював забудову Подільської та Плоської 
частин міста, був архітектором Київського 
кредитового товариства, техніком Приказу 
громадської опіки.

З 1903 р. він викладав архітектуру в Київському 
художньому училищі. Разом із архітекторами 
В. Городецьким, І. Ніколаєвим та художниками 
О. Мурашком, С. Світославським у 1912–1917 рр. 
входив до складу комісії «Про красу міста» [8].

Вже після революції та громадянської війни, 
у 1920–1926 рр., залишився у Києві, де працював 
районним архітектором.

У творчості Едуарда Петровича Брадтмана 
простежується розвиток від неоренесансу і 
необароко до декоративного і зрілого модерну. 
Також він використовував форми модернізованого 
ампіру, українського модерну та неоросійського 
стильового напрямку. Працюючи переважно у 
модерні, він був віртуозом цього стилю. Першою 
будівлею у стилі модерн став цирк Крутікова, 
зведений у 1903 р. на вулиці Миколаївській.

Однією з його перших архітектурних споруд, 
збудованих у Києві, був житловий будинок 
по вул. Львівській (нині – Артема), 22 (1886), 
– неокласицизм. Протягом 1898–1917 рр. 
ним були збудовані мавзолей міського голови 
С. М. Сольського на Лук’янівському кладовищі, 
особняк С. Аршавського (вул. Лютеранська, 
23), – ранній модерн, прибутковий будинок 
Л. Б. Гінзбурга (вул. Миколаївська (нині – вул. 

Городецького), 9, (1901), – модерн, прибутковий 
будинок (вул. Миколаївська (нині – вул. 
Городецького), 15, (1901), – модерн, прибутковий 
будинок (бульвар Б. Хмельницького), 10, – 
модерн [7].

Серед інших споруд Едуарда Брадтмана – 
хірургічний корпус лікарні, заснованої купцем 
І. Зайцевим, на вул. Кирилівській (нині – Фрунзе), 
63 (1911 р.), пожежна частина з каланчею на 
Подолі (1911 р.) та Євангелічна лікарня по вул. 
Новопавлівській (нині – вул. Ю. Коцюбинського), 
9 (спільно з архітектором Кольманом, 1913, нині – 
один із корпусів Інституту урології АМН України), 
драматичний театр Соловцова (нині – театр 
Івана Франка) на площі Івана Франка, 3 (1898), – 
еклектика [1].

Сам архітектор мешкав у Києві в особняку, 
збудованому за власним проектом по вул. Осіївській 
(нині вул. Герцена, 6) зі своєю дружиною Пауліною 
Христианівною, її сестрою Ольгою Христианівною 
Рутке та племінниками [1].

Більшість споруд Е. Брадтмана виконана в 
раціоналістичному напрямі стилю модерн [9]. 
Серед оригінальних творів цього архітектора як 
найбільш яскраві та характерні можна виділити 
декілька унікальних архітектурних споруд, таких 
як «Гіппо–Палас», «Будинок вдови, що плаче» та 
готель «Прем’єр Палас».

У 1903 р. на замовлення дресирувальника коней 
П. С. Крутикова Е. Брадтманом було побудовано 
єдиний на той час у Європі двоповерховий цирк, 
названий на честь замовника. Будівля цирку 
спочатку призначалася для виступів вершників на 
конях, звідси і її назва – «Гіппо–Палас» (кінний 
палац).

Фасад будівлі прекрасно вписався в ламану лінію 
цієї частини Миколаївської вулиці. Незважаючи 
на те, що будівля цирку мала горизонтальну 
спрямованість, завдяки декоративним елементам, 
а також складній багаторівневості, споруда 
виглядала більш легкою і витонченою. Найбільшу 
увагу привертала виступаюча вхідна група своїми 
високими вітражними вікнами, квадратними 
напівколонами, декоративним оздобленням, а 
також напівсферичним фронтоном [2].

Ми торкнулися лише деяких аспектів модерну 
в Києві. Сподіваємося, що подальші розвідки 
розширять уявлення про модерн та його основних 
творців у Києві.
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