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23 травня 2013 року виповнюється 150 років від дня 
народження Владислава Владиславовича Городецького – 
видатного архітектора доби модерну, підприємця, мецената, 
якого називали «київським Гауді». 

Ще за життя ім'я архітектора Владислава Городецького 
було овіяне легендами, а його дивовижні витвори стали не 
лише відомими, але й улюбленими. Інтерес до його 
архітектурної спадщини з плином часу не згасає, бо в ній 
закладено те, що можна з повним правом віднести до 
мистецтва самого високого ґатунку.     У цій неординарній 
людині органічно поєднувалися тонке відчуття краси, буйна 
фантазія художника і невичерпна енергія будівничого. 

В творчому доробку славетного зодчого численні 
споруди: храми, палаци, маєтки, музеї і мавзолеї, лікарні, 
виставочні павільйони , заводи і фабрики та немало іншого. 

Посібник містить короткий нарис про життя видатного 
архітектора, його творчий доробок. 

Дане видання розраховане на широке коло читачів. 

 

 

 

 

 

Укладач :   Петренко Н.А. 
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  Владислав Городецький - непересічна, 
різнобічна людина. Будучи багатим 
архітектором, він міг дозволити собі 
придбати один з перших легкових 
автомобілів, піднятися в небо з 
першими авіаторами і вразити цим 
натовп здивованих роззяв, міг 
прогулюватися по місту з милою 
мавпочкою, що в ті часи буквально 
шокувало всіх перехожих. Саме таким 

епатажним, екстремальним і дивакуватим запам'ятався 
Владислав Городецький. Однак ми також пам'ятаємо і любимо 
його творіння: Миколаївський Собор, Будинок з химерами, 
Міський музей старожитностей і мистецтв, Караїмську кенасу. 

Лешек Дезидерій Владислав Городецький народився в 
23 травня 1863 року, в с. Шолудьки, у маєтку  батьків, дворяни 
польського походження. Початкову освіту отримав в 
одеському реальному училищі при лютеранській церкві. Його 
здібності до малювання проявилися ще в шкільні роки. Хоча 
він і не був відмінником, з таких предметів, як малювання, 
геометрія та креслення він завжди отримував тільки 
«п'ятірки».  Згодом вступив на архітектурне відділення Санкт-
Петербурзької Академії мистецтв (1885–1990), – ледь не 
єдиний вищий навчальний заклад Імперії, де студенти 
отримували художню освіту.  Успішно закінчивши в 1891 році 
і отримавши диплом, він переїздить до Києва. 

    Незабаром він отримує свої перші замовлення, серед 
яких були й такі серйозні проекти, як усипальниця барона 
Штейнгеля на Аскольдовій могилі, а також розробка проекту 
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павільйону для мисливського товариства. Останній був 
створений безкоштовно для самореклами. Однак серед робіт 
Городецького є й менш престижні, наприклад, проекти 
будівництва дворових туалетів, які ще й потрібно було 
підключити до вуличної системи каналізації. 

До проектування першої видатної будівлі Владислава 
Городецького залишалося близько десяти років, а поки 
випускник Петербурзької Академії мистецтв  будує садибу 
Ф.Ф. Мьорінга, прибутковий будинок Л. Бендерського, а 
також промислові будівлі – меблеву фабрику Й.Кімаєра, 
будівлю Південноросійського машинобудівного заводу тощо. 
Як декоратор бере участь у декоруванні готелю 
«Континенталь». Приблизно у цей час він одружується з 
Корнелією Йосипівною Марр, дочкою  відомого підприємця 
Корнелія Марр. Вони виростили і виховали двох дітей.  

Архітектор багато й плідно працював  не тільки у Києві, 
а і в найближчих провінціях,будуючи  лікарню у м. Мошни та 
винокурню в с. Байбузи на Черкащині, цукровий завод у м. 
Шпикові на Вінничині, а також будинок управителя 
Шпиківських маєтків Балашових.  

Кар’єрний злет архітектора відбувається у 1897–1898 
роках після Київської сільськогосподарської та промислової 
виставки, що відкрилась на схилах Черепанової гори,  де 
зодчий продемонстрував своє вміння і хист будівничого.  За 
проектами Владислава Владиславовича на виставці було 
споруджено оригінальні павільйони графів Потоцьких: 
Костянтина та Юзефа. 
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Відкривалися нові можливості, нові перспективи. Життя 
подавало немало цікавих і престижних замовлень. І він свій 
шанс не упускає. За кілька років він робить блискучу кар'єру, 
здобуває статус провідного архітектора, стає відомою і досить 
заможною в місті особою. 

Окрім архітектури Городецький захоплювався 
ювелірною справою, виготовляв гравюри, писав акварелі, 
розробляв дизайн акторських костюмів для своєї дружини 
Корнелії  і театру Соловцова. В. Городецький також 
проектував меблі, малював ескізи театральних декорацій, 
вітражів, шпалер, тканин, взуття та одягу, розписував 
плафони, різьбив камінь і оформляв книги. Таким чином, він 
виявляв свій 
творчий талант. 

Разом з тим 
Городецький був 
завзятим 
мисливцем і 
перебував в 
імператорському 
мисливському 
товаристві. Він 
побував у всіх куточках Росії, в Туркестані, Сибіру, 
Азербайджані, Афганістані, Середньої Азії, на Алтаї і навіть в 
Африці. Добуті в цих країнах мисливські трофеї прикрашали 
його будинок, а деякі архітектор передав до Київського 
мисливського музею.  
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    Про свої пригоди в Африці 
Городецький написав у книзі, яка так і 
називається «Щоденник мисливця. У 
нетрях Африки ». У цій книзі можна 
побачити безліч фотографій та 
ілюстрацій. Всі вони зроблені самим 
Владиславом Городецьким. Крім того, 
він прославився і як майстер стрільби, 

брав участь у багатьох змаганнях, які проходили в Європі. 

Особливий інтерес Городецький відчував і до передових 
досягнень науки і техніки. Так він став одним з перших киян, 
у кого з'явився легковий автомобіль. Більше того, він літав з 
першими авіаторами, приділяв увагу творчості Ігоря 
Сікорського. 

На падіння Російської імперії архітектор Городецький із 
родиною відреагував у 1920 році, емігрувавши до Польщі, де 
працював за фахом у Міністерстві суспільних робіт. Протягом 
кількох років Городецький зводив будівлі в містах Хелм,  в с. 
Вишневець на нинішній Тернопільщині, у містах Пьотркові, 
Трибунальському, Радомі, Ченстохові, Любліні, Отвоцьку та 
Згіржу. А в 1928 р. Владислав Городецький отримав 
запрошення від американської компанії «Генрі Улен і Ко» на 
посаду головного архітектора «Синдикату зі спорудження 
перських залізниць» у Тегерані.  

У Тегерані В. Городецький на замовлення уряду 
споруджує театр, вокзал, розкішний палац для шаха, 
фешенебельний готель. Ці вишукані будівлі збереглися до 
наших днів.  
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Помер Городецький 3 січня 1930 року від серцевого 
нападу у спорудженому ним готелі далеко від Києва, якому 
віддав найкращі роки життя. Похований на римо-
католицькому цвинтарі «Долаб» у Тегерані. 

На його могилі 
встановлено просту 
кам'яну брилу сірого 
кольору, яким він так 
широко користувався у 
своїх спорудах. Напис на 
камені викарбувано 
польською мовою: «С. п. 
Владислав Лєшек 

Городецький. 23.5.1863-3.1.1930. Професор архітектури». 

Архітектурна спадщина 

Творча діяльність В.Городецького у Києві розпочалася 
на зламі двох століть, коли в країні встановлюються нові 
економічні відносини, що сприяли розвитку архітектурно-
будівельної справи. До того ж з'явилися нові будівельні 
матеріали: цемент, бетон, металеві конструкції, які викликали 
появу нового напрямку в архітектурі.  

Популярність Городецький отримав завдяки своїм 
великим творінням. Серед них - Міський музей 
старожитностей і мистецтв, Костел Святого Миколая, 
Караїмська кенаса, а також знаменитий Будинок з химерами, 
де архітектор жив протягом декількох років. 
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 Власний будинок, так званий "Будинок з химерами" на 
вул. Банковій № 10 (1901 - 1903 pp.) 

 Комплекс споруд Російського страхового товариства на 
Хрещатику (1903 p.) 

 Мавзолей родини Вітте на Старому Байковому 
кладовищі (1904 p.) 

 Мавзолей-каплиця Костянтина і Яніни Потоцьких у с. 
Печера на Поділлі (1904 p.) 

 Вілла О. Добровольського біля с. Тулин на 
Житомирщині (1904 p.) 

 Жіноча гімназія у Черкасах (1903 - 1905 pp.)  
 Мавзолей інженера М. Лялевського на цвинтарі 
Видубицького монастиря (1905 p.)  

 Павільйон товариства правільного полювання на 
Старо-Житомирській дорозі біля Лук'янівського 
кладовища (1911 p.) 

 Пам'ятник Олександру II в Черкасах (1911 р., не 
зберігся) 

 Мавзолей В. Козакевича в Пущі-Водиці (1913 p.) 
 Церква в Черкасах (не збереглась) 
 Торговельні ряди в Черкасах (не збереглись) 
  Власний завод вуглекислоти і штучного льоду в 
Сімферополі (поч. XX ст.) 

  Мавзолей Ледуховського і надгробок на братській 
могилі в Катеринодарі (поч. XX ст.) 

Приймав участь у будівництві Всеросійської виставки в Києві 
1913 р. (архіт. Ф. Вишинський, М. Шехонін та інші).  
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  Оздоблення інтер'єрів готелю "Континенталь" і театру 
Соловцова (1897 p.) 

 Прибутковий будинок Л. Бендерського на вул. Великій 
Васильківській № 25 (1897 р.)  

 Надбудова будинку страхового товариства "Росія" на 
Хрещатику № 28/2 (1897 p.) 

 Служби садиби П. Попова на вул. Великій 
Васильківській № 3 (1897 p.) 

На Всеросійській сільськогосподарській і промисловій 
виставці 1897 р. в Києві були експоновані, виконані 
В.В.Городецьким:  

 Дерев'яний павільйон гр. Юзефа Потоцького,  
 Дерев'яний павільйон гр. Костянтина Потоцького,  
 Павільйон В. Кочубея,  
 Гірничий павільйон у вигляді копальні;  

          У подальшому було виконано: 

 Добудова й надбудова будинку Л. Ревуцької на вул. 
Володимирській № 30 (1898 p.) 

  Цементний завод "Фор" на Куренівці (1898 p.) 
 Музей старожитностей і мистецтва (1897 - 1900 pp., з 
використанням проекту архітектора  П. Бойцова)  

 Караїмська кенаса на вул. Ярославів Вал № 7 (1899 - 
1900 pp.) 

 Миколаївський костел на вул. Великій Васильківській 
№ 75 (1899 - 1909 pp.)  

 Власна вілла в Євпаторії (1901 p.)  
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В. Городецький був талановитою людиною, фахівцем 
високого класу, чудово знав і вміло використовував 
архітектурні стилі різних часів і народів. А ще відзначався 
дивовижною працездатністю. Про це свідчить хоча б той факт, 
що свої найвидатніші пам'ятники архітектури, що 
залишаються окрасою столиці України і понині, він спорудив 
майже одночасно.  

Наприкінці століття архітектор збудував у співавторстві 
з Г. Шлейфером та Е. Брадтманом чотириповерховий готель 
"Континенталь" (тепер тут консерваторія, вул.Архітектора 
Городецького, буд.3). Актова зала готелю була оформлена у 
мавританському стилі, а один з трьох ресторанів – у стилі 
Людовика ХV. 

    

На вул. Архітектора Городецького, біля перетину її з 
нинішньою вулицею Марії Заньковецької В.Городецький, теж  
із Г.Шлейфером та Е.Брадтманом, побудував пишно 
оздоблений шестиповерховий прибутковий будинок, що і 
сьогодні пофарбований у блакитний колір (будинок №11). 
Поруч із ним Городецький звів чотириповерховий будинок 
меблевої фірми Йосипа Кімаєра, який сьогодні займає 
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Міністерство юстиції (будинок №13). На перших двох 
поверхах будинку розташовувався салон меблів, у флігелях на 
подвір'ї – виробничі корпуси та склади готової продукції, а 
внутрішній дворик архітектор накрив скляним дахом. 

                                                               

Водночас він працює над проектом Музею 
старожитностей, точніше кажучи, кардинально переробляє 
ескізний проект Г. Бойцова, який не вповні задовольняв 
будівельний комітет. 

          

Будинок Національного художнього музею України, 
по вулиці Грушевського, 6    було  зведено у 1897—1899 роках 
із застосуванням у центральному порталі колон класичного 
давньогрецького доричного ордеру, а горельєф у фронтоні 
зображує алегорію торжества мистецтв. Пара величних левів 
стережуть цей храм прекрасного. Храм виконано у досить 
класичній манері, якби не те, що зведено його з бетону. 
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Творчий доробок 

 Прогімназія в Умані (1889 - 1890 рр.) на замовлення 
Київського учбового округу . 

 Усипальня родини баронів Штейнгейль біля 
Аскольдової могили (поч. 90-х років) 

 Приймав участь у проектуванні споруд Подільської 
станції міської каналізації на вул. Ратманського № 23 
(кін. XIX ст.)  

 Цукроварний завод Балашова і будинок управителя в 
Шпикові на Поділлі (поч. 90-х років, не збереглись) 

 Холодильник і каплицю у с. Рахни-Лісові (поч. 90-х 
років) 

 Олександрівську винокурню біля с. Байбузи (1893 p.)  
 Комплекс лікарні в Мошнах (1894 p.)  
 Стайні Мошногородищенського маєтку (1895 p.) 
 Шлюзи на р.Вільшаній біля с. Старосілля (1895-1896 

pp.) 
 Проекти костелу в Мошнах і перебудови палацу М. 
Воронцова на Мошенських горах (1895 - 1896 pp.) 

 Корпуси (шість) Південно-Російського 
машинобудівного заводу на вул. Жилянській № 107 
(1895 - 1896 pp.) 

 Будинок Київського відділення Російського 
сільськогосподарського комісіонерства "Работник" на 
вул. Миколаївській № 11-а (1896 - 1897 pp., 1911 p. 
добудовані верхні поверхи з боку подвір'я і флігель) 

 Будинок меблевої фабрики Й. Кімайєра на вул. 
Миколаївській № 13 (1895 - 1897 pp., співавтор М. 
Клуг) 
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лікувальний корпус санаторію. І чудом, в затишному куточку 
здичавілого парку, залишився мавзолей як згадка про минулі 
часи. На цоколі польською мовою викарбувано: «Планував 
Владислав Городецький» та «Будували Костянтин і Яніна з 
Потоцьких подружжя Потоцькі. 1904». Це _ чи не єдиний 
напис, що свідчить авторство В.Городецького. Будівля 
мавзолею виконана в стилі романської архітектури. 
Невеличкий меморіальний ансамбль у Печері є справжнім 
шедевром архітектури історизму, однією з кращих робіт 
Владислава Городецького.  

Палац шаха в Тегерані - останній масштабний витвір 
творчого генія 
архітектора. 

Палац іранського 
шаха 
Городецький 
вирішив у стилі 
знаменитих казок 
"Тисячі й однієї 
ночі". Цей 
східний шедевр 
вийшов ніжним, легким і водночас зручним, пристосованим 
до жаркого клімату Ірану. Здавалось, у творчому житті 
архітектора починається новий етап — він затребуваний, 
поцінований, шанований. Йому замовляє проект сам глава 
держави. На жаль, палац іранського шаха виявився лебединою 
піснею Владислава Владиславовича. 
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Справа в тому, що Городецький був власником цементного 
заводу «Тон» під Києвом і «задля реклами» зводив більшість 
замовлень винятково зі свого матеріалу. Тому будинок музею, 
спроектований з дотриманням усіх пропорцій та канонів 
класичної архітектури, все ж є унікальним у своєму роді.                                                                   

Ця робота відіграла важливу роль у творчій кар'єрі 
Владислава Городецького. Не тільки тому, що гарний, у 
неокласичному стилі палац одержав високу оцінку сучасників, 
а згодом і статус визначної архітектурної пам'ятки,— на 
будівництві доля звела зодчого з людьми, котрі вельми 
прислужилися йому в майбутньому, і без котрих, як вважає 
дехто з дослідників, «феномен Городецького», можливо, й не 
відбувся б.  

Фундаменти музею закладав талановитий інженер, 
винахідник буронабивних паль Антон Страус; скульптурно-
оздоблювальні роботи — фронтон, грифони на фасаді, леви 
при вході тощо — виконував не менш талановитий скульптор 
Еліо Саля. Союз зодчого з цими майстрами виявився міцним. 
Сприяло тому не лише творче взаєморозуміння, а й спільне 
захоплення — всі троє були палкими аматорами спорту. 

 У 1899 році  щасливий випадок дав Городецькому змогу 
стати до виконання однієї з найвідоміших і найвдаліших його 
робіт — спорудження костелу святого Миколая. 

Готичний стиль був необхідною умовою конкурсного 
проекту костьолу святого Миколая у Києві. Городецького 
було призначено керівником будівництва. Талановитий 
архітектор повністю переробив запропонований проект — 
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усунув, зокрема, дрібність фасадів. Скульптурне оздоблення 
величної будівлі було виконане тим самим Еліо Саля, що був 
постійним колегою та співавтором Владислава Городецького. 
На перший погляд, костьол св. Миколи відтворює структуру 
готичних соборів епохи середньовіччя. Та у трактовці деталей, 
використанні нових будівельних матеріалів, передусім 
залізобетону та керамічної плитки, відчувається віяння нових 
часів доби модернізму. Костьол разом із будинком причту 
створюють дуже виразний ансамбль, що й до сьогодні є 
окрасою нашого міста. 

                                     

Грунт на ділянці, виділеній під будівництво, виявився 
піщаним, і щоб зміцнити фундамент, зодчий застосовує 
буронабивну методу А. Страуса, разом з ним розробивши 
проект оригінального фундаменту. Час, що минув відтоді, 
засвідчив цілковиту надійність конструкції: монументальна 
65-метрова споруда ось уже більше ста років міцно тримається 
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Городецький працював не тільки в Києві.  

У Черкасах побудував жіночу гімназію (завдяки якій у 
місті поширився стиль модерн), церкву, різноманітні 
торговельні приміщення. У Житомирській області — віллу О. 
Добровольського. У Сімферополі — власний завод 
вуглекислоти і штучного льоду. У Євпаторії — власну віллу. 
У 1911 р. широко відзначалося 50-річчя скасування кріпосного 
права. У зв'язку з цим по всій Російській імперії почали 
споруджувати пам'ятники Олександрові II. Ювілейний комітет 
звернувся до Городецького з проханням взяти участь у 
розробці архітектурної частини цього проекту. Пам'ятник 
імператору тиражували у великій кількості копій і розсилали 
по всіх сільських управах і волостях Київської губернії... Без 
перебільшення можна сказати, що роботи Городецького були 
в кожному селі й у кожній волості. 

Своєму рідному краєві Владислав Городецький залишив у 
спадок одну з перлин 
його творчої фантазії 
- мавзолей графів 
Потоцьких в с.Печера 
що розташований на 
мальовничому березі 
Південного Бугу, 
вище його рідних 
Шолудьок. Там, серед 
старовинного парку, 

стояв тоді двоповерховий палац паладіанської архітектури. В 
роки визвольних змагань палац було знищено, а на його місці 
на початку 1930-х років споруджено примітивної архітектури 
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Щодо оформлення й технічного обладнання маєток 
Городецького становив для свого часу справжнє диво. Він мав 
найсучаснішу систему опалення й водопостачання, телефон, 
телеграф, вантажні ліфти, холодильники тощо. Інтер'єри 
вражали мистецьким багатством: зали й кімнати архітектор 
власноруч розмалював «під морське дно» (стіни вкривав 
оригінальний ліпний орнамент, стелю вітальні — велетенське 
зображення восьминога; на горішні поверхи вели розкішно 
декоровані, прикрашені скульптурою й ліпленням сходи). 
Ескізи внутрішнього оформлення робив Городецький, 
втілював фантастику його творчих ідей Еліо Саля. Вершинним 
здобутком зодчого та скульптора став дивовижний 
скульптурний ансамбль, котрий дав назву споруді. 

       

Будівництво маєтку почалося навесні 1901 року. Влітку 
1902-го «Дім з химерами» вже зустрічав гостей.  

Оповідають, що святкуючи новосілля, Городецький 
сказав: «Будинок, може, й, справді чудернацький, але не буде 
в Києві людини, котра, йдучи мимо, не зупинила б погляд на 
його фасаді»... 
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на залізобетонному «корінні» з 333 паль, увігнаних на глибину 
від 9 до 20 метрів. 

Фасад храму витриманий у суворому готичному стилі, 
прикрашений двома великими і однією маленькою вежами, 
багато оздоблений скульптурами і дещо нагадує зовнішнім 
виглядом славетну VotivKirche у  Відні. Бездоганна 
пропорційність і врівноваженість, довершеність і ясність 
композиційного задуму поєднуються з так само бездоганним 
виконанням кожної деталі, починаючи від фігур святих на 
фасаді й закінчуючи латунними дверними ручками, завісами 
та засовами. 

На зламі ХІХ-ХХ століть Влодислав Городецький 
прикрасив Київ іще однією унікальною спорудою. На кошти 
відомого промисловця Соломона Когена він зводить на вулиці 
Ярославів Вал іншу культову будівлю — караїмську кенасу, 
в ретельно оздоблених формах і деталях мавританського 
стилю. Вона збереглася донині, однак зі старих фотографій, 
зрозуміло, в нинішньому своєму вигляді кенаса становить 
лише відгомін ошатного храму, зведеного Городецьким 1900 
року. 
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Найбільшу славу принесла Городецькому найоригінальніша 
споруда ХХ століття у Києві — власний прибутковий 
будинок, зведений ним по вулиці Банковій, 10 у стилі модерн 
у 1901—1903 роках. Так званий «Будинок з химерами». 

 Розташований на стрімкому крутосхилі і тому — на три 
поверхи з вулиці і на шість — із двору, розкритий на всі 
чотири боки різними асиметричними фасадами, будинок 
Городецького вражає уяву кожного, хто його бачить.   
Раціонально розпланований, технічно досконалий будинок 
оздоблений ззовні і зсередини безліччю скульптурних 
прикрас.   Їх виконав талановитий італійський скульптор і 
близький друг архітектора — Еліо Саля (1864—1920), 
співавтор усіх архітектурних творів Городецького у Києві. 
Новація полягала в тому, що всі оздоби виготовлено з цементу 
— найпередовішого матеріалу сторіччя, і в тому, що 
скульптор проходив вже по готовому твору карбом, 
залишаючи авторську руку, надаючи поверхні виду 
натурального каменю. 

             

Справжній зоопарк прикрасив фасади будинку на 
Банковій: голови слонів та носорогів, ящірки та жаби, пітон і 
крокодил, пантера й орли, нарешті величезні квітки латаття, 
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казкові риби, косулі й дівчата в ретельно й дотепно 
продуманих та не менш майстерно виконаних композиціях 
створили незабутній фантастичний образ будинку-казки. 

Малюнки Городецького 
кожен може побачити на 
стіні біля Будинку, яка 
відділяє сад від вулиці 
Банкової – варто 
спуститися сходинками 
вниз і зазирнути за 
паркан. Тут є і пихатий 
страус, і гнучка антилопа, 

і примітлива олениця. 

Як відомо, Дім з химерами споруджено на стрімкому 
крутосхилі, майже над урвищем. За 
легендою, до цього спричинилося парі: 
Городецький запевняв, що в змозі 
звести палац на цілковито 
непридатному для будівництва рельєфі. 
Хтозна, чи було таке парі. Відомо лиш 
те, що інженер і архітектор О. Кобелєв 
(він збудував приміщення 
Національного банку, Політехнічного інституту тощо), 
дізнавшись про наміри Городецького, назвав його 
божевільним. 

Проте, «божевільну» ідею було успішно втілено. 
Посприяв у цьому Антон Страус, спроектувавши складний 
щодо конструкції, але надійний фундамент. 


