
збережеш будiвлi та залишки укрiплень. Також створено зведену таблицю 
замкових об’екпв 1вано-Франювсько! областi.

Фортифiкацiйнi споруди 1вано-Франювсько! областi е найбiльш 
значимою групою пам’яток архггектури регiону. Аналiз джерельно! бази за 
темою дослiдження показуе, що комплексного дослщження
фортифiкацiйних споруд 1вано-Франювщини не проводилось.

М.М.Тимошенко,
кандидат архитектуры, с.н.с., доцент Нацюналъного

авiацiйного унiверстету

ЛЕШЕК ДЕЗИДЕР1Й ВЛАДИСЛАВ ГОРОДЕЦЬКИЙ -  
В1РТУОЗ МАРКЕТИНГУ I ПАБЛ1К-РИЛЕЙШНЗУ

Шляхетний тдпис сорокарiчного кшвського архитектора Владислава 
Городецького досить ясно розповщае про його характер, темперамент, 
звички. З першого погляду видно, що ця людина некваплива, з ф аш ^ею  
починае справи, будуе вщносини надовго, досить високо щнуе себе.

Наукова i публiцистична лiтература, присвячена анаизу творчостi i 
опису бюграфи нашого сшввтгчизника -  зодчого Лешека Дезидерiя 
Владислава Городецького досить чисельна i рiзноманiтна, але, на наш 
погляд, ще не зовсiм розкрито його талант архтгектора-маркетолога, 
менеджера, фахiвця паблж-рилейшнзу. В цiй статтi робиться спроба 
висвгглити цi гранi творчостi славетно! особистостi з метою 
обгрунтування впровадження державними органами Преми iменi 
Владислава Г ородецького для нагороди пращвниюв в галузi зодчества.

Ки!в зустрiв а'мна,дцятир1'чного молодика зовсiм похмуро. Треба 
вчитися, ще раз вчитися, оволодiвати прийомами, як тепер кажуть, 
менеджменту, створення самореклами, створення вiдповiдного iмiджу, 
мережi знайомств в колах нуворишiв, що так необхщно для одержання 
замовлень. Вш створюе свое, спочатку зовшм невеличке, архггектурне 
бюро, шукае знайомства, купляе автомобiль, вчиться створювати 
вудповудний iмiдж.

Коли в Киевi починаеться спорудження мюько! каналiзацil -  вс  
хочуть залучитися до цього проекту. Городецький бере кредит, вщкривае 
Контору будiвництва домових вуличних туале^в. Це дозволило молодому 
Городецькому презентуватися вже як власнику солщно! Ктвсько!
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буд1вельно1 ф1рми. Цей приклад шдтверджуе основне положення 
маркетингу -  що слщ починати з того, на що е попит на ринку, 
одкидаючи сноб1зм, зверхнють, традицшнють.

Владислав Городецький шукае шляхи знайомств, привиди для 
респектабельних зустр1чей з вершками ки!вського суспшьства. Вш входить 
в гурт 1мператорського товариства правильного полювання, робить 
безкоштовно чудовий проект цього закритого клубу. Саме таю заходи 
тепер звуться паблж-рилейшнз.

На протяз1 багатьох роюв Городецький забезпечував роботою свое 
приватне арх1тектурне бюро, звщки вийшло деюлька досить високих 
спещалюлв. Серед них К.Т.Бабюн, О.М.Леонтович, С.П. Маринченко.

Слщ придшити увагу таюй особливосл св^огляду Владислава 
Вжторовича як повага до р1зних релтй, конфесш, толерантшсть. Вш з 
усшхом проектуе молитовний будинок для кара1шв -  ки!вську кенасу, 
костьол Святого Миколая, усипальнищ для православних. Вражае 
багатство орнаментального оздоблення, знання релтйних традиций, 
установ, стилю.

Дшсно, для реклами якосл цементу i бетону, цегли, яю вироблялися 
на заводах акцiонера В. Городецького, щ матерiали були талановито 
використанi при зведеннi його проеклв. В дореволюцiйнi часи вищi учбовi 
заклади випускали епархiальних архiтекторiв, яких вчили релтйним 
основам проектування сакральних будiвель. Городецький самотужки 
вивчив i втiлив в життя проекти будiвель рiзного релiгiйного напрямку, 
котрi до наших чаЫв залишаються класикою.

В контекст розкриття особистостi Г ородецького, як вiртуоза 
маркетингу, далекоглядного стратега арх^ектурно! моди слщ тдкреслити, 
що Гаудi в Барселонi починае будувати сво! «химерш» будинки на два 
роки шзшше Городецького. П д будiвництво свое! вiлли Городецький 
знаходить непридатну для багатоповерхового будiвництва дуже дешеву 
дiлянку Проектуе свайно-плитний фундамент i зводить власну вiллу з 
метою реклами, ствердження себе , як арх^ектора, котрий при!хав в Ки!в 
1892 р., а у 1902 р. вже перевершив у популярносл багатьох мiсцевих 
метрiв архiтектури. Городецький виграв не тшьки парi вщносно термiну 
будiвництва i судову справу з Ки!вським вiйськовим округом, але i 
прорекламував себе як неординарний вiртуоз менеджменту. Прожив 
архитектор -  господар в цьому домi лише два роки, а полм, здавши в 
оренду, по!хав разом з Рузвельтом!!! на охоту до Африки.
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У 1920р. Городецький, котрим не щкавилась радянська влада , 
ем^рував до Польшд. На той час йому вже було 57 роюв, пратрвники його 
бюро не ви!хали з ним, тому треба було починати все заново. Як тридцять 
роюв тому, вш заново створюе приватне архггектурне бюро, смшиво бере 
закази в американськш ф1рм1 «Генр1 Улен i К». Будуе i промисловр i 
торговельш, i громадську будiвлi. В рiзних мiстах зводяться за його 
авторством водонашрна башта, торговельний центр, електростанщя, 
казино, лазня! Ось який дiапазон, ось який талант архитектора - 
маркетолога.

Спiвробiтництво з компашею «Г енрi Улен i К» (саме «К» нас щкавить 
в цiй компани, яка дос iснуе) було настiльки престижним i вдалим, що 
Городецькому запропонували вирушити до Перси як головному 
архiтекторовi всiх нових !хшх проектiв. Залiзничний вокзал в класичному 
стилi стае окрасою Тегерану. Щоб працювати в тш кра!ш, треба було 
вивчити не тшьки англiйську i тюркську мови для подальшого 
спiлкування, але й юридичнi закони, мусульманськi звича! i традици.

Вiн проектуе i будуе вже на замовлення 1ранського уряду: мiський 
театр, готель, вшли. Голова держави замовляе йому проект свого палацу. 
Великий зодчий створюе проект за мотивами перських казок.

Прах видатного зодчого поко!ться на цвинтарi Тегерану, його ще i 
дос нема кому перевезти на рщну Украшу, котрш вiн самовщдано 
присвятив творче життя. Його iм,я вибито золотими лттерами в ram i «100 
славетних укра!нщв» серед видатних iмен дiячiв багатостраждального 
нашого етносу перюду ХХ столiття.

Вклоняючись перед його Високоблагородiем Владиславом 
Городецьким, на наш погляд, слщ подати клопотання про заснування 
Державно! преми його 1меш для укра!нських архiтекторiв.
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