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Розділ ІІ

Застигла музика міста
(архітектура)

Архітектура	–	це	теж	літопис	світу:	вона	говорить	тоді,
коли	вже	мовчать	і	пісні,	і	перекази.
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Урок 1.

Архітектура як вид мистецтва.
Архітектура	як	вид	мистецтва.	Вимоги	до	архітектурних	будівель.	Поняття	
архітектурного	стилю.	Архітектурні	стилі:	романський,	готичний,	Відро-
дження	(ренесанс),	барокко.	

Архітектура на відміну від багатьох інших видів мистецтва, крім 
декоративно-прикладного, виконує в житті людини не тільки естетичну, але і 
практичну функцію. Відповідно до цього виділяються типи архітектури: сус-
пільна, житлова і виробнича. Цей вид мистецтва створюється для життя, пра-
ці і відпочинку людей, тому до архітектурних будівель можна застосовувати 
вимоги, що сформулював ще великий Витрувий: користь, міцність і краса. 
Але не всі будівлі можуть претендувати на звання добутків архітектури. Осно-
вна маса будівель наших міст і сіл складає те, що можна назвати тільки бу-
дівництвом, головне призначення якого бути придатним для використання і 
заміненим більш сучасними будівлями після 20-30 років свого існування. 

Архітектура як вид мистецтва статична, просторова. Художній образ тут 
створюється необразотворчим способом. Він відображає визначені ідеї, на-
строї і бажання за допомогою співвідношення масштабів, мас, форм, кольору, 
зв’язку з навколишнім пейзажем, тобто за допомогою специфічних виразних 
засобів. Архітектура — вид мистецтва, здобутком якого є пам’ятники матері-
альної і духовної культури людства. Назва цього мистецтва йде від грецького 
«архитектон» — будівельник. Архітектуру називають мистецтвом створення 
дахів, тому що основні архітектурні типи і стилі відрізняються характером 
перекриттів, наприклад, купольна чи стояково-балкова системи. Великий 
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архітектор XX ст. Ле Корбюзьє в силу цієї причини називав архітектуру «мис-
тецтвом вписування ліній у небо». Древні греки створювали свої архітектурні 
зовнішні простори, залишаючи внутрішні приміщення темними і суворими. 
У давньоруському зодчестві храми і собори повинні були уособлювати надій-
ність, спокій і силу, часто виконуючи одночасно і роль фортець, а не тільки 
культових споруджень. Уперше внутрішні приміщення стали предметом архі-
тектурного освоєння в готичному мистецтві, а мистецтво барокко досягло в 
цьому напрямку найбільш значних результатів, ілюзорно перемігши природ-
ну обмеженість простору (наприклад, використання дзеркал у парадних залах 
Петродворца чи Катерининського палацу Б. Растреллі). Архітектуру людина 
сприймає не тільки візуально, як це здається на перший погляд, але і усією 
своєю тактильною і моторною енергією, усією своєю істотою. Здобутки, що 
були створені в той самий час в одній і тій же країні, як правило, несуть у собі 
щось загальне. Порівняємо, наприклад, вигляд Археологічного і Художнього 
музеїв в нашому місті. Схожість між ними досягається за рахунок використан-
ня подібних матеріалів, однакової техніки будівництва і, нарешті, втілення 
в архітектурних спорудженнях подібних естетичних смаків, ідеалів, а також 
архітектурних ідей. Єдність ідейно-художніх ознак, матеріалів, конструкцій, 
форм у визначену епоху визначається як архітектурний стиль. Історія архітек-
тури знає кілька стилів: архітектура Древнього Єгипту й інших древніх циві-
лізацій, антична архітектура з характерною ордерною системою, архітектура 
Візантії, готика, романська архітектура, архітектура Ренесансу, барокко, кла-
сицизм, ампір, модерн, конструктивізм і т д. Розвиток архітектурних стилів 
продовжується і сьогодні, хоча єдиного стилю немає, тому що сучасна архі-
тектура зорієнтована більше на своє побутове, чим естетичне значення.

Романський стиль.
Слово відбулося від латинського romanus — римський. Англійці назива-

ють цей стиль «норманським». Романський стиль розвивався в західноєвро-
пейському мистецтві Х-ХІІ ст. Найповніше він виразився в архітектурі. Для 
романських споруд характерне поєднання ясного архітектурного силуету 
і  лаконічності зовнішньої обробки. Будівля завжди ретельно вписувалася в 
навколишню природу і тому виглядала особливо міцною і грунтовною. Цьо-
му сприяли і масивні гладкі стіни з вузькими отворами вікон і ступінчасто-
поглибленими порталами.  Основними спорудами в цей період стають 
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храм-фортеця і замок-фортеця. Головним елементом композиції вибору, мо-
настиря або замку стає башта — донжон. Навколо неї розташовувалася решта 
споруд, складених з простих геометричних форм — кубів, призм, циліндрів.  
Основним відмітним елементом романської будівлі є напівциркульна арка.

Готичний стиль.
Від італійського gotico — готський, варварський. Стиль в західноєвропей-

ському мистецтві ХII-XV cт., що завершив його розвиток в середньовічний пе-
ріод. Термін був введений гуманістами Відродження, що бажали підкреслити 

Соборний	ансамбль	в	Пізі.	Італія.	

1063-1350	рр.

Реймський	собор,	Франція,	1211-1481	рр.

Особняк	М.В.	Ковалевського.	Київ

Собор	в	Кельні,	Німеччина,	

початок	будівлі	в	1248	р.,	за-

вершений	в	ХІХ	ст.
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«варварський» характер всього середньовічного мистецтва; насправді ж го-
тичний стиль не мав нічого спільного з готами і був закономірним розвитком 
і видозміною принципів романського мистецтва.  Як і романське мистецтво, 
мистецтво готики знаходилося під сильною дією церкви і було покликане 
утілювати в символічних і алегоричних образах церковний догматизм. Але 
мистецтво готики розвивалося в нових умовах, основним з яких було поси-
лення міст. Тому провідним типом готичної архітектури став міський собор, 
спрямований увись, із стрілчастими арками, із стінами, перетвореними на 
кам’яне мереживо (що стало можливим завдяки системі аркбутанов, що пе-
реносять тиск зведення на зовнішні стовпи – контрфорси). Готичний собор 
символізував порив до неба; цій же меті повинні були служити його багатюще 
декоративне убрання — статуї, рельєфи, вітражі.

Відродження (Ренесанс)  
На початку ХV в. у Флоренції був створений новий архітектурний стиль 

– ренесанс (від французького відродження) на основі характерних для її іде-
ологій раціоналізму і крайнього індивідуалізму.  У епоху Ренесансу склада-
ється вперше особа архітектора в сучасному сенсі слова, в протилежність за-
лежності середньовічного архітектора від цеху каменярів. Розрізняють ранній 
Ренесанс і високий; перший розвивався у Флоренції, центром другого був 

Браманте.	Темпієнто.	Рим. Мікеланджело	Буонаротті.	

Купол	собору	св.	Петра.	Рим.
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Рим. Архітекторами Італії була творчо переосмислена антична ордерна сис-
тема, яка внесла до зовнішності будівлі відповідність, ясність композицій і 
зручність. Першим архітектором Ренесансу був Філіппо Брунеллески (1377—
1446). У його творчості найнаочніше відбилися основні досягнення цієї епо-
хи. Він першим створив палац (палаццо), який ліг в основу всій подальшої 
архітектури, у тому числі і наший. Основним досягненням ренесансного 
палацу є остаточне оформлення поверху, як горизонтального просторового 
шару, призначеного для життя і діяльності людини. Стіна вперше тлумачить-
ся в сучасному сенсі слова, тобто як геометрично правильна перегородка по-
стійної товщини між внутрішнім архітектурним простором і простором поза 
будівлею. Вікна трактуються як очі будівлі, фасад — як обличчя будівлі; тобто 
зовні виражається внутрішній архітектурний простір. Основне досягнення 
архітектури Ренесансу в олюдненні пропорцій будівель.

Барокко
Стиль в мистецтві, що розвивався в європейських країнах в XVI-XVII (у 

деяких країнах — до сер. ХVIII cт.). Назва походить від італійського bаrоcco 
— химерний, дивний. Є і інше пояснення походження цього терміну: так на-
зивали браковані перлини голландські моряки. Довгий час слово «бароко» 
несло негативну оцінку. У XIХв. відношення до бароко змінилося, чому по-
служили роботи німецького ученого Вельфліна. Якщо в епоху Відродження 
мистецтво оспівувало потужність і красу людини, то на рубежі ХVІ-ХVІІ сто-
літь ці ідеї поступилися місцем роздумам про складність і недосконалість сус-
пільних відносин, думкам про роз’єднаність людей. Тому головним завданням 
мистецтва стало віддзеркалення внутрішнього світу людини, розкриття його 

Борроміні.	Церква	Сан	Карло	алле	кватро	

фонтані.	Рим.

Лоренцо	Берніні.	Площа	св.	Петра.	Рим.
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відчуттів, переживань. Так визначилися основні риси Барокко-драматична 
патетика, схильність до загострених контрастів, динамічність, експресія, тя-
жіння до пишноти і декоративності. Всі ці риси властиві і архітектурі Баро-
ко. Споруди обов’язково прикрашалися химерними фасадами, форма яких 
ховалася за прикрасами.  Парадні інтер’єри також придбали різноманітні 
форми, химерність яких підкреслювалася скульптурою, ліпленням, різними 
орнаментами. Кімнати нерідко втрачали звичну для ока прямокутну форму. 
Дзеркала і розписи розширювали дійсні розміри приміщень, а барвисті пла-
фони створювали ілюзію відсутності даху.  Архітектори Бароко звернули ува-
гу на вулицю, яка почала розглядатися як цілісний архітектурний організм, 
як одна з форм ансамблю. Початок і кінець вулиці відзначувалися площами 
або ефектними архітектурними або скульптурними акцентами. Домінантою в 
композиції будівлі стає крива лінія, повертаються волюти, з’являються еліп-
тичні поверхні. 
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Урок 2.

Архітектурні стилі
Архітектурні	стилі:	рококо,	класицизм,	ампір,	модерн,	конструктивізм.

Рококо
Назва стилю, що розвивався в основному у Франції XVIII ст., узято з німець-

кої мови. Французька назва походить від слова rocaille — раковина оскільки 
найбільш помітним зовнішнім проявом даного стилю були декоративні моти-
ви у вигляді раковини.  Рококо виникло в основному як декоративний стиль, 
пов’язаний з придворними святкуваннями і розвагами аристократії. Сфера 
розповсюдження Рококо була вузькою, воно не мало народного коріння і не 
могло стати достовірно національним стилем. Грайливість, легка розважаль-
на, примхлива витонченість — риси, властиві Рококо, що особливо позначи-
лася в орнаментально-декоративному трактуванні архітектури і прикладних 
мистецтв. Орнаментика складалася з гірлянд раковин, квітів, завитків, що 

Великий	зал	Китайського	палацу.	

Інтер’єр.	1762—68		рр.	

А.	Рінальді.	Катальна	гора.	1762—74		рр.	

Оранієнбаум,	нині	Ломоносов	(Росія)
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химерно переплітаються. Манірно зігнуті лінії маскують конструкцію буді-
вель. В основному Рококо виявився в оформленні інтер’єрів будівель, ніж їх 
екстер’єру. Для Рококо характерне тяжіння до асиметрії композицій, а також 
дрібне деталювання форми, насичена і разом з тим урівноважена структура 
декору в інтер’єрах, поєднання яскравих і чистих тонів кольору з білим і зо-
лотом, контраст між строгістю зовнішнього вигляду будівель і делікатністю 
внутрішнього їх вбрання. У мистецтві Рококо панує граціозний, примхливий, 
орнаментальний ритм, що набув поширення при дворі Людовика XV (твор-
чість архітекторів Ж.М. Оппенора, Ж.О Мейсоньє, Г.Ж. Боффрана). Стиль 
Рококо аж до середини ХIХ сторіччя називали «стилем Людовика ХV».

Класицизм
Стиль в європейському мистецтві XVII-початку XIX ст., що звернувся до 

античної спадщини як до норми і ідеального зразка. Назва стилю походить 
від латинського classicus — зразковий. Зазвичай розділяють два періоди в роз-
витку Класицизму. Склався він в XVII ст. у Франції, відобразив підйом абсо-
лютизму. XVШ століття вважають новим етапом в його розвитку, оскільки в 
цей час він відображав інші цивільні ідеали, засновані на ідеях філософського 
раціоналізму Освіти. Об’єднує ж обидва періоди уявлення про розумну зако-
номірність миру, про прекрасну, ушляхетнену природу, прагнення до виразу 
великого суспільного змісту, піднесених героїчних і етичних ідеалів. Архітек-
турі Класицизму властива строгість форми, ясність просторового рішення, 
геометризм інтер’єрів, м’якість квітів і лаконізм зовнішньої і внутрішньої 

Ф.	Фраполлі.	Грецька	

Свято-Троїцкая	Церква

Ж.	Тома	де	Томон.

Фондова	биржа	у	С.-Петербурзі



94

обробки споруд. На відміну від споруд бароко, майстри Класицизму ніко-
ли не віддавали просторових ілюзій, що спотворювали пропорції будівлі. І в 
парковій архітектурі складається так званий регулярний стиль, де всі газони 
і клумби мають правильну форму, а зелені насадження розміщені строго по 
прямій і ретельно підстрижені. (Садово-парковий ансамбль Версаля.) 

Ампір
Назва відбулася від французького empire – імперський. Стиль, що ви-

ник у Франції на рубежі XVIII-XIX ст., є органічним завершенням тривало-
го розвитку європейського класицизму. Основна особливість даного стилю 
– поєднання масивних простих геометричних форм з предметами військової 
емблематики. Його джерелом є римська скульптура, від неї Ампір успадкував 
урочисту суворість і чіткість композиції.  Ампір спочатку склався у Франції 
на рубежі XVIII-XIX ст. в епоху Великої Французької революції і відрізняв-
ся яскраво вираженим цивільним пафосом. В період імперії Наполеона мис-
тецтво повинне було прославляти військові успіхи і достоїнства правителя. 
Звідси відбувається захоплення будівництвом різного роду тріумфальних 
арок, пам’ятних колон, обелісків. Важливими елементами декоративного 
убрання будівель стають портики. У обробці інтер’єрів часто використовуєть-
ся бронзове литво, розпис плафонів, альковів.  Ампір прагнув наблизитися 
до античності більше, ніж класицизм. У XVIII ст. архітектор Б. Віньон по-
будував церкву Ла Мадлен за зразком римського периптера, використовуючи 

Ф.	Боффо.	Палац	Р.	Шидловського,	

гр.	М.	Наришкіної,	1829-1830	рр.,	

зараз	Палац	моряків

О.І.Бове.	Тріумфальна	арка	в	Москві	(Росія)	

1829-1834	рр.,	побудована	на	честь	перемоги	

російського	народу	у	Вітчизняній	війні	1812	р.
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Корінфський ордер. Трактування форм від-
різнялося сухістю і підкресленим раціоналіз-
мом. Ті ж риси характеризують і Тріумфальну 
арку (арку Зірки) на площі Зірки в Парижі 
(архітектор Шальгрен). Зведена Лепером і 
Гондуеном меморіальна Вандомська колона 
(колона «Великої армії») покрита листами 
бронзи, перелитої з австрійських знарядь. 
Барельєф, що йде по спіралі, зображає події 
звитяжної війни. Стиль Ампір розвивався не-
довго, йому на зміну приходить час эклетики. 

Модерн
Модерн як новий художній стиль з’явився 

до 1914 року. Деякі розділяють 20 вік на пері-
оди: сучасний і пост-сучасний, інші бачать їх 
як дві частини одного цілого. У різних кра-
їнах прийняті інші назви стилю «модерн»: 
«арт нуво» (Art Nouveau) у Франції, Бельгії, 
югендстиль (Jugendstil) в Германії, сецессион 
(Sezession) в Австрії, ліберті (Liberty) в Італії 
і ін. Модерн відмовлявся від традиції. Цей 
відхід від традицій також припускає відмову 
і від звичайних очікувань. Тому Модерн час-
то підкреслює свободу висловлювання думок 
і експериментів, радикалізм і навіть при-
мітивізм. Багато модерністів вважали, що, 
відкидаючи традиції, вони можуть відкрити 
нові форми мистецтва. Ігноруючи гармонії 
(відносини між співзвучністю і дисонансом), 
вони знайшли абсолютно новий спосіб орга-
нізації композиції. Кольори і форми форму-
вали основні риси мистецтва, а не зображен-
ня миру природи. Модерн відкинув старі сти-
лі і структури, успадковані від Стародавньої 
Греції і Середньовіччя. Дизайнери прагнули 

А.	Гауді.	Собор	Саграда	Фамілья.

Барселона,	Іспанія,

стиль	модерн.

А.	Гауді.	Собор	Саграда	Фамілья.

середньому	між	неоготикою	й	

модерном.



96

підкреслити використовувані матеріали, простоту і ясність форми, відкритий 
інтер’єр і відсутність безладу. Найбільш яскравий Модерн виразився в архі-
тектурі приватних будинків — особняків, в будівництві ділових, промислових 
і торгових будівель, вокзалів, прибуткових будинків. Принципово новим в 
архітектурі модерна була відмова від ордерної або еклектично запозиченої з 
інших стилів системи прикраси фасаду і інтер’єру. У Модерні було неможливе 
розділення на конструктивні і декоративні елементи будівлі; декоративність 
Модерну полягала в естетичному осмисленні архітектурної форми, що деко-
ли примушує забути про її утилітарне призначення. Визначальне значення 
в структурі будівлі мало побудову внутрішнього простору, який відбивався в 
ритмічній і пластичній організації зовнішніх форм. Фасади будівель Модер-
ну володіють в більшості випадків динамічністю і текучістю форм, що деко-
ли наближаються до скульптурних або нагадують органічні природні явища 
(споруди А. Гауді в Іспанії, В. Орта і ван де Велді в Бельгії, Ф. О. Шехтеля в Ро-
сії); іноді вони скупо і геометрично чітко виявляють складові будівля об’єми 
(споруди І. Хофмана, Й. М. Ольбріха в Австрії, Ч. Р. Макинтоша в Шотландії, 
зрілі роботи Шехтеля). З часом Модерн відмовився від непомірного збагачен-
ня фасадів і інтер’єрів архітектурно-орнаментальними деталями довільного 
малюнка. Він став раціональнішим. 

К.	Мельников.	Робітничий	клуб	ім.	Русакова	

на	Строминці	(Москва,	Росія).

А.І.Гегелло,	Д.	Л.	Крічевський.	

Ленінград,	Будінок	Технічного	

Навчання	(1930).
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Конструктивізм 
Конструктивізм — радянський авангардистський метод (стиль, напрям) в 

образотворчому мистецтві, архітектурі, фотографії і декоративно-ужитковому 
мистецтві, що отримав розвиток в 1920  — початок 1930 років. Так, провісни-
ком цього стилю в архітектурі з’явилася ще Ейфелева башта, що поєднує в 
собі елементи як модерна, так і конструктивізму. Характеризується строгістю, 
геометризмом, лаконічністю форм і монолітністю зовнішнього вигляду. Ха-
рактерні пам’ятники конструктивізму  фабрики-кухні, Палаци праці, робочі 
клуби, будинки-комуни вказаного часу. Той творчий світогляд, що прийнято 
називати Конструктивізмом в межах архітектурного стилю, виявився декіль-
ка раніше, ніж безпосередньо в архітектурі. 

Рекомендована література та сайти:
Галендо	 М. Коллекция. Европейская архитектура. — Москва: Издательство 
Магма, 2005
Галендо	М.	Коллекция. Дома.-Москва: Издательство Магма, 2005
Ожиганова	С.	Архитектурные стили и их особенности.— Йошкар-Ола, 2004

pages.marsu.ru/architectura
www.arhstyle.ru
meget.kiev.ua
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Урок 3.

Будівництво Одеси.
Будівництво	Одеси.	Перший	план	забудови	міста	Ф.	де	Волана.	
Класицизм	у	забудові	Одеси:	В.	Ванрезант,	Ф.	та	Дж.	Фраполлі,	А.	Дігбій	
Ф.	Шаль,	Ж.	Тома	де	Томон	й	Ф.	Боффо.	

З перших десятиріч свого існування Одеса викликала жваву зацікавле-
ність. Ще в 1810 р. російський поет, князь І.М. Долгорукий писав: «Не виста-
чає грошей на Париж, поїду-но я до Одеси». Одеса завжди пишалася собою: 
не перше місто в Російській імперії, але й не друге. У кожному путівнику по 
місту, мабуть й трохи наївно, розхвалювалася місцева краса. «Одеса займає 
живописне положення на північному березі Чорного моря і справляє чарівне 
враження, особливо коли розквітають її бульвари, сади й парки. Чистота й 
охайність в центральній частині, гранітна бруківка, широкі вулиці, розкішні 
магазини, постійний рух вагонів електричного трамваю, автомобілів, екіпажів 
та пішоходів — все це у сукупності складає оригінальну картину. Взагалі Оде-
са має наступний вигляд: багатий інтелектуальний центр, найбільший в Росії, 
після С.-Петербурга, Москви й Варшави, торговельне місто з півмільйонним 
населенням, з густою мережею просвітницьких та добродійних установ, з 
першим в Імперії портом; курорт із безліччю лікувальних закладів і трьома 
лиманами (Куяльницьким, Хаджибейським й Клейн-Лібентальським), ці-
лющі властивості яких з давніх-давен набули загальної популярності». Із цієї 
стислої характеристиці міста можна чітко зрозуміти всі туристичні напрямки, 
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які реальні і сьогодні: гарне місто з прекрасною архітектурою і цікавою істо-
рією, центр ділового і рекреаційного туризму. 

...Там	долго	ясны	небеса,	
Там	хлопотливо	торг	обильный	
Свои	подъемлет	паруса;	
Там	все	Европой	дышит,	веет,	
Все	блещет	югом	и	пестреет	
Разнообразностью	живой.

Так писав молодий О.С. Пушкін про юне місто. Більш ніж півтора століття 
минуло з тієї пори. Сьогодні Одеса — найбільший порт, значний промисло-
вий, науковий і культурний центр країни. Місто приваблює сотні тисяч людей 
м’яким кліматом, теплим морем, сонячними пляжами. Особливого колориту 
й чарівності додають Одесі тінисті вулиці, гарні будівлі, затишні площі. Це 
яскраве, самобутнє місто, архітектура якого чарує, полонить свіжістю і своє-
рідністю. У забудові Одеси можна зустріти різні інтерпретації архітектурних 
стилів минулого: ренесансу, романського стилю, готики, їх поєднання в одній 
споруді — еклектику, популярний на рубежі сторіч модерн, переважаючий на 
початку нинішнього століття неоренессанс та неокласику... Образний й до-
кументальний кам’яний літопис, що відобразив сторінки історії, — насиченої 
та багатої подіями, хоча і короткої. Адже, з історичної точки зору, місто зо-
всім молоде. Планування Одеси — одне з вищих досягнень містобудування. 
Перший проект міста, зроблений ще в кінці XVIII століття інженером Ф. Де-
воланом, надалі був творчо реалізований поколіннями архітекторів. Порт з 
усіма спорудами розмістився на низовинній прибережній смузі, а саме міс-
то — на піднесеному плато. Для їх з’єднання вдало використані яри, розт-
ашовані майже перпендикулярно берегу моря (нині спуски Польський і Вій-
ськовий). Житлова територія спочатку складалася з двох великих ділянок, що 
мали сітчасте планування та були розташовані під кутом 45° один до одного. 
Такий розворот плану диктувався дугою берега та прагненням орієнтувати го-
ловні вулиці до морської далини. Через планувальні засоби створювався об-
раз портового міста. Чітка система прямих вулиць (основні — з постійною 
шириною в 32 метри), вдало знайдені розміри кварталів, забудованих бага-
топоверховими будинками, характерні для нинішньої центральної частини 
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Одеси, межами якої з півдня й південного заходу служать вулиці Пантелей-
монівська (Чижикова) та Старопортофранківська (Комсомольська). Особли-
вості архітектурної історії міста у більш повною мірою простежуються саме в 
його центральній частині. Звідси починалася Одеса. Вже в першій половині 
XIX століття тут будувалися численні особняки поміщиків, які переселялися 
до Одеси через вигідну хлібну торгівлю. Вони зводили цілі палаци — двопо-
верхові будівлі з парадними дворами, чавунними ґратами, колонними порти-
ками. Архітектурний стиль Одеси унікальний. Починаючи з Йосипа де Ріба-
са, Одеса будувалася за високими античними зразками, немов підкреслюючи 
спорідненість з еллінськими містами-колоніями, що колись процвітали в цих 
місцях. Невід’ємною частиною одеського пейзажу стали розкішні палаци в 
романському стилі, стилізовані під античні часи торгові галереї, французь-
кі пасажі, грецькі споруди з терасами й внутрішніми двориками, типові се-
редземноморські кав’ярні й винні погреби, культові споруди практично всіх 
світових релігій. Вся обширна центральна частина Одеси є унікальним архі-
тектурним заповідником, де на вулицях органічно переплелися готика і кла-
сицизм, ампір і бароко, ренесанс і модерн. Багато десятиліть тому вже можна 
було милуватися гармонією чудових архітектурних ансамблів що й сьогодні 
створюють красу і гордість Одеси. Переважно Одеса представлена архітек-
турою ХІХ-ХХ століть: класицизм, модерн, бароко, постмодернізм, сучасна 
техноархітектура. 

Класицизм у забудові Одеси (будинки та зодчі)
Перші будівлі в Одесі будувалися в стилі класицизму, відрізнялися раціо-

налізмом і скупістю декору. Багатонаціональний склад населення привів до 
того, що в архітектурі культових будівель відобразився візантійсько-грецький 
вплив, а в плануванні та фасадних композиціях житлових будинків можна 
зустріти не тільки італійські й французькі, але й вірменські прийоми. Також 
великий вплив на зовнішній вигляд міста справив природно-кліматичний ха-
рактер. Застосування каменя-черепашника визначило кладку з крупних бло-
ків і відсутність дрібних деталей. З метою захисту від пекучої літньої спеки, 
широко застосовували портики, лоджії, криті галереї. Навіть ринкові площі, 
подібно до старогрецьких агор, обрамлялися по контуру галереями. 

Ранній класицизм в Одесі представляли незавершена церква Святої Ка-
терини на однойменній площі (не збереглася) й соборна церква, що виросла 
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згодом в Преображенський собор. Автор обох – Вікентій	Ванрезант	– інже-
нер, архітектор. Обіймав посаду головного архітектора Будівельної контори 
при Чорноморському адміралтейському правлінні. Для нашого міста розро-
бив цілу серію проектів житлових будинків. Це будинок де Рибаса (вул.  Де-
рибасівська № 24), будинок Е. Рішельє (на розі вул.  Ланжеронівської та Рі-
шельєвської, не зберігся), Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Період зрілого або строгого класицизму характеризує творчість Ф. та Дж. 
Фраполлі, А. Дігбі й Ф. Шаля, Ж. Тома де Томона й Ф. Боффо. Це аркадна сті-
на карантину в парку ім. Т.Г. Шевченка та міського шпиталю (вул.  Пастера,˙5) 
Ж. Тома де Томона, палац Лопухіної-Наришкіної (Художній музей, вул.  Со-
фіївська, 5) Ф. Боффо й «Готель Дю-норд» (вул.  Пушкинська, 13) Ф. Шаля і 
Ф. Боффо, старий міський театр Ж. Тома де Томона й грецька Свято-Троїцька 
церква (вул. Катерининська, 55). Фасади будинків строго симетричні, 

Спасо-Преображенський	собор

Будинок	Й.де	Рибаса	(фото	з	архіву) Будинок	Й.де	Рибаса	сьогодні
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Аркадна	стіна	карантину	у	парку

ім.	Т.Г.	Шевченка

Палац	Лопухіної-Наришкіної

(Художній	музей,	вул.	Софіївська,	5)

Старий	міський	театр

Міський	шпиталь,	зараз	інфекційна	лікарня	

(вул.	Пастера,5)

«Отель	дю-Норд»

(вул.	Пушкінська,	13)

Грецька	Свято-Троїцька	церква

(вул.	Катерининська,	55)
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основними декоративними мотивами є ордерні композиції. Часто зустріча-
ються витончені портики й півкола бічних крил. Фасади обштукатурені. 

Франческо	 та	 Джованні	 Фраполлі – уродженці Неаполя. Ф. Фраполлі 
проектував площу Грецького ринку, церкву Святої Трійці (вул. Катеринин-
ська,˙55) й багато що інше. Д. Фраполлі будував житлові будинки (вул.  Бу-
ніна, 24; Грецька, 34; Пушкінська, 75; Канатна, 51), проектував дзвіницю 
Спасо-Преображенського собору.

Олександр	 Дігбі	 (Дігбій) – виходець з Італії. На жаль, практично не збе-
реглися речові приклади його творчості, тільки графічна спадщина (будинок 
Ланжерона на вул.  Ланжеронівській, будинок Бріцци – вул.  Грецька,15), 
трасування і розбиття нинішніх вулиць Чорноморського Козацтва та Отама-
на Чепіги. Його син, теж Олександр Дігбі, залишив про себе пам’ять у вигляді 
Новікова моста по вул.  Жуковського.

Франс	Боффо — архітектор Рішельєвського ліцею, з 1837–1857 рр. – архітек-
тор при канцелярії Новоросійського та Бессарабського генерал-губернатора. 
Йому належать проекти головних ансамблів та палаців одеської аристократії. 
Візитною карткою Одеси стало краще творіння архітектора – комплекс При-
морського бульвару. 

Жан	 Тома	 де	 Томон – архітектор, педагог родом з Франції. Створив ряд 
проектів для Одеси (аркадна стіна карантину в парку ім. Т.Г. Шевченка й місь-
кого шпиталю на вул. Херсонській, 5).

Франсуа	Шаль – архітектор, родом з Франції. В кінці 10-х років XIX сто-
ліття працював в Одесі. Здійснював будівництво в карантині, брав участь в 
проектуванні одеського порту, плануванні Приморського бульвару. А також 
будівництві житлових будівель спільно з іншими архітекторами.
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Урок 4.

Ампір у забудові Одеси
Ампір	у	забудові	Одеси:	А.І.	Мельников,	Георгій	(Джорджо)	Торічеллі,	І.	Даллак-
ва,	М.	Черкунов,	Л.	Камбіаджо,	І.	Скудієрі,	І.	Колович,	В.	Шмидт.	

Черговий період розквіту Одеси припадає на 1820-1830 роки. Архітектура 
вступила в найвищу фазу класицизму – ампір. Будівлі цього періоду мають 
рустований цоколь, простінки прикрашені пласкими пілястрами грецьких 
ордерів, вікна прикрашені наличниками. Такий вирішений екстер’єр палаців 
по Приморському бульвару, 3 (архіт. Д. Фраполлі); 9, 12 й 13 (архіт. Ф. Боф-
фо) та багато інших. Особливе місце займають головні споруди Приморсько-
го бульвару: з півдня – будівля старої біржі (архіт. Ф. Боффо, Г. Торічеллі), з 
півночі – комплекс резиденції М.С. Воронцова (архіт. Ф. Боффо) й ансамбль 
напівкруглих будівель, пам’ятника Рішельє та Гігантських (Бульварних, По-
тьомкінських) сходів (архіт. А. Мельников, Ф. Боффо, скульптор І. Мартос).

Мельников	А.І. — архітектор, педагог. На прохання М.С. Воронцова спро-
ектував два напівциркульних будинки на Приморському бульварі та будинок 
градоначальника в Одесі; співавтор І. Мартоса при створенні пам’ятника 
А.-Э. Рішельє.

Георгій	 (Джорджо)	 Торічеллі – працював в Будівельному комітеті. Брав 
участь у будівництві першої лютеранської церкви (не збереглася), старої ку-
пецької біржі на Приморському бульварі, міського клубу (Музей морського 
флоту), будинків (вул.  Дерибасівська, 19; Грецька, 33; Катеринінська, 21; па-
лац Хорвата на Сабанєєвом мосту, 4).

В епоху розвитку та розквіту південноросійського класицизму було побу-
довано багато культових споруд. Серед них Покровська церква, що не збе-
реглася, (нині на цьому місці гімназія №1), архіт. А. Шмідт та Михайлівська 
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церква на вулиці Маразліївській – на розі Троїцької (зараз на цьому місці 
розташовані житлові будинки та пам’ятник Г. Маразлі), архіт. Г. Торічеллі; 
Успенський собор Святоуспенського монастиря на Великому Фонтані, ар-
хіт. І. Козлов; Лютеранська кірха (вул.  Новосельського), архіт. Ф. Боффо та 
Г. Торічеллі.

Валеріан	Шмідт – викладач архітектури, креслення та малювання Рису-
вальної школи (пізніше — Художнє училище) при Товаристві Витончених 
Мистецтв. Серед його творінь: будинок Русова (Садова, 21), дача Макареско 
(Французький бульвар, 37), мавританська арка на дачі Жданової (Отрада) та 
інші.

Іван	Козлов – помічник архіт. Г. Торічеллі. Через рік починає самостійну 
роботу. Йому належать склади І. Сабанського (Сабанські казарми), склад Па-
пудова, пізніше перебудований для житла (Соборна пл., 1), проект Ярмарко-
вої площі.

Будівля	старої	Біржі	(нині	Міськвиконком)

Воронцовський	палац

Напівциркульні	будівлі	та	пам’ятник	Дюку

Потьомкінські	сходи
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До середини 1830-х, початку 1840-х років в архітектурі Одеси з’явилися 
елементи палладіанства – використання лоджій (втоплених портиків), ве-
ликих «венеціанських» вікон. Це торгові ряди Пале-Роялю в тилу міського 
театру. З використанням цих елементів була побудована Театральна площа, 
ансамбль якої доповнився будівлею міського клубу (музей Морфлоту), ар-
хіт. Г. Торічеллі, аркадной стіною-бельведером, яка стала пізніше фасадом 
будівлі історичного музею (нині Археологічний), архіт. Г. Торічеллі. Її «рідна 
сестра» — в’їзна арка дачі Ланжерон.

Пізній класицизм отримав назву бідермейер й утілився в будівлях та-
ких архітекторів, як І. Даллаква, М. Черкунов, Л. Камбіаджо, І. Скудієрі, 

Михайлівська	церква	(не	збереглася)

Покровська	церкваУспенський	собор	Святоуспенського	

чоловічого	монастиря

Лютеранська	кірха
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І. Колович. Це особняк Манук-бея (вул. Гоголя, 15) архіт. І. Даллакви й О. Ша-
шина, особняк Абомеліка (пров. Маяковського, 2, нині муз. школа №1) 
архіт. І.˙Даллаква.

Даллаква	Каетано	(Іван) — архітектор. З 1834 по 1839 рр. був міським зем-
леміром, з 1845 – виконував обов’язки архітектора 1-ої і 2-ої частин міста 
(вул.  Гоголя №9 – будинок Шемякіна; №11 – будинок Трощинського; №13 
– будинок Ковалевського; №15 – будинок Манук-бея.).

Нікіфор	Черкунов – архітектор. Його можна назвати творцем цілого райо-
ну – Молдаванки. Це будинки №№35 і 38 по вул.  Картамишевській; 37 і 38 по 
вул. Болгарській; №26 по вул. Ланжеронівській і №54 по вул. Рішельєвській. 

Будинок	архіт.І.Фандер-Шкруфта	

(вул.	Пушкінська,64)

Особняк	Манук-бея	(в	глибині	двору)

Торгівельні	ряди	Пале-роялю Фасад	будівлі	історичного	музею	(зараз	Архео-

логічний	музей)
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Це планування Нового цвинтаря на Люстдорфськой дорозі, будівництво бу-
дівель Єврейської лікарні (вул. М’ясоєдівська).

Олександр	 Шашин – архітектор. Виконав низку проектів житлових буді-
вель: №11 і №15 по вул. Гоголя; Приморському бульварі,4. Розробив проект 
Успенської церкви по вул. Преображенській,70; церкви Казанської Божої ма-
тери на Пересипі. Проектував і будував Рішельєвський ліцей.

Рекомендована література
Александров	Р. Исхоженные детством. Одесса: «Оптимум», 2009
Губарь	Олег. Старые дома и другие памятные места Одессы.-Одесса: Печатный 
дом, 2006
Памятники	градостроительства	и	архитектуры	Украинской	ССР Иллюстрир.
справочник-каталог. Т.3. К.: Изд.Будивельник,1985
Пилявский	 Валентин. Здания, сооружения, памятники Одессы и их зодчие. 
Справочник. Одесса: «Оптимум», 2010
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Урок 5.

Архітектура другої половини ХІХ – 
початку ХХ століття
Ретроспективне	стилізаторство	у	творчості	Ф.	Боффо,	Ф.	Моранді,	
О.	Бернардацці,Ф.	Гонсіоровського,	І.Коловича,	А.Мінкуса,	В.	Мааса,	Ю.	Дми-
тренко	та	інших.	

До цього періоду сформувалася забудова Одеси і нові житлові утворення, 
райони розкішних вілл і особняків почали утворюватися упродовж дороги на 
Малий, Середній і Великий Фонтан. Там же з’явилися і перші здравниці. Ви-
сокі темпи забудови поєднувалися з поліпшенням якості житла в престижних 
районах міста. Дозволили влаштовувати мансардні поверхи, зводити аттики, 
а також декоративні башні зі шпилями і куполами на кутових будинках. Роз-
чарування в колишніх ідеалах класицизму, дало поштовх для народження ре-
троспективного стилізаторства. Превалювали дві форми пластичної обробки: 
орнаментальна (наслідування готиці, бароко, рококо, мавританській архітек-
турі) і структурна.

Дача	Маразлі	(зараз	сан.ім.Чкалова)Знаменита	лазня	Ісаковича	(вул.	Кузнечна,57)
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В Одесі неоготика виявилася в творчості таких архітекторів, як відомий 
майстер архітектури зрілого класицизму і ампіру Ф.˙Боффо (Ланжеронов-
ський узвіз, 1; Пастера, 1 — будинок Брежінського); Ф.˙Моранді (садиба Лі-
дерса – вул. ˙Чорноморська на розі Лідерсовського бульвару), Ф. Гонсіоров-
ського (палац Бржозовського – вул. ˙Гоголя,˙2); П.˙Клейна (дача Параскеви 
на Французькому бульварі).

Декор неоготики використовувався для обробки фасадів та інтер’єрів 
культових споруд. Це Бродська синагога архіт.І.Коловича (вул. Пушкінська, 
18 ріг Жуковського) з неоготичною гратчастою огорожею (архіт.Ф. Моранди), 
караїмська кенаса по вул. Троїцькій, яка не збереглася (архіт.О. Бернардацці). 
Це корпус водолікарні С.Ісаковича (знаменита лазня Ісаковича) по вул. Куз-
нечній, 57. Вершиною стилізаторської неоготики стала будівля Нової біржі 
(Філармонія) архіт. О.˙Бернардацці і Г.˙Лонського.

Гонсиоровський	Фелікс — архітектор, розробляв безліч архітектурних про-
ектів, будував цивільні споруди, займався приватною практикою. Серед 
його творінь «Шахський палац» (вул. Гоголя,˙2), дача Маразлі (санаторій 

Палац	Бржозовського	(вул.	Гоголя,	2)

Бродська	синагога	(вул.	Пушкінська,20)

Дача	Параскева	(Французький	бульвар,	44)

Нова	біржа	(Філармонія),	вул.	Пушкінська,17
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ім.˙Чкалова), віадук-міст через Карантинну балку 
по вул. Грецькій (не зберігся, був перебудований), 
Комерційне училище (вул. ˙Преображенська,˙8), 
бібліотека і музей Суспільства історії і старовини 
(зараз Археологічний музей) і багато що інше.

Моранді	Франческо — міський архітектор.Ви-
конав цілий ряд цікавих проектів. Перепланував 
Міську лікарню (архіт.˙Тома˙де˙Томон) — вул. 
˙Пастера,˙5 і реконструював церкву при ній, про-
водив часткову реконструкцію Преображенсько-
го собору.

Бернардацці	Олександр — архітектор, будівель-
ник. З 1878 по 1893 рр. був на посаді архітектора 
Новоросійського університету, з 1893 – Одесько-
го градоначальства. Багато гарних будівель Одеси 
створені його архітектурним генієм. Недаремно 
в ніші величезної вхідної лоджії Нової біржі (фі-
лармонії) в день 50-ліття архітектурної діяльності 
автора в 1900 р. вдячними одеситами був встанов-
лений бюст О.І.Бернардацці роботи Б. Едуардса).

Коловіч	Йосип — архітектор, служив при Но-
воросійському генерал-губернаторі архітектором 
при градоначальнику, будував приватні будинки і 
громадські будівлі (вул. ˙Жуковського,˙18 – Брод-
ська синагога; вул. ˙Мала Арнаутська,˙6 – буди-
нок Коловіча, вул. Мала Арнаутська,˙4 – будинок 
Вагнера).

Стилізації на тему романської і готичної ар-
хітектури виявилися в композиції Реформатської 
церкви на вул. Пастера,62 (архіт. В.˙Шретер, 
О.˙Бернардацці, А.˙Мінкус); церкви Св. Павла 
(кирхи) на вул. Новосельського (архіт.˙Г. Шев-
рембрандт); римсько-католицькій церкви по 
вул.˙Катеринінській, 33 (архіт.˙Ф.˙Моранди і 
Ф.˙Гонсиоровський). Реформатська	церква

Римсько-католицька	церква

Церква	Св.	Павла
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Мінкус	Адольф — працював помічником О. Бернардацці і Г. Шеврембранд-
та, проектував житлові будинки, будівлі промислового значення. 

Неомаврітанські мотиви ми зустрічаємо в особняку Макареско на Фран-
цузькому бульварі (архіт.В. Шмидт), арці дачі Жданової (Отрада), гідропатич-
ному закладі Валика (Шорштейна) (архіт. В. Маас, О. Бернардацці) по вул. 
Єлізаветинській, 18.

Василь	Маас – архітектор при канцелярії градоначальника. Творець гідро-
патичного закладу по ул.Єлізаветинській,16; семінарії і церкви на розі Олек-
сандрівського проспекту і вул.  Почтової (Жуковського) – зараз там технікум; 
творець Земського банку по вул. Садової, 3; автор проекту 3-ої міської гімна-
зії на початку вул.  Успенської.

Російсько-візантійський стиль виявився у фасаді церкви Казанської 
Божої Матері на Пересипі (архіт.І.Козлов і Ф. Моранді), Сретенської на 

Арка	дачі	Жданової	(Французький	бульвар,17)Стретенська	церква	Нового	ринку

Особняк	Макареско	(Французький	бульвар

кут	Цегляного	провулку)

Міщанська	(Вознесенська)	церква

(Вул.	Тираспольська	на	розі	

Старопортофранківської)
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Церква	Св.	Дмитрия	Ростовського	

(2-й	цвинтар)

Церква	Святих	Адріана	і	Наталії	

(Французький	бульвар)

Ільїнська	церква	Афонського	подвір’я	

(вул.	Пушкінська,79)

Церква	Казанської	Божої	Матері
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Новому базарі – не збереглася (архіт.Г. Торічеллі, І.Козлов), Успіння Богоро-
диці на Преображенській,70 (архіт.Л. Оттон), Різдво Богородиці на Слободці-
Романовці (архіт.М. Черкунов)

Неоросійський стиль виявився в будівлях церкви Св. Димитрія на II 
цвинтарі (архіт.Ю. Дмитренко), Вознесенської (Міщанської) церкви на вул. 
Тираспольській – не збереглася, Ільїнської церкви (архіт.Л. Прокопович) 
Афонського подвір’я на вул. Пушкинській,˙79, друкарні Є.Фесенко по вул. 
Рішельєвскій,47, церкви Святих Адріана і Наталії (архіт.Л. Прокопович і 
Л. Влодек) на Французькому бульварі і безліч інших будівель.

Юрій	Дмитренко — учень Л.Іоріні і А. Бауєра. Був помічником О. Бернар-
дацці, з 1883 р. – викладач Малювальної школи, архітектор при Міському те-
атрі, викладач Одеського художнього училища)

Лев	Влодек — працював в Управлінні головного інженера чорноморських 
комерційних портів, архітектором при градоначальнику. З 1871 року почався 
зліт Влодека на вершину одеського «архітектурного Олімпу». Його архітекту-
ра представлена Рішельєвським депо (вул. Водопровідна,1), спорудами на-
сосної станції міського водопроводу «Головна», будинком Раухвергера (вул. 
Пушкинська,59), церква Св. Адриана і Наталії (Французький бульвар,˙46), 
особняком Фальц-Фейна (вул. Гоголя, 5-7), «Пасажем» (вул. Преображен-
ська,˙34), готелем «Велика Московська» (вул. ˙Дерибасівська,˙29) і багато 
інших) 

Характерними прикладами неоренесансу в Одесі є будинки архіт. Ф. Гон-
сіоровського: по Приморському бульвару,1; Рішельєвській,11; Гоголя,16; бу-
динок по вул. Пастера, 56-58 (архіт. Д. Мазіров); Земська управа на Привок-
зальній площі (архіт. М. Толвинський) і багато інших.

Приморський	бульвар,	1Земська	управа	на	Привокзальній	площі
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Урок 6.

Еклектика, бароко, 
«цегляний» стиль 
Творчість	Д.	Мазірова,	М.	Толвинського,	Г.	Гельмера,	Ф.	Фельнера,	Л.	Чернігова,	
Г.	Шеврембрандта,	Ф.	Нестурха,	С.	Ландесмана,	Л.	Влодека	та	інших...

Демосфен	Мазіров — архітектор, племінник пейзажиста-мариніста І.К. Ай-
вазовського. Кращі приклади його творчості – прибуткові будинки по вул. 
˙Преображенській,˙5; Єврейській,˙19; Софієвській,˙23. Серед кращих споруд 
кінця позаминулого століття – друга казенна гімназія (нині корпус Педаго-
гічного університету) по вул. Старопортофранківскій,˙26 і третя чоловіча гім-
назія (спільно з В. Маасом) на вул. Успенській,1.

Микола	Толвінський – архітектор, значний успіх якому принесло будівни-
цтво навчальних і громадських будівель. Це лікувальний корпус здравниці 
«Куяльник», будівля Земської Управи на Привокзальній площі, корпуси фа-
культетів фізики і хімії Одеського університету, комплекс будівель медичного 
інституту і багато що інше.

З використанням бароко створені оперний театр (архіт. Ф.˙Фельнер 
і Г.˙Гельмер), палац Гагаріна (архіт. Г.˙Шеврембрандт) на Катеринінській 
пл.,˙7, будинок Руссова (архіт. В.˙Шмидт і Л. Чернігов), будинок Грінберга 
(архіт.С. Гальперсон і М.Лінецкий) по вул. ˙Рішельєвській.

Гельмер	Генріх	— архітектор, працював у творчому союзі з Ф. Фельнером. 
За їх проектом був побудований новий Оперний театр, картинна галерея 
М. Толстого (Сабанєєв міст №4).



116

Фельнер	Фердинанд – архітектор, працював разом з Г.˙Гельмером. організу-
вав фірму «Фельнер і Гельмер».

Герман	Шеврембрандт – архітектор, що віддав нашому місту 13 років жит-
тя і творчості. Лютеранська церква Св. Петра і Павла (Кирха) по вул. Ново-
сельсбкого,68; палац Гагаріних на Катерининській пл.,7а; картинна галерея 
М. Толстого на Сабанєєвому мосту,4; будівля Земської Управи біля залізнич-
ного вокзалу; театр Сибірякова (Український) по вул. Пастера,15.

Леонід	Чернігов – пройшов шлях від кресляра до одного з провідних архі-
текторів. Прибуткові будинки по вул. Катерінінській,˙35; №№10 і 12 по вул. 
˙Торговій; №10 і 4 по пров. Чайковського; будівля окружного трибуналу по 
вул. ˙Софіївській,19; будівля молзаводу Чичкина по вул. ˙Троїицькій,˙29. По-
єднував традиційні форми з декором модерна.

Будинок	Руссова	(Соборна	площа)

Міська	бібліотека

Будинок	Грінберга	

(вул.Рішельєвська	на	розі	Жуковського)

Археологічний	музей
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Неокласицистичне трактування отримали будівлі бібліотеки і Музею То-
вариства історії і старовини — Археологічний музей (архіт.Ф. Гонсіоровский), 
Міської публічної бібліотеки по вул. Пастера,13 (архіт.Ф. Нестурх).

Нестурх	 Федір – 14 років був головним архітектором міста, викладав в 
Одеському художньому інституті будівельне мистецтво (Валіховський пров. 
№8/10 – станція швидкої допомоги; вул. Пастера №13 – Публічна бібліотека 
ім. М. Горького; Фруктовий пасаж на «Привозі»; корпус психіатричної лікар-
ні на Слобідці.)

Змішення стилів або «еклектику» ми можемо зустріти в екстер’єрі бу-
дівель «Пасажу» (архіт. Л.˙Влодек, Т.˙Фішель); по вул. ˙Пушкинській,˙58 
(архіт.˙Л.˙Влодек); Разумовській,˙17 (архіт.˙Л.˙Оттон); Госпітальній,˙23 (архіт. 
К.˙Попов); Катерининській,˙70 (архіт.˙С.˙Ландесман). 

Елементи	екстер’єру	«Пасажу»

Одеський	оперний

«Пасаж»	в	ХIХ	столітті

Одеський	оперний
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Людвіг	Оттон – син відомого ресторатора Цезаря Оттона почав приват-
ну практику в Одесі і продовжував до початку 1890-х років. Його творчість 
ми бачимо в будівлі палацу Гагаріної по вул.  Ланжеронівській, 2 (Літмузей), 
у будинку Маразлі по вул. Пушкинській,˙4 (медучилище), палацу Абазі по 
вул. Пушкинській,˙9 (Музей західного і східного мистецтва).

Змішення віденського бароко, італійського ренесансу, використання ба-
гатого декору: ліплення, барельєфів, скульптури, картушів і аграфів вияви-
лося в перлині еклектики – Одеському оперному з його тріумфальною аркою 
головного входу, розписними плафонами, химерними сходами, пишною ліп-
ниною екранів лож.

Семен	Ландесман – цивільний інженер, архітектор. Проектував і будував 
такі будівлі і будови: міст через Карантинну балку (вул. Буніна), народне 
училище по вул. Пастера,3; міський притулок для породіль по вул. Старо-
портофранківській,24; друга жіноча гімназія на перетині з вул. Торговою і 
церква Григорія Богослова при ній; особняк завідувача насосною станцією 
по вул. Водопровідній,15; знамениті лазні Ісаковича по вул. Кузнечній,57; 
Бессарабсько-таврійський банк по вул. Пастера,˙25 і багато інших.

Прагнення позбавитися від недовговічної штукатурки привело до появи 
так званого «цегляного стилю». Характерними прикладами «цегляного сти-
лю» є будинок Мааса – вул. Гоголя,14 і джутова фабрика Ф. Родоканаки на 
вул. В. Стуса (архіт.П. Клейн), склади Питомого відомства по Французькому 
бульвару,10 (архіт.Л. Влодека) і багато інших.

Клейн	Пауль — архітектор, будував приватні будинки і громадські будівлі в 
кінці ХIX — початку XX в. (вул.  Гоголя, 14 – прибутковий будинок, Єврейська 
лікарня — вул. ˙М’ясоєдівська,˙32, дача Параскева — Французький˙бульв.˙44, 

Завод	шампанських	вин	Генріха	Редерера	на	Французькому	бульварі.	Вхідна	арка.
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Будинок	Асвадурова	(Пушкінська,	37)Будинок	Блюмберга	(Преображенська,	64)

Фруктовий	пасаж	на	ринку	«Привоз»
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училище Суспільства витончених мистецтв (зараз Художнє училище) – вул. 
Преображенськая,14, і багато інших будівель).

Модерн прагнув поєднувати художні й утилітарні функції будівель. Нові 
будівельні матеріали і вимоги до житла створювали нові естетичні переконан-
ня. Поки що елементи модерну «вкраплюються» в стилізації одеських архі-
текторів (готель «Великий Московський», архіт. Л. Влодек і Т.Фішель). Суміш 
живописного модерну і реалістичного «цегляного» стилю ми бачимо в будів-
лі заводу Редерера на Французькому бульварі, Фруктового пасажу на ринку 
«Привоз» (архіт.Ф. Нестурх, М.Лінецкий, С. Ландесман).

Строгий модерн представлений будинком Блюмберга по Преображен-
ській,64 (архіт.В. Кундерт і А.Мінкус), прибутковим будинком Асвадурова 
(архіт.Л. Чернігов, М. Гольденберг) по Пушкинській,37 і багатьма іншими.

Рекомендована література
Тимофієнко	В.І. Зодчі України кінця XVIII — початку XX століть. Біографіч-
ний довідник.-Київ,НДГПАМ,1999;
Фридман	А.С. Здания Одессы и их зодчие. Опыт архитектурно-биографического 
справочника. – Одесса: СПД Фридман А.С., 2008;
Пилявский	 Валентин. Архитектура Одессы:Стиль и время. Архитектурно-
историческое эссе.-Одесса: «Оптимум», 2010;
Синявер	М.М. Архитектура старой Одессы.-Ленинград: Издательство област-
ного союза художников,1935;

Готель	«Большая	Московская»



121

Урок 7.

Архітектура ХХ століття.
Конструктивізм	і	функціоналізм	у	творчості	О.	Дубініна,	Н.	Каневського.	Ра-
дянське	стилізаторство	40-50	років:	Ф.	Троупянський,	М.	Кац,	Л.	Кордонський,	
М.	Шліфер,	А.Мінкус,	Л.	Наркевіч.	

Цікавими стилізаціями на тему конструктивізму сталі споруди на 
Маразліївській,˙1-а (архіт. А.˙Дубінін), складений з різновисоких корпусів. 
Цікаві зразки конструктивістської стилізації: будинки №˙48 по вул. Кузнеч-
ній, №39 по вул. Пушкінській, №100 по вул. Канатній (архіт. Н.˙Каневський); 
завод ім. Старостіна (архіт. М.˙Кац), шкіряний завод (архіт. А.˙Мінкус).

Олександр	Дубінін – архітектор. Був ярим прихильником «конструктивіз-
му». На місці підірваної в 30-х роках Михайлівської церкви по вул. Маразл-
вївській їм був побудований комплекс будинків для співробітників НКВД; 
будинки фахівців з Французького бульвару,˙12; будинок по вул. Кінній, 2-4; 
будівлі в сан. ім. Дзержинського на Французькому бульварі. 

Ной	Каневський – архітектор. Їм були запропоновані економічні варіан-
ти житла – данина «конструктивізму». Це житлові будинки РЖК «Харчовик» 
по вул. Пушкинській,39; на Італійському бульварі,14; Кузнечній,48; Канат-
ній,100. Брав участь у проектуванні піонертабору «Український Артек» у Лу-
зановці (нині «Молода гвардія»), впорядкуванні Аркадійської зони.

Нечисленні «постконструктивістські» стилізації є важливою сполучною 
ланкою між архітектурою модерну і традиціоналізму. Одна з кращих споруд 
того часу – корпус інституту холодильної промисловості по вул. Дворян-
ській,˙1 (архіт. А.Мінкус і Л. Наркевіч). Це будівля інституту курортології в 
Лермонтовському пров. (архіт. Ф.˙Троупянський), музична школа-інтернат 
ім. П.˙Столярського на Сабанєєвому мосту,1 (архіт. Ф.˙Троупянський), будів-
ля інституту тканинної терапії ім. В.˙Філатова на Французькому бульварі (ар-
хіт. М.˙Кац, Л.˙Кордонський, М.˙Шліфер, А.˙Мінкус і Л.˙Наркевіч).
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Будинок	«Антарктики»	по	вул.	Дерибасівській

Залізничний	вокзал

Інститут	ім.	В.Філатова

Будинок	№21	по	вул.	Пушкінській
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Федір	Троупянський – талановитий ар-
хітектор, педагог, учений. Він взяв участь 
в проектуванні та будівництві житлових 
будинків по вул. Рішельєвскій,12; Ма-
разлієвській,˙4; готелю «Лондонська» на 
Приморському бульварі, будівлі спільно-
ти прикажчиків-євреїв із залом «Уніон» 
по вул. Троїцкій,˙43-а; низки житлових бу-
динків і дач. Велика його заслуга в станов-
ленні вищої архітектурної освіти в Одесі.

Відновлення міста після Другої світо-
вої війни йшло за двома напрямами: 

—˙реставрація будинків епохи кла-
сицизму, неоренесанса, необароко (ар-
хіт. Л.˙Павловська, Е.˙Вайнштейн, 
К.˙Корченов, Р.˙Владімірська, Г.˙Топуз, 
Д.˙Ліхтенштуль, А.˙Лисенко, І.˙Гродський, 
Н.˙Мільграм і багато інших); 

—˙будівництво нових будинків — 
вул. Пушкинська,˙21 (архіт. Л. Павлов-
ська), вул. Рішельєвска,˙10 (архіт. Г.˙Топуз) 
і багато інших. В цілому, ці приклади 
можна охарактеризувати як «сталінський 
класицизм», будівлі, прикрашені «радян-
ською» символікою.

Замість підірваного фашистами заліз-
ничного вокзалу був побудований новий 
(архіт. Л.˙Чуприна). Цікава реконструк-
ція будівлі Технологічного інституту кон-
сервної промисловості по вул. Канатній 
(архіт. В.˙Шаповаленко). Розмахом від-
різняється задум розміщення в глибині 
ділянки корпусів Інженерно-будівельного 
інституту по вул. Дідрихсона,˙4 (ар-
хіт. В.˙Фельдштейн, А.˙Межібовський).

Головний	корпус	ОІСІ	

(вул.˙Дідріхсона,˙4)

Інститут	холодильної	

промисловості
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Урок 8.

Архітектура кінця ХХ — 
початку ХХI століття.
Архітектура	кінця	ХХ	–	початку	ХХI	століття.	В.	Воронін,	А.	Мелехов,	А.	Ка-
джаметов,	І.Альтер,	В.	Головін,	В.	Кремляков,	Г.	Топуз,	Л.	Медянов,	М.іа	
М.	Повстанюки	і	ін.	

У 1955 р. вийшла ухвала про «боротьбу з надмірностями в архітектурі». Як 
результат, з’явилися так звані «хрущоби» — безликі 5-поверхові паралелепіпе-
ди, однакові по всій території колишнього СРСР. Ця тема дуже добре обіграна 
у фільмі Е. Рязанова «Іронія долі». Проте, з’явилися і будівлі, побудовані за ін-
дивідуальними проектами: вул. Рішельєвска, 44–46 (архіт.  Н.˙Шаповаленко), 
Французький бульвар, корпус ОДУ (архіт. Л.˙Наркевич), Морвокзал (ар-
хіт. І.˙Альтер, В.˙Головін, В.˙Кремляков) та інші. Три житлові вежі з’явилися 
на Комсомольському бульварі, зараз бульвар Жванецького (архіт. Г.˙Топуз, 
Л.˙Медянов). Не прикрасили історичний центр міста будівля готелю «Чор-
не море» на розі вул. Рішельєвскої і Малої Арнаутської (група архітекторів) і 
житловий будинок по вул. Преображенській,72, поряд з Успенським собором.

Одеський	морвокзал Готель	«Чорне	море»
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«Гермес»,	вул.	Грецька	на	розі	Польської

Французький	бульвар,	9

«Орфей»,	біля	Оперного	театру

Будинки	в	Аркадії

Реконструйований	будинок	по	вул.	Маразліїв-

ській	на	розі	Сабанського	пров.

«Шах-наме»,	Військовий	узвіз,	5

«Чудо-місто»	на	Середньофонтанській

Будинок	по	вул.	Топольского,4-а
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Спливає час, міняється мода і постмодернізм знайшов прихильників 
по всьому світу. Не уникнула цього і Одеса. Це будинок №21 по вул. Гім-
назичній (архіт.М. Рейнгерц), офісний центр «Наполеон» і житловий буди-
нок «Жозефіна» по вул. Успенській,˙39 і 39-а (архіт. П.˙Гуска, В.˙Голубцова, 
Я.˙Чумак),співзвучні періоду пізнього модерну; «Новий привоз» по вул. 
Пантелеймонівській,˙23 і 27 (архіт. М. і М.˙Повстанюки) запозичує теми су-
сіднього «Фруктового Пасажу»; житловий будинок «Блакитна мрія» по Іта-
лійському бульвару,˙1/1 (архіт. В.˙Воронін, А.˙Мелехов, А.˙Каджаметов) ви-
рішений у формах модернізованого неоампіру; неоарабські мотиви виявля-
ються в архітектурі житлового будинку «Шахнаме» по Військовому узвізу,˙5 
(архіт. Г.˙Задонська, Л.˙Рибальченко, Я.˙Мінадзе); ідеї модерністської і струк-
туралістської архітектури знайшли віддзеркалення в житловому комплексі 
«Біле вітрило» по вул. Літературній,˙1-а, громадсько-житловому комплексі 
«Диво-місто» по вул. Середньофонтанській,19-б, «Імекс-банку» по проспек-
ту Гагаріна,12-а і в інших новобудовах. Разом з архітектурними стилізація-
ми, широке застосування отримали так звані «середземноморський», «ка-
ліфорнійський» та інші «стилі», використані під час будівництва особняків 
і резиденцій для нової торговельно-фінансової еліти. Ці особняки заховані 
за метровими огорожами, забезпечені відеокамерами й озброєною охороною. 
Отже, побачити ці новобудови досить проблематично.

Ми з вами познайомилися з історією будівництва і архітектурою Одеси 
– міста біля моря, чиї вулиці і провулки ведуть свій відлік від прибережних 
схилів і пляжів, пройшли по вулицях рідного міста, познайомилися з людьми, 

Кращий	проект	України	1996	р.	–	

банк	«Південний»,	Сабанський	пров.,4	

Офісний	центр

на	Польському	узвозі	біля	мосту
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Вул.	Польська,	7	кут	Грецької

«Бульвар»,	відоміший	як	«Мерседес»

ТЦ	«Афіна»	на	Грецькій	площі

На	горизонті	«Біле	вітрило»

«Аркадійський	палац»	на	Гагарінському	плато

Пров.	Маланова,	1

Пров.	Маланова,	1

«Імекс-банк»,	проспект	Гагаріна,	12-а
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які залишили нам чудовий спадок – найпрекрасніші і знаменитіші архітек-
турні шедеври і пам’ятники міста. Ви змогли оцінити фрагменти оформлення 
будинків, храмів, вулиць, красу ліпнини і залізного кування огорож, які пере-
дають весь колорит нашого південного міста і, власне, одеситів.
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