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східний – з французьким балконом, над входом 
увінчаний картушем із монограмою власника 
«АС» у замковому камені над вікном. Із цього боку 
до фасаду прилягають ковані ворота з вишуканим 
геометризованим малюнком у стилі модерн, а з 
протилежного – подібна огорожа на кам’яному 
цоколі, який ніби «збігає» з фасаду особняка.

Перед будинком маленький затишний дворик, 
тут улаштований декоративний ставок із фонтаном, 
на краю ставка скульптура лебедя, виконана з 
глини. Зовні будинок виглядає більш громіздким, 
ніж є насправді. Під його склепінням приховано 
невелику кількість кімнат: спальня, камінний зал, 
робочий кабінет, їдальня, кімната для відпочинку, 
більярдна – всі кімнати компактні й невеликі.

Головною таємницею цього особняка, завдяки 
якому він отримав сумну назву «Будинку вдови, що 
плаче», – є кам’яний барельєф на фасаді будівлі. 
Барельєф представляє собою неймовірно красиве 
і сумне обличчя молодої жінки, коли йде дощ – із 
прекрасних очей течуть сльози. Кажуть, що під 
дахом встановлений спеціальний резервуар, від 
нього йдуть канали безпосередньо до очей, під 
час дощу з наповненого водою резервуара краплі 
води переміщаються по каналах і перетворюються 
в сльозинки, що стікають по щоках кам’яного 
обличчя.

У 1918 р. особняк був націоналізований і його 
історія змінювалася з плином часу. Нині «Будинок 
вдови, що плаче» є офіційною резиденцією 
президента України, де відпочивають представники 
іноземних делегацій.

Готель «Прем’єр Палац» – київський за своєю 
суттю та атмосферою, його історія унікально та 
тісно пов’язана з історією Києва. Розташований 
по бульвару Т. Шевченка (колишній Бібіковський 
бульвар), 5-7/29.

Територія, де тепер розташований готель 
«Прем’єр Палац», була забудована ще всередині 
XIX ст. Ця велика ділянка землі належала князю 
Д. М. Жевахову. В 1895 р. вдова князя Жевахова 
продала маєток Л. Б. Гінзбургу – купцю першої 
гільдії. У 1908 р. Гінзбург вирішує спорудити на 
цьому місці грандіозну будівлю. Архітектором 
забудови був Е. Брадтман, один із найкращих у Києві 
інтерпретаторів стилю модерн. В 1911 р. будівля на 
бульварі Шевченка, 5 була закінчена [10].

Спочатку фронтальний корпус мав з фасаду 
6 повних поверхів на цокольному напівповерсі і 
надвірну мансарду; тильний корпус – 7 поверхів з 
мансардою. Головний фасад був багато декорований 
в стилі модерн. У декорі застосовувались 
барельєфні композиції, на фасаді були використані 
майолікові плитки. Дворові фасади також багато 
оздоблювалися. Всього в будівлі було влаштовано 
45 квартир, забезпечених усіма зручностями: 
ліфтами, центральним опаленням, гарячою і 
холодною водою, електричним освітленням, 
газовими плитами, ватерклозетами. Парадні сходи 
були мармуровими, гранітними. Приміщення 
нижнього поверху використовувалися як магазини.

Архітектурна спадщина Е. Брадтмана 
дуже багата. Він став одним із зодчих єдиного 

архітектурного комплексу найвідомішої вулиці 
Києва – Хрещатика. Йому належить і проектування 
великої кількості житлових будинків столиці. 
Імпозантну обкладену цеглою дерев‘яну церкву 
Серафима Саровського у Пущі-Водиці також було 
споруджено за проектом Е. Брадтмана. Звели її 
серед лісу біля колодязя преподобного Серафима 
Саровського. Це й досі улюблена церква багатьох 
киян.

Енергійний та універсальний у своїй діяльності, 
Е. Брадтман був митцем і чудовим знавцем сучасної 
йому архітектури, символом її безперервного руху 
у розвитку гармонії каменю.

На жаль, не всі твори цього видатного, але 
маловідомого архітектора дійшли до сучасності, 
а ті, що дійшли є безсумнівними діамантами в 
архітектурній скарбниці сучасного Києва.

Погляд у сучасників на здобутки цих зодчих 
відрізняються доволі суттєво. Якщо ім’я В. 
Городецького навіть у пересічного киянина 
викликає чітку асоціацію з «Будинком з химерами» 
завдяки його самобутньому зовнішньому вигляду, 
згадкам в ЗМІ, зв’язку з його розташуванням в 
центрі столиці та його нинішній функціональній 
ролі в житті міста, рідко хто може назвати стиль, 
в якому виконаний цей будинок. На відміну 
від Городецького ім’я Брадтмана не викликає 
ніяких асоціацій не лише в простих киян, а й у 
більшості представників творчих й інформаційних 
спеціальностей, таких як художники, журналісти. 
Але при цьому кожна людина, яка хоч трохи 
знайома з історією архітектури, або різними 
стилями в мистецтві, практично з першого погляду 
на більшість споруд Брадтмана може впізнати 
неповторний стиль модерн. Твори вирізняються 
гармонійністю, завдяки їх непоказній, але виразній 
стриманості форм, елегантності вплетення 
художніх елементів модерну в архітектурну 
споруду [10].

Завдяки таким яскравим особистостям як 
Е.Брадтман, В. Городецький та іншим талановитим 
зодчим тієї епохи у місті почало формуватись 
єдине стильове архітектурне обличчя. Дякуючи 
архітектурним проектам епохи модерну Київ 
за короткий час перетворився на справжнє 
європейське місто.

Стиль модерн справді створив те місто, 
яке ми сьогодні любимо, яким пишаємось і 
намагаємось зберегти його історичну частину. 
Кияни та гості міста щодня можуть бачити 
будинки в стилі модерн, їх своєрідну велич і 
гармонійність виконання у камені, бетоні, що 
радує око і занурює подумки в часи їх створення. 
В подальших розвідках ми спробуємо більш 
докладно зупинитися на інших персоналіях 
та їхніх витворах. Зрозуміло, що знання про 
історію міста має становити вагомий важіль 
формування підростаючого покоління. Київські 
вулиці наповненні пам’ятними місцями. Саме 
на нашій землі було реалізовано за складних 
обставин багато викликів століття. Долаючи біль 
і втрати, значна частина нашого народу зуміла 
підняти вітчизняний рівень науки і техніки [11].
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