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творення «давнього українського міста»: 
збереження спадщини та конструювання міської ідентичності  

у повоєнних Чернівцях

Протягом Другої світової війни та повоєнного періоду східноєвропейське місто, 
відоме сьогодні як чернівці 1, перетворилося з надзвичайно розмаїтої спільноти та 
унікального міського простору на культурно уніфіковане радянське українське 
місто. Те, що трапилося на початку демографічного, але не фізичного, знищення 
цього прикордонного міста, було частиною ширшої тенденції повоєнного часу 
в Європі — створення вичищеного національного простору згідно з універсальним 
модерним розумінням нації як єдино можливої форми існування люського суспіль-
ства. В останні десятиліття прикордонні простори, подібні до чернівців, стали 
предметом важливих досліджень. Кілька робіт про прикордоння в Європі, наголо-
шуючи на важливості місцевих акторів у стосунках центру і периферії, демонструють 
специфічну природу держави, що модернізує та гомогенізує. Кілька досліджень 
прикордоння в рамках все ще зосереджених на центрі держави радянських студіях 
доводять, що прикордоння також має велике значення для повнішого історичного 
розуміння СРСР. Ці дослідження переконливо показують, наскільки Радянський 
Союз був подібний до інших модерних держав, зокрема у використанні концепту 
національності як знаряддя для категоризації та зрештою гомогенізації населення 
на прикордонні. Вивчення радянського прикордоння зазвичай фокусується на 
Другій світовій війні як на сповненій насильства кульмінації довоєнних зусиль із 
гомогенізації, що часто призводили до физичного знищення культурного різнома-
ніття прикордоння 2.

Ця стаття починається там, де більшість досліджень прикордоння закінчувалася: 
на тому критичному моменті, коли найбільші хвилі насильства вже відійшли, і по-
чалася довга робота із замовчування історії різноманітності та її знищення. У своє-
му семіотичному дослідженні принципу забуття, Умберто Еко виснував, що «особа 
забуває не через видалення, але через накладання, не через виробництво відсутнос-
ті, але через примноження присутностей» 3. У чернівцях забуття різноманіття люд-
ського життя було так само прикметне, як і збереження міської спадщини: чернів-
ці, якi деякi радянськi новоприбульцi називали «диво-мiстом», зазнали найменших 
руйнувань архітектури з-поміж інших міст УРСР. Спираючись на ідеї У. Еко та 
змістивши фокус бачення з виробництва пам’яті на спонсорування забуття, я спро-
бую реконструювати інструменти та техніки замовчування минулого у міському 
просторі, що зберегло минуле у його власному вигляді.
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На місцевому рівні заміщення історії чернівців здійснювалося переважно через 
створення нового міського міфу засобами історіописання та популярних історичних 
наративів, освіти, монументальної пропаганди та, що було найефективніше, куль-
турних та візуальних репрезентацій образу міста 4. На загальноукраїнському рівні 
заміщення «змісту» міської спадщини на новоприєднаних прикордонних територі-
ях відбувалося паралельно із випрацюванням нової повоєнної національної культу-
ри з її нормами, обмеженнями та кордонами. Розвиток подій на загальнореспублі-
канському рівні визначив ступінь відмінності та незалежності української культур-
ної системи від російської та спільної радянської, саме розвиток подій на місцях та 
особливо на прикордонні став надзвичайно сильно впливати на ступінь інклюзив-
ності української культури, тобто на обсяг впливу «інших людей», яких можна то-
лерувати всередині українського культурного тіла. Підставові принципи централі-
зованого та індустріального Радянського Союзу радше передбачали б використання 
добре збереженого міста чернівці як платформи для інтенсивного, централізовано 
планованого індустріального та урбаністичного розвитку, адже значною мірою пе-
ріод повоєнної відбудови тут можна було проминути. Ця розвідка сфокусована на 
двох основних пунктах міського простору чернівців із метою подивитися пильніше 
на збереження історичної спадщини в процесі планування розвитку міст у повоєн-
ній Україні. Я вважаю, що не економічний потенціал міста, а саме зв’язок між іс-
торичним урбаністичним його характером і появою офіційної та пропагованої 
державою української культури безпосередньо визначив як майбутнє чернівців та 
інших нещодавно приєднаних прикордонних міст, так і їхнє місце в українській 
політичній спільноті.

місто до 1944 р.

Місто Czernowitz пережило свій золотий вік як урбаністичний центр у другій по-
ловині ХІХ ст. та першій чверті ХХ ст. Місто розвивалося як провінційна столиця 
Буковини після включення регіону до Габзбурзької імперії у 1774–1775 рр. Територія, 
що пізніше звалася Буковиною, була окраїною середньовічних слов’янських держав 
та ранньомодерних Великого Князівства Литовського та Королівства Польського 
до середини XIV ст. Після того регіон поступово став частиною Молдавського гос-
подарства, пізніше у складі Оттоманської Порти. Це типове східноєвропейське 
прикордоння було переважно заселене православними слов’яно- та румуномовни-
ми селянами, що мали ранньомодерні локальні та несталі ідентичності, та незначною 
кількістю євреїв. Ці останні концентрувалися (знову-таки, що типово для регіону) 
у чернівцях, що були на той час нічим іншим, як маленьким містечком з розбитими 
дорогами та маленькими будинками. Під кінець Габзбурзького періоду (1775–1918), 
Буковина стала батьківщиною для більш ніж десятка етнічних та культурних груп. 
Зростання чисельності населення міста протягом австрійського періоду було зна-
чним 5. У 1918 р. Буковина стала провінцією Румунії, а чернівці — одним із най-
більших міст Великої Румунії та одним із п’яти університетських центрів 6.
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Що найважливіше, у новий час чернівці (Czernowitz) були переважно єврейсько-
німецьким містом. Воно було німецьким з огляду на найпоширенішу мову і єврей-
ським з огляду на кількість єврейських мешканців (різних політичних і релігійних 
переконань та культурних уподобань) та на вплив, що вони мали на розвиток та 
вигляд міста. До кінця дорадянського періоду висока німецькомовна культура міста 
зберігалася переважно асимільованими євреями. Найстаріша частина, їдишомовний 
поділ, протягом всієї історії також була важливою частиною міської інфраструктури, 
а у розташованому неподалік містечку Садагора, що зараз знаходиться в межах 
чернівців, сформувався один із найважливіших хасидських центрів7. Головним 
об’єктом та єдиною релігійною будівлею в центрі була Велика синагога, розташова-
на на найвищій точці того району. Велика синагога також дала назву вулиці, на якій 
розташовувалася (Synagogengasse). Пізніше заміщена новою будівлею, ця сиганога 
лишалася найбільшою в місті, аж поки у 1873–1877 рр. було зведено хоральну ре-
форматську синагогу (Темпль) на пагорбі неподалік центру міста. Цей храм був 
побудований австрійським архітектором зі Львова Захаревичем і став гордістю 
асимільованого єврейства міста 8.

На час побудови Темплю чернівці (Czernowitz) були маленьким торговим штет-
лом. Модерний продукт Габсбурзької імперії, на той час це було переважно німець-
комовне маленьке місто, з університетом, оперою та всіма іншими атрибутами ма-
ленького центральноєвропейського міста, змодельованого за взірцем столиць 
Східно-Центральної Європи. Виникнувши порівняно пізно щодо інших габсбурзь-
ких провінційних столиць, це було «ідеальне» східноєвропейське місто, забудоване 
архітекторами різних австрійських шкіл згідно останніх модерних міських стандар-
тів. Еклектична та експериментальна, ця архітектура представляла усі стилі від 
класицизму до Art Noveau та конструктивізму. Ця архітектура відображала багато-
шаровість культури, ідентичностей та історичного розвитку імперії і її найсхіднішої 
міської застави, якою були чернівці. На думку iсторика архiтектури Алофсiна, 
всупереч звичній пейоративній конотації терміну «еклектизм», габсбурзькі архітек-
тори, як агенти певних місцевих та імперських культурних структур, витворили 
«інший тип еклектизму»: гібрид, що відображав гармонійно узгоджені прагнення 
приживити «різні елементи, аби створити новий життєздатний організм», а не при-
мітивне перемішування елементів різних стилів 9.

Одним із важливих пластів ідентичності чернівців був їхній статус центру 
православ’я в імперії. Цей статус був закріплений у побудові грандіозної резиденції 
православних митрополитів Буковини та Далмації, що разом із єврейським Темплем 
був одним із центральних об’єктів міського простору. Хоча і розташований віддалік 
від німецькомовного міського центру, палацовий комплекс, побудований у 1864–
1882 рр. знаним чесько-австрійським архітектором Йозефом Главкою, став принадою 
для туристів та предметом гордості багатьох містян незалежно від їхньої релігійної 
приналежності. чернівці (Czernowitz) були імперським мікрокосмом, що зачарову-
вав і вражав тих, хто цінував їхню різноманітність та прагнення імітувати великі 
столиці. Водночас це місто не подобалося тим, хто вважав його занадто провінційним 
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та еклектичним 10. Цей культурний образ почав змінюватися протягом Першої світо-
вої війни, коли чернівці потрапили в зону Східного фронту, і тим більше у 1918–
1940 рр., коли Буковина стала частиною Великої Румунії. Процес культурної гомо-
генізації, типовий для долі прикордонних регіонів, якого прагнули та нарешті до-
моглися націоналізми у міжвоєнних європейських державах, почав спрощувати 
культурну демографію Буковини 11. Однак чернівці зберегли свою єврейсько-ні-
мецьку культуру до початку Другої світової війни 12.

Друга світова почалася для Буковини у 1940 р., коли радянська армія вступила 
у Північну Буковину та анексувала її разом із Бесарабією. У той час як анексія Бе-
сарабії була узгоджена заздалегідь у секретному протоколі до пакту Молотова-Ріб-
бентропа 23 серпня «експромтом», радше з огляду на безпорадну міжнародну позицію 
Румунії. 28 червня 1940 р., через два дні після надіслання румунському урядові ноти 
із вимогою повернення Бесарабії та Північної Буковини (останньої — на основі 
гаданого етнічного, лінгвістичного та культурного зв’язку місцевого населення із 
українським народом), радянські війська марширували вулицями чернівців. Міс-
тові випала доля стати ще одним радянським міським центром. Радянська влада 
новоствореної чернівецької області УРСР вважала за свій головний і негайний 
обов’язок дізнатися якомога більше про місцеву спільноту. Це вивчення, що було 
передумовою підкорення, виявилося провальним у 1940–1941 рр., у період, відомий 
як перший радянський рік чернівців 13. Однак рік між червнем 1940 р. та червнем 
1941 р. став першим кроком у масштабнішій трансформації образу, етосу та насе-
лення міста. По-перше, протягом року українські чиновники з культурних інститу-
цій створили перші наративи та репрезентації чернівців і Буковини, що стали 
основою для пізніших радянських інтерпретацій міського міфу та регіональної іс-
торії. По-друге, радянський уряд почав сприяти радикальній демографічній зміні 
в місті, що мала зрештою докорінно змінити місто.

Зміни у складі населення почалися із масовим виїздом представників румунської 
адміністрації, великих власників та всіх, хто з різних міркувань вважав за краще 
полишити свої оселі й переїхати до Румунії, аніж залишатися під радянською владою. 
Поруч із тим, біженці із Румунії, що намагалися возз’єднатися зі своїми родинами, 
сподівалися на краще життя за радянської влади або просто намагалися втекти від 
переслідування євреїв та інших політичних «ворогів», перетинали кордон у зворот-
ньому напрямку 14. Лімінальна, транзитна якість, якої набула чернівецька область 
через постійне перетинання кордону, ще більше посилилася через евакуацію місце-
вих німців (фольксдойчів), що непокоїли радянську владу. Евакуаційна кампанія 
тривала рівно два місяці, від 15 вересня до 15 листопада 1940 р., в результаті за 
офіційними даними 44 577 осіб полишили Буковину 15. Наступна значна хвиля змін 
у складі населення пов’язана із масовими арештами та репресіями, безсумнівно, 
новим явищем для чернівців, але типовим для новоприєднаних західних територій 
СРСР, де відбувалися такі чистки від осені 1939 р. до червня 1941 р. 16 Для чернівців 
ця кампанія означала масові арешти, виселення з помешкань та депортації пере-
важно — але не виключно — єврейського населення. У ширшому контексті Другої 
світової війни ці арешти та депортації можна сконцептуалізувати як спонсороване 
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державою насильство в атмосфері зростання низового антисемітизму до початку 
Голокосту. Принаймні, ці депортації, напевно, сприймалися так неєврейськими 
мешканцями чернівців, які мало знали про радянську класову політику, але їхня 
свідомість була затьмарена румунською антисемітською пропагандою; вони часто 
привласнювали майно депортованих або спостерігали, як радянські чиновники 
роблять це 17.

Радянські депортації були перервані початком радянсько-німецької війни 
22 червня 1941 р. чистка, запущена для покращення соціального та етнічного 
складу новоприєднаної частини радянського українського національного тіла, 
тепер тривала з метою очищення іншої — румунської — нації, а також більшого 
східноєвропейського регіону, що його нацистська ідеологія вважала простором для 
арійської раси. Румунське «розв’язання єврейського питання» впроваджувалося 
на новій території — у Трансністрії, де мали місце депортації, страждання й у ба-
гатьох випадках смерть євреїв із чернівців та області 18. «Очищення» Буковини від 
євреїв проводилося також в ім’я української нації та майбутньої незалежної укра-
їнської держави радикальними українськими націоналістами. Протягом кількох 
днів безвладдя після відходу радянських військ 7 липня 1941 р. радикальні україн-
ські та румунські націоналісти організували погроми та масові вбивства євреїв по 
цілій чернівецькій області 19. Загалом, десятки тисяч євреїв області загинули 
у Голокості і ще більше втратили свої сім’ї, здоров’я та всю власність.

Однак приблизно 20 000 єврейських мешканців міста змогли залишитися в міс-
ті протягом війни або принаймні на досить довгий час завдяки системі «авторизацій», 
що надавалися важливим спеціалістам, бізнесменам та іншим особам румунською 
владою 20. Більшість із цих врятованих скоро полишили місто в ході безпрецедентної 
«евакуації» єврейського населення до Румунії у 1945–1946 рр., що довершило ради-
кальну фазу демографічних змін у чернівцях. Після того, як німецько-радянська 
війна була закінчена, в чернівцях було знову встановлено радянський лад, що при-
несло визволення та надії для тих євреїв Північної Буковини, що змогли вижити. 
Однак у ситуації зростання офіційного та низового антисемітизму радянський 
український уряд був стурбований високим рівнем концентрації євреїв, що залиша-
лися в чернівцях протягом війни або повернулися до області після депортації до 
Трансністрії. Щонайменше половина населення міста у 1944 р. була єврейською 21. 
Замість того, аби позитивно оцінити цей унікальний випадок вражаючого масового 
виживання єврейського населення посеред територій, де відбувалося жахливе зни-
щення євреїв УРСР, радянський уряд організував небувалу евакуацiю, очевидно, 
однаково бажану як для євреїв Буковини, так і місцевою владою і центральною 
владою СРСР і УРСР 22. Однак спільний інтерес зазвичай не означав взаємоповагу 
чи зміну владних стосунків: євреї, що від’їжджали, особливо ті, хто все ще мав по-
мешкання та майно у чернівцях, стали жертвами масових зловживань з боку радян-
ських чиновників, що прагнули отримати звільнені помешкання та майно, які 
власники не хотіли залишати добровільно 23. Фактично це переміщення, що офіцій-
но в радянських документах називалося «евакуацією» 24, у таємному листуванні НКВД 
та партійних органів позначалося як «выдворение» 25. Голова чернівецького НКВД 
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також був стурбований фактом того, що у звільнених чернівцях найкращі частини 
міста (або ж ті, що видавалися йому такими) були все ще «зайняті єврейським на-
селенням» 26.

У Києві: 
осмислення нових прикордонних територій

Хоч яким катастрофічним було руйнування демографічного складу населення 
та культури міста, його архітектурна спадщина за повоєнними стандартами лиши-
лася майже неушкодженою. Радянські чиновники, повертаючись чи відбуваючи до 
чернівців зі східних частин СРСР, були вражені цим «дивом» збереженого міста 
після побаченого страшного руйнування європейської частини СРСР. Дійсно, на 
фоні того, що в УРСР загалом було втрачено 40 % житлового фонду, 2,3 % у чернів-
цях здавалися чудом, порівнюваним лише зі Львовом, де було зруйновано 9 % 
житлових будинків 27. Важливі міські об’єкти лишилися неушкодженими: у 1944 р. 
були на місці всі адміністративні будівлі, театр, залізничний вокзал, площі та парки, 
всі церкви та собори, і навіть 28 (офіційно діючих) синагог 28. Дві найпомітніші 
зміни — зруйноване ліве крило резиденції митрополитів та зруйнований Темпль 
прямо в центрі міста, у кількох кроках від міської ради та головної площі. Темпль 
був бомбардований та спалений нацистами у липні 1941 р. під час масового єврей-
ського погрому в Буковині, до того, як нацисти передали все управління в руки 
румунів.

На противагу 1940 р., коли відчуття тимчасовості ніколи повністю не полишало 
як місцевих мешканців, так і нових, очевидність перемоги радянського режиму 
в чернівцях у 1944 р. була дуже сильною. За винятком нечисленних українських 
націоналістів, що вели свою безнадійну партизанську боротьбу за «вільну Україну» 
до початку 1950-х рр., ніхто в області серйозно не сумнівався у тривкості радянсько-
го правління. Центральним, фундаментальним та всеохопним проектом радянсько-
го повоєнного розвитку була відбудова. Місцеві владці у чернівцях усвідомлювали 
велику матеріальну цінність міської спдщини у камені та вважали своїм першочер-
говим завданням перерозподіл її між радянськими оранізаціями, приведення до ладу 
та збереження. В той час як радянські керівники у чернівцях мали поратися із не-
гайними завданнями переселення, чищення та відновлення найважливіших підпри-
ємств та служб, вони також мали реалізовувати довготривалий та масштабний 
проект трансформації чернівців у радянське українське місто.

Образ автентичної та примордіально української Буковини, пов’язаної із «мате-
ринською Україною» незаперечними зв’язками етнічного братерства, був більш ніж 
політичною декларацією радянських лідерів, що мала на меті привласнення ще 
однієї території на заході. Цей образ став основною засадою та генеральним планом 
для встановлення Радянської влади в чернiвецькiй областi. Хоча практичний пере-
розподіл міського простору у перші роки радянської влади був складним процесом, 
що відіграв важливу роль не тільки у повсякденному житті, але також у місцевій 
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політиці 29, згiдно з офіційною полiтикою, перерозподілений простір чернівців разом 
із його культурним спадком тепер належав радянському українському народові.

У 1940 р. поняття радянського було більш важливим складником цієї максими, 
в обставинах індустріалізації та мілітаризації, обмеження та гальмування кампанії 
українізації, зростання важливості ідеології «дружби народів» та домінування росій-
ської культури 30. Радянські принципи міського планування того часу «відображали 
змінні тенденції та ідеї уряду та партії» 31. Це відображення, як і всяка інша культур-
на тенденція в СРСР, було специфічним для кожного місця. Хоча радянські плану-
вальники з Москви кінця 1930-х рр. приписували «індивідуальний підхід до кожно-
го міста» згідно «національних традицій та міського плану» 32, автори довоєнних 
генеральних планів українських міст були обережними з «національними традиці-
ями» та наголошували майбутній прогрес поруч із промисловими, управлінськими 
та поліційними функціями, значною мірою оминаючи історично-культурні аспек-
ти 33. У таких умовах, якщо міська влада чернівців і займалася міським плануванням 
у сумбурному 1940 р., то вони радше боролися із цілком збереженим еклектичним 
центральноєвропейським міським простором чернівців. Метою у 1940 р. було при-
стосування (оскільки реконструкція була понад матеріальні та фізичні можливості) 
капіталістичного «міста контрастів» до радянських міських стандартів, з розривом 
зв’язків із виразно нерадянським минулим. Згідно цих настанов, колишня резиден-
ція митрополитів поспішно була перетворена на краєзнавчий музей та зінтерпрето-
вана в термінах класової боротьби: вона представлялася як розкішний бастіон 
православної церкви — реакційної сили та нещадного експлуататора трудящих 
«мас» 34. Темпль, що функціонував ще у 1940–1941 рр., подібним чином був пред-
ставлений у довоєнних наративах як осередок міських експлуататорів, капіталістів 
та торгівців 35.

Після Другої світової війни поняття українського стало більш значущим озна-
чником у парі радянський український, слідуючи за повною зміною радянської на-
ціональної політики в напрямку побудови ієрархії національних ідентичностей, 
і пов’язане із цим включення національної історичної спадщини до офіційного 
етосу радянських республік. Українці посідали одну із найвищих сходинок у радян-
ській ієрархії національностей, що уможливило розвиток сильної, пропагованої 
державою української національної ідентичності в УРСР 36. У міському плануванні 
та царині архітектури цей зсув був відображений у повоєнному професійному та 
народному рухах за збереження пам’яток минулого, та, що більш важливо, у по-
слідовному впровадженні принципу збереження спадщини до українського місько-
го планування. Радянська пропаганда воєнного часу в Україні підсилювала та мані-
пулювала хвилею народного патріотизму, що дуже часто виявлялося у вшановуван-
ні героїв минулого та у русі за збереження й захист пам’яток історичної слави 37.

У цій атмосфері, у міру звільнення української території, вживалося невідклад-
них заходів щодо обліку, збереження та реконструкції архітектурних та інших мате-
ріальних об’єктів історичного значення. Практична робота зі збереження була по-
ділена між багатьма інституціями; у деяких випадках, але не повсюди, відділи із 
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захисту монументів були створені у відповідних відділах місцевих органів управлін-
ня (обласних, міських та районних радах). Монументи були скатегоризовані як 
архітектурні, мистецькі та культурні. Найбільша перепона реалізації усіх радянських 
ініціатив — горезвісна нестача кадрів та ресурсів — не давала урядові створити спе-
ціальні централізовані відділи захисту пам’яток на обласному чи міському рівнях 38. 
І все ж таки, незважаючи на всі труднощі, 1940—1950-ті рр. позначені активною 
відбудовою по всій Україні.

часто попередню роботу, як-от заміри, реєстрацію та планування відбудови, 
виконували ще протягом війни 39. Спершу перевага надавалася двом типам мону-
ментів. Перша група нагадувала про революцію, війну та досягнення радянської 
держави. Друга, від початку більш численна, представляла офіційний гранд-наратив 
радянської історії з пантеоном «святих», що сформувався в процесі перемовин між 
центральною московською владою та українськими елітами до, під час та після війни. 
Туди включалися важливі православні церкви та монастирі, як-от Собор Св. Софії 
та Києво-Печерський монастир, як і всі інші найбільші цивільні будівлі української 
столиці. Поза Києвом, «гетьманська столиця» Батурин чернігівської області, саме 
давньоруське місто чернігів та кілька інших колишніх центрів Київської Русі були 
відбудовані негайно після війни. Фактично розробка міського плану чернігова 
у 1944–1945 рр. стала зразком, що вперше в радянськiй Україні усталив принцип 
планування та відбудови з опорою на історичну структуру міста. Іншими об’єктами 
першочергової відбудови були меморіальні музеї — «гробниці» національних співців 
різного масштабу, включно з, передусім, меморіалом Т. Г. Шевченка в Каневі 40.

Однак список широковизнаних, безсумнівних «пам’яток культури та минуло-
го» був обмеженим, в той час як рух за збереження спадщини та новий принцип 
міського планування мали поширюватися по всій республіці. Згідно з новими 
засадами, що виходили від найвищих партійних керівників, стандартна монумен-
тальна пропаганда, калькована по всьому СРСР від столиць до віддалених сіл та 
використовувана для усталених публічних ритуалів, уже була недостатньою: місь-
ке планування, монументальні комеморації та публічна культура загалом мала 
спиратися на місцеву спадщину 41. Що становило цінний та політично прийнятний 
культурно-історичний спадок у повоєнній Україні? Схоже, що це було складним 
питанням для чисельних представників та інституцій центральної влади, на яких 
було покладено обов’язок охорони пам’яток, оскільки вони склали офіційний 
список пам’яток та заповідних зон, що підлягали державному захисту, лише у 1956 р. 
Перше повоєнне десятиліття стало часом активного пошуку нових зразків україн-
ського міського дизайну, а також і всеохопної концептуалізації того, що має бути 
її невіддільною частиною, — історії української архітектури та містобудування 42. 
Включення нових прикордонних просторів, як-от чернівців, із їхньою різнома-
нітною «спадщиною», було важливим додатковим викликом у цьому пошуку.

Включення спадщини західних регіонів у загальну картину українського мис-
тецтва мурованого будівництва було необхідним з огляду на повоєнну ідеологічну 
парадигму реуніфікації як доконечної реалізації історичної справедливості, що її 
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домігся український народ. Однак українські історики та теоретики архітектури 
мали обмежені знання про архітектуру новоприєднаних частин українського 
«культурного тіла» — Галичини, Волині, Буковини та Закарпаття — і не були гото-
ві продукувати «ідеологічно правильні» інтерпретації цієї спадщини. Тодішні 
українські історики мистецтва звикли мати справу із трьома стовпами української 
архітектурної історії: києворуською спадщиною, нещодавно реабілітованим укра-
їнським бароко та дерев’яною «народною архітектурою», кожен із яких ідеально 
узгоджувався із тезою про тісні зв’язки та спільні корені української та російської 
культур 43. Міста західних областей, що розвивалися під сильним західноєвропей-
ським впливом, виразно випадали із цієї схеми. Природною реакцією багатьох 
архітекторів, що працювали у кінці 1940-х рр. над великою синтезою з історії 
української архітектури під керівництвом АН УРСР, було бажання звести архітек-
турний спадок західних регіонів до статусу відсталого, провінційного та незначу-
щого 44.

Однак деякі спеціалісти, що рецензували цю колективну працю, були зовсім 
незгодні із цим підходом. Напевно, вони просто розуміли, що таке осмислення буде 
надто радикальним та очевидно неадекватним навіть для вузьких сталіністських 
рамок репрезентації реальності: зрештою, архітектура цілих міст не могла бути усу-
нена з музеїв, серйозно обмежена чи заборонена до показу. Водночас багато хто з цих 
людей — інтелектуальної еліти УРСР — щиро вірили в офіційно пропаговану ідею 
єдності та унікальності українського народу і тому вважали, що спадщина їхньої 
батьківщини буде неповною без її багатої та важливої західної частини. Обидві гру-
пи учасників дискусії навколо «західної спадщини» погоджувалися щодо одного: їм 
не вистачало знань про нові землі, і потрібні були нові польові дослідження західно-
української архітектури.

Нові дослідження історичного багажу західних регіонів забирали багато часу, 
а ще більше часу було потрібно, аби створити чіткі, популярні путівники та про-
фесійні пояснення. Поміж тим, планувальники, як місцеві, так і з центру, мали 
виконувати свою роботу. Незалежно від новопроголошеної важливості охорони 
пам’яток, радянське містопланування ґрунтувалося на оцінках соціально-економіч-
ного та демографічного розвитку міст і мало враховувати роль міста у економіці 
держави, значення його природних та людських ресурсів, транспортної ситеми та 
багатьох інших чинників 45. Радянська держава надавала важливе значення централь-
ному плануванню та особливо промисловому — і тому міському — розвиткові. До 
1946 р. місцеві господарники зібрали значні статистичні дані, а київські міські 
планувальники проаналізували їх 46. Аналітики київського Інституту містобудування 
викристовували ці відомості для написання «Класифікації українських міст», що 
«забезпечувала найшвидшу та найбільш продуману відбудову», що визнавалася за 
найзначніше завдання першого повоєнного п’ятирічного плану 47.

В умовах різких змін міського ландшафту республіки багато західних міст мали 
значно кращий вигляд, аніж міста-центри східної України, що були майже повністю 
зруйновані протягом війни. Саме сполучення розміру та «характеру» переважно 
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визначало напрямок майбутнього розвитку міста, що задавався генеральним планом 
та роз’яснювався у детальному плануванні. Західні міста ще не були скласифіковані 
згідно з «характером» на момент 1946 р.; вони залишалися капіталістичними, воро-
жими містами, характер яких ще слід було змінити 48. Однак статистичні дані свід-
чили, що економічний потенціал західних міст був дійсно вражаючим на фоні по-
воєнного стустошення власне радянської України. Внесок західного регіону до 
різноманіття міських атрибутів завдячував в основному двом містам: Львову та 
чернівцям. Ці два міста виразно відрізнялися через низку чинників: на додаток до 
найбільш повно збереженого житлового фонду (91 % та 97,7 % vs. середньоукраїн-
ський показник 60 %), рівень розвиненості міських зручностей та розвитку інфра-
структури був значно вищим за середній по УРСР 49. Львів та чернівці були єдиними 
західноукраїнськими містами з електричним громадським транспортом, а чернівці 
були також єдиним західноукраїнським містом із тролейбусними маршрутами, якi 
визнавалиcя радянськими інженерами як найпрогресивніша система міського тран-
спорту. У 1946 р. тролейбусами були оснащені транспортні системи трьох найбільших 
індустріальних центрів УРСР: Києва, Харкова та Одеси 50. Водночас два інші західно-
українські провінційні центри, Тернопіль та Станіславів, у 1946 р. взагалі не мали, 
відповідно, каналізації та водогону 51.

Згідно з раціональною економічною логікою, доступний потенціал Львова та 
чернівців міг використовуватися для забезпечення їхнього дальшого розвитку як 
двох провідних центрів Західної України. Однак принцип «хороший початок — хо-
роші перспективи на майбутнє» застосовувався радянськими планувальниками, що 
визначали майбутнє українських міст у 1946 р., лише вибірково. Якщо нарис май-
бутнього Львова був дійсно оптимістичним — він мав «перетворитися на великий 
індустріальний центр» 52 ,, а маленькі західні містечка мали суттєво зрости протягом 
повоєнних десятиліть 53, то для чернівців «Класифікацiя» пророкувала радше песи-
мітичне майбутнє. Місто з «порівняно слабкорозвиненою промисловістю», чернів-
ці мали «залишатися передусім адміністративним та культурним центром. Їхній 
індустріальний розвиток [має] бути обмеженим протягом кількох наступних років 
до деревообробної, текстильної та різного роду місцевої промисловості, як-от хар-
чової та іншого роду обробки продуків сільського господарства» 54.

Уважне читання тексту «Класифікацiї» 1946 р. висуває радше політику, аніж 
просту логіку економічних даних: описи певних міст починаються теперішніми 
часами та тривають у майбутнє, в той час як опис інших починається у минулому та 
закінчується сучасністю. Можна виразно прочитати між рядків свого роду передви-
значеність просування вперед Львова, Станіславова та Ужгорода та «загальмовуван-
ня» чернівців 55. Одна з явних причин такої прихованої позиції чернівців у офіцій-
ному наративі невідворотного «возз’єднання» усіх українських земель (та міст) була 
близькість міста до державного кордону, що було незвично для великого радянсько-
го міського ценру. Попередній розвиток чернівців визначався значною мірою їх 
стратегічним розташуванням на прикордонні; у 1940 р. міcто було «переміщене» 
у глухий географічний кут. Однак у контексті повоєнної України розташування 
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у глухому куті дійсно стало питанням не тільки державної безпеки, але також на-
ціональної культури та етосу, що активно конструювалися у повоєнне десятиліття. 
Так само як прикордонне розташування не було бажаним для політичної карти СРСР, 
характер міського простору, де все ще домінувала єврейська культура та не виявля-
лися жодні явно «українські риси», не вписувався в уявну карту української націо-
нальної культури. чи через розпорядження згори, чи через ініціативу планувальни-
ків, що розробляли «Класифікацiю», видається, що рішення було знайдено саме 
в тому, аби уповільнити ріст міста та «сховати» його на уявній карті місць української 
національної спадщини.

У Чернівцях: 
читання та переклад місцевої спадщини

Сьогодні важко визначити, до якої міри та у якій формі ці розмиті перші по-
воєнні бачення майбутнього українських міст з центру було передано місцевим 
управлінцям та плановикам. Із доступних розрізнених архівних та опублікованих 
джерел стає зрозуміло тільки те, що безпосереднє створення як центральної (укра-
їнської), так і місцевої культурних систем було результатом складних стосунків між 
між Києвом, чернівцями та Москвою. Загальні твердження та конкретні дані 
відправлялися в обох напрямках між центром та регіонами, взаємно впливаючи та 
змінюючи один одного. Місцеві радянські кадри мали дуже обмежені можливості 
для збирання та осмислення місцевої інформації, від суто статистичних даних до 
культурних інтерпретацій місцевої історії. Їм бракувало не тільки знання культур-
ної мови місцевих спільнот, але також і банального знання мов, якими послугову-
валися на території під їхньою юрисдикцією. Їхній доступ до бібліотек та архівів 
був обмеженим; вони часто також не мали часу, бажання та дослідницьких навичок, 
аби зібрати найточнішу та найповнішу інформацію і часто використовували для 
підготовки своїх звітів і планів перші-ліпші найдоступніші джерела 56. Що най-
важливіше, збирання «місцевих знань» було апріорі селективним, сформованим 
передвизначеним гранд-наративом про українське коріння та суть Північної Бу-
ковини. По дорозі до статистичних звітів та планів республіканського рівня ці 
селективні місцеві відомості суттєво змінювалися внаслідок численних поправок, 
додаткових інформаційних запитів, змін у формулярах тощо. Зміни тривали у Ки-
єві у процесі аналізу та підготовки даних для передачі у звітах до Москви 57.

Службовцями, безпосередньо відповідальними за допасування радянських 
українських кліше до місцевих умов, з одного боку, та розміщення «місцевої спад-
щини» на рівні національних стандартів — з іншого, були працівники місцевих 
планувальних та архітектурних інституцій та органів влади. Найважливішими грав-
цями тут були товариші О. Голiус та М. Ашкіназі, які від початку посідали позиції, 
відповідно, голови та заступника голови новоствореного обласного відділу у справах 
архітектури 58. Від 1945 р. Ашкіназі був головним архітектором міста із власним 
штатом аж до ліквідації цієї установи у 1955 р. в ході загальносоюзної адміністративної 

Світлана Фрунчак. Творення «давнього українського міста»…



186 Схід / Захід. Випуск 15. Спеціальне видання

реформи 59. Головними завданнями цих двох чиновників, як і очільників та праців-
ників різних інших організацій, що мали справи з архітектурою, виробництвом та 
плануванням, були: 1) поточне підтримування міста в порядку, 2) визначення його 
розвитку на майбутнє і 3) оцінка та збереження місцевої спадщини. Останнє було 
основою для перших двох; слід було вирішити, що зберігати та використовувати 
у повсякденній діяльності та соціалістичному прогресі, що охороняти як цінні 
пам’ятки минулого, а що зруйнувати заради подальшого міського розвитку. Це не 
були легкі питання у сталінський період, коли посади, а часто і людські життя, час-
то залежали від здібностей читати та інтерпретувати нечіткі сигнали із центру.

Єдиним архітектурним об’єктом, що одразу був визнаний пам’яткою високої 
цінності, що заслуговує на реконструкцію та збереження для наступних поколінь, 
була колишня резиденція православних митрополитів. Фактично резиденція була 
єдиною пам’яткою чернівців що коли-небудь потрапляла до списку архітектурних 
пам’яток республіканського значення. Руйнування резиденції були досить відчут-
ними: найпрекрасніші її інтер’єри (Мармурова зала, Голуба вітальня та їдальня) були 
повністю зруйновані. Уже на початку 1945 р. початкова реконструкція палаців уже 
розгорнулася та тривала протягом першого повоєнного десятиліття та далі, в резуль-
таті чого відулася повна реконструкція, настільки докладна, наскільки це можливо, 
цілого палацового комплексу. Водночас тривала робота над представленням комп-
лексу як шедевра архітектури. Зрештою, інтерпретація значення резиденції, що 
стала невідддільною частиною кожної екскурсії чернівцями у радянський час, від-
різнялася від початкового прочитання у 1940 р. Якщо версія 1940 р. наголошувала 
соціальне пригноблення та реакційну роль церкви, аби пробуджувати класову сві-
домість перших відвідувачів краєзнавчого музею, відкритого у резиденції, повоєнна 
інтерпретація, які поширилася у місцевій пресі, популярній літературі та фільмах, 
стосувалася національної спадщини буковинських українців, що виявилася у дусі 
«народних майстрів», що створили палац під керівництвом братнього слов’янина, 
добре знаного чеха Йозефа Главки.

Єдиною пам’яткою архітектури «місцевого значення», яку місцеві архітектори 
визнали як таку вже у 1945 р. на основі її віку та «народного» характеру, була 
дерев’яна церква Св. Миколая, датована 1607 р. 60 Її цінність була визнана у світлі 
кількох оглядів буковинської та західноукраїнської архітектури, опублікованих 
перед війною центральними українськими установами у справах архітектури, які 
визначили дерев’яну архітектуру цих регіонів як найбільш цінні об’єкти, що під-
тверджували давні зв’язки між ново-«возз’єднаними» територіями та іншими 
східнослов’янськими теренами 61. Сортування та класифікація решти мурованої 
архітектури міста стали одними із головних труднощiв для спеціалістів із міського 
планування та місцевих чиновників, відповідальних за культуру. Вказівки з центру, 
навіть якщо вони видавалися, були незначною допомогою 62. Архітектура міста 
була надто «молодою» та надто «прилизаною» за своїми якостями, принаймні 
з погляду радянських спеціалістів з архітектури, які звикли до радянського та 
слов’янського архітектурного контексту. Звичайні претенденти на статус найцін-
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ніших пам’яток — києворуські будівлі, українське бароко та об’єкти з часів ви-
звольної війни XVII ст. і навіть менш доцінені пізньосередньовічні та ранньомо-
дерні воєнні укріплення західноєвропейського типу — у місті не були присутні. 
Водночас «місто-чудо» мало надто симпатичний та вишуканий вигляд, через що 
багато архітекторів, відправлених радянським урядом до чернівців, не змогли 
проголосити його зовсім негодящим у плані архітектурної спадщини, незалежно 
від загалом негативних характеристик, що тяглися за чернівцями від 1940 р. до 
падіння радянської системи 63. Під тиском інформаційних запитів із Києва, чинов-
ники у чернівцях шукали ключ до підставової оцінки спадщини міста та всіх 
джерел, які вони могли відшукати та використати. Якщо відомості про певну 
пам’ятку чи меморіальне місце були недоступні, вони користувалися зі сполучен-
ня загальних вказівок, професійних суджень та простої логіки, які часом конфлік-
тували між собою.

Між 1947 р. та 1949 р. керівники установ, відповідальних за архітектуру, розро-
били кілька чорнових варіантів офіційного реєстру «пам’яток культури та минулого 
місцевого значення» чернівецької області 64. Кожний наступний варіант скорочу-
вався. Жоден із об’єктів, що лишилися у списку, не був удостоєний більш високого 
статусу, аніж «місцевого значення». Іншими словами, жоден з них не вважався таким, 
що додавав би щось суттєво важливе до культурного «тіла» України. Важливо зазна-
чити, що монументи місцевого значення, на противагу до тих, що мали республі-
канське значення, були значним тягарем для місцевих бюджетів, що спонукало 
місцевих партійців та чиновників чинити опір спробам додати якийсь об’єкт до 
«місцевого» списку. Вони, навпаки, чекали всякої нагоди, аби скоротити цей список. 
Водночас від початку у чернівецькій області було визначено чотири «культурно-
просвітніх» пам’ятки республіканського значення: новостворені меморіальні музеї 
Юрія Федьковича та Ольги Кобилянської, залишки поселень неолітичної трипіль-
ської культури, що пізніше набула важливого значення у історичному гранд-наративі 
українського народу, і Хотинська фортеця, розташована у другому за розмірами 
місті чернівецької області. Ці пам’ятки, визначені у 1940–1941 рр. за активної учас-
ті політично надійних місцевих українців згідно строгої шкали цінностей, продик-
тованої з Києва, у 1947 р. були вже схвалені, прийняті та цінні «культурні маяки», 
що увійшли до анналів української історії 65. Легко піддаючись інтерпретаціям у на-
ціональних українських термінах, ці монументи вважалися важливими передусім 
тому, що вони позначали нові остаточні кордони української політичної спільноти, 
яка визначалася, за відсутності політичної незалежності, переважно за допомогою 
мови етнічного та культурного. На «місцевому» рівні список включав низку при-
родничих об’єктів, пов’язаних із «народними легендами», що пропагувало образ 
горян-гуцулів, сповнений чарівності та романтичності, але і відсталості 66. Коли 
у 1949 р. було остаточно розроблено реєстр пам’яток, звідти було усунено пам’ятку, 
що раніше була під питанням, але залишалася у списку — єврейський Темпль 67. Тихо 
та анонімно, чи то з наказу місцевої влади чи з центру, або то шляхом колективної 
усної домовленості, було визначено долю єдиної напівзруйнованої важливої 
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архітектурної пам’ятки чернівців: її не слід було відбудовувати в оригінальній формі та 
охороняти. Хоча — що робити із цією руїною — залишалося питанням без відповіді.

Коли вказівки із центру були відсутні у записках та постановах, їх можна було 
отримати у більш стресогенних обставинах, безпосередньо від вищого радянського 
керівництва, яке радше виявляло «помилки» своїх підлеглих, аніж забезпечувало їх 
чіткими вказівками щодо необхідних дій. Так було у випадку із іншою дорадянською 
пам’яткою чернівців — пам’ятником полеглим солдатам «чернівецького полку» 
імперської армії, відомим тут як «чорний орел». Пам’ятник був спочатку оцінений 
місцевими радянськими архітекторами як політично нейтральний та високохудож-
ній і потрапив до реєстру пам’яток 1949 р. Коли у 1949 р. тодішній перший секретар 
ЦК КПУ та відданий борець за розбудову української радянської національностi 
Н. Хрущов відвідав чернівці, вiн був вочевидь фрустрований таким політично не-
доречним монументом у центрі міста 68. чи то за його безпосереднім наказом, чи то 
в якості попереджувального заходу, пам’ятник швидко підірвали, а постфактум 
виправдали це у місцевому наказі естетичним покращенням перехрестя 69.

Звичайно, виключення Темплю зі списку пам’яток місцевого значення та 
зруйнування «чорного орла», що асоціювались із місцевою багатокультурнiстю, 
не відбувалися у політичному вакуумі. Від січня 1948 р., коли Сталіним та його 
підручними було організовано вбивство Соломона Міхоелса, в СРСР стала нарос-
тати хвиля нападок на єврейську культуру та її провідних представників. Радянська 
преса друкувала викриття «різних груп антипатріотичних» письменників, критиків 
та інших культурних діячів. В Україні ця кампанія співпала та була посилена тим 
сильним антисемітизмом «знизу», який значною мірою поділяв також і лідер рес-
публіки Хрущов. У тому ж 1949 р. був ліквідований Єврейський антифашистський 
комітет, а його лідери арештовані та розстріляні у 1952 р. чернівці мали особливий 
неофіційних статус у цьому відношенні, а саме статус де-факто найбільш єврей-
ського міста в Україні, завдяки його все ще великому єврейському населенню. 
Найпевніше через цей його статус, так само як і через чудово збережений багато-
манітний міський простір (як свідчило офіційне обґрунтування), чернівці після 
війни стали рідним містом для Київського державного єврейського театру. Цьому 
театрові, одному із найбільших єврейських театрів СРСР, не дозволили поверну-
тися до Києва з евакуації, а натомість 1945 р. його було «тимчасово» переміщено 
до чернівців. Він працював там протягом п’яти років, спровокувавши вибух єв-
рейської культури міста та за іронією долі пропагуючи саме єврейський характер 
міста, який зневажали українські керівники, і був останнім єврейським театром 
в СРСР, що закрили у січні 1950 р. 70

нова форма української культури

Жодне із рішень, ухвалених щодо історичної спадщини чернівців протягом 
антисемітської кампанії, не було скасовано після її останніх акордів («змови лікарів»). 
Навпаки, коли в середині 1950-х рр. нове офіційне бачення міського розвитку чер-
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нівців стало набувати чітко розроблених форм, воно ґрунтувалося на етнічному та 
ексклюзивному розумінні української культури, яка не приймала жодних «пам’яток, 
принесених іншими народами», що обговорювалося як потенційно корисне деяки-
ми київськими архітекторами у 1951 р. 71 У липні 1953 р., після років неясних потоків 
повідомлень між чернівцями та Києвом щодо змісту реєстру пам’яток місцевої 
спадщини, озброєний «правильним» підходом спеціаліст прибув для оцінки спад-
щини міста. Метою дослідника із київського Інституту історії та теорії архітектури 
Хохла було вивчення та фотографування «найбільш характерних» будівель міста та 
вивчення усіх доступних планувальних документів. Ці матеріали були потрібні для 
«Історії архітектури Української РСР», що її готував інститут 72. Зацікавленість спе-
ціалістів з архітектури та збереження спадщини у чернiвцях збереглася і в наступні 
роки. У липні 1956 р. за прикладом Хохла послідувала науково-дослідницька архі-
тектурна експедиція, що її очолив архітектор Рудницький зі Львівського політехніч-
ного інституту. Львівська команда проводила дослідження «сільських будівель 
особистого та громадського користування» 73.

Ця робота та інші подібні заходи по всій Україні дали свої плоди вже у 1956 р. На 
новій хвилі руху за збереження пам’яток у республіці 23 березня 1956 р. постанова 
українського уряду запровадила нове інспектування та документацію пам’яток історії 
та культури 74. Цього разу місцеві спеціалісти були забезпечені чітким орієнтиром: 
першим повоєнним офіційно опублікованим реєстром пам’яток УРСР, що перебува-
ють під державним захистом. Коли довгоочікуваний реєстр дійшов до кабінетів го-
ловного архітектора чернівців Ашкіназі та нового голови обласного відділу архітек-
тури Корабліна у липні 1956 р. 75 та вони були звільнені від відповідальності постійно-
го ухвалення складних рішень, інспектування пам’яток почалося негайно та було 
закінчене до кінця місяця. З-поміж 64 затверджених пам’яток області 52 використо-
вувалися релігійними громадами, які відповідали за їхню збереженість. Більшість із 
інших 12 об’єктів були «офіційно передані до бюджетів місцевих рад» 76.

Єдиним великим питанням збереження спадщини у чернівцях залишалися 
руїни Темплю. За них було соромно місцевій владі, гостям і мешканцям міста. 
У жовтні 1956 р. це питання сягнуло високопоставленої московської «Літературної 
газети» завдяки листу групи чернівецьких студентів, які скаржилися на поганий стан 
деяких пам’яток чернівців, в тому числі Темплю. У ході наступного обстеження, 
проведеного місцевою владою, тодішній голова обласного відділу архітектури Ко-
раблін зауважив: «Будівля колишньої синагоги на Університетській вулиці, збудо-
вана у псевдомавританському стилі, не є архітектурною пам’яткою. Коробка будів-
лі не може використовуватися для розташування громадських установ через техніч-
ні причини». Більше того, додав Кораблін, реконструкція складного перехрестя 
вимагала зносу будівлі 77.

Студенти, що написали листа, були спантеличені: вони вважали, що тривала 
присутність Темплю в центрі міста означала, що він має архітектурну та культурну 
цінність. Насправдi, він радше був символом довготривалої безпорадної розгубле-
ності чернівецьких управлінців з архітектурних справ щодо руїн Темплю та міської 
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культури минулого чернівців. На той час, коли Кораблін отримав їхнього листа, 
ситуація прояснилася: рештки мали бути знесені, а не реконструйовані. Однак зне-
сені вони не були. У 1959 р. коробка Темплю була реконструйована і стала кінотеа-
тром «Жовтень». Після довготривалої бюрократичної процедури було вирішено, що 
ця будівля буде перетворена на панорамний широкоекранний кінотеатр нового типу, 
один з найперших в Україні та один з небагатьох в СРСР. Лист, надісланий черні-
вецьким обкомом партії в ЦК КПРС на підтримку зведення такої технічно довер-
шеної будівлі вартий цитування: «З метою дальшого вдосконалення кінематогра-
фічного обслуговування та задоволення зростаючих культурних потреб населення 
міста чернівців та чернівецької області, бюро обкому та виконавчий комітет об-
ласної ради вирішили перебудувати будівлю колишньої синагоги в широкоекранний 
кінотеатр. Зазначена будівля розташована в центрі міста, та не використовувалася 
протягом багатьох років, привертаючи увагу не тільки мешканців області, але і чис-
ленних туристів, що приїздять до нас із закордонних країн.

У зв’язку із цим виникла крайня необхідність побудувати цей театр, що фінан-
суватиметься за рахунок державного банківського кредиту згідно з постановою Ради 
Міністрів СРСР» 78.

Москва надала підтримку, і від 1959 р. офіційний фізичний простір чернівців 
повністю був узгоджений зі своїм міським майбутнім, майбутнім одвічно україн-
ського міста. «Єврейська синагога» у центрі більше не суперечила путівникам, які 
описували «скромну красу цього давнього українського міста…, міста теплих дощів…, 
м’яких вітрів та лагідного сонця»79. Жоден ворожий храм із його «псевдомавритан-
ським стилем» не псував силует «старого слов’янського міста чернівців, тепер об-
ласного центру Радянської України» 80 , що визначався — всупереч ідеям радикальної 
модернізації, що їх захищали деякі чернівецькі архітектори — куполами різних, але 
християнських, релігійних будівель 81. На додачу до скромного списку схвалених 
архітектурних пам’яток — унікальної дерев’яної церкви 1607 р., колишньої резиден-
ції православних митрополитів, побудованої, як вважалося, згідно українських на-
родних традицій, та пізньосередньовічної фортеці у Хотині — чернівці мали тепер 
суперсучасний кінотеатр для пропаганди «найважливішого з усіх мистецтв» серед 
мешканців. (Однак процес замовчування шляхом накладання нових наративів ви-
магав часу: протягом багатьох років цей кінотеатр був знаний як «кіногога» — гумо-
ристичне сполучення «кіна» та «синагоги»).

Хоча офіційний реєстр пам’яток був значно довшим 82, саме популярна літера-
тура про архітектуру та культурну спадщину, а також більш загальні наративи, що 
торкалися образа міста, вплинули на свідомість ширшої публіки. Один із кращих 
зразків стандартного опису архітектури чернівців був створений самим колишнім 
головним архітектором міста Ашкіназі. Це був огляд «кращих архітектурних 
пам’яток» трьох західних областей: Закарпатської, Івано-Франківської та черні-
вецької — де архітектурний світ Буковини та чернівців осмислювався в контексті 
мистецтва Карпатських гір, чарівних у своїй примітивності та прекрасно-зелених. 
Ашкіназі невіддільно пов’язав «скромну, просту, наївну» архітектуру цього міста 
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та області з природою, «зеленню» цього регіону. Однак Ашкіназі все ж таки почав 
свою оповідь про буковинську архітектуру з Резиденцiї, легко поміщаючи палац 
у сільський та романтичний контекст: «Низка українських народних орнаменталь-
них мотивів присутня на рельєфах і розписах перекриттів. І це не дивно: робота 
виконувалася буковинськими майстрами» 83. Навіть без жодного натяку на ранній 
класово-орієнтований наратив про реакційну роль церкви та соціальну неспра-
ведливість, закріплену у формах шикарних палаців, Ашкіназі підсумував: «Не-
зважаючи на романські та візантійські форми, цей комплекс є творінням україн-
ських народних майстрів. Вони включали кращі елементи, притаманні українсько-
му народному мистецтву, в окремі деталі та цілі композиції» 84.

Ашкіназі виразно обрав Хотинську фортецю — пам’ятку архітектури та історії 
загальносоюзного значення — як зразок буковинської архітектури par excellence. По-
силаючись на можливi давньоруськi корені фортеці, що має неясне походження, він 
зазначив, що «стіни та башти прикрашені геометричним орнаментом, зробленим 
з червоної цегли, що нагадує зразки української народної вишивки» 85, хоча фортецю 
окуповували та розбудовували різні власники, переважно молдавські князі. Головне 
значення фортеці, однак, приписувалося факту принагідного її використання се-
лянсько-козацькими загонами Богдана Хмельницького, який посідав дуже високе 
місце у пантеоні історичних українських державотворців, її використання як складу 
зброї учасниками соціального виступу в Бесарабії 1919 р. та радянським підпіллям 
протягом Другої світової війни 86. Таким чином, незважаючи на великий обласний 
центр, переважно врятований від руйнувань воєнного часу, чернівецька область 
отримала свою найголовнiшу українську архітектурну пам’ятку завдяки приєднан-
ню частини Бесарабії до Буковини у 1940 р. Це була пам’ятка, що сполучала усі риси, 
які працівники в галузі збереження спадщини вважали дуже цінними: антифашист-
ський опір, революційний рух, історичні зв’язки з російським народом, українську 
визвольну війну XVII ст. і навіть, можливо, давньоруське походження, а на додаток 
напівстертий червоний орнамент із цегли міг бути інтерпретований в українських 
національних термінах.

Ашкіназі застосував чи розвинув, стратегію щодо чернівців, що її застосовували 
інші українські чиновники з архітектурної та культурної сфер: «приховати» місто за 
образом зеленої Буковини та пам’ятками навколишніх районів. Візуальне пред-
ставлення міста у путівниках та у наборах поштівок очевидно мало включати більше 
краєвидів старого міста, хоча більшість із них називалися дуже розмито та нейтраль-
но: «Один із міських палаців культури», «Стара вулиця», «Старовина зустрічає нове» 
або «Один із кращих ансамблів міста». Але центральнi публікації про українську 
міську та архітектурну спадщину виразно трактувала чернівці як майже неіснуюче 
місце.

Протягом другої половини 1950-х Академія архітектури УРСР опублікувала 
низку ілюстрованих книг та альбомів про архітектуру України. Ці публікації — ре-
зультат активної роботи численних дослідницьких інституцій у різних сферах, 
пов’язаних із архітектурою, — представили ширшому загалу нову, офіційну повоєнну 
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інтерпретацію українського містобудування та архітектури. Оскільки більшість із 
них були надруковані близько дати 300-річчя «возз’єднання України з Росією», вони 
виразно вихваляли одвічні зв’язки між двома народами, що виявлялися в матеріаль-
ній культурі. Але також вихвалялися єдність та iндивiдуальнiсть українського на-
роду, які стали священними засадами пострадянського українського націоналізму.

Наприклад, архітектурний огляд 1954 р. охоплював періоди від Київської Русі до 
жовтня 1917 р. та зосереджувався на громадських будівлях. Вступна стаття окреслю-
вала найважливіші зразки будівельного мистецтва від Давньої Русі до пізньосередньо-
вічних князівств, включно з Галицько-Волинським, що охоплювало більшість тери-
торій так званих західних областей. Хоча з 205 позицій у списку ілюстрацій значна 
частина стосувалася Києва, архітектура Західної України була добре представлена. 
Серед 66 зразків з «заходу», багато відтворювали міські краєвиди Львова. Багато було 
у списку також дерев’яних церков. Однак єдині три ілюстрації з чернівецької області 
зображали Хотинську фортецю і фактично повністю виключали власне Північну 
Буковину з загальної картини української історії архітектури87. У альбомі 1954 р. 
«Пам’ятки архітектури Української РСР», що мав демонструвати найкращі зразки 
української національної архітектурної спадщини, зображення кількох маленьких 
частин Хотинської фортеці були єдиною репрезентацією архітектурних пам’яток 
з чернівецької області, тоді як міський просторів Львова був широко представлений, 
а інші західноукраїнські міста теж були представлені на ілюстраціях. Навіть дерев’яні 
церкви — «родзинка» Північної Буковини — були представлені в альбомі прикладами 
з Закарпаття та Львова, а не з чернівецької області 88.

Боротьба між українськими архітекторами щодо проблеми оцінювання західно-
української спадщини, що почалася у кінці 1940-х рр., не мала переможця. У кінце-
вому підсумку пошуків «об’єктивної історії» — загальної картини минулого і сучас-
ності української архітектури, що виникла в кінці 1950-х рр., — західна частина була 
не тільки визнана, але і посіла у цій картині важливе місце. Однак це включення 
було дуже вибірковим. У новій офіційній культурній геополітиці «єдиної» України 
Львів був обраний як репрезентант історичного міського світу західного регіону, 
в той час як нещодавно зрослі міста, як-от Тернопіль, представляли радянський 
український прогрес. Роль західного найбільш урбанізованогго фронтиру була при-
писана Ужгороду, центру Закарпаття, яке було останньою нерадянською територією, 
«возз’єднаною» з Україною у 1945 р. Київ — Львів — Ужгорож стали урбаністичною 
тріадою, що визначала важливі культурні центри возз’єднавчого наративу, що за-
сновувався на спільному етнічному походженні та історичних зв’язках. У цій схема-
тичній картині майже не знайшлося місця для чернівців, на які, здається, багато 
українських чиновників у справах культури дивилися в цілому як на «пам’ятку, 
привнесену іншими народами».

Шкала оцінювання для збереження спадщини в Україні була розроблена, зре-
штою, у процесі складних переговорів щодо місцевої спадщини між Києвом та 
місцевими. Найактивніша фаза цього процесу тривала від вільнення України до 
кінця 1950-х рр., тобто в період, що співпав із пізнаванням terra incognita чернівців 
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та інших частин новоприєднанoго західного культурного спадку. Місце історичних 
чернівців у загальноукраїнській спадщині не було просто результатом нездатнос-
ті радянських українських архітекторів «читати» та оцінювати незвичайний вигляд 
чарівного міста, як зазначив Віктор Вечерський, архітектор та історик архітектури 
з Києва, який був піонером переоцінки міської спадщини чернівців у недавні 
роки 89. Ця спадщина не передбачала виразне українське історичне походження та 
сильні зв’язки із матеріальною культурою східної України. Більше того, ця спад-
щина була, певно, надто «єврейською» на думку радянської української влади, як 
і на думку населення чернівців до 1970-х рр., коли масова еміграція євреїв допов-
нила перетворення цього міста на майже гомогенно «українське» 90. чи то через 
прямі партійно-державні накази, чи з власної ініціативи, спираючись на загальний 
та професійний етос їхнього часу, замість того, аби запустити інтенсивний інду-
стріальний та міський розвиток цього «чудо-міста», радянські українські плану-
вальники та спеціалісти з охорони спадщини віддали перевагу перетворенню 
чернівців на периферійний міський центр. Вони спланували обмежене зростання 
можливостей, але створили глибоко український міський міф та культуру, розри-
ваючи усі зв’язки із неукраїнським минулим міста. У міру роботи над включенням 
новоприєднаних прикордонних міст, як-от чернівців та Ужгорода, до українсько-
го культурного тіла, українські чиновники у справах культури створювали зміст та 
визначали межі інклюзивності сучасної української національної культури, засно-
ваної на етнічності.

1 Найуживаніші назви цього міста: німецька Czernowitz, румунська Cernăuţi, ро-
сійська Черновцы, українська Чернівці.

2 Це твердження також справедливе щодо кількох робіт про Буковину та Чернів-
ці, що розглядають цей простір радше як прикордоння, аніж як певну національну 
територію: Solonari V. Patterns of Violence: The Local Population and the Mass Murder 
of Jews in Bessarabia and Northern Bukovina, July-August 1941//Kritika: Explorations in 
Russian and Eurasian History. 2007. Vol. 8. № 4. Pp. 749–787; Spitzer L., Hirsch M. Ghosts 
of Home: The Afterlife of Czernowitz in Jewish Memory. Berkeley, 2010; Levin D. The Jews 
and the Inception of Soviet Rule in Bukovina//Soviet Jewish Affairs 1976. Vol. 6. № 2. 
Рр. 52–70; The Soviet “Transfer” of Jews from Chernovtsy Province to Romania, 1945–1946. 
Introduced and annotated by M. Altshuler//Jews in Eastern Europe. 1998. Vol. 2. № 33. 
Рр. 54–75. Інші дослідження радянського прикордоння: Brown K. A Biography of No-
place. From Ethnic Borderland to Soviet Heartland. Cambridge, MA, London, 2004; 
Snyder T. Reconstruction of Nations. Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569–1999. New 
Haven and London, 2003; Kuromiya H. Freedom and Terror in the Donbas: A Ukranian-
Russian Borderland, 1870-s — 1990s. Cambridge, 1998.

3 Пояснюючи «техніку забування», Еко пише: «…кожне висловлювання, обумов-
лене функцією семіотичного знаку, запускає розумову відповідь ще в момент його 
продукування, таким чином унеможливлюючи використання висловлювання для 
того, аби його власний зміст зник. Якщо мистецтво пам’яті є семіотикою, то мистецтво 
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забування неможливо сконструювати за його моделлю, оскільки семіотика за визна-
ченням є механізмом представлення чогось свідомості, і тому є механізмом подуку-
вання інтенціональних актів… неможливо забути за рахунок нестачі, але за рахунок 
надмірності, просто тому що, хоча неможливо зруйнувати значення сказаного вголос 
твердження, але можна промовити інше твердження в той самий момент, так що 
два твердження накладуться одне на інше. Немає добровільних механізмів для за-
бування, але є механізми поганого пам’ятання: слід збільшити семіозис». Eco U. “Ars 
Oblivionalis? Forget It,”//Publications of the Modern Language Association. 1988. Vol. 103. 
№ 3. Р. 259.

4 Щодо ролі монументальної пропаганди у процесі «забування минулого 
у Чернівцях», див. Frunchak S. Commemorating the Future in Post-War Ukrainian 
Chernivtsi//Eastern European Politics and Societies. 2010. Vol. 24. № 3 (Summer). Рр. 435–463.

5 У 1950-х рр. у Чернівцях було близько 20 000 мешканців, що складалися із нім-
ців (35 %), євреїв (23 %), румунів (22 %), східних слов’ян (16 %) та поляків (4 %). Пере-
пис 1910 р. виявив 87 100 мешканців, з них 34 % євреїв, 18% східних слов’ян, 17 % 
поляків, 16 % румунів та 15 % німців. Див. статистичні дані австрійського перепису, 
наведені в: Буковина. Історичний нарис/За ред. С. Костишина, В. Ботушанського, 
О. Добржанського, Ю. Макара, О. Масана, Л. Михайлина. Чернівці, 1998. С. 161–162.

6 Згідно з румунським переписом 1930 р., населення Чернівців становило 
112 427 осіб, з них 38 % євреїв, 27 % румунів, 14,5 % німців, 10 % українців, 8 % поляків 
і 2,5 % представників інших груп. Див. Буковина — її минуле і сучасне/За ред. Д. Квіт-
ковського, Т. Бриндзана, А. Жуковського. Париж, Філадельфія, Детройт, 1956. С. 429. 
Щодо статистики населення див. також Скорейко Г. Населення Буковини за австрій-
ськими урядовими переписами другої половини ХІХ—поч. ХХ ст.: історико-демо-
графічний нарис. Чернівці, 2002. С. 133–155. Лише частина змін етнічного складу 
завдячувала дійсним переміщенням населення, як-от припливу румун з інших частин 
країни після включення міста до Великої Румунії у 1918 р. Інший важливий аспект 
цих змін пояснюється рекласифікацією етнічних ідентичностей. Наприклад, багато 
православних буковинців називали себе радше румунами, аніж східними слов’янами, 
в той час як деякі асимільовані євреї, які раніше реєструвалися як німці іудейського 
віросповідання, обирали (або були змушені обрати) єврейську ідентичність.

7 Класичною роботою з історії євреїв Буковини та Чернівців є: Geschichte der Juden 
in der Bukowina. Ein Semmelwerk/Hrsg. G. Hugo. Tel-Aviv, 1962 (частково доступна 
в англійському перекладі на http://czernowitz.ehpes.com/ (останнє відвідування 27 жов-
тня 2009 р.). Новіші та більш вузькоспеціалізовані праці: Stambrook F. The Golden Age 
of the Jews of Bukovina, 1880–1914. Working Papers in Austrian Studies, Center of Aus-
trian Studies, University of Manitoba. Minneapolis, 2003; Broszat M. Von der Kulturnation 
zur Volkgruppe. Die Nationalestellung der Juden in der Bukowina im 19. und 20. Jahr-
hundert//Historische Zeitschrift. 1965. Vol. 200/3. S. 572–605; Sha’ari D. The Jewish Com-
munity of Czernowitz under Habsburg and Romanian rule. Part one: Habsburg rule 
//Shvut. 1997. № 6. Pp. 150–183; Leslie J. Der Ausgleich in der Bukowina 1910: Zur oster-
reichischen Nationalpolitik vor dem Ersten Weltkrieg//Geschichte zwischen Freiheit und 
Ordnung: Gerald Stourzh zum 60. Geburtstag/Ed. by E. Brix et al. Graz, 1991. Особливо 
важливим є порівняльне дослідження випадків: Lichtblau A., John M. Jewries in Galicia 
and Bukovina, in Lemberg and in Czernowitz: Two divergent Examples of Jewish Com-
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munities in the Far East of the Austro- Hungarian Monarchy//Jewries at the Frontier: Ac-
commodation, Identity, Conflict/Ed. by S. L. Gilman. Urbana and Chicago, 1999. Pp. 29–66.

8 Колосок Б. Містобуддівна спадщина Чернівців//Архітектурна спадщина Чер-
нівців австрійської доби. Матеріали конференції 1–4 жовтня 2001 р. Чернівці, 2003. 
С. 20; Могитич Р. Містобудівельний розвиток Чернівців у XIV—XIX ст. Шляхи 
охорони урбаністичного середовища міста//Архітектурна спадщина Чернівців. 2003. 
№ 28, також надруковано в: Вісник Інституту «Укрзахідпроектреставрація». Львів, 
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Діяльність ОУН на Буковині у 1940–1941 рр.//З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 2000. 
Вип. 13/15(2/4). С. 454–471.

20 До 20 000 євреїв у Чернівцях отримали такі посвідчення права залишатися у 
місті завдяки зусиллям мера міста Траяна Поповічі, який був проти депортацій. 
Див. Popovici T. Spovedania/Testimony. Bucharest, 2000; частини цих свідчень доступні на 
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за ростом населення, детальне та координоване планування усіх аспектів розвитку 
міста, та надання переваг комунальним службам. Див. Справочник архитектора. Гра-
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ний державний архів кіно-, фото- та фонодокументів України (ЦДАКФФА). Спр. 522. 
Згадка про Темпль у рядках 52–55.

36 Більше про конструювання української національної ідентичності українським 
радянським керівництвом та елітами у контексті сталінської ідеології див. Weiner А. 
Making Sense of War: The Second World War and the Fate of the Bolshevik Revolution. 
Princeton, 2002; Yekelchyk S. Stalin’s Empire of Memory. Toronto, 2004.

37 Weiner A. Making Sense of War… Pp. 352–356.
38 Згідно зі статистикою, 1 000 пам’яток в Україні була зруйнована, 347 з них — без 

можливості реконструкції. Памятники градостроительства и архитектуры УССР. 
Справочник-каталог в 4 тт. Т. 1. K., 1983. С. 7. Фактично, були зруйновані значно цін-
ніші архітектурні пам’ятки, включно з 476 церквами східного обряду, 53 католиць-
кими церквами, 159 синагогами та тисячами будівель ХІХ ст., що не вважалися 
пам’ятками архітектури згідно з (радше розмитими) критеріями, розробленими 
у 1940–1950-х рр. Історико-культурна спадщина України. Проблеми дослідження та 
збереження/Ред. С. Кот. К., 1998. С. 35.

39 Акуленко В. Збереження та відбудова історичних пам’яток на Україні в роки 
Великої Вітчизняної війни//УІЖ. 1973. № 5. С. 111.

40 Процес розробки основ та загальних форм радянської української культури та 
історичного міфу протягом сталінського періоду детально описаний у: Yekelchyk S. 
Stalin’s Empire of Memory.

41 Останні тенденції розвитку тієї концепції, що радянський, зокрема сталінський, 
міський простір був спланований, розвинений та представлявся як локальний, так 
само як і соціалістичний і радянський: Dehaan H. D. From Nizhnii to Gor’kii: 
The Reconstruction of a Russian Provincial City in the Stalinist 1930s. Thesis (PhD), 
University of Toronto, 2005; Qualls K. D. Accommodation and agitation in Sevastopol: 
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Maddox S. Healing the Wounds: Commemorations, Myths, and the Restoration 
of Leningrad’s Imperial Heritage. PhD Dissertation, Univeristy of Toronto, 2008.

42 Уже між 1945 р. та 1949 р. Український інститут історії та теорії архітектури, 
зокрема П. Карченко, працював над проектом «До питання про особливості архітек-
тури Радянської України (теоретичне дослідження на основі вивчення пам’яток та 
літератури)», Інститут містобудування у Києві розробив проект «Архітектура та 
планування поховань для населених пунктів Української РСР», Інститут архітектури 
та будівництва працював над проектом «Житлові масиви міст Української РСР (кла-
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зберігаються, зокрема, у ЦДАВО. Ф. 4802. Оп. 1. Спр. 81; Ф. 4802, Оп. 1. Спр. 137; Ф. 4802, 
Оп. 1. Спр. 34.

43 Радянську інтерпретацію дерев’яної архітектури України див. у: Юрченко П. Х. 
Народное жилище Украины. M, 1941. Повоєнні роботи про українське мистецтво, 
що концептуалізували стиль «українського бароко» як потужний вияв життєвості 
українського народу, що був розбурханий активною боротьбою народу за соціальне 
та національне визволення та за унікальну національну ідентичність: Логвин Г. Укра-
инское искусство. М., 1963. С. 201, 235; Історія українського мистецтва. Т. 2. К., 1967. 
С. 105–106.

44 Початковий варіант «Нарису історії літератури Української РСР. Ч. 2» — спіль-
ного проекту, координованого Академією архітектури Української РСР — із деякими 
відгуками та авторськими відповідями можна знайти в ЦДАВО. Ф. 4802. Оп. 1. Спр. 137. 
Прорецензований варіант датовано 1951 р., але робота, вочевидь, виконувалася у по-
передні роки.
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Chicago, 1953; архітектура. Короткий словник-довідник/Ред. А. П. Мардер. К., 1995. 
С. 68–69.

46 На вимогу радянських центральних та республіканських органів статистики, 
всі новоприєднані міста були «паспортизовані» відділами житлового та комуналь-
ного господарства згідно чіткої стандартної методології. Відомості збиралися від 
авторів на всіх рівнях і мала містити архівні та інші додаткові відомості, де це було 
доречно та можливо. Див. інструкції та пояснювальні записки до паспортів міст та 
містечок Чернівецької області, підготовлені Українським центральним відділом 
статистики. ЦДАВО. [Центральний державний архів вищих органів влади та управ-
ління України] Ф. 582. Оп. 12. Спр. 128. Арк. 211–8. Паспорт Чернівців був готовий 
уже в 1946 р. та містив кількісну та деяку якісну інформацію про вулиці, житлові та 
інші масиви, соціальну інфраструктуру, транспорт, каналізацію тощо. ЦДАВО. Ф. 588. 
Оп. 12. Спр. 127. Арк. 1–12.

47 Классификация городов Украинской ССР. Академия архитектуры УССР. Ин-
ститут градостроительства. 1946. Выполнено экономистами Н. Васютинским 
и Н. Дыбовским. ЦДАВО. Ф. 4802. Оп. 1. Спр. 36.

48 Передусім економісти київського Державного інституту проектування міст 
класифікували всі міста республіки за розміром. Згідно цієї класифікації, до 6-ї ка-
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тегорії — найбільших міст України (більше 300 000 мешканців) — належали 6 міст, 
із-поміж них лише одне західне (Львів). До наступної категорії, «великих» міст 
(100 000–300 000 мешканців), належали 12 міст, в тому числі одне західноукраїнське — 
Чернівці. Решта міст західної України були значно меншими та належали до кате-
горій 4, 3, 2 і 1. Українські міста класифікувалися також за «характером» як індустрі-
альні, транспортні, транспортно-індустріальні, адміністративно-індустріальні, 
адміністративно-індустріальні центри сільських районів і курортно-адміністративні 
центри. ЦДАВО. Ф. 4802. Оп. 1. Спр. 36. Арк. 31, 47, 69.

49 Частка багатоповерхівок була значно більшою, ніж в середньому по Україні 
(50% у західному регіоні порівняно із 1,3 % по Україні); 96 % та 69 % житлових буди-
нів відповідно мали водогін порівняно із 46 % загалом по Україні; 95 % та 69 % відпо-
відно мали каналізацію порівняно із загальнореспубліканськими 41 %. Там само. 
Арк. 116,145,163.

50 Там само. Арк. 205.
51 Там само. Арк. 160.
52 Там само. Арк. 174–5; 196.
53 Там само. Арк. 188.
54 Там само. Арк. 189–192. Принцип стартового потенціалу, здається, діяв також 

у цьому випадку: наприклад, Полтава, хоча і була важливим довоєнним індустріаль-
ним центром, як вважалося, мала розвиватися дуже повільно через суттєві руйну-
вання протягом війни. Там само. Арк. 189.

55 Замість розбудови промисловості у місті на зразок Львова, владі Чернівців було 
наказано з центру посилити відправку робітників на відбудову Донбасу.

56 Більше про це див.: Frunchak S. Living Local Space…
57 Приклад масового листування про місцеву спадщину та міське планування 

див. у: ЦДАВО. Ф. 582. Оп. 12. Спр. 128. Арк. 211–218.
58 ДАЧО. Ф. 3. Оп. 2. Спр. 714. Арк. 1. У жовтні 1945 р. після створення республі-

канського Комітету у справах архітектури, виконком Чернівецької обласної ради 
створив архітектурно- мистецьку раду в облвідділі будівництва та архітектури (Ар-
хітектурний відділ). Крім Голіуса та Ашкіназі, були ще 9 членів ради, включно з голо-
вою обласного відділу у справах мистецтва, головним інженером обласного відділу 
комунальних служб, головним художником місцевих газет та іншими представни-
ками влади у царинах мистецтва та міського розвитку. Водночас іще дві структури: 
обласна Архітектурна комісія та експертне бюро — були створені у Архітектурному 
відділі. ДАЧО. Ф. 932. Оп. 1. Спр. 347. Арк. 1. ДАЧО. Ф. 1245. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 1–3.

59 ДАЧО. Ф. 932. Оп. 1. Спр. 119. Арк. 7, 2, 3, 4; ДАЧО. Ф. 932. Оп. 1. Спр. 120. Арк. 42; 
ДАЧО. Ф. 1245, Оп. 1. Спр. 4. Арк. 9–10; ДАЧО. Ф. 1245, Оп. 1. Спр. 38. Арк. 1.

60 Церква Св. Миколая є єдиною пам’яткою, що спеціально показана у розділі 
робочого плану Управління головного архітектора 1945 р., що має справу зі збере-
женням спадщини. ДАЧО. Ф. 1245. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 3. Це раннє визнання, однак, 
не гарантувало належного захисту цій рідкісній пам’ятці дерев’яного будівництва.

61 Холостенко Н. Основные этапы развития украинской архитектуры//Архитек-
тура СССР. 1940. № 8. С. 45–53; Симикин М.  І. Архітектурна спадщина Бесарабії 
і Буковини//Архітектура Радянської України. 1940. № 8. С. 10–13.

Світлана Фрунчак. Творення «давнього українського міста»…



202 Схід / Захід. Випуск 15. Спеціальне видання

62 У жовтні 1948 р. Голіус, Ашкіназі та інші спеціалісти отримали та ознайоми-
лися із постановою уряду «Про заходи з покращення охорони пам’яток архітектури». 
Вона виявилася малопомічною у практичному сенсі. Постанову див. у: ДАЧО. Ф. 932, 
Оп. 1. Спр. 363. Арк. 20–21.

63 Суперечливе сприйняття міського простору Чернівців радянськими архітек-
торами можна прослідкувати від найраніших радянських оглядів архітектури міста 
до пізніших документів, зокрема призначених для обмеженого користування. Місто 
схарактеризовано як хаотичне, відстале, з жахливо капіталістичним міським про-
стором, але поруч із тим як досить приємне, різнобарвне, місто із багатьма архітек-
турними пам’ятками та великою кількістю зелені. Постає питання, чи ці дві конфлік-
туючі візії були результатом боротьби та співіснування «більшовицької мови» 
(“Bolshevik speak”) та реального життя, професійних думок архітектурного аналізу 
чи змішаних почуттів, які Чернівці викликали у радянських архітекторів. Див. також 
«Обзор по архитектуре города Черновцы и Черновицкой области и о перспективах 
реконструкции городов и сел области», підготовлений відділом архітектури Черні-
вецької області у ДАЧО. Ф. 932, Оп. 1. Спр. 367. Арк. 1–13; Хохол Ю. В., Ковальов Ю. С. 
Чернівці. Історико-архітектурний нарис. К., 1966.

64 ДАЧО. Ф. 932. Оп. 1. Спр. 363; ДАЧО. Ф. 1245. Оп. 1. Спр. 15.
65 У квітні 1941 р. ЦК КП(б)У наказав Чернівецькому обласному комітету партії 

створити комісію для допомоги у створенні двотомової публікації «Визначні місця 
України». Негайно створена комісія мала включати як представників обласної 
влади в усіх культурних та мистецьких сферах, так і «місцевих, що добре знають 
минуле регіону» та підготувати список міст, сіл та місць згідно з наступним крите-
рієм: тільки місця, важливі для загальноукраїнської історії; для історії революцій-
ного руху; для історії громадянської війни; для історії української культури; пам’ятки 
мистецтва та місця, пов’язані із перебуванням видатних осіб (діячів компартії, 
мистецтва, культури, літератури). ДАЧО. Ф. 1. Оп. 11. Спр. 39, 45, 79, 81, 82, 87, 90. 
Арк. 51–56.

66 Прикладом таких народних та природних пам’яток була печера, де напівмі-
фічний персонаж кшталту Робіна Гуда Олекса Довбуш, як вважалося, ховався від 
влади. ДАЧО. Ф. 932, Оп. 1. Спр. 363. Арк. 2.

67 ДАЧО. Ф. 932, Оп. 1. Спр. 363. Арк. 2.
68 Більше про погляди Хрущова на український націоналізм та націотворення 

див. Frunchak S. Commemorating the Future…
69 ДАЧО. Ф. 932/ Оп. 1. Спр. 363. Арк. 10.
70 Опис останнього періоду роботи Київського державного єврейського театру 

див.: Лоев М. Украденная муза. Киевский государственный еврейский театр им. Шо-
лом-Алейхема. Харьков, Киев, Черновцы, 1925–1950. К., 2003. С. 117–239. Про анти-
єврейські упередження Хрущова у зв’язку із Чернівцями див. Хрущев Н. С. «Мы 
свергли врага, а вы испугались Абрамовича». Запись беседы Хрущева с делегацией 
Рабочей прогрессивной партии Канады, состоявшейся 29 августа 1956 г. В ЦК КПСС. 
Источник. 1994. № 3. С. 97–98, 101.

71 ЦДАВО. Ф. 4802. Оп. 1. Спр. 137. Арк. 5.
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72 ДАЧО. Ф. 932. Оп. 1. Спр. 86. Арк. 16.
73 ДАЧО. Ф. 932. Оп. 1. Спр. 170. Арк. 21–22, 23, 24.
74 Там само. Арк. 3.
75 Пам’ятники архітектури Української РСР, що перебувають під державною 

охороною. K, 1956.
76 Туди входили 4 церкви, що не використовувалися, були закриті та вже пере-

бували під захистом місцевих рад; 4 сільські будівлі були передані на баланс місцевих 
рад, які мали відновити їх та могли їх використовувати без шкоди для архітектуних 
якостей; одна була помешканням у власності колгоспника.

77 ДАЧО. Ф. 932. Оп. 1. Спр. 170. Арк. 37.
78 ДАЧО. Ф. 4218. Оп. 1. Спр. 237. Арк. 3. Про побудову кінотеатру див. ДАЧО. 

Ф. 4218. Оп. 1. Спр. 238. ДАЧО. Ф. 2418. Оп. 1. Спр. 239. ДАЧО. Ф. 2418. Оп. 1. Спр. 235.
79 Чернівці/Ред. А. Комарницький. К., 1965. С. 3.
80 Демченко В., Сандуляк А. Черновцы: путеводитель. Ужгород, 1981. С. 4.
81 Під час обговорень концепції генерального плану міста багато місцевих пла-

нувальників, зокрема і Голіус, виражали своє бачення прекрасного майбутнього 
їхнього нового рідного міста єдиною можливою у громадських дискусіях мовою — 
«більшовицькою», аргументуючи, що Чернівці мають бути повністю переструкту-
ровані у велике прекрасне радянське місто. Висловлювалося, наприклад, що «си-
лует» міста, де панували куполи соборів, має радикально змінитися. ДАЧО. Ф. 932. 
Оп. 1. Спр. 356. Арк. 5, 16.

82 Пам’ятники архітектури Української РСР, що перебувають під державною 
охороною. K, 1956.

83 Ашкіназі М. Світ дивної старовини. Ужгород, 1969. С. 103–104.
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The Making of an “Ancient Ukrainian Town”: Heritage Preservation 
and the Construction of Urban Identity in Postwar Ukrainian Chernivtsi

World War ii and the Holocaust marked the end of Chernivtsi’s multiculturalism, 
consigning its German, Jewish, and Polish populations to history. As the Soviets finally 
took power in the city in 1944, they not only sponsored further large-scale population 
transfers, including the resettlement of Bukovyna’s Jews to Romania in 1945–46 and 
mass in-migration from the eastern parts of the USSR to the region, but also “repopu-
lated” its history, creating a new urban myth of cultural uniformity. My paper examines 
how the images of homogeneously Ukrainian Chernivtsi and Bukovyna were created in 
visual and textual representations of physical local space, as the scale of values for 
monument preservation and architectural heritage in Ukraine was elaborated, ulti-
mately, in a process of complex negotiations between Moscow, Kyiv, and localities.


