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Севастополь, «місто слави», був зруйнований дощенту 1. Майже безперервні 
бомбардування міста у 1941–1942 рр., а також приблизно дворічна окупація до 
травня 1944 р., залишили мало ознак життя у місті. Одразу після того, як радянська 
армія забрала назад Севастополь, три обласних комітети місцевої влади швидко 
зібрали представників партії, уряду, флоту, робітників та релігійних груп, аби оціни-
ти масштаб руйнувань та підготувати звіти про нацистські злочини 2. 14 травня 1944 р., 
усього через 5 днів після того, як радянська армія змусила нацистів покинути місто, 
комітети склали документи, що засвідчували руйнування майже усіх освітніх, ме-
дичних та адміністративних будівель міста, а також руйнування та сплюндрування 
монументів та меморіалів. Офіційні дані міського комітету свідчать, що тільки 1023 
з 6402 (16 %) житлових будинків всього міста були придатними для життя. З-поміж 
110 000 севастопольців тільки 3000 залишилися після звільнення. Нацисти вивезли 
24 600 мешканців на примусову працю до Німеччини, а євреї та комуністи складали 
більшість із 27 306 цивільних осіб, що були розстріляні або повішені 3.

Битви за Севастополь також наклали відбиток на інфраструктуру. Німецькі сили 
зруйнували систему водопостачання, артобстріли завдали шкоди водозабірникам, 
під час відступу війська перерізали телефонну та телеграфну лінії, спеціальні части-
ни зруйнували залізничні шляхи та тунелі, а промислове обладнання, в тому числі 
деякі з міських електрогенераторів, вивозилося вагонами до Німеччини. Севастополь 
був повністю зруйнований, аж до «дитячих речей» 4. Зрештою, радянські чиновники 
заявили про втрати, що дорівнювали 25 біліонам рублів 5. Хоча війна спустошила всі 
частини міста, руйнування його центру, де концентрувалися соціальні служби та 
інфраструктура, вплинуло на мешканців майже так само, як і втрата їхніх помешкань 
та родин. Війна з нацистською Німеччиною велася ще протягом року після звіль-
нення міста, і не було змоги зупинитися для оплакування. Основні муніципальні 
служби, багато з яких вже стали до ладу перед війною, тепер мали бути перероблені 
та відбудовані, оскільки люди прямували назад до Севастополя та вимагали, аби 
місто могло задовольнити принаймні базові потреби щодо санітарного стану, їжі, 
притулку, охорони здоров’я та освіти 6.



112 Схід / Захід. Випуск 15. Спеціальне видання

Хліб щоденний був дефіцитним продуктом, а готові товари широкого спо-
живання, як-от одяг, були ще більш рідкісними. Робітники однієї з текстильних 
фабрик мали використовувати власні швейні машинки, оскільки решту машинок 
було зруйновано або вкрадено. Центральна частина міста втратила підприємства 
з виробництва макарон, мила та сосисок. Хлібопекарні, символічне та реальне 
loci повсякденного життя, також були зруйновані, і все, що можна було витис-
нути із міських запасів, ішло на користь армії. Завод з обробки риби майже по-
вністю вцілів, але риболовля була обмежена тільки затоками, оскільки міни 
блокували вихід у море. Мало що залишилося від системи водопостачання: що-
денно вона давала тільки 760 кубічних метрів води для особистих потреб і ви-
робництва. Нестача приміщень для зберігання провокувала брак товарів, оскіль-
ки склади, холодильні установки були зруйновані, м’ясо та молочні продукти 
псувалися під гарячим літнім сонцем. У місті лишилося кілька громадських 
транспортних засобів, але вони швидко стали непридатними, оскільки не було 
запчастин або палива. За тиждень після звільнення у місті працювало тільки 
30 телефонів, що обслуговували партію та урядовців 7. Не працювали перукарні, 
кіно та театри, було лише кілька місць, де можна було отримати медичну допо-
могу.

Травма війни та відриву від рідних місць зумовила потребу в стабільності. По-
збавлені можливості жити у відносно нормальних умовах, обтяжені відбудовою 
робітники відволікалися б на нову боротьбу за виживання у мертвому місті або про-
сто повтікали б, як робив багато хто з-поміж них. Школи, пекарні, телефонний 
зв’язок, театри, лікарні та все інше мало бути відбудовано. численні групи людей 
мешкали у брудних печерах, підвалах та підземних хижах. Слід було забезпечити їм 
базові життєві умови та розповісти про самопожертву задля міста слави. Аби до-
сягти цих цілей, місцеві керівники мали здобути дозвіл Москви.

Відбудова: пристосування та агітація

Якщо Севастополь хотів утримати дуже мобільну робочу силу і таким чином 
постати з руїн, робітники мали отримувати відповідну їжу та прихисток, а також 
ідею, в яку можна вірити. Навіть іще до закінчення війни, архітектори в Москві 
почали розробляти плани нового Севастополя та ще 14 інших пріоритетних міст 
РСФСР 8. Зіткнувшись із тотальними руйнуваннями та стражданнями населення, 
севастопольське керівництво боролося проти московського тріумфального со-
ціалістичного дизайну, розробленого для повоєнного міста, і розробили натомість 
орієнтовані на людину проекти, які були спрямовані на задоволення матеріальних 
потреб людей, а також на піднесення «духу міста» та бажання виявляти самопо-
жертву заради його майбутнього. Місцеві чиновники відмовилися від будівель, що 
нагадували масивні «весільні торти» на кшталт Московського державного універ-
ситету, які повним ходом будували у Москві. Місцевий підхід до планування 
я окреслюю як «агітація та пристосування». Агітація (від)творила міфи 9 про сла-
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ветне минуле та сучасність і сполучала їх із обіцянкою про майбутню радянську 
утопію. Пристосування було спробою відповісти на нагальні потреби міста та його 
мешканців.

Відбудова центру базування чорноморського флоту була національним пріори-
тетом та привела до змагання двох висококваліфікованих архітекторів: Григорія 
Бархіна та Моїсея Ґінзбурґа. Обоє створили плани міста, що в символічному від-
ношенні наслідували модель Москви з її великими будівлями та місцями зборів 
громадськості, які прославляли партію та Сталіна. Однак ці архітектори звертали 
мало уваги на щоденні потреби людей 10. План Бархіна спершу здобув підтримку, але 
місцеві функціонери швидко заперечили це рішення. А. Н. Іванов та А. Г. Ломаґін, 
що очолювали відповідно обласне та міське управління архітектури, відкинули план 
Бархіна у березні 1945 р., і тому В. А. Шквариков, голова російського управління 
архітектури, скерував Ломагіна до роботи над новою схемою разом із Бархіним 11. 
Дві окремі комісії під керівництвом місцевих та регіональних чиновників також 
відкинули загальний план Бархіна, оскільки він не зважав на «значущість природних 
умов території» 12. На початку квітня 1945 р. експертна оцінка комісії знову розкри-
тикувала перероблений план Бархіна, зауваживши, що він «ігнорує особливості 
міста» 13.

Наступник Ломаґіна Юрій Траутман скоро створив альтернативний план, в яко-
му він зробив акцент на історію міста та його унікальні риси 14. Траутман засудив той 
факт, що Бархін не знав добре «місцевих умов та традицій» і не включив їх до плану 15. 
Так само Бархін не розумів фізичних потреб мешканців та не пристосовував план до 
них. Траутман, зрештою, за допомоги голови міськплану Тамари Альошиної створив 
на противагу Бархіну власний план, який був пристосований до потреб потерпілих 
мешканців, але також передбачав місця проведення агітації, що допомагали визна-
чити унікальність локальної біографії міста. Місцева команда архітекторів та чинов-
ників розуміла, що через наголошення «місцевих умов і традицій» Севастополь 
стане чимось більшим, ніж іще одне радянське місто, і заради цього люди бажатимуть 
натхненно попрацювати на відбудові.

Пристосування

Від вересня до грудня 1946 р., Траутман та Альошина розробили пропозицію 
плану відбудови, що протиставлялася, як вони вважали, нереалістичним вимогам 
з далекої Москви, які ігнорували потреби в житлі, швейних майстернях, лікарнях, 
банях та пекарнях. Війна зруйнувала усі медичні заклади міста, за винятком не-
великої частини лікарні № 1, яка у жовтні 1944 р. мала місця лише для 175 хворих. 
Теоретично у перші повоєнні місяці, коли почали відкриватися медичні пункти та 
лікарні, медична допомога ставала більш доступною для населення. Але за наяв-
ності лише однієї машини швидкої допомоги та зруйнованої системи транспорту, 
більшість хворих мусила рухатися пішки, автостопом або за допомогою тяглової 
худоби, аби дістати медичну допомогу. До кінця 1944 р. у місті, ураженому тубер-
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кульозом, тифом, дизентерією, малярією та іншими хворобами, був лише один 
рентгенний апарат. Навіть якщо вдавалося дістатися до медичного закладу та про-
йти належне обстеження, пацієнт мав усвідомлювати, що «асортимент та якість 
медикаментів [були] зовсім незадовільні». Без належного помешкання та їжі також 
було складно переконати спеціалістів приїздити до міста, оскільки «інтелігенція 
[Севастополя перебуває] у жалюгідному стані» 16. Головний санітарний інспектор 
міста вбачав причину кишкових захворювань у антисанітарних умовах «місць 
масового плавання населення та червоного Флоту» 17. І це не дивно. Однією з голо-
вних причин були людські фекалії, що плавали у Артилеристській затоці біля го-
ловного міського парку протягом років після звільнення 18. Переповнені помеш-
кання були основною причиною спалахів тифу, а бездомні собаки заповнили ву-
лиці. чума, малярія та численні інші тяжкі захворювання прокочувалися севасто-
польськими руїнами 19.

Траутман та Альошина були обурені неуважністю Москви до проблеми жит-
лових будинків. Пропозиція Бархіна збудувати флотський комплекс на централь-
ному пагорбі призвела б до знищення 27 будівель, у тому числі тих, що зазнали 
незначних руйнувань 20. Траутман та Альошина зауважували, що схильність 
Бархіна до символізму та естетизації ігнорувала нагальну потребу зведення жит-
лових будинків у зруйнованому місті. Він був повністю відірваний від міста, яке 
він був зобов’язаний відбудовувати. Доопрацьований Траутманом та Альошиною 
5-річний план відбудови став ключовим документом у розв’язанні цих проблем. 
Незабаром після прибуття до знищеного міста Альошина написала, що «житло-
ва криза з року в рік поглиблюється» через зростання населення; Альошина 
висловлювала обурення з приводу житлової кризи щонайменьше ще 4 роки 
після звільнення міста 21. Московська центральна керівна інституція з цих питань, 
планувала, що населення Севастополя становитиме 80 тис. у 1950 р., але уже 
наприкінці 1946 р. у місті було 60 тис. мешканців (тобто населення зросло лише 
за 30 місяців на 50 тис. осіб); севастопольські планувальники розраховували на 
більш реалістичну цифру 112 тис. І це було щось більше, ніж просто суперечка 
про кількість населення у майбутньому. Оскільки багато пунктів їхнього плану 
оберталася навколо аргументів щодо необхідності забезпечення потреб населен-
ня, більша кількість населення означала для міста більші ресурси. Обсяг майже 
всіх надходжень з центру залежав від наявної чи прогнозованої кількості насе-
лення. Обґрунтовуючи появу більшої кількості містян, Альошина хотіла впевни-
тися, що Севастополь отримає достатньо їжі, одягу, палива для обігріву, будма-
теріалів, трудової сили та різних товарів, що розподілялися залежно від кількос-
ті місцевого населення. Більша кількість населення теоретично означала більше 
води, мила, лазень для підтримки гігієни, а також більше коней, тягачів для 
розбирання руїн та колекторів для каналізації. Крім того, вища оцінка кількості 
населення означала збільшення кількості ліжок у лікарнях. Аби допомогти міс-
тянам абстрагуватися від убогих умов життя, новий план пропонував більше 
кінотеатрів, театрів та інших закладів дозвілля та розваг.
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Переглядаючи очікувані оцінки населення в бік збільшення, місцеві чиновни-
ки прагнули задовольнити потреби мешканців і таким чином створити більш 
сталий резервуар робочої сили для відбудови. Вони зрозуміли зв’язок між убогими 
умовами життя та рівнем нелегальної плинності кадрів. Місцевий план враховував, 
що будівельні проекти та матеріали будуть повільно надходити від міністерств та 
з фабрик, переобтяжених надзвичайним руйнуванням усієї західної частини СРСР, 
і тому пропонував, аби «в перший період відбудови використовувався камінь зі 
зруйнованих будівель» 22. І це було правильно. Навіть після схвалення місцевого 
плану центральні міністерства не могли постачати матеріали та робочу силу. По 
всьому місту мешканці слідували правилу «зроби сам» у відбудові будинків, не 
переймаючись централізованим плануванням. Хоча місцеві планувальники мали 
чудові плани та наміри, їм заважали структури планувальників та міністерств, які 
гальмували раціональний індустріальний та міський розвиток ще від часів першої 
п’ятирічки 23.

Агітація

Окрім задоволення матеріальних потреб містян, місцеві планувальники роз-
робили паралельний план агітації, спрямований на промоцію місцевої біографії 
міста та показ того, як місто слави в усі часи було здатне вистояти за будь-яких 
труднощів. Віце-адмірал Октябрський, відповідальний за оборону Севастополя, 
раніше зауважив, що «називання площ та головних вулиць Севастополя має 
враховувати історичні події, імена організаторів та героїв двох оборон Севасто-
поля» 24. Октябрський хотів визначити характер міста через поєднання подій 
часів Кримської війни та Другої світової, відомих тут як перша та друга оборона 
Севастополя. Траутман розумів це і погоджувався з Октябрським, що назви місць 
допомагають приписувати значення міському простору, створювати ідентифіка-
ції та пропагувати спогади. Для Октябрського та місцевих планувальників пере-
творення міської біографії через наголошення російськості міста та його мілі-
тарних заслуг мало створити форму для місць агітації 25. Називання та перена-
зивання вулиць, площ та парків було інтегральною частиною повоєнної про-
грами міської агітації та ідентифікації, що загалом не було унікальним як для 
Севастополя, так і для СРСР в цілому 26.

Радянська нав’язлива тенденція надмірної репрезентації Жовтневої революції 
привела до того, що три вулиці центрального кільця були названі іменами Леніна, 
Маркса та Фрунзе. У період повоєнного перепланування Траутман змінив назви двох 
останніх на Велику Морську та проспект Нахімова. В контексті ширшого перепла-
нування ці зміни проголошували новий акцент – на локальній ідентифікації, істо-
ричності та національній гордості. Фрунзе відіграв важливу роль у «звільненні» 
Севастополя від німців та білих під час громадянської війни, але він не сприймався 
як «місцевий» герой. Маркс, звісно, не мав прямого зв’язку з містом в реальності, 
але був пов’язаний у світлі панівної ідеології. Адмірал Нахімов, з іншого боку, 
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увінчував пантеон героїв Кримської війни. Велика Морська значно сильніше за 
Маркса підтримувала образ міста як морського порту – і військового, і комерційно-
го. Скрізь військові та флотські традиції міста знаходили свої глибші витоки, у міру 
того, як наростала «територіалізація пам’яті» в цьому «священному місці», одному 
з багатьох в СРСР 27.

У перейменуваннях центральних площ Траутман так само віддавав перевагу іс-
торії міста ХІХ ст. перед комуністичною партією та нещодавніми подіями. Площа 
Нахімова витіснила Площу Третього Інтернаціоналу, яку Бархін непевно назвав 
Парадною площею. Однак ані світова комуністична організація, ані минуще функ-
ціональне окреслення площі виявилися неприйнятними; лише ім’я одного з най-
видатніших адміралів міста могло прикрасити найближчу до моря площу. Площа 
Комуни (до революції — Новосільська) була переназвана іменем іншого героя 
флоту — адмірала Ушакова. Навіть площу Жовтневої Революції принесли в жертву 
бажанню зробити морську історію Севастополя актуальною: її назвали іменем 
М. П. Лазарєва, командира чорноморського флоту кінця ХІХ ст.

Незважаючи на те, що повернення до дореволюційних назв могло бути сприй-
няте як облишення соціалістичних цілей, Траутман розумів, що місто потребувало 
стабільності та швидкої відбудови. Окреслювання унікального місцевого характеру 
міста, до якого мешканці змогли би долучати свої ідеали та прагнення, стало однією 
зі стратегій ідентифікації. Назви будівель, як-от кінотеатр «Перемога», також вно-
сили славу до щоденного життя людей. А також, звісно, меморіальні дошки та при-
близно 2000 монументів заповнили місто. Наголос на чітких місцевих рисах не 
обов’язково підважував ідентифікацію із Радянським Союзом, який від кінця 1930-х 
все більше став ототожнюватися з Росією, оскільки битви за Батьківщину включи-
лися в радянські ідеї самопожертви та обов’язку 28. Простіше кажучи, героїчні ді-
яння в ім’я Батьківщини ХІХ ст. виступали як «приклад для нащадків», дуже схоже 
до духу Другої світової війни 29.

Місцева естетика та історичний зв’язок із російською історією були двома бо-
ками того ж самого процесу перевизначення біографії міста. Планувальники розу-
міли, що «неможливо ігнорувати історичний характер міста під час планування 
відбудови» або ж «ігнорувати нашу [російську] національну спадщину» 30. У перед-
воєнні та воєнні роки Сталін підніс героїв та інститути російського минулого для 
того, аби перебудувати «національну» єдність 31. У сталінському СРСР «використан-
ня російських національних героїв, міфів та іконографії становило по суті прагма-
тичний поворот, скерований на те, щоб доповнити незрозумілі невтаємниченим 
аспекти марксо-ленінського знання популістською риторикою, скерованою на 
підтримання легітимності радянської держави та поширення на все суспільство ідеї 
відданості СРСР» (курсив мій. — К. К.) 32. Той же порив керував створенням мемо-
ріалів та монументів як основи міcцевої ідентичності Севастополя. Архітектори 
зводили монументи, що символізували героїчне подолання «фашистських загарб-
ників» поряд із присвяченими більш віддаленому минулому. Культура музеєфікації 
під відкритим небом наголошувала тяглість від дореволюційних часів, і тому стави-
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ла акцент російській природі цього міста. Герої, що прославлялися тут, були росія-
нами та місцевими героями, пам’ять про яких одночасно посилювала як відносну 
севастопольску ідентичність [належність до певної спільноти – пер.], так і власну, 
сутнісну. Меморіальні місця прив’язували мешканців до російського та місцевого 
минулого і пропонували приклади ідеальної поведінки для тих, хто тепер відбудо-
вував місто.

Створені протягом війни «агіографії» переконували населення, що воно про-
живає у місті, де вирішувалися питання життя і смерті цілої країни. Значною мірою 
агітаційний вимір міського простору мав сформувати пам’ять місцевого населення 
так, аби пов’язати її як із новітньою міфологією міста, так і з ширшим радянським 
проектом. Газети, книги, інші письмові тексти приєдналися до цього зростання 
монументів повоєнних років, допомагаючи визначити міську біографію Севастопо-
ля. Майже нескінченні історії про героїв були важливими на шляху повоєнної 
міської відбудови, але вони мали попередників у ХІХ ст.

Молодий солдат-журналіст, що пізніше стане видатним письменником, Лев 
Толстой, описував Кримську війну у «Севастопольських оповіданнях», окресливши 
характер міста та його мешканців:

«Головне, відрадне переконання, яке ви винесли, — це переконання в неможли-
вості захопити Севастополь, і не лише захопити Севастополь, а похитнути хоч де-
небудь силу російського народу, — і цю неможливість бачили ви не в цій безлічі 
траверсів, брустверів, хитросплетених траншей, мін та гармат, одних на одних, з яких 
ви нічого не зрозуміли, але бачили її в очах, мові, заходах, у тому, що зветься духом 
оборонців Севастополя» 33.

Герої Толстого були готові померти за свою країну, і Толстой передбачав їхній 
вплив на майбутні покоління. Так Толстой ставить знак рівності між битвою за Се-
вастополь і битвою за Росію. Він також применшив значення політичних та військо-
вих лідерів, фокусуючись натомість на пересічних героях, які можуть стати при-
кладом для нащадків. За Толстим, героїчні приклади можуть бути ефективними 
у пробудженні подібної поведінки в інших людях.

Образи могутньої оборони, індивідуальна дія та колективне зусилля, неспро-
можність ворога захопити і утримувати Севастополь мали відлуння століттям 
пізніше, коли нові міфотворці намагалися упоратися з обороною міста та країни 
в найчорніші години існування СРСР. Ніхто інший, як віце-адмірал Ф. С. Октябр-
ський, нагадав своїм читачам у 1942 р.: «Свого часу ці подвиги незчисленної кіль-
кості героїв Другої оборони Севастополя будуть вплетені радянським народом та 
його поетами у яскраву канву легенди, поеми, вірша та пісні» 34. Коли Октябрський 
писав про «Другу оборону Севастополя» у Другій світовій війні, радянський читач 
(і, поза сумнівом, частина з британців та французів — тепер союзників) розуміли, 
що перша оборона відбувалася під час Кримської війни. У перші дні після визво-
лення, коли перші моряки та жителі повернулися до міста, флотська газета опи-
сувала «славу російського духу», поєднуючи історії героїв кримської війни, як-от 
адміралів П. С. Нахімова та В. А. Корнілова, моряка і квартирмайстера Петра 
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Кішку, польову медсестру Дашу Севастопольську (російський відповідник Флоренс 
Найтінґейл) із новими героями другої оборони Севастополя Іваном Голубцем, 
п’ятьма чорноморцями, Людмилою Павличенко та іншими. І навчання населення 
на цих прикладах тривало ще десятиліття після війни 35. Окремий пересічний горо-
дянин у історіях про севастопольський героїзм також виступав досить яскраво. Від 
невідомого чоловіка, який вистрибнув за борт із судна, що евакуювалося, і поплив 
назад у Севастополь, тому що не хотів залишати місто, до жінки, яка загасила 
вогонь, що загрожував пожерти міський продовольчий склад, — повсякденні при-
клади відваги ставали джерелом натхнення для читачів по всьому світу. Історії про 
пересічних людей показували аудиторії, що майже кожен відігравав свою роль 
у захисті Батьківщини в тотальній війні. Журналіст і драматург Борис Войтехов 
лишився несхибним у зображенні «надзвичайного героїзму у повсякденній рутині, 
у вражаюче живих фактах та епізодах, які, поза сумнівом, — як передбачали також 
Толстой та Октябрський, — у майбутньому стануть наріжним каменем для нової 
севастопольської епопеї» 36.

Минуле надавало значення та мету для майбутнього, а також прагнуло виправ-
дати жертви як воєнного, так і повоєнного відбудовчого періоду. У оцінці севас-
топольського минулого міфотворці та місцеві міські планувальники творили ро-
зуміння цього місця для новоприбулих чи незадоволених та перехопили ініціати-
ву у плануванні у московських чиновників. Тому Траутман наголошував на плану-
ванні з урахуванням «місцевих умов та традицій» 37. Аби переконатися, що люди 
засвоїли належні уроки з цих історій, проводилися також лекції на підприємствах 
та на флоті, а школярі відвідували пам’ятні місця із учителями та ветеранами війни. 
Більше того, якщо хтось із севастопольців після читання газетних публікацій (про-
тягом війни та опісля вони часто стосувалися таких віддалених історичних подій, 
як-от грецького заснування міста у шостому столітті до Р. Х.), слухання лекцій по 
радіо, поїздок на місця подій ішов вулицями міста, то напевно відчував атмосферу 
близькості, розуміння та своєї приналежності до міста. Для нових мешканців, 
робітників і моряків з усього СРСР непотрібно було багато часу, аби зрозуміти 
російську морську історію Севастополя, яка була вписана в назвах місць, мону-
ментах та іншому.

Однак для того, щоб місце агітації та нова міська біографія були ефективними, 
слід було елімінувати або принаймні маргіналізувати контрнаративи. Хоча історич-
на пам’ять міста зсунулася у попереднє століття, неслов’янські мешканці міста, що 
відігравали таку визначну роль у історії міста, не були вписані у міську історію. 
Майже повне зруйнування міста дозволило раніше різноманітному місту виглядати 
та почуватися більш культурно монолітним. Дві неслов’янські групи залишили ар-
хітектурні сліди в центрі міста, які війна допомогла стерти. Кримські татари були 
депортовані en masse за, як вважалося, колаборацію з нацистами, а кримські караї-
ми постраждали, як і більшість Європейських євреїв, від рук Гітлера 38. Більше того, 
у повоєнний період в СРСР процвітав оновлений варіант антисемітизму, особливо 



119

після появи у 1948 р. держави Ізраїль та її зв’язків із Сполученими Штатами, супер-
ником СРСР. Тому повоєнні планувальники не мали особливо враховувати мульти-
етнічну спадщину Севастополя у процесі відбудови міста та його образу. Фактично, 
знищення спадку гаданих колаборантів та «антирадянських космополітів» (евфемізм 
на позначення євреїв) стало всеохопним. Поселення Татарська слобідка стала на-
зиватися Зеленою гіркою. Кенаса, караїмський молитовний будинок, стала спор-
тивним клубом «Спартак». Татарська мечеть, з якої усунули мінарети, а з фасаду 
стерли коранічні написи, стала архівом флоту 39. Таке заміщення фокусувало образ 
міста на силі та службі. Більше того, це допомогло у русифікації біографії та образу 
міста.

Стратегії агітації та пристосування часто перепліталися, коли радянські пла-
нувальники застосовували довоєнні чи дореволюційні моделі міського дизайну. 
Наприклад, зелені насадження у містах задовольняли потребу відпочинку, роз-
слаблення та спілкування з природою й людьми. Парки також посідали чільне 
місце у планах розвитку сфери охорони здоров’я, забезпечуючи свіже повітря та 
можливості займатися спортом для тих, хто не міг поїхати на дачу. Але парки 
слугували також і важливим агітаційним цілям. Вечірні прогулянки у парках, 
«начинених» монументами, дозволяли тим, хто проходив повз них, пов’язувати 
сучасність із героїчними захисниками Вітчизни, які втратили свої життя на полях 
битв у минулому. Парки та монументи допомагали поглибити ідентифікацію із 
знайомою міською біографією та сприймати керівництво як таке, що турбується 
про місцеві потреби, відпочинок та здоров’я. Застосовуючи грандіозні архітек-
турні форми та давньогрецьку спадщину, а також включаючи існуючий набір 
міфів у створення нових конструкцій, службовці використовували бажання 
мешканців жити у знайомому для них місті, а не такому, що радикально зміню-
ється за приписом Москви.

Агітація та пристосування у Севастополі протягом перших десятиріч відбудо-
ви були ключовими стратегіями прив’язування міста та городян до радянського 
проекту. «Там, де руйнуванню підлягали місця із порівняно впливовим символіч-
ним звучанням, — зауважують Лоренс Вейл та Томас Кампанелла, — катастрофа 
унаочнює та стимулює суперечливі політики місцевих політичних змагань та 
глобальні взаємозв’язки» 40. Руйнування бази чорноморського флоту було більш 
ніж символічним, і нагальна потреба відбудови створила какофонію думок щодо 
того, як має виглядати майбутнє місто. Але пріоритети місцевих планувальників 
врешті-решт згладжували непродумані плани, що походили з Москви.

Міста у Радянському Союзі були більш ніж просто місцями для життя, вони 
також функціонували як місця агітації та прагнули трансформувати розуміння міс-
ця та особи, пов’язати їх із містом та з Росією. через військове значення Севасто-
поля, його статус закритого міста 41 та плинний в перші повоєнні роки склад насе-
лення, основним завданням було створити зв’язну та уніфіковану біографію міста, 
що наголошувала б на самопожертві та обов’язку, особливо у зв’язку із загостренням 
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«холодної війни». Місцеві планувальники фокусувалися на місцях ідентифікації із 
самим Севастополем у називанні вулиць, площ, меморіальних парків та у стилі бу-
дівель. У повоєнне десятиліття Севастополь наголошував реляційну ідентифікацію 
із Росією та сутнісну ідентифікацію як «бастіону морської оборони». У міру того, як 
плани врахування потреб населення розвивалися із плином часу в переговорах між 
центром та периферією, також розвивалися і плани, що допомагали «пам’ятати» 
минуле. На кожному кроці процесу планування місцеві керівники та мешканці 
оскаржували московське бачення біографії міста, натомість намагалися усталити 
місцеві розуміння спадщини міста та його ролі в російській історії. Місця агітації, 
що виникли в результаті цих суперечок, стали святкувати та пропагувати вибірковий 
міф героїчного Севастополя.

Планувальники відбудови Севастополя розуміли, що міське будівництво допо-
магало створювати місцеву та національну ідентифікації. У той час як планувальни-
ки з центру загалом віддавали перевагу архітектурним стилям та монументам, 
спільним для всього СРСР, місцеві керівники розуміли, що містові потрібен особ-
ливий образ. Вони віддавали перевагу дореволюційній спадщині міста і вшанували 
багато подій ХІХ ст., що почали вписувати Севастополь у російську історію. Мону-
менти, назви вулиць та будівель пригадували давнішу історію Севастополя, таким 
чином розташовуючи радянський період у ширшому контексті. Що важливо, міс-
цеве керівництво також прагнуло зробити місто естетичним та застосовувати буді-
вельні матеріали, характерні для цього регіону. Це робило тутешні міські краєвиди 
відмінними від інших. У політиці географії кожен «символ радше позначає щось 
інше, ніж самого себе», і це також викликає низку ставлень, набір вражень, або ж 
подієвий патерн, який асоціюється із символом через час, простір, логічні зв’язки 
чи через уяву» 42. Зміст і стиль агітаційних місць, створених місцевою командою, 
породив більш унікальне та легко впізнаване місто, ніж стандартний набір образів, 
пропонованих планувальниками з Москви.

Тісний зв’язок міста із російським націобудуванням ХІХ ст. посилював радше 
відносну ідентифікацію з Москвою, аніж з українською столицею Києвом. За-
снування міста як порту та численні конфлікти, що велися за містом чи у місті, 
сформували його властиву ідентичність. Різні стратегії, починаючи з того, що 
Москва централізовано постачала ресурси, і закінчуючи тим, що місця агітації 
вшановували російські морські подвиги, полегшили формування відносної та 
власної ідентичності міста. Режисери кінохронік, письменники та журналісти, 
архітектори та планувальники, міські чиновники — всі застосовували ці стратегії, 
аби створити міську біографію, що забезпечить відчуття міста та мети для повоєн-
них мешканців, які дуже часто не були народжені в цьому місті та не були озна-
йомлені з його історією та традиціями. Постійні мешканці хотіли відновлення 
знайомого середовища, і щоб стабілізувати робочу силу, нових робітників слід було 
переконати, що це місто, яке відіграє особливу роль в російській та радянській 
історії, варте самопожертви.
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Однак, хоча це може суперечити інтуїтивному розумінню проблеми, локальна 
міфологія може якраз посилити ідентифікацію із центром. Місцеві чиновники та 
мешканці стали заохочувати або викреслювати певні частини історії та її перекази, 
так що образ Севастополя як російського порту на початку ХХІ ст. став майже так 
само сильний, як у кінці 1940-х рр. Оскільки місцевим чиновникам вдалося пере-
брати важелі влади у планувальників із центру, Севастополь зміг сформувати міцні 
зв’язки зі своєю дореволюційною спадщиною та став більш приємним для життя 
містом, наповненим архітектурними елементами, що нагадують його минуле. Оскіль-
ки історія міста фокусувалася на воєнній самопожертві в обороні Батьківщини, нове 
місцеве бачення Севастополя радше відповідало радянським цілям розвитку, аніж 
суперечило їм. Іронія полягає в тому, що місцеві чиновники мали відбивати спроби 
з центру змінити забудову міста та місця пам’яті, а у ході справи витворили міцніші 
зв’язки з центром. Гнучкість місцевого проекту повоєнного десятиліття, втілена 
у забудованому просторі та повторювана у шкільних класах та святкуваннях про-
тягом десятків років, зараз є причиною тертя у стосунках із Києвом.

Радянський русоцентризм та піднесення локальності після Другої світової війни 
витворили українське місто, що сьогодні виглядає як переважно російське.
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Karl D. QUALLS

History, Urban Planning, and the Making of Postwar Sevastopol

Sevastopol, the “city of glory,” turned to dust. The near endless bombardment of 
the city in 1941–1942 and the nearly two-year occupation before the Red Army reclaimed 
Sevastopol in May 1944 left little evidence of life in the city. The trauma of war created 
a need for stability for residents and for the city’s reconstruction. Schools, homes, 
bakeries, phone lines, theaters, hospitals and much more needed to be rebuilt. The scene 
of countless numbers of people living in squalid caves, basements, and underground 
hovels soon convinced local authorities that to restore Sevastopol the population had to 
be given basic services — what i call accommodation — and told of past sacrifices for 
and in the city of glory—what i call agitation. in order to achieve these goals, local city 
planners, architects, and individual citizens had to overturn Moscow’s mandates and 
instead rebuild Sevastopol to look much as it did before the war and honor the city’s 
unique history rather than glorifying Stalin.


