
Край багатьох націй: етнокультурна мозаїка Буковини                                                                 

               Буковина – багатонаціональний край, котрий має свою давню і неповторну етнічну 

історію. У далекому минулому Буковини прослідковуємо кельтські, фракійські, 

протослов’янські спільноти. В епоху середньовіччя ми вже бачимо русичів (українців), 

волохів (румунів), поляків, куманів (половців), угорців; у новий і новітній час – українців, 

румунів, поляків, німців, чехів, словаків, угорців, вірменів, євреїв тощо. Особливість історії 

цього краю полягає також в тому, що всі етноси, котрі його населяли, були активними 

дійовими особами історичного процесу, любили Буковину понад усе і намагалися жити в 

мирі між собою. ”. Їм притаманні повага до мови та звичаїв сусідів – представників інших 

націй, уміння підтримувати з ними толерантні стосунки.    

             Житель регіону нерідко сприймався насамперед , як „буковинська людина”, а вже 

потім – українець, румун, єврей і т. д. Це все було унікальним феноменом.Найвагоміший 

внесок у формування культури етнічної та конфесійної толерантності жителів краю було 

зроблено в австрійський період історії Буковини (1774 – 1918 роки. Буковинський регіон 

здобув у ті часи вагомі результати в економічному, соціальному та духовно-культурному 

розвитку. Значення і статус етнічних громад засвідчувала поява в Чернівцях народних 

домів – румунського, польського, єврейського, німецького, українського. Центральне 

місто автономного краю перетворюється на справді європейський науковий та культурний 

осередок.  

                 Але варто згадати, що в рамках Австрійської імперії Буковина була однією з 

найбідніших, економічно нерозвинутих провінцій, її культурною окраїною. Це накладало 

відбиток і на взаємини провідних національних громад. Дві найчисельніші з них, українці 

та румуни, перебували все ще у стані доіндустріального, аграрного суспільства з панівною 

патріархальною культурою. Їх соціальна структура була неповною. При цьому румунам 

більше пощастило, адже ця громада мала земельну аристократію, передусім нащадків 

бояр середньовічної Молдови. Переважно її представники керували багатою і впливовою 

православною митрополією з резиденцією в Чернівцях. Значну підтримку статусу та 

діяльності цієї громади надавало існування Румунської держави, яка плекала мрію про 

оволодіння територією Буковини.  

  



Український та румунський національні доми в Чернівцях 

 

                          Та все ж провідну верству місцевої бюрократії складала німецька 

громада . Поява німців на Буковині датується епохою середньовіччя. Масове поселення 

німців на території краю розпочалося після входження Буковини до складу імперії 

Габсбургів у 18 ст Незважаючи на відносно невелику питому вагу у загальній масі місцевої 

людності, буковинські німці зробили великий внесок у соціально-економічне, політичне та 

культурне піднесення краю, яке припало в основному на другу половину ХІХ- початок ХХ 

століття.  

           До стабілізуючих чинників, які перешкоджали ескалації місцевих суперечок за 

етнонаціональними ознаками, треба додати і вплив „високої” німецької культури, яка 

була насправді інтегруючою, а не тільки панівною в регіоні. Імена багатох представників 

німецької спільноти краю того періоду назавжди увійшли в нали буковинської історії: 

істориків Адольфа Віккенгаузера та Раймунда Фрідріха Кайндля, письменника і педагога 

Ернста Нойбауерагромадського діяча Теодора Гартнера, всесвітньо відомого хірурга 

Йогана Микулич-Радецького. 

             Перша світова війна, а також українсько-румунські змагання за Буковину 1918 р. 

негативно позначилися на житті німецької спільноти краю.Так само великим потрясінням 

для неї стало входження  Буковини до складу Румунської держави.З державної нації німці 

враз перетворилися на національну меншину.  Поворотною подією у житті німців 

Буковини стало підписання в серпні 1939 року Пакту про ненапад між Москвою та 

Берліном. Воно відкрило шлях до окупації в червні 1940 р. Північної Буковини частинами 

Червоної Армії. Його наслідком став масовий виїзд німецьких мешканців – протягом 

кількох наступних місяців територію Буковини покинули 44577 осіб німецької 

національності. В 90-х роках ХХ ст.  почалося відродження німецької культури в краї.  В 

1991 році  було створено Товариство австрійсько-німецької культури і йому постановою 

Чернівецької міськради було передано в користування будівлю колишнього Німецького 

дому. 

 

 



                                     Німецький народний дім в Чернівцях 

                Вагомі позиції в краї крім німецької посідали представники досить нечисленної, 

але активної та освіченої громади польської. Формування польської національної 

спільноти Буковини бере свій початок у ХІУ ст. Масове поселення поляків на Буковині 

почалосі після приєднання останньої до держави Габсбургів у 1774 році  і  до початку ХІХ 

ст. на території краю виникла ціла низка польських поселень. За кількісними показниками 

поляки займали на буковині п’яте місце. Після русинів, румунів, євреїв та німців. Місцеві 

поляки були представлені у Крайовому сеймі та його Президії, крайовому комітеті, судах, 

Релігійному фонді. Великих заслуг перед Чернівецькою міською громадою удостоївся 

Антон Кохановський, який понад 40 років представляв інтереси виборців у магістраті і 

понад 20 років перебував на посаді бургомістра Чернівців. 

               Період другої половини ХІХ ст. був позначений важливими кроками щодо 

консолідації буковинської полонії – у 1869 році виникла перша національна організація 

буковинських поляків. В 1901 р. польською спільнотою було придбано будинок під 

Польський Дім. Знаменною для поляків перед початком Першої світової війни стало 

відкриття в 1910 році польської гімназії. Відродження національно-культурного життя 

буковинських поляків почалось в кінці 80-х – на початку 90-х років ХХ ст.  

 
 

Польський народний дім в Чернівцях 

 

                   Урбаністичний пейзаж тогочасної Буковини неможливо уявити без єврейського 

населення, яке було відносно або й абсолютно домінуючим серед інших національних 

громад у містах і містечках краю.  Коли з’явилися точно  перші єврейські поселенці на 

Буковині, достеменно не відомо, але є підстави стверджувати, що місцева єврейська 

громада почала формуватися в період середньовіччя. Головними заняттями буковинських 



євреїв на той час були торгівля, ремесла, шинкарство. Об’єднувалися євреї у громади – 

кагали, внутрішня організація яких базувалася на суто єврейських звичаях і традиціях. 

Приєднання Буковини до Австрії мало для місцевого єврейство негативні наслідкиУ другій 

половині ХІХ ст. дискримінаційні положення щодо євреїв були відмінені.               

                    Розпад Австро-Угорщини, перехід восени 1918 року Буковини під владу Румунії 

відкрили новий етап в житті єврейської спільноти краю. Єврейство було змушене перейти 

на позиції активної боротьби за свої національні і громадянські права.  Румунська доба 

стала часом особливого піднесення єврейського культурного життя. Саме в цей період 

єврейська та світова культура збагатилася багатьма новими іменеми: Еліезера 

Штейнбарга, Ітцика Мангера, Альфреда Шпербера, Рози Ауслейдер, Йозефа Шмідта та 

багатьох інших. З початко м Другої світової війни румунська влада запровадила на 

Буковині стан облоги. З осені 1941 р. режим Гітлера-Антонеску  розпочав масові 

депортації  місцевого єврейського населення .У ході цих акцій з Буковини було 

депортовано від 70 до 90 тис. євреїв. В умовах лихоліття війни вдалося вижити лише 

половині зних.   

               Таким чином, внаслідок катастрофи Другої світової війни та масової репатріації 

перших повоєнних років буковинське єврейство припинило своє існування.Відродження 

єврейського національно-культурного життя на Буковині розпочалося лише в другій 

половині 80-х років. В області проживало на той час біля 20 тис. осіб єврейської 

національності. На хвилі національного культурного відродження в 1991 році в місті було 

відкрито єврейську загальноосвітню школу (ніні ЗОШ № 31); у тому ж році на обласному  

радіо почала виходити радіопередача «Єврейське слово». 

              В умовах подальшого скорочення чисельності єврейського населення  (станом на 

2001 рік на території області було зафіксовано всього 1400 осіб іудейської віри) суспільна 

активність місцевого єврейства знижується. Вийняток складають лише громадські 

організації соціального спрямування – обласний єврейський благодійний фонд «Хасед 

Шушана». Релігійним центром єврейської громади є сьогодні єдина діюча в обласному 

центрі синагога «Бейт Тфіла Беньямін» . Восени 2008 р. в колишньому Єврейському Домі 

відкрився музей єврейської історії та культури.  

 



 
Єврейський народний дім в Чернівцях 

 

              Свій певний колорит у багатонаціональну палітру Буковини внесли вірмени. На 

теренах Буковини найперші вірменські іммігранти з’явилися ще в 60-70-х роках ХІУ ст. Ці 

перші вірменські колоністи займалися торгівлею. Селилися вони в Чернівцях компактно,  

створюючи вірменський квартал, який знаходився в районі вулиці Вірменської. В останній 

чверті ХІХ ст. вірменська громада змогла нарешті реалізувати свою давню мрію – мати 

власну культову споруду. І ось побудована за проектом архітектора Йосипа Главки церква 

(відкрита та освячена в 1875 році), стала виконувати своє основне призначення – храм 

став місцем національного і родинного згуртування. Здобувши незабаром статки і 

придбавши в краї великі маєтки, вони отримали дворянські титили, породичалися з 

місцевою знаттю. 

                  Історія буковинської вірменської громади пов’язана з іменами знаменитих діячів 

вірменського походження: історика Садок Баронча, скульптора Т. Баронча, драматурга 

Адольфа Абрагамовича. Всім буковинцям відоме ім’я Кароля Мікулі – відомого 

композитора та скрипаля, першого бургомістра Чернівців Якоб рицар фон Петровича. 

Вірменська громада та вірменський храм проіснували в Чернівцях до другого приходу  

радянської влади у 1944 році. Тоді були заарештовані практично всі заможні чи просто 

освічені вірмени. Радянською владою було закрито сам храм.  І вже впродовж всього 

радянського часу про вірменську громаду не було жодних згадок- наче й не було такої 

етнокофесійної громади на Буковині.  

                  14 жовтня 1997 року у Чернівцях було засновано вірменське національно-

культурне товариство «Аревік». Воно поставило собі за мету відродження звичаїв і 

традицій вірменської спільноти краю, популяризацію вірменської мови. І в березні 2008 

року здійснилася давня мрія чернівецьких вірменів – в церкві Св. Апостолів Петра і Павла 

після 65-річної перерви знову зазвучала вірменська мова, у церкві здійснюються щоденні  

богослужіння.        

 



   
Церква Св. Апостолів Петра і Павла 

                  Повернемося до витоків буковинської толерантності, які були закладені на 

Буковині за часів правління династії Габсбургів. Тут високо цінувалося і навіть 

культивувалося мистецтво досягати компромісів, уміння домовлятися ціною взаємних 

поступок. В основі буковинської етнополітичної стабільності було й те, що в краї не 

існувало одного панівного етносу, а два чисельно переважаючі – українці та румуни , які 

вбачали один в одному свого бажаного й найпотужнішого союзника. 

                Але все це виявилося  зайвим,, коли буковинський регіон разом з опинився 1918 

року під владою Румунії. „Велике возз’єднання”, стало спершу драмою, а потім і трагедією 

для національних меншин регіону. Тоді у краї, вперше за історію його існування як 

окремої території, з’явилася панівна нація. Її чільні діячі хотіли бачити в цій території 

прояви виключно румунської історії, культури та національних традицій. 

              Боротьба з традиціями  австрійського періоду з боку нової влади не обмежилася 

ліквідацією автономії Буковини. Все більше посилювалися тенденції до румунізації 

населення нерумунського походження, від чого потерпали практично всі національні 

громади краю, особливо українська. 

                                Прихід 28 червня 1940 року радянської влади докорінно змінив як 

політичну, так і економічну, соціальну та духовно-культурну ситуацію в краї. Відзначимо, 

що прихід радянської влади вперше радикально вплинув на етнічну і соціальну мозаїку 

краю. Відбулася масова еміграція німецького за походженням населення , а також втеча 

питомої частини місцевої інтелігенції і представників ділової еліти. 

             Другий прихід румунських військ на ці терени 1941 року надзвичайно негативно 

позначився на етнонаціональній ситуації. Це, без сумніву, найгірша сторінка в історії 

місцевих національних відносин. Адже здійснювалася відверто окупаційна, терористична 

політика, стимулювався побутовий антисемітизм до рівня погромів, а потім відбувся і 

плановий етноцид щодо єврейського населення. Жертвою репресивної політики стало й 

українське населення. Існували плани стосовно тотального очищення Буковини від 

українців. 



             Проте повернення радянської влади 1944 року не принесло жаданого миру і 

спокою. Хто не встиг або не захотів покинути рідний край з відступаючими окупаційними 

військами, мав змогу відчути на собі всі принади сталінського режиму – масових репресій, 

примусової колективізації, кампаній боротьби з буржуазним націоналізмом тощо              З 

1991 року міжетнічні стосунки в області набули особливого політичного значення. Адже в 

перші роки незалежності України не тільки окремі політики, але й державні інституції 

сусідньої Румунії виявляли наполегливе бажання перекраяти міждержавні кордони, 

висували претензії на повернення до меж Румунії взірця 1918 року.  

              Проте й надалі, уже в ХХІ столітті, прикордонне становище регіону продовжує 

викликати специфічну увагу до нього з боку сусідніх держав (Румунії та Молдови). 

Насамперед з боку політичних сил, які відверто проголошують ідеали історичного 

реваншу та жадають ревізувати нинішні кордони. Вплив цих факторів ускладнює 

подальша зміна етнічної структури краю. Як свідчить перепис населення 2001 року, 

еміграційні процеси практично повністю вимили з області єврейський елемент. 

Відбувається зміна національної ідентичності в середовищі громадян, які до 1989 року 

вважали себе росіянами. Зменшується питома вага представників польської і білоруської 

громад. Чимала частина населення, яка раніше вважала себе молдованами, приймає 

румунську національну ідентичність . Отже, етнічна структура регіону суттєво спрощується, 

а національна ідентичність помітної частини його жителів змінюється, і ми схильні бачити 

в цьому певний виклик регіональній стабільності.  

          Необхідно належно враховувати нові реалії, адже Чернівецька область за кілька 

років стане прикордонною територією України не лише щодо Румунії і Молдови, але й 

стосовно таких потужних структур, як НАТО та ЄС.  

                   Книги та статті з періодичних видань, що висвітлюють питання  
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