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МИСТЕЦЬКИЙ РОЗВИТОК БУКОВИНИ В ЕПОХУ МОДЕРНУ. 
В1ДЕНСЬК1 ТА ЧЕРН1ВЕЦЬК1ПАРАЛЕЛ1 

На рубеж! XIX-XX ст. найпотужншим осередком творчих пошушв 3axidnol €вропи 
стае Шденська художня школа. Чершвщ як столиця найвгддаленшого Буковинського краю 
Дунайсько!монархи потрапляють nid П вплив i перетворюються у справжню «метрополт 
мистецтв». 

Талановите використання рЬноматтних художшх засобгв, форм i технологш зумовило 
формування ушкального мктобуд 'тного ландшафту Чертвщв, де кторгя та фольклор Буко-
вины стали об'ектами творчих пошук 'ш мкцевих митщв. 

КлючовI слова'. Шденська художня школа, Micmoöydiene середовище, творчий npocmip Бу-
ковинського регюну, мистецька oceima. 

Border of XIX—XX of centuries Viennese artistic school becomes the most powerful cell of creative 
searches of Western Europe. Chernivtsi as the capital of the Bukovyna the remotest edge of the Danube 
monarchy get under it influence and grow into the real «mitropole of arts». 

The talented use of various artistic facilities, forms and technologies led to forming of unique town-
planning landscape of Chernivtsi, where history and folklore of Bukovyna became the objects of creative 
searches of local artists. 

Keywords: Viennese artistic school, town-planning environment, architectural sights, creative space of 
the Bukovyna region, artistic education. 

В i c T o p i i o CBiTOBoi" культури руб!ж XIX—XX ст. увшшов як доба нового щднесення 
та po3KBiTy лггератури, мистецтва, музики, i , звичайно, арх1тектури. Саме в цей час 
з'явилися твори архггектури, яю яскраво i талановито вщобразили той ушкальний i 
неповторний синтез мистецтв, який втшився в пам'ятках арх1тектури епохи модерну. 
I тому його справедливо розщнюють як перюд напружених творчих пошуюв, що при-
звело до формування нового стилю. 

Архитектура початку XX ст. була досить складним явищем. Поруч з новашями 
модерну («ар нуво», «югендстиль», « с е ц е а я » , «модершзм») продовжували юнувати й 
консервативш стильов1 тенденцп перюду еклектики. бвропейський модерн швидко 
еволюцюнував вщ ранньо! б1льш стримано!" i рацюнально! стад1\' до n i 3 H b o r o модерну, у 
якому почали проявлятисяпередчуттямайбутньоготехнщистського стилю 1920-х роюв 
та риси «ар деко». У багатьох краТнах бвропи вщбулися пошуки CBO'I'X нацюнальних 
i рег1ональних BapiaHTie нового стилю. Усе це створило складну й багатоаспектну 
картину архитектурного мистецтва епохи модерну. 

Стиль модерн — одне з найскладшших, але водночас одне з найшкав1ших явищ в 
icTopi'i арх1тектури. У його розвитку найважлив1шу роль в1д1гравали саме митц1 в1ден-
сько'1 арх1тектурноУ школи»Тому в назв1 статт1 i зазначен1 TBOp4i пapaлeлi м1ж В1днем 
i Черн1вцями. 
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1897 piK — pix заснування Вщенського сецесюна — став важливою в!хою, яка озна-
менувала початок нового стилю в Австро-Угорщинь Витончений стиль сецесюна мав 
велику популяршсть. 

Знаменитий арх!тектор Отто Вагнер презентував новий генеральний план регулю-
вання забудови Вщня, що дало неймов1рний поштовх для формування арх1тектурного 
розвитку австршсько! столиц! як унжального мегаполюа початку XX ст. з розма!ттям 
НОВИХ ТИШВ буд1веЛЬ, ПЛОЩ, ВЩПОЧИНКОВИХ зон, тощо2. 

Окрасою оновленого Вщня стали виставкова споруда Вщенського ceuecioHa (1897— 
1898 pp., apxiTeKTop Йозеф-MapiH Ольбр1х); станцп метро вздовж вщенського Рингу 
(1894—1897 pp.); nepuii прибутков1 будинки з кольоровим керам1чним панно «Майол1ка-
гауз» («Majolikahaus») по вул. Лшке Вшцайле (Linke Wienzeile), 40 та з позолоченими 
лшними медальйонами на щй же вулиш за № 38 (1898—1899); портал агентства друку 
газети «Час» («Die Zeit»), оздоблений декором з алюмшш (1902); nepuii родинш вшли 
О. Вагнера по вул. Гюттельбергштрассе (Hüttelbergstrasse), 26 i 28, збудоват в 1886 та 
1912—1913 роках та iH. 

Yci вони були збудоват за проектами талановитого вщенського арх!тектора О. Ваг-
нера, який у cßoi'x творчих проектах яскраво вщобразив становления нового стилю. 

«Отто Вагнер довго був членом Вщенського сецесюна (1897—1905 pp.). Ще бшьшу 
роль у розвитку нового мистецького руху вш вшграв як педагог. 3 1894 по 1917 piK вш 
був професором Вщенсько! академп мистецтв i керував створеною ним навчальною ар-
Х1'тектурною майстернею. У шй навчалося понад 190 студенев, вихщшв i3 pisHHX ре-
rioHiß величезно! Австро-Угорсько! iMnepi'i. Учш Вагнера працювали по всш Австро-
Угорщиш, у тому чиcлi в и схщних областях»3. 

Буковина i сусщня Галичина також потрапляють до «географп» творчосп apxiTeKTopiß 
вщенсько! школи i, цiлкoм iMOBipHO, — у сферу творчих вплив1в Вщенського сецесюна. 

У Чершвцях у цей перюд, як i у Вщш, народжуеться потужна художня метропол1я 
буковинських митщв, де «мистецтво стае сенсом життя», i арх!тектурний розвиток 
мюта отримуе абсолютно новий художньо-естетичний образ. Архитектура, як один i3 
провщних TBopiB пластичного мистецтва, починае формувати своерщне просторове 
MicToöyfliBHe середовище для життя i д1яльност1 городян, яке сьогодш визнаеться уш-
кальним у CBiTOBift культуршй спадшиш4. 

Центр Чершвшв так само, як i Вщень забудовувався новими багатоповерховими 
прибутковими будинками. Поряд з ними з'являлися i житлов1 споруди шших THnie — 
родинш вшли, готел^ pi3HOM3HiTHi громадсыа буд1влц невеличк! особняки. 

Фантастичний CBiT тварин i рослин зустр1чав мешканшв MicTa на фасадах i в 
iHTep'epax нових споруд, розкриваючи безмежну свободу мистецько! краси архггектур-
но! майстерносп, утшено! в художньому декор1 барельеф]в лшних маскарошв, KBI'TKO-
вих орнаменте, декоративно! скульптури, керам!чних орнаментов тощо. 

Початок модерну в apxiTeKTypi Чершвшв ознаменував видатний TBip учня О. Ваг-
нера — Губерта Гесснера (1871-1943) — споруда Центрально! Ощадно! каси (Spaarkasse), 
збудована в 1900—1901 роках на Центральшй плоил MicTa. Ниш, з 1990 року, тут Mic-
титься Чершвецький художнш музей. 

СецесШно! штонацп фасаду надае передуем величезне майолжове панно, яке при-
крашае його верхню частину. Тема цього твору, на думку сшвробггниюв музею, - але-
ropifl процв1тання Австро-Угорсько! iMnepi'i. 

Колишшй директор музею, мистецтвознавець Тетяна Дугаева вважае, що «авто-
ром цього живописного панно е вщенський художник, графш i монументалют Йозеф 
Адольф Ланг (Joseph Adolf Lang), який народився i помер у Вщш (1873-1936). Як i ар-
хяектор Губерт Гесснер, який лише на два роки був старшим за Ланга, BiH закшчив 
Вщенську Академш мистецтв»5. Насправд1 точна атрибущя цього панно ще вимагае 
грунтовного дослщження. 

Використання такого потужного тшхромного акорду панно однозначно вводить 
споруду чершвецько! Ощадно! каси до кола художшх TBopiB «сецесюшспв», продовжу-
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ючи той пошук прийом1в синтезу мистецтв, який розпочав у 1898 poui О. Вагнер: фасад 
спроектованого ним будинку «Майолжа-гауз» на вул. Лшке Вшцайле (Linke Wienzeile) 
у Вщш був перетворений у величезне майолжове панно. Але, якщо панно на фасад1 
вщенського «Майолжа-гауз» схоже на величезну р13нокольорову шаль i3 рослинно-
KBiTKOBHM узором, то панно на фacaдi чершвецько! Ощадно! каси сюжетне, з алего-
ричними ф1гурами (через чотири роки схоже панно з'явиться у верхнш части Hi фасаду 
шестиповерхового будинку в ripa3i (1904—1905 pp., архи-ектор Й. Фанта)). 

Дух сецеси вщчуваеться й у використанш багатьох орнаментально-декоративних 
мотив]в, що прикрашали фасади чершвецько! Ощадно! каси: це i ламю, стил1зоваш 
KBira; i стр!чки, що шби розвшються BiTpoM, ви кона Hi в низькому «Bi яловому» рельефк 
А дв1 стату! з обох бою в аттика нагадують Ti загадков1 жшоч! ф1гури, яю стоять на кар-
низах будинку, збудованого у Вщш О. Вагнером поруч i3 «Майолжа-гауз». 

ЗавизначеннямугорськогодослщникаАкошаМораванскн<убагатьохбудинкахевропей-
ських мют початку XX столггтя проявився "компромю" м1ж юторизмом та югендстилем»6. 

Серед цих буд1вель угорський доел i дни к арх1тектури А. Моравансю називае i спо-
руду Ощадно! каси в Чершвцях. Певною Mipoio з ним можна погодитися. Дшсно, i в 
обробш iHTep'epiß (дуже добре збереглися вестибюль та парад Hi сходи), i в симетрн фа-
сад1в, i в завершених елементах верхньо! частини екстер'еру (високий дах у стил1 фран-
цузьких палащв XVI—XVII ст., ч1тка лiнiя карниза) використано прийоми, яю харак-
TepHi для арх1тектури юторизму — тобто еклектики. Водночас, оскшьки в оформленш 
фасаду е багато новаторських прийом1в i нових орнаментально-декоративних мотив1в, 
як1 наст)льки владно визначають стил]стику споруди, з упевнешетю можна зарахувати 
!! до перших TBopiB нового стилю в apxiTeKTypi буковинсько! столиш. 

Бшьше того, анал1з uiei споруди був представлений 1903 року у вщенському журнал! 
«Der Architekt» за авторством Йозефа-Августа Люкса (Joseph August Lux) «Буд1вл я Ощад-
но! каси у Чершвцях. Робота архкектора Губерта Гесснера» (J. Lux «Das Spaarkassenge-
baute in Czernowitz»)7. 

Наведет в журнал! матер1али дають 4iTKe уявлення про те, як виглядали в колиш-
шй цeнтpaльнiй Ощадниш Чершвшв втрачеш камши з дзеркалами та декоративними 
вазами, светильники, двер] й панел1 з червоного дерева, вгграж] та ошатна позолота де-
коративно! лшнини. Yci u i дeтaлi — чудов1 B3ipui iHTep'epy того часу. Доа актуальним 
залишаеться питания визначення !х автор1в i виконавщв. 

У TpaBHi мюящ 2003 року, при проведенш Першого австршсько-украшського рес-
таврацшного сем шару в Чершвцях пщ гаслом «Пам'ятай, aнaлiзyй, реставруй», деле-
гащя провщних австршських майстр1в-реставратор1в М. Шфля, Й. Пьотценбергера, 
Й. Вайсенбаха та Е. Ретенбахера з реставрацп столярних вироб1в, декоративно! лшни-
ни, позолоти i вщновлювальних poöiT по металу шд кер1вництвом головного консерва-
тора земл1 Штаермарк з м. Грац Ф. Бувье провела показовий майстер-клас з реставрацп 
декоративних фрагмента знаменито! буд1вл18. 

Дieвим наел 1Дком цього м1жнародного заходу стало встановлення восени 2003 року 
вщтворених коп ж декоративних скульптур орл1в-беркут1в над центральним порталом 
колишньо! Ощадно! каси в Чершвцях. Виконав !х вщомий буковинський скульптор, 
Заслужений д1яч мистецтв Украши - чершвчанин Микола Лисаювський9. 

Бiльшicть споруд юторично! забудови Чершвшв доЫ не атрибутоваш. Зокрема, загад-
ковим залишаеться багатоповерховий будинок, збудований на початку XX ст. на одшй i3 
центральних вулиць мюта. Його фасади, з'еднаш внутршшм подв1р'ям першого Пасажу 
в Чершвцях виходять на дв1 вулищ: Головну та I. Франка. Серед декоративного озлоблен-
ия epKepie можна пом1тити дату спорудження Пасажу — «1900». Архггектура фасад] в цього 
будинку вказуе на творчу руку великого майстра. Можливо, ним був хтось з apxiTeKTopiB 
Вщенського сецесюна. Але хто конкретно, на це запитання вщповщ поки що немае10. 

Погодимося з припущенням арх1тектора Лариси Вандюк, що продовжувачами мис-
тецтва модерну на «чершвецькому терен] були м!сцев] арх1тектори Йозеф Прошке, Гус-
тав Pi4, Роберт BiTeK» На жаль, це не було пщтверджено арх!вними дослщженнями. 
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Т ш ь к и нещодавно стала доступною шформащя, опублжована в «Документальних 
н а р и с а х з icTopii' вулиць i плош Чершвшв» вщомо! чершвецько! дослщниш Mapii' Ни-
кирси, де авторка, посилаючись на не вщом1 ще дос1 apxiBHi документи розкривае HOBi 
iMeHa представник1в мгсцево! ремюничо! школи: це арх1тектори Морщ Еллшг (автор бу-
д1вництва споруди колишньо! Дирекцн Буковинсько!' полщп, 1907 р.); Йозеф Ляйцнер 
(автор декшькох вщомих споруд у Чершвцях, який упродовж багатьох роюв ycniumo 
очолював Промислову школу)п. 

Як зазначае дал1 М. Никирса, «школа за дуже короткий час свого юнування стала 
надзвичайно важливим навчальним закладом мгста. Вона готувала спещалклчв будь 
вельного профшю: буд1вельних проектантсв (рисувальниюв), каменяр1в, слюсар1в-
буд1вельниюв, столяров. /.../. Серед викладач1в школи варто назвати Карла Пеккар1, 
Йогана Piöayepa, Антона Ганкевича, Рудольфа Коле, В1ктора Карка, Адальберта Mi-
кулича, Pi харда Прюрам, Epixa Кольбенгайера, Карла Ромшторфера, Роберта Йозефа 
BiTeKa, Фр1др1ха Готтесманата шших»13. У державному apxißi Чершвецько! област1 збе-
рнаються o c o ö o B i картки викладач1в школи за 1907—1908 роки. 

Епоха модерну виявилася значною Miporo штернацюнальним явищем. Але водночас — 
це був час активних творчих пошуюв, спрямованих на виявлення особливих регюналь-
них i нашональних BapiaHTiB «нового стилю». Вивчення того, як проявилося поеднання 
цихтенденщй в apxiTeKTypi Чершвшв i Буковини загалом, е одним i3 важливих завдань, 
яке CToi'Tb перед дослщниками арх1тектурно! спадщини Буковинського краю. 

Як стало вщомо, у творчост1 арх1тектор!в, яю працювали в Чершвцях, пошуки на-
цюнальних BapiaHTiB стилю проявилися в шкавих творах за допомогою використання 
р1зноман1тних художшх прийом1в: повторения та iHTepnpeTauii' характерних рис iCTo-
ричного стилю, який сприймався як своерщний символ кра!ни, вихщш з яко! жили в 
Чершвцях. 

Цей принцип визначив стил|'стику i Шмецького дому, збудованого в 1908-1910 ро-
ках за проектом мюцевих арх1тектор'1в Г. Фр1ча та Е. Мюллера,4; i Польського народ-
ного дому, спорудженого 1905 року. За арх1вними матер1алами, наведеними науковим 
cniBpoöiTHHKOM Чершвецького нацюнального ушверситету iM. Ю. Федьковича М. Ни-
кирсою, «проектом перебудови Польського Дому керував вщомий apxiTeKTop Франц 
Сковрон. Озлоблениям велико! зали займався Конрад Турецький. Представники За-
копансько! школи Скварницький та Герасимович виконали pi3b6y по дереву. Перебудо-
ву примщення завершили у 1905 poui. У документах примари мюта Чершвшв зберкся 
загальний вигляд Польського Дому у Чершвцях. У декоративному оздобленш споруди 
брав участь художник Сташслав Качор-Батовський та скульптор Маковський»15. 

Тенденщя пошуку нацюнального р1зновиду стилю призвела до формування BapiaHTiB 
украшського модерну. Декшькаяскравихприклад1вукра!нськогомодернуейуЧертвцях. 
Ix побудував мюький apxiTeKTop KXiiyc Госбайн (Stadtbaumeister Julius Hosbein). 

Зокрема, в apxiBHnx матер1алах Чершвецького обласного державного apxißy нещо-
давно виявлено есюзний проект колишнього будинку Mapii' Кишх на вул. Ушверси- ' 
тетськШ, 37. На ньому вказаш дата «1911» i пр1звище apxiTeKTopa «Stadtbaumeister Julius 
Hosbein». 

Цей рщюсний документ, представлений уперше в монографи авторського доробку 
«Арх1тектура Чершвшв XIX - першо! половини XX стешття» дае пщставу бшьш грун-
товно займатися пошуком виршення проблеми нащонально-репональних тeндeнцiй 
стильово! художньо-мистецько! мови архггектури, що розвивалася в загальному pyoii 
творчих пошуюв модерну|6. 

Своерщним BapiaHTOM нового стилю став «шмецько-украшський модерн» та особли-
вий геометризований BapiaHT (з характерними мотивами трикутника), що виник на по-
чатку 1910-х pOKiß i був пов'язаний з виршенням проблеми нацюнально! щентичность 

TaKi мотиви часто трапляються в декоративному оздобленш фасад1в рядово! забудо-
ви на багатьох вулицях мюта, зокрема, на вул. Ушверситетськш, Головнш, М. Ватут1-
на, Ю. Федьковича та iH. 
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Ця проблема особливо актуальною залишалася у той час i в apxiTeKTypi храм1в. У цей 
перюд при бущвництв1 дерев'яних сшьських церков Буковини продовжували вико-
ристовувати традици украшського народного зодчества. Що стосувалося арх1тектури 
кам'яних xpaMiß, то при Тх проектуванш арх1тектори зверталися не тшьки до прямого 
повторения стильових прототип! в попередшх епох, але й починали шукати абсолютно 
HOBi прийоми освоения та штерпретацп арх1тектурно! спадщини. 

Наприклад, кам'яний храм (збудований у 1900—1908 pp. за проектом австрШського ар-
х1тектора В. Клжа) у ueHTpi старообрядництва — у сел1 Шла Кринидя був спроектований 
i оформлений у стшн «московського бароко» XVII ст. BiH став одним i3 характерних при-
клад! в продовження того «руського» стилю, який панував у apxiTeKTypi xpaMiß царсько! 
Poci'i в друпй полови Hi XIX ст. Архитектура uie'i споруди валила ту консервативну, тради-
щоналгстську тенденщю, яка продовжувала юнувати i в apxiTeKTypi початку XX ст.17. 

1ншу тенденщю, яка вщобразила якгсно новий пщхщ до творчого осмислення тра-
диц1й нащонально! архп-ектурно-художньо! спадщини i була спрямована на освоен-
ия творчо! штерпретацп глибинних законом 1рностей, утшила ушкальна пам'ятка са-
крально! архкектури — Свято-Михайл1вська церква у Вижнищ18. 

Збудована напередодш Першо! CBiTOBOi вШни, вона вщобразила в apxiTeKTypi пер-
ших десятил пъ XX ст. початок настирних пошуюв нових творчих шлях1в втшення на-
щонально! ще!. Ця церква стала яскравим прикладом надзвичайно шкаво! iHTepnpeTa-
ui'i архетектурних традиций чаав Кшвсько! Pyci, «процитовано!» Kpi3b призму творчих 
пошуюв епохи модерну. 

Попри те, що iM'fl автора ушкально! пам'ятки архггектурно! перлини залишаеться 
невщомим, можна дшти висновку, що арх^тектори, як\ творили в той час на Буковиш, 
активно працювали в пошуках творчого переосмислення спадщини серед ньов1ч но! ар-
Х1тектури. 

Уже в першому десятилгт XX ст. у Чершвцях гснував «Перелж щнних об'ект1в ста-
ровини MicTa Чершвшв», складений Буковинською крайовою управою в 1912 p o u i 1 9 . 
У цьому почесному списку були представлен! дерев'яш i муроваш церкви та храми; 
MicbKa Ратуша; колишня Резиденщя православних митрополит1в, збудована в 1864— 
1882 роках за проектом вщенського арх!тектора Йозефа Главки; Чершвецький музично-
драматичний театр, збудований у 1904—1905 роках за проектом вщомого вщенського 
арх1тектурного бюро Ф. Фельнера та Г. Гельмера i чимало TBopiB пластичного мисте-
цтва - пам'ятних монумента, яю були на той час справжньою окрасою MicTa20. 

Цей факт зайвий раз пщтверджуе, що на рубежг XIX—XX ст. Буковину визнавали у 
CBiTi стратепчно важливим perioHOM для розвитку мистецько! освгги. 

В Австро-Угорськш монархи було организовано вищу мистецьку школу саме в Чер-
швцях, у MicTi, яке вже на той час було адмшютративним, T0pr0B0-eK0H0Mi4HHM та 
культурним центром найвщдалетшого краю монархи. Для сприяння р щ т й культу-
pi тут було засновано багато товариств, зокрема Товариство «Руська бесща» (1869 р.), 
«Руська Рада» (1870 р.), Державна промислова школа (1873 р.), яка згодом була перетво-
рена у Вищу ремюничу школу та iH. 

Науково обгрунтовану характеристику цього процесу надае Ростислав Шмагало у 
сво!й монографп «Мистецька oceiTa Украши середини XIX — середини XX столггтя. 
Структурування, методолопя, художш позицп», яка була нещодавно надрукована у 
JIbBOBi21. 

Одним i3 перших митщв-педагопв Буковини, який створив приватну мистецьку 
школу в Чершвцях (1889) був Епошмонд Бучевський. У нього навчалися TaKi вщом1 
згодом MHTui, як G. Максимович, Я. Кохановська, Ю. Шгуляк, М. 1васюк та iH. Саме 
вони сво!ми талантами i створювали надзвичайно чуттевий i романтичний художньо-
естетичний образ MicTa. Зокрема, €. Максимович (1857—1928 pp.) — вщомий настш-
ними розписами вже згадувано! знаменито! Резиденци буковинських митрополита 
(арх. Й. Главка). BiH активно сшвпрацював з чеським художником К. Свободою та чер-
швецькими митцями К. Йобстом i Е. Бучевським. 
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На юнець XIX ст. у ВищШ реальшй школ1 в Чершвцях виклади рисунку та жи-
вопису провадив випускник (1874 р.) Вщенсько'! Академи мистецтв Юстин Шгуляк 
(1845-1919 pp. ) . Цьому митцевь що впродовж y c i e i творчост1 надихався нацюнального 
романтикою i Шевченюаною, судилося бути першим вчителем i духовним наставни-
ком вщомого згодом украшського живописця Миколи 1васюка (1865—1937 pp.). Шел я 
навчання у Вщенсыай (1884—1889 pp.), а потому у Мюнхенськш Академи мистецтв 
(1890—1897 pp.), М. 1васюк прибув у Захщну Украшу сформованим митцем i3 влас-
ними поглядами на творчють, шлковито присвятивши себе юторичному жанру /.../. 
У майстерш 1васюка у Чершвцях упродовж 1904—1908 pp. здобули першу мистецьку 
o c e i T y вщом1 буковинськ1 художники КорнелШ Дзержик (1891—1978 pp . ) , Пантелей-
мон Видишвський (випускник Вщенсько! Академи мистецтв, 1909—1916 pp.), Василь 
Петрук (1886-1956 pp.). 

Можна констатувати, що на рубеж! XIX—XX ст. на Буковиш склалися i були роз-
винут1 в подальшому Bei необхщш передумови для розвитку мистецтва. Цьому, без-
умовно, сприяли актив1зац!я мютобудування, загальна офшйна т ш т и к а Австро-
Угорсько!' монархи, що через ще! просвЬництва, арх1тектури та мистецтва намагала-
ся впливати на сошально-культурний розвиток y c i x p e r i o H i e монархи, у тому чиоп й 
найвщдалешших. 

Тенденшя до оптим!заци художнього життя на Буковиш особливо вщчутно про-
явилася в художньо-декоративному озлоблен Hi споруд, насамперед — громадських, як1 
доа е справжньою окрасою юторико-архггектурно! спадщини Чершвшв. 

Особливо вщрадно вщмгтити, що на початку XXI ст. вщкрилися HOBi шляхи для ви-
явлення «бших плям» не тшьки в icTopi'i культури i мистецтва в цшому, а й в icTopi'i 
арх1тектурно-мистецького розвитку Буковинського краю. Це й дало можливють про-
анал1зувати мистецький розвиток Буковини через призму в1денських та черн1вецьких 
паралелей. 
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