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Dear readers,
this book is a collection of photos of the buildings of the metropol

ність представлених світлин у тому, що всі вони зроблені в період

itan Kharkiv. The value of the presented pictures is in the fact that

з 1925 до 1936 року, якраз під час інтенсивного будівництва нового
урядового центру і велетенського харківського індустріального комп
лексу. Фотографії було знято або за гарячими слідами, відразу після

tensive

Дорогі читачі,
у

цій

книзі

зібрано

фотографії

будов

столичного

Харкова.

завершення будов, або ж навіть безпосередньо в робочі моменти будів
ництва. На старих світлинах — живі свідчення тієї епохи в її неповтор
ній динаміці, відображення її прагнень і звершень. Знімки представля
ють найважливіші досягнення періоду, головні будівлі першої столиці.
В об'єктив поруч із супермодерними новобудовами ненавмисно по2

all of them were made in the period from 1925 to 1936, during an in
construction

of

the

new

governmental

centre

and

gigan

tic Kharkiv industrial complex. The photos were taken following the
burning scent, right after the end of the construction, or even directly
at the working moments of building process. In old pictures, one can
see living evidence of that epoch in its unique dynamics, a reflection
of its aspirations and achievements. The pictures represent the most
important accomplishments of the period as well as the principal

трапили куточки губернського Харкова, що відходить. Із властивою
фотографії точністю представлено людей, чиєю важкою працею зводили
ся архітектурні шедеври; техніку, незвичну для сьогоднішнього погляду, і
загалом — епоху кінця 1920-х — початку 1930-х років у її живому, неприкрашеному вигляді.

buildings of the first capital city. The sights of the provincial Kharkiv
which is fading away, inadvertently were captured with the lens of the
camera. The people who have been toiling over the erection of the
architectural masterpieces, technology, which seems to be unusual for
a contemporary eye, the epoch as it was of the late 1920-s — the early
1930-s are vividly captured in the pictures with a precision being typ

Буквально кожен знімок із наведених альбомів заслуговує на ґрунтов

ical of photography.

ну розповідь, — іноді на захоплену, іноді драматичну або романтичну.
Literally, each photo from the mentioned albums deserves a well-ground
Ми бачимо таке знайоме і водночас незнайоме місто — це цікаві

ed story, which, some time, can be exciting, and other time can be dra

і дуже сильні кадри.

matic or romantic.

Вдивіться у дивовижні світлини на сторінках «Харків будує», «Май

We can see the city that seems to be familiar and unfamiliar at a time.

дан Дзержинського», уявіть собі футуристичну фантазію, мистець

Those are captivating and very powerful shots.

кий хист і водночас міць тверезого інженерного розрахунку наших
земляків, які в ті бідні повоєнні роки зводили заводи, лабораторії

Take a close look at the fascinating pictures on the pages titled Kharkiv

та палаци нової української столиці і вже розпочали в ній будівниц

Is Building, Dzerzhynskyi Square, just imagine a futuristic fantasy, ar

тво

tistic talent and, at the same time, the might of a sober engineering

найбільшого

в

світі,

найсучаснішого,

реально

фантастичного

Театру масової музичної дії.

calculation of our fellow countrymen, who constructed the plants, lab
oratories and palaces of the new Ukrainian capital city in those poor

У цих світлинах та кресленнях ви знайдете багатющу поживу для

postwar years and had already begun building the Theatre of the Mass

думки і почуттів, відчуєте гіркоту докору, а головне — почуєте ви

Music Performance, which is the largest in the world, the most contem

могливий виклик цієї історії до нас, нащадків, теперішніх власників

porary one, and, truly, a fantastic establishment.

і користувачів архітектурних див СТОЛИЦІ КОНСТРУКТИВІЗМУ.
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