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Анна Вероніка Вендлянд

Українське мовчання*

У середині 1990-х, живучи у Львові й працюючи над дисертацією про 
галицьких русофілів, я їздила до Жовкви — разом з Деном Уновскі, аме-
риканським колеґою єврейського походження, і своїм чоловіком Романом 
Осадчуком (який має галицько-українське й польське коріння, але народив-
ся в Одесі й ріс у Києві). Після тривалої поїздки потягом ми відвідали центр 
міста з його бароковими аркадами, подивилися Замок, який перебував у 
доволі жалюгідному стані, і прогулялися до решток синагоги в типово міс-
цевому ренесансному стилі, де було повно сміття, а довкола лежали на 
тра ві люди й пили пиво та квас. Потім ми спробували відшукати пам’ят-
ник убитим євреям Жовкви, але в місті не було жодного покажчика чи бо-
дай якогось натяку на його існування, тож і знайти його здавалося не-
реальним. Нам довелося розпитувати людей, але більшість не знали, як 
туди дістатися. Здавалося, їх більше цікавило, чому цей гурт західно-схід-
них туристів хоче потрапити «туди». Люди ще могли зрозуміти, чому євреї 
хочуть знайти це місце, але те, що не-євреї і євреї йдуть «туди» разом, їх 
вочевидь дивувало. Врешті-решт одна літня жінка показала нам шлях, і в 
лісі неподалік ми знайшли майже повністю зарослу місцину, розташовану 
за занедбаною огорожею зі знаком заборони входу, — то була якась «вій-
ськова зона». Додому ми поверталися в пригніченому настрої: через за-
недбаний стан міста загалом, яке тоді постраждало від економічного за-
непаду ранніх пострадянських років, і стан меморіяльних місць зокрема. Нас 
вразило, наскільки байдужою була громадськість Жовкви до речей, які вона 
вочевидь вважала «не своїми». Не менш прикро вражала й неспроможність 
забезпечити бодай «пристойне поховання» жертв, про яке просив у своїй 
праці проф. Бартов.

Хоч ми всі походили з дуже різних родин і мали різні біографії та при-
чини відвідати це місце, спільним для кожного було відчуття, що в цьому 
небажанні зустрітися з минулим та його рештками є щось неприпустиме. 

* В основу публікації покладено виступ на міжнародній науковій конференції «Міська 
єврейська спадщина та історія Центрально-Східної Європи» (29–31 жовтня 2008 року), 
організованій Центром міської історії Центрально-Східної Европи у Львові.  
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З нашого боку то було радше відчуття універсальних цінностей, таких як 
людське співчуття, ніж результат ретельного аналізу причин замовчуван-
ня в Жовкві: радянської деформації, відродження націоналізму, традицій-
ного антисемітизму чи просто підсвідомого, але дієвого бажання змученого 
суспільства забути про свої невдачі й провини.

Готуючись до цієї конференції, я згадувала Жовкву — а надто коли 
читала книгу Омера Бартова про «зникомі сліди єврейської Галичини», на 
якій базується його стаття. З часів нашої поїздки минуло більше десяти 
років. За цей час українське суспільство зазнало разючих змін під впливом 
економічної трансформації, посиленого спілкування з західними сусідами, 
розширення ЕС на країни Центральної і Східної Европи. Воно пережило 
інтермецо ейфорії громадянського суспільства — Помаранчеву революцію 
і подальшу втрату ілюзій щодо демократичного майбутнього України. 
В результаті українські соціяльні ідентичності вкрай фраґментовані й 
багатогранні: від крайнього націоналізму до ліберально-космополітичної 
евро пейської ідентичности та ототожнення себе з «радянським грома-
дянином».

Фактично переважна більшість української культурної й політичної 
еліти досі переживає перехід 1990-х — від радянсько-українського пат-
ріо тизму (суміші ксенофобського східнослов’янського шовінізму, ко му-
ністичної ідеології та псевдофольклору) до спрощеної націоналістичної 
ідео логії. Результатом цього переходу є пам’ятники Бандері, називання 
ву лиць іменами діячів ОУН і насипи в пам’ять про героїв УПА по всій 
Галичині, які привернули увагу проф. Бартова під час його мандрівок. 
З другого ж боку, нове покоління, що поступово набуває впливовости в 
культурних і наукових інституціях, чимало зробило для переосмислення 
ідентичности українців і усвідомлення фактів колективного минулого, 
які раніше сприймалися як «Інші», Чужі, «не Наші» чи які просто були 
табуйовані радянською владою.

Передусім це стосується транскультурних чи мультикультурних під-
ходів до міської історії в урбаністичних центрах України, що включає в 
себе нову позицію щодо єврейського аспекту в урбаністичному просторі й 
історії. Наприклад, у Львові це проявилося в заснуванні таких організацій, 
як журнал «Ї» з його принциповою турботою відродити цікавість до по-
ліетнічного минулого Галичини і повторно опублікувати забуті га ли-
цькі голоси, в діяльності видавців «Центр Європи» чи нещодавньому від-
критті Центру міської історії у Львові та виставки «Wo ist Lemberg?» (Де 
Лемберґ?), організованої в Берліні, а тепер і у Львові українськими, єв-
рейськими й німецькими культурними діячами та митцями. Що стосується 
здобутків у цілому, варто зауважити швидке зростання кількости укра-
їнських перекладів головних теоретичних праць із історії культури і су-
спільних ідентичностей, а також поступ єврейських студій — майже з 
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нуля до разючих результатів1. Крім того, «ревізіоністські» й територіяльні 
школи української історії, що представляють її як історію України (а не 
винятково як історію українців) і здійснюють переоцінку ролі неукраїнців 
у історії України, вільно посилаються на наукові дослідження з суміжних 
дисциплін (полоністики, юдаїки, сходознавчих студій) і таким чином 
відроджують традицію, що існувала вже в міжвоєнній Україні, але пізніше 
була придушена.

Таким чином, порівняно з 1990-ми, було підготовлено значно кращий 
ґрунт для дискусій щодо причин замовчування і стратегій проголошення 
явища «Іншим», якщо воно не вписується у наратив. За моїми власними спо-
стереженнями, впродовж останніх років значно поліпшилися передумови 
для відкритого діялогу між українцями та не-українцями стосовно минуло-
го України (а отже, й спадку євреїв і білих плям в українській історії щодо 
співучасти українців у масових убивствах, організованих нацистами).

Проте, поки східноевропейці роблять неабиякі успіхи в просуванні до 
міжнародних стандартів, їхні західні партнери часом воліють дотримувати-
ся звичних форм міркування про них (а не разом з ними). На жаль, цей 
метод розмовляти «про» замість розпочати діялог «з» контрпродуктивний 
до самої мети діялогу й взаємовизнання, а надто якщо в таких дослідни-
цьких розвідок є величезна потреба у Східній Европі.

Чудовим прикладом такого невдалого діялогу є книжка й стаття проф. 
Бартова. Що стосується аналізу недбалого ставлення до пам’ятників єв-
реям, він бездоганний. Вони є до болю необхідним дзвоником тривоги, 
що закликає негайно звернути увагу на проблему, поки ще не остаточно 
зникли сліди, особливо в провінційних містечках. Тож, знаючи, що книжку 
здебільшого адресовано англомовній читацькій авдиторії, я б охоче ре ко-
мендувала якнайшвидше перекласти її українською. Але також я б ра  ди-
ла переглянути й переосмислити багато фраґментів, що стосуються «ук-
раїнців» чи (західно)українського суспільства.

Метод проф. Бартова — це яскравий приклад поширених на Заході 
маніхейських поглядів на вкрай складні історичні процеси, що відбувалися 
в зонах імперій і диктатур загалом та в українському випадку зокрема. 
Олександр Мотиль назвав таке мислення «бінарним»2, маючи на увазі 
поняття, що виникло в результаті поступового перетворення Голокосту з 
унікального історичного факту, котрому приділяли замало уваги у повоєнні 
роки, на сакралізований наратив у США, Німеччині та Ізраїлі, починаючи 
з кінця 1960-х років. Таке бінарне ставлення, за Мотилем, розкриває ко-
лективні образи скривджених і кривдників, які начебто не змінюються в 

 
1 Фінберг Л. Збирання єврейської спадщини в Україні 1991–2008 // Виступ на 

конференції «Міська єврейська спадщина та історія Центрально-Східної Європи» (Львів, 
29–31 жовтня 2008 року).

2 Мотиль О. Чому можливий бар «КҐБ»? // Критика. 2008. № 6. С. 10–15.
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ході історії та навіть у ретроспективі, таким чином уможливлюючи про-
ведення неперервних ліній від, наприклад, лютеранського й козацького ан-
тиюдаїзму до Гітлера, Гайдриха та українських дем’янюків, що служили в 
нацистських таборах. 

Схоже, саме це й відбувається з українським суспільством, якщо віри-
ти статті й книжці проф. Бартова. Українці у нього майже завжди виступають 
як кривдники чи нащадки кривдників, які мають на меті знищити докази 
злочинів своїх батьків і дідів, аґресивно стираючи з української території 
й історії всі не-українські сліди. Щоб підкріпити своє бачення параноїдаль-
ного, монолітного й антисемітичного колективного образу, який слугує для 
одного-єдиного проєкту — етноцентричної розбудови української нації, 
автор детально розглядає екстремістські західноукраїнські мікропартії і 
малозрозумілі антисемітські памфлети3 як вихідні дані, що репрезентують 
українське суспільство в цілому. Як це сформульовано на суперобкладинці 
книжки: «[…] віднедавна незалежна Україна з її населенням людей етнічно 
очищених і просякнутих антисемітизмом, [яке] відтворило своє минуле 
шляхом придушення будь-якої пам’яті про його [sic!] жертв». За цією 
логікою середньостатистичний західний читач має зробити висновок, що 
вбивства й чистки в Галичині здійснювали не нацисти й не НКВС, а ук-
раїнське «населення»4.

Відповідно, факти, що не вписуються в цей бінарний наратив (навіть 
історичні обставини інших епох), автор до уваги не бере. До таких фак-
тів можна зарахувати згадані вище ініціятиви й події в нинішньому плю-
ралістичному українському суспільстві — крім хіба що кількох згадок, 
на приклад, відсилання до критичних ремарок Ярослава Грицака щодо ме то-
дів придушення пам’яті в українських родинах5.

Іншим прикладом є реактивна зміна мультиетнічної урбаністичної па-
м’яті, зокрема усунення українського (русинського) аспекту з короткого 
огляду історії Львова. Це має особливе значення, адже тісне співіснуван-
ня премодерних польських, єврейських, вірменських і русинських громад  
та артефактів — це марка мультикультурної спадщини міста, відмирання 
якої є темою книжки Бартова. Прикро, але англомовному читачеві від-
мовляють у віртуальній прогулянці завдовжки кількасот метрів від старих 
єв рейських і вірменських кварталів Львова до русинського, де розташовані 
сла ветна вежа Корнякта і Успенська церква, будівництво якої фінансували 
православні воєводи-волохи, а плануванням займалися архітектори, що 

3 «Соціял-національна партія» і тернопільська газета правих сил «Не здамось».
4 Підставою для цього узагальнення можуть також слугувати записи про особливе 

заповзяття, з яким українці вбивали євреїв у погромах під час гітлерівської окупації, 
наприклад, у Тернополі в липні 1941 («На тому етапі, поки німці стріляли лише чоловіків, 
українські погромісти різали і жінок з дітьми»), чи свідчення євреїв-очевидців про те, що 
українці «гірші за німців».

5 Bartov O. Erased. P. 89f.
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вчилися в Італії, чи Ставропігійський інститут, у якому розташовувалася 
одна з найстаріших друкарень у Східній Европі (що працювала аж до ра-
дянських часів); не кажучи вже про те, що достатньо побіжного погляду 
на вулицю Руську, щоб побачити одну з найкрасивіших сецесійних споруд 
Львова, де колись містилася русинська страхова компанія. Єдиною згадкою 
про русинів до 1900 року є «посилення утисків (польської культури у 
Львові) з боку русинського/українського націоналізму»6. 

Для мене, історика Галичини, це щось нове стосовно політичних сил 
у Галичині ХІХ ст. Насправді ж саме польська елітна культура, адмі-
ністративна мова, патріотична символіка й економіко-політичний потен-
ціял виражено домінували в австрійському королівстві між 1867 та 1914 
роками. «Утиски» русини могли чинити (та й то сумнівно) хіба що в пер-
шому десятилітті ХХ ст., коли доба універсального виборчого права і 
масової політики мобілізувала демографічну більшість русинів у сільській 
місцевості — не кажучи вже про те, що панівними тенденціями в українській 
ідеології тоді був не просто «націоналізм», а передовсім аграрний соція-
лізм і національна демократія. 

Що стосується пам’яті про євреїв, то навіть спроби українців та євреїв 
протистояти забуттю показано у дусі in dubio contra reo7. Українці хочуть 
зберегти картини Бруно Шульца в Дрогобичі і не дають вивезти їх до Яд 
Вашем? Вони вочевидь хочуть «присвоїти» собі те, що їм не належить. 
На меморіяльній дошці у Львові євреїв не названо жертвами прямо? 
Через побоювання, що це збурить «ще більшу хвилю» антисемітизму 
(тобто антисемітизм тут буяє, більшою чи меншою мірою). Однак у тому 
ж самому абзаці автор стверджує, що «місцеве населення тепер вважає 
жертв… своїми, а не членами групи, яку майже знищили не лише як живий 
організм, але й як спогад»8.

Я розумію, що автор має цілком леґітимну мету: точність мовного 
вираження, що є принциповою передумовою для встановлення історичного 
факту. Події, скривджених і кривдників слід скрупульозно описувати, а не 
напускати туману чи відбуватися евфемізмами. Попри це, однакові високі 
стандарти точної й диференційованої мови слід застосовувати до всіх 
сторін, у тому числі до історичного і сучасного українських суспільств. 
Поза тим, лишається нерозв’язаним питання: чи повинні ми журитися 
через те, що українські люди врешті-решт вирішили оголосити єврейські 
жертви «своїми»? І якщо так — то чи вони чинять так переважно тому, що 
хочуть відвернути увагу від того, що «вони» співпрацювали з нацистами? 
Чи краще буде, якщо вони й далі відхрещуватимуться од євреїв і не 

6 Ibid. P. 14.
7 «Сумніви свідчать проти обвинуваченого» (лат.) (Прим. пер.)
8 Bartov O. Last Traces of Jewish Galicia: Why are They Vanishing and Should They 

be Saved?  (рукопис виступу на конференції «Міська єврейська спадщина та історія 
Центрально-Східної Європи» (29–31 жовтня 2008 року). P. 8. 
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вважатимуть їх учасниками «своєї історії»? А хіба не це ставлення до чо-
гось як до «не-нашого» було причиною, яка впродовж десятків років 
стримувала громадськість від кроків до збереження культурної спадщини 
євреїв?

***
Дід мого чоловіка, Ілля (тобто Ілія, Елайджа), для рідні і друзів — 

Ілько, був селянином з найдальшого південно-східного куточка Галичини, 
Городенського району біля Коломиї. Він помер, коли йому ледь виповнилося 
сорок років, бо потрапив між жорна двох тоталітарних систем. Спершу, 
у вересні 1939 року його забрали до польського війська, невдовзі він 
потрапив у полон, пережив нацистський арешт і трудове рабство як вій-
ськовополонений. Під час хаосу, коли німці відступали, він зумів утекти 
до рідного села, але там його відразу заарештували Совєти й депортували 
на Урал, за те, що він перебував під «впливом фашистів». Його син Петро 
втік з рідного села в 1950-х на даху потяга, який привіз його в Одесу. Там 
він вивчав українську й російську літератури та став поетом, а згодом 
перекладачем совєтської поезії з їдишу на українську.

Його син і онук відвідали занедбані могили сусідів Елайджі, євреїв-
галичан. Історія цього українського Елайджі доволі типова для повоєнних 
совєтських українських родин. Це історія людей, що силкувалися вижити 
між нацистською окупацією і сталінським терором. Багато хто з них 
справді робив вибір на користь українського націоналістського руху чи 
вирішував стояти осторонь, брати участь чи отримувати опосередковану 
вигоду від масових розправ, що їх чинили нацисти над їхніми сусідами-
євреями. З другого боку, необхідно зазначити, що більшість українців 
вирішили інакше і не брали участи у звірствах нацистів. Варто лишень 
згадати, скільки українських совєтських солдатів і цивільних загинуло на 
фронтах, на примусових роботах у Німеччині та в партизанській війні.

Крім того, в повоєнні роки українське суспільство було частиною Ве-
ликого суспільства «шептунів», яке Орландо Файджес [Orlando Figes] вра-
жаюче описав у своїй останній книжці9. Людина в цьому суспільстві в часи 
диктатури мусила мовчати майже про всі аспекти свого досвіду: про долю 
українських військовополонених і остарбайтерів, про євреїв як головних 
жертв нацистської окупації в Україні, про заарештованих і депортованих 
членів родини. Навіть характер української колаборації спотворювали й 
замовчували, хоча її часто згадувала совєтська пропаґанда, щоб зганьбити 
всі спроби (в тому числі й суто культурні) українців відстояти свої права. 
Тому що ця пропаґанда, хоч і таврувала бандерівців як зрадників і фашистів, 

 
9 Figes O. The Whisperers. Private Life in Stalin’s Russia. London – New York, 2007.
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мовчала про єврейських і польських жертв українських колабораціоністів і 
партизанів. У цій атмосфері спотвореного дискурсу багато західноукраїнців 
зберегли (потай) ідеалізований образ українських партизанів як єдиної 
сили, що боролася за спільну людську справу, як проти німців, так і проти 
росіян. Це тривало, з короткою перервою на відлигу 1960-х, аж до кінця 
Совєтського Союзу.

Таким чином, після 1990 р. українське суспільство побачило на місці 
історії України майже суцільну білу пляму — незалежно від того, була то 
«наша» чи «їхня» історія, всі історії було спотворено й занехаяно. Майже 
не існувало історичної інформації, крім чуток, пропаґанди, відроджених 
національних леґенд та інформації, що передавалася пошепки, про всі 
випадки насильства на території України — про сталінські чистки, Великий 
голод 1932–1933 років, про нацистські місця масових розстрілів та про 
повоєнні переслідування.

Саме на це слід звертати увагу, аналізуючи мовчання українців, 
туманну мову і білі плями на меморіяльних дошках. Громадяни Совєтського 
Союзу — як українці, так і вцілілі євреї — користувалися цією мовою довгі 
десятиліття, тому що будь-яка інша мова загрожувала тюрмою чи навіть 
чимось гіршим. Як відомо зі світового досвіду (не лише в постдиктаторських 
системах, але й у «старих» демократіях), має проминути чимало поколінь, 
перш ніж травматичні події в історії отримають належне висвітлення й 
дослідження, а надто якщо це стосується меншин (часто-густо зниклих). 
Можна навести безліч прикладів з таких країн, як Німеччина, Австрія, 
Іспанія, Польща, Чеська Республіка — чи американське суспільство в сто-
сунку до корінних і афроамериканців. Однак досвід показує, що увага гро-
мадськости й діяльність, спрямована на подолання несправедливости, мо-
жуть покласти край мовчанню.

На очах у західної публіки, яка тепер виявляє неабияке зацікавлення 
до української політики щодо пам’яті, Україна здійснила стрибок від 
совєтської диктатури до доволі нестабільного межового стану. Я вважаю, 
що потрібно дати українському суспільству той самий час, який знадобився 
іншим суспільствам, щоб обговорити свої травми, замовчування й неба-
жання розбиратися з власними злочинами. Це буде коректно і чесно. 
Якщо прийняти цю передумову справедливої дискусії, стане значно легше 
налагодити діялог щодо білих плям в історії України. Для цього кожній зі 
сторін переговорного столу потрібно докласти чималих зусиль, а також 
позбутися освячених віками кліше.

Не-українці мають позбутися стереотипів всюдисущого українського 
антисеміта і звернути нарешті увагу на колективну травму українців. А 
для українців, особливо в Галичині, найперше завдання — зацікавитися 
станом єврейських меморіялів. По-друге, разом з єврейськими громадами 
реґіону обговорити тексти про них. Ніхто не говорить про меморіяли, 
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«куди людям подобається ходити»10 – авжеж, на історичних мінних полях 
України треба мати силу волі, щоб «туди піти» й подивитися в лице 
дошкульним фактам. Для початку було б величезним здобутком, якби 
галичани, які люблять називати себе «більшими европейцями» порівняно 
зі своїми співвітчизниками з Центральної України, зробили один справді 
европейський і просто людський учинок: очистили священні місця від 
бруду й довели їх до пуття. 

                                                                      Переклала з англійської 
Олена Любенко

Anna Veronika Wendland

ukrainian Silence
According to Wendland, the preconditions for launching an open dialog between 

Ukrainians and non-Ukrainians concerning Ukraine’s past have considerably improved 
in recent years. Nevertheless, some Western commentators still follow the usual thought 
patterns about Eastern Europe instead of initiating a dialog with it. Bartov’s book is 
a prime example of this type of unsuccessful dialog. Before the eyes of the Western 
public Ukraine made the jump from Soviet dictatorship to a rather unstable marginal 
condition. The reviewer believes that Ukrainian society should be afforded the same 
amount of time that was given to other societies in order to discuss its traumas, silences, 
and unwillingness to make sense of its crimes. This stance should be accepted as a 
precursor to a just discussion. In Wendland’s view, non-Ukrainians must rid themselves 
of stereotypes relating to the ubiquitous Ukrainian anti-Semite and, finally, to start 
focusing attention on the Ukrainians’ collective trauma. The first task of Ukrainians, 
particularly in Galicia, is to begin taking an interest in the state of Jewish memorials and 
discussing this question with Jewish communities in the region.

 
 

10 Як висловився тогочасний канцлер Німеччини Гергард Шрьодер під час обговорен-
ня планів будівництва Меморіялу Голокосту в Берліні.




