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Німецький підрозділ Українською - Львів, польською - T.wów, на їдиш та німець-
кою • Lemberg. Для українців - найважливіше місто Західної Укра-
їни, для поляків - місто, «завжди вірне» Польщі, для євреїв - центр
громадського життя. Після розпалу Австро-Угорщини 1918-1919 pp.
почалася боротьба за столицю краю • Львів, яка закінчилася пере-
могою поляків. У міжвоєнний період часіипа українців вважала
польську владу нелегітимною. Натомість серед поляків пошире-
ним u гало переконання u нелояльності українців, а почасти і єв-
реїв щодо Речі Посполитої.

До початку П світової війни Львів був багатокультурною цен-
тральноєвропейською метрополією, єдиним містом в Європі
ч трьома катедрами: греко-католицькою, римо-католицькою та ві-
рменською. У міжвоєнну добу, попри формальну рівність, поля-
ки становили привілейовану групу громадян Речі Посполитої. Таке
становище українців, білорусів, євреїв стало пропагандистським
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приводом для вторгнення Червоної армії у вересні 1939 року.
Кремль подавав свою участь у розчленуванні Польщі як захист
місцевого населення, хоча насправді анексія Західної України і За-
хідної Білорусії була безпосереднім наслідком пакту Ріббентропа-
Молотова.

1 вересня 1939 підрозділи вермахту вторглися на територію Речі
Посполитої, а згодом, 17 вересня, її кордони перетнула Червона ар-
мія. Вересень 1939 р. був для поляків початком національної тра-
гедії, центральним символом якої став розстріл НКВС 22-х тисяч
полонених польських офіцерів у Катині. Радянська влада намага-
лася легітимізувати анексію: провела з цією метою 22 жовтня 1939
року «вибори», а 26-29 жовтня - Народні збори Західної України,
які звернулися з проханням про приєднання до СРСР. Радянська
влада утверджувалася передовсім з допомогою репресій, на-
магаючись знищити не лише підпільний рух, а й усі «підозрілі
елементи». Загроза репресій постійно супроводжувала корін-
них мешканців міста, а також втікачів з німецької зони окупа-
ції, які опинилися у Львові.

^^Для українців приєднання Галичини і Волині до Української
РСР означало не стільки «возз'єднання», про яке говорила пропа-
ганда, скільки кінець громадянського суспільства та початок ре-
пресій, що охопили спочатку еліту, погім - членів підпілля; згодом
карався будь-який акт спротиву. У новій, лише формально укра-
їнській, по сутіж - радянській адміністрації, корінні українці не
допускалися до керівних посад, на які призначалися винятково
прибульці зі Сходу. Український досвід 1939 1941 pp. можна ви-
значити як «розукраїнення українською», себто совєтизацію під
гаслом українізації. Афористично висловився про це композитор
Станіслав Людкевич: «Нас визволили - і нема на то ради».

Ставлення євреїв до нової влади визначалося перш за все тим,
що вона була порятунком від нацистів. Певна частина, особливо
молодь, щиро раділа встановленню радянської влади, але біль-
шісіь, зокрема, релігійні євреї, дистанціювалася від неї. Львівські
євреї, а надто ж - єврейські біженці із центральної Польщі, також
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зазнали репресій та депортацій. Однак на тлі пізнішої трагедії Год
локосту період 1939-1941 pp. у пам'яті євреїв закарбувався як вішІ
носно спокійний.

Протягом 21 місяця більшовицької влади місто змінило свої об-
личчя. Унаслідок репресій довоєнні національні та суспільні елі-
ти припинили своє Існування. Львів втратив свій традиційний*-
міщансько-інтелігентський характер. Націоналізація промисло-
вості, торгівлі та банків, запровадження рубля як грошової оди-
ниці з курсом, винятково невигідним для корінних мешканців та
вигідним для прибульців, призвели до зубожіння населення. Пе-
реслідування релігійних громад додатково послабили громад-
ськість Львова.

Трагічний досвід совєтизації не об'єднав, а ще більше роз'єднай
мешканців Львова. Радянська влада провокувала міжетнічні ан-
тагонізми, в різні періоди фаворизуючи одних і - відповідно - пе-
реслідуючи інших. Були, звичайно, й випадки солідарності, коли
всупереч усьому представники різних груп рятували одні одних.

Кінець радянської влади і початі; німецької для мешкан-
ців Львова був особливо трагічним. ІІКВС знищило кілька тисяч
в'язнів у львівських тюрмах, а нацисті и, звинувативши у цьому зло-
чині євреїв, спровокували українське населення до погрому. Гес-
тапо арештувало і розстріляло польських професорів. Крім того,
після спроби проголошення української держави, Гестапо арешту-
вало лідерів ОУН-Б.

Л ьвіе.сь ки i-ifcv н і Rene и-'і с

Підрозділ НКВС

Відкриття львівських тюрем



Протягом 1939-1945 pp. Львів втратив бл. 80% свого давнього
тселегшя. Більшість місцевих сиреїв загинула у Голокості. Ста-

лінський режим депортував поляків. Більшість української еліти
була репресована або рятувалася втечею па Захід.

У колективній свідомості значної частішії українці is, як і біло-
русів та росіян, події 1939 -І94І р. відступають па другий план
порівняно з періодом 1941-1945 pp. Однак значення цих подій
А. #_ *_* г*^ ^"^ л л *- * ^ шл^ Г і' ' ^ » ^ ь - - - - — — -і - - ГГ — ' — - — - -ті

годі недооцінювати. Для українців та поляків, як і для інших на-
дій регіону, цей тпяі-ічнийоюсвітГ став піл т у н т я ^ ш о з ш і й ного

руху, що врешті-решт у 1989.-И 1 pp. покш
іичній системі.

інець комушс-

Сьогодні Львів - культурний центр незалежної України Із понад
700-тисячним населенням, 90% якого становлять українці. Львів
зумів відновити свій багатокультурний характер. Цс місто, в якому
Захід і Схід таки зустрічаються.

Ця виставка - спроба розказати трагічну історію Львова періоду
1939-1941 pp., що поєднує розрізнені три пам'яті: українців, поля-
ків, євреїв.

др іст. н. Рафал Внук, др іст. н., проф. Ярослав Грицак,
др філ. и. Оля Гнатюк

Панорама Львова
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