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The City that did (not) Survive

Меморіальні заходи до 75-ї річниці ліквідації гетто та Янівського концтабору у Львові 
Березень – Грудень 2018 року

Я заплющив очі, щоби не бачити смерті моїх братів, синів мого міста... Як їх мордують кати і як 
вони гинуть злою і жорстокою смертю... І я заплющив очі і покликав місто моє, щоби постало 
переді мною, моє місто і всі його мешканці, і всі його синагоги... Один за одним люди мого міста 
почали зникати. А я не побіг за ними, адже я знав, що людські думки не сягають того місця, 
куди вони йдуть.

Шмуель Йосеф Агнон
Письменник, нобелівський лауреат 1966 р.

Шмуель Йосеф Агнон мав повне право назвати своїм не одне місто, і Львів у їх числі. Він написав ці 
рядки через тридцять років після того як єврейський, власне його, Львів спопелів у полум’ї Голокосту. 
Третина міського населення була вбита в розстрільних ямах Лисиницького лісу, газових камерах 
Белжецу чи бараках на Янівській, ті ж хто залишився в живих – і євреї, і їх неєврейські сусіди – були 
приречені ще довго гоїти рани, приховувати пережите від інших та самих себе, спілкуватись мовами 
прокльонів і вдячності. Паралельно змінювався міський пейзаж, затирались сліди життя і загибелі 
єврейської громади, перейменовувались та руйнувались вулиці, площі, будівлі, вражені метастазами 
екстремального насильства, так, наче, можна не здригнутись від слова “Янівська“ – не просто одна з 
вулиць, але місце табору примусових робіт, умови в якому колишні в’язні порівнювали з нацистськими 
концтаборами. Примус до забуття – теж складова Голокосту у Львові, а збереження пам’яті про тих, 
кого намагались назавжди викреслити з історії міста – не тільки спротив ненависництву, а й виклик 
для сучасних мешканців.

У 2018 році низка інституцій об’єдналась для проведення різноформатних меморіальних заходів, 
зосереджених на травматичній темі Голокосту львівських євреїв, у спробі запропонувати академічні, 
мистецькі, комемораційні лінзи для того, аби роздивитись місто, яке (не) пережило.

БЕРЕЗЕНЬ

06.03.2018
18:30
Центр міської історії
Лекція др. Вайтмана Беорна “Між колючим дротом: Янівський табір у центрі Голокосту у Галичині“

КВІТЕНЬ

24.04.2018
18:00
Музей “Територія Терору“ 
Вечір поезії з Маріанною Кіяновською, авторкою збірки “Бабин Яр“  

19-20.04.2018
Факультет культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка
Конференція “Єврейська культура в Україні: ужиткове і театральне мистецтво“

11-25.04.2018
Центр міської історії
Семінарський курс проф. Рейчел Стівенс “Дискусії про меморіали в США і Європі: можливості для 
України“

ТРАВЕНЬ

24.05.– 2.09.2018
Центр міської історії 
Виставка “Ключ до міста: три способи уявнити єврейську спадщину у Львові“

Х Міжнародний фестиваль єврейської музики “LvivKlezFest 2018“

20.05.2018
11:00 
Вул. Гнатюка, 1 (початок екскурсії)
Екскурсія по Краківському передмістю: 1890-1946 рр. 

27.05.2018
11:00 
Львівський театр опери та балету (початок екскурсії) 
Екскурсія по Краківському передмістю: 1900-1943 рр. 

15.05. – 10.06.2018
14:00
Львівський історичний музей
Виставка “Євреї – народ книги“ 

28.05.2018
18:00
Перший український театр для дітей та юнацтва
Вистава “Гетто“ 

09.06.2018
14:00
Простір Синагог 
Концерт-молитва у виконанні Алексея Розова, ансамблю “Varnitshkes“, “Шейне-Мейделах“, 
квартету Львівського органного залу

ЧЕРВЕНЬ

12.06.2018
18:00
Музей “Територія Терору“ 
Прем’єра документального фільму “Де-фак-то“ і дискусія “Як суспільства пам’ятають? Історія і 
ритуали вшанування Другої світової у Львові“ 

06-11.2018
Локації: площі Ринок, Маркіяна Шашкевича, св. Теодора,  проспекти Свободи, Чорновола, вулиці 
Вітовського, Грабовського, Університетська, Шевська, Староєврейська, Шевченка/Татарбунарська 
Вулична виставка “Львів, Lwów, , Lemberg’43: Місто (не)пам’яті“

ЛИПЕНЬ

02.07.2018
16:00
Музей “Територія Терору“
Круглий стіл “Пам’ять та комеморативні практики у міському публічному просторі“

01-03.07.2018
Музей“Територія Терору“, Центр міської історії 
“Місця пам’яті“: воркшоп з Ізраїльськими друзями України 

СЕРПЕНЬ

08 – 09.2018
Музей “Територія Терору“ 
Виставка “Голокост у Львові: 1941-1944“

ПРОДОВЖЕННЯ ПРОГРАМИ У ВЕРЕСНІ

Адреси локацій: 
Меморіальний музей тоталітарних режимів “Територія Терору“ – просп. Чорновола, 45г
Центр міської історії Центрально-Східної Європи – вул. Богомольця, 6
Простір Синагог – вул. Староєврейська, 37
Львівський будинок органної та камерної музики – вул. Степана Бандери, 8 
Перший український театр для дітей та юнацтва – вул. Гнатюка, 11 
Львівський історичний музей – площа Ринок, 6

Організатори

Координатор: Музей “Територія Терору“
За участі Центру міської історії

За підтримки 
Львівської міської ради

Партнери
Всеукраїнський єврейський благодійний Фонд “Хесед – Арьє“
Благодійний фонд Брей Бріт “Леополіс“ імені Еміля Домбергера
Львівський будинок органної та камерної музики

Окремі події у співпраці
Львів – місто літератури ЮНЕСКО 
Факультет культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка
Ізраїльські друзі України

Медіа-партнери 

Контакти 
Богдана Тараніна, Музей “Територія Терору“ 
+38 095-938-21-74, e-mail: taraninabogdanna@gmail.com


