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ІВАН ХиМКА

ДОСТОВІРНІСТЬ СВІДчеННЯ:
РеЛЯцІЯ РУЗІ ВАґНеР ПРО ЛЬВІВСЬКий ПОГРОМ ВЛІТКУ 1941 р.

В іншій публікації1 я вже звертав увагу на конкретний випадок, коли укра-
їнський історик не визнав за достовірні джерела свідчення євреїв, які пережили 
Голокост на території України, а натомість перебільшував значення докумен-
тів офіційного характеру, ще й використовував останні без критичного аналізу 
їхньої вірогідності2. У даному випадку, мені здавалося, йшлося про те, щоб 
вилучити з джерельної бази такі джерела (свідчення євреїв), які б вказували 
на вбивство євреїв українськими націоналістами (ОУН, УПА) під час Другої 
світової війни. З другого боку, йшлося також про те, щоб дати перевагу саме 
таким джерелам (документам, які походили із власне націоналістичних струк-
тур), які б заперечили або принаймні замовчували б співучасть націоналістів 
у винищенні єврейського населення.

Мені вже доводилося зустрічатися з подібним трактуванням джерел у 
розмовах і виступах інших істориків з питань мордування українськими 
націоналістами поляків на Волині 1943 р. Мовляв, тексти, які походять від 
польських жертв, це – «тільки реляції», та немає «документа», яким націо-
налістичний провід давав наказ забивати польське населення. Такий підхід 
до джерел применшує злочини тих сил, з якими історик солідаризується 
або навіть ідентифікує себе, оскільки дає почути передусім пояснення ви-
конавців, водночас марґіналізуючи голоси їхніх жертв. Але навіть історики,  
які не мають жодних симпатій до ОУН і УПА, неадекватно користуються 
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1 Курило Т., Химка І. Як ОУН ставилася до євреїв? Роздуми над книжкою Володимира В’ятровича 
// Україна модерна. – 2008. – ч. 13 (2). – С. 260–261.

2 Переважну частину джерел, на підставі яких написано статтю, автор отримував упродовж 
останніх шести років від проф. Джеффрі Бурдса (Jeffrey Burds). Мої спроби переконувати 
його бути співавтором цієї статті не вдалися. Натомість він дав мені дозвіл друкувати її,  
за що я йому щиро дякую. ©
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свідченнями євреїв, що пережили Голокост3. Намагаючись якнайоб’єктивніше 
підійти до проблематики, вони часто мають сумніви щодо статусу таких 
джерел, як свідчення, спогади, реляції, особливо коли йдеться про таку 
дражливу тему, як Голокост в Україні. До якої міри можна їм довіряти? 
Якою є їхня специфіка як джерела? Нещодавно Карел Беркгоф звернув ува-
гу на цю проблему, опублікувавши чудовий аналіз різних у часі свідчень 
Діни Пронічевої про розстріл євреїв у Бабиному Яру та її втечу звідти4.  
Автор намагатиметься йти тим самим шляхом, щоб дати відповідь, принай-
мні часткову, на поставлені питання, проаналізувавши одне свідчення.

Предметом аналізу є реляція Рузі Ваґнер, єврейки, яка пережила війну 
у Львові. Вона була і свідком, і жертвою погрому, який вибухнув невдовзі 
після того, як німці зайняли галицьку столицю5. Свою реляцію вона на-
писала у Кракові 1945 р. для Єврейського історичного інституту6. Інститут 
було розташовано у Варшаві, але збирав він тисячі реляцій й в інших містах 
повоєнної Польщі. Одразу по війні багато євреїв з України, переважно з Га-
личини і до меншої міри з Волині, знаходилося в Польщі, і значна частина 
їх лишила свої свідчення. Ці реляції становлять великий корпус джерел з 
історії Голокосту в Україні, майже не використовуваний досі українськими 
істориками7.

Вибір саме свідчення Рузі Ваґнер як прикладу для аналізу вмотивова-
но тим, що у цьому випадку існує виняткова нагода порівняти опис по-
дій у реляції Рузі Ваґнер з фотографіями і кінозйомками тих самих подій.  
Це дасть нам змогу перевірити не тільки загальний курс наративу, а також 
і деякі його подробиці.
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3 Дюков А. Второстепенный враг. ОУН, УПА и решение «еврейского вопроса». –  
М.: Regnum, 2008. – 152 c.

4 Berkhoff K.C. Dina Pronicheva’s Story of Surviving the Babi yar Massacre: German, Jewish, Soviet, 
Russian, and Ukrainian Records // The Shoah in Ukraine: History, Testimony, Memorialization / Eds. 
R. Brandon and W. Lower. – Bloomington, 2008. – P. 291–317.

5 Про погроми в Західній Україні див.: Pohl D. Nationalsozialistische Judenverfolgung  
in Ostgalizien 1941–1944: Organisation und Durchführung eines staatlichen Massen-
verbrechens. – Munich, 1997. – P. 54–67; Zbikowski A. Local Anti-Jewish Pogroms  
in the Occupied Territories of Eastern Poland, June–July 1941 // The Holocaust in the Soviet 
Union: Studies and Sources on the Destruction of the Jews in the Nazi-Occupied Territories of 
the USSR, 1941–1945 / Ed. L. Dobroszycki and J.S. Gurock. – Armonk; New york; London, 
1993. – P. 173–79; Ионес Э. евреи Львова в годы Второй Мировой Войны и Катастрофы ев-
ропейского еврейства, 1939–1944. – Москва; иерусалим, 1999. – С. 93–99; Gilbert M. Atlas 
of the Holocaust. – London, 1982. – С. 67. Існує велика кількість документації про Львівський 
погром: німецькі джерела офіційного походження, автобіографічні матеріали німецьких 
солдатів, щоденники і спогади євреїв, поляків і українців, фільми і фотографії.

6 Archiwum Zydowskiego Instytutu Historycznego, «Relacje. Zeznania ocalałych Zydów»,  
sygn. 301/442.

7 Винятком є цінна стаття Керик М. Стратегії і способи порятунку євреїв у Львові в  
1941–1944 роках // Львів: Місто, суспільство, культура / Ред. О. Аркуша, М. Мудрий. –  
Львів, 2007. – С. 546–566.
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Оригінал тексту свідчення Рузі Ваґнер складається з 24 листків маши-
нопису. Частина машинопису, що стосується львівського погрому, займає 
листки 1–7, а решта тексту описує подальший розвиток подій. Тут публі-
кується частина про львівський погром, без жодних пропусків, у перекладі 
Івана Сварника з польськомовного оригіналу8.

Уже перші дні принесли передчуття того, що мало статися. Євреїв почали 
виловлювати до праці. Це завдання надали низам української національності. 
Першою працею зловлених було очищення і винесення трупів з в’язниці при 
вул. Замарстинівській, Лонцького, Казимирівській (Бриґідки). Це була жахли-
ва праця, тим більше що українські наглядачі й ґестапівці ставилися до євреїв, 
як до вбивців тих людей і при цьому безжалісно катували їх. І вже тоді почали 
текти потоки сліз жінок, матерів і дітей, батьки і чоловіки яких, зловлені до 
праці, більше не поверталися додому. Наступний день, вівторок, був початком 
масових українських ексцесів, на які німці дивилися з усмішкою задоволення 
і які вони самі за кілька днів перейняли у свої руки.

Це були дні й ночі жахливої тривоги. Мало хто спав у помешканні, ховалися 
по пивницях, горищах і т. п., і вже тоді почали влаштовувати криївки-схрони. 
Того вівторка і я опинилася у великій небезпеці, що далі опишу детальніше. 
Я жила з усією своєю родиною по вул. Замарстинівській, безпосередньо біля 
в’язниці на цій вулиці. Від самого ранку того пам’ятного дня почали долинати 
чутки про виловлення євреїв «до трупів». З кам’яниці ніхто не зважився ви-
сунути носа за браму, адже був день українського свята, і заповідали несподі-
ванки. Та особливі побоювання стосувалися чоловіків. На 1 поверсі (сучасний  
2 поверх. – І.С.) в одної з винаймачок нашої кам’яниці ми виявили дуже щас-
ливе розміщення помешкання.

З кухні вели дуже вузькі двері до туалету, який з боку ґанку взагалі майже 
не було видно. Ці двері замаскували, пересунувши креденс, і таким чином 
сконструювали криївку для чоловіків. Оскільки ми мешкали на партері, то 
боялися залишатись у помешканні. Уся родина зібралася у згаданої сусідки, 
а я залишилася на ґанку й партері, щоб у разі небезпеки дати знак сестрі, 
яка чергувала на ґанку ІІ поверху, щоб чоловіки сховалися в туалеті. (Їх було 
кільканадцятеро осіб, і вони не могли весь час сидіти в цій криївці). Звісно, ми 
не чекали, що й жінкам загрожує небезпека.

Була година 11-та перед полуднем. Сказали, що українці ведуть вулицею 
колони єврейських чоловіків і жінок. Однак ми не усвідомлювали того, що від-
бувається. Несподівано в брамі з’явився якийсь підліток з обличчям бандита. 
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8 Автор статті замінив у перекладі галицьке слово «жиди» загальновживаним нині словом 
«євреї».
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З міною, сповненою сарказмом і ненавистю, він сказав мені й сусідці, з якою 
я стояла на ґанку: «Ходіть-но панянки трохи попрацювати». В мене стало 
серце, нас візьмуть до трупів. Однак без слова прохання чи опору я пішла за 
ним, втішена, що на ІІ поверсі побачили, що діється, і встигнуть сховатися. 
Щойно я вийшла з брами нашої кам’яниці, як мене оточила зграя вуличників. 
Усе ще не розуміючи ситуації, я йшла під штурханами й поштовхами у бік 
казарм. Перед казармами стояла шеренга чоловіків, жінок і дітвори – міське 
шумовиння. Перш, ніж я окинула поглядом усю картину, мене засліпив удар 
в обличчя. Дикі крики й вереск, хтось ухопив мене за волосся, мене кидали,  
мов м’яч, із рук до рук, я потрапила у ворота казарми, а звідти завдяки штурха-
нам і копнякам, вилетіла, мов стріла з пращі, на подвір’я. Спантеличена й напо-
ловину непритомна від болю, я, однак, інстинктивно відчула, що найбезпечніше 
буде якнайшвидше відійти від входу й узятися до роботи. Отож, використавши 
момент, коли мої кати зустрічали наступну жертву, я вихопилася на середину 
подвір’я, яке вже заповнили сотні чоловіків, жінок і дітей. «Що тут треба роби-
ти?» – спитала я в найближчої товаришки по недолі. «Прошу не розмовляти, – 
відповіла запитана, – прошу нахилитися й збирати руками пісок у купку, бо як 
якийсь підліток побачить, що пані цього не робить, то пані наразиться на дальше 
знущання і биття». Мені не треба було інших пояснень. Я зрозуміла. Я боялася 
роботи з трупами, натомість зіткнулася з чимось значно гіршим. Не робота була 
метою, задля якої сюди збирали чимраз більше нещасних жертв. Я пригадала 
собі оповіді з часів погромів Хмельницького. І тепер зрозуміла, що нині я і мої 
нещасні товариші недолі стали жертвою такого погрому.

З незвичним стоїцизмом я взялася за роботу. Погляд стежив за вхідною 
брамою, і я з полегшенням зауважила, що серед закривавлених тіл, які вкидали 
раз у раз, не було нікого з моїх найближчих.

Тим часом «забава» посилювалася. Нелюдські крики, розбиті голови, спотво-
рені тіла й жахливо спотворені обличчя побитих, залиті кров’ю, змішані з боло-
том, викликали збудження кровожерних інстинктів черні, що вила від розкоші. 
Зімлілих жінок і старців, що майже без дихання лежали на землі, ще зопалу товк-
ли палицями, копали й волочили по землі. Орда, шаленіючи, шукала все нових 
емоцій. Зі скалічених посинілих тіл здирали одяг, не дивлячись, чоловік це чи 
жінка. Ми, хто вже пережили це чистилище, нахильцем гарячково змітали рука-
ми пісок з подвір’я і з жахом дивилися на ці сцени, а кров холола нам у жилах. 
Коли ж ненаситні кати здерли увесь одяг із якоїсь жінки й палицями безжалісно 
періщили голе тіло, то німецькі солдати, які проходили подвір’ям, яких ми про-
сили втрутитися, відповіли: «Das ist die Rache der Ukrainer»9 тоном, сповненим 
схвалення цих дій. Вони проходили з виразом панів і фотографували голих жінок, 
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9 це помста українців (нім.).
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яких катували: «Das wird in Stürmer sein»10, тішилися, що їхні земляки зможуть 
побачити дії своїх чоловіків і синів, які воюють для блага людства.

За кілька годин нашої праці, впродовж яких приводили все нові жертви, 
подвір’я було виметене, як мармурова підлога. Нам наказали стати під сті-
нами мурів, що оточували подвір’я. Ми відчували, що наближається наша 
остання мить.

– Тепер нас розстріляють, – пробіг тривожний, розпачливий шепіт серед 
маси, що тремтіла. Мені в ту мить це було байдуже, але багато хто з-посеред 
нас, навіть чоловіки, почали переплітати свої зойки від болю з плачем і жалем 
за життям, яке їм доведеться втратити такими молодими, за своєю родиною, 
якої вже не побачать. Я намагалася переконати їх, що все одно, загинуть вони 
нині чи завтра, адже нинішні події це лише початок того, що буде. Та вони 
навіть не розуміли моїх слів. Усі інстинктивно пхалися назад, сподіваючись, 
що куля не досягне так далеко, і його може заступити тіло того, хто стоїть 
перед ним. Я стояла з самого переду. Після того всього, що я побачила раніше, 
я відчувала страшенну апатію й не бажала далі жити. Крім того, я була дуже 
ослаблена й не могла витримати жахливого смороду крові, що зашкарубла на 
відкритих ранах.

Якоїсь миті я відчула якесь полегшення і втратила відчуття реальності.  
Це тривало частку секунди. Хтось, хто стояв побіч мене, бачачи, що я млію, під-
тримав мене й опритомнив словами: «Нехай пані сяде, бо пані мліє». Я сіла на 
землю, шкодуючи, що мені перервали блаженну мить непритомності.

Побита маса зганьблених і переслідуваних людей стежила тепер за кож-
ним рухом призвідців погрому, напружено очікуючи подальшого ходу по-
дій. Але вони чомусь не поспішали покінчити з нами. Нестриманій голоті 
не вистарчала наша кров і пониження. Вони бажали здобути з цієї забави 
матеріальнішу користь.

Перед тремтячою скатованою масою нещасних жертв стали проститутки зі 
своїми фаґасами і, як володарки, наказали нам скидати з себе взуття чи інші 
частини гардеробу, які їм припали до подоби. Потім нам наказали віддати наші 
документи, особливо совєтські паспорти.

Один із бандитів оголосив, що як у когось із нас знайдуть якісь гроші, персні 
чи інші коштовності, то нам біда. Негідник навіть не сподівався, який багатий 
результат дасть це його нице розпорядження. 

З усіх сторін на середину подвір’я почали викидати 50 і 100-рублеві банк ноти, 
перстінці, годинники й різні інші коштовності. Викидали далеко від себе, аби, 
боронь Боже, «володарі нашого життя і смерті», 15-літні шмаркачі, не зауважили, 
від кого походять дані предмети.
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10 це буде у «Штюрмері» (нім.).
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Хто цього не бачив, не повірить, що тисячі рублів у банкнотах і золоті валя-
лися по землі, а герої дня жадібно збирали наше майно.

(Зазначу, що в записаних тут спогадах немає ані крихти перебільшення, а на-
впаки, я не в стані змалювати те, що бачили тоді мої очі й чули вуха).

Описую події у Львові, але порівняно з пізнішими відомостями, що надходили 
з інших більших чи менших місцевостей, вони були всюди ідентичними, бо здій-
снювалися за наперед усталеною програмою й виконувалися тим самим «загоном 
смерті», який всюди за допомогою місцевого шумовиння давав свої гастролі, що-
разу залишаючи такі ж криваві жнива.

Я також піддалася загальному психозові, відкинула далеко від себе значну 
суму грошей і біжутерію, які мала при собі. Признаюся, що мені навіть шкода 
було цього вчинку, не тому, що мені жаль було грошей, а тому, що мені здалося 
дурним, що цілком байдужа щодо смерті, якої сподівалася, я злякалася безсовісної 
погрози негідника.

Тим часом наближався вечір, і почали перемовлятися, що нас мають випус-
тити. Вечірня прохолода трохи освіжила мене, отож я встала і роззирнулася. 
У натовпі я побачила закривавлене й посиніле обличчя моєї сусідки з партеру 
п. Кікенес.

Я підійшла до неї і дізналася, що моя 16-річна на той час сестричка Саля 
також є в цьому натовпі. Я завила від болю. Це делікатне, вутле дитя у цьому 
жахливому пеклі, до того ж саме й покинуте. Понад годину я бігала навколо 
подвір’ям, розпачливо волаючи «Салюню, Башехес». Однак марно. Я благала 
п. К., щоб вона пішла зі мною і показала місце, де бачила мою сестричку.  
Однак вона, байдужа до мого болю або ж перейнята своїм власним, не хотіла 
нікуди йти, лише здалека показуючи мені місце, в якому я маю шукати свою 
сестричку.

Незважаючи на зойки й прокльони, я проштовхувалася між людьми, що 
лежали на землі й стогнали від болю й слабкості.

Врешті я знайшла Салюсю із закривавленим обличчям і спухлими губами. 
Я притулила її до себе, й ми розплакалися.

Вона втішила мене, що ні з ким більше з нашої коханої родини нічого 
лихого не сталося, бо розбійники, не змігши відчинити двері, потягли її з со-
бою й пішли.

Доля бажала, щоб і вона мала при собі коштовності матусі й гроші, які Маруля 
повісила їй у торбинці на шиї. Бідолашна, почувши, що нас мають випустити, 
дуже журилася втратою цього майна. Я, звісно, втішала її, а потім вижебрала десь 
трохи води в жменю, щоб змочити її губи, зашкарублі від крові.

Тим часом на подвір’ї запанувало пожвавлення, зросла надія, що чутки про 
наше звільнення є правдивими. Уже формувалися пари, і перша колона вийшла 
з подвір’я. Тут і там лежали трупи дідів і бабусь, які не витримали тортур, і 
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тих, хто згасав внаслідок отриманих ран. На жаль, ніхто про них не турбувався.  
Ще не певні, чи нас випускають, чи переводять деінде, ми вишикувалися в шерен-
гу й за мить вийшли на вулицю. Кілька кроків, і ми були вдома.

Увесь день зойки й крики... 
…на думку, що ми серед тих нещасних11.
Наступного дня ми довідалися, що погром одночасно відбувався у всьому міс-

ті, з тою різницею, що люди, яких забрали на Лонцького чи до Бриґідок, уже не 
побачили світу. Поза тим із помешкань пограбували все, що лише вдалося, а чого 
не можна було забрати, озвірілі типи нищили чи навіть підпалювали на місці. 
Сліди цього вандалізму було видно й у нашій кам’яниці.

Це було перше, що ми пережили після здобуття Львова німцями.

Archiwum Zydowskiego Instytutu Historycznego, «Relacje. Zeznania ocalałych 
Zydów», sygn. 301/442, l. 1–7. 

Завірена копія. Машинопис.

Згідно з реляцією Рузі Ваґнер, описані події мали місце у вівторок піс-
ля зайняття Львова німцями. Німці напали на Радянський Союз у неділю  
22 червня 1941 р. і були у Львові уже в понеділок 30 червня. Отже, жахливе 
пережиття, описане в реляції, мало відбутися 1 липня 1941 р. Таке датування 
збігається з хронологією львівського погрому, поданою німецьким дослідником 
Дітером Полем12.

Рузя Ваґнер розпочинає свою реляцію коротким описом першого дня 
погрому, коли виконавці ловили євреїв-чоловіків, щоб вони видовбували 
трупи з трьох львівських в’язниць. (У тюрмах були тисячі замордованих ен-
каведистами політичних в’язнів13). Ловлення євреїв добре відоме історикам  
Голокосту, тому що воно зафіксоване не лише в багатьох інших реляціях,  
а й також у тижневих кіноновинах (Wochenschau), що їх німці демонстрували 
у кінотеатрах. У них недвозначно зазначалося, що чоловіки, яких ловили 
кремезні фігури у цивільному одязі, це євреї («das jüdische Mordgesindel» –  
дослівно: єврейське мордсволота). Фільм знято 31 червня 1941 р.14 Нещодав-
но дослідниця Аріяна Сілецька відкрила невідомий доти фільм, що також 
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11 Купюри в оригіналі.
12 Pohl D. Nationalsozialistische Judenverfolgung in Ostgalizien 1941–1944: Organisation und 

Durchführung eines staatlichen Massenverbrechens. – München, 1997. – S. 61.
13 Романів О., Федущак І. Західноукраїнська трагедія 1941. – Львів, 2002. – С. 56,  

109–41, 155–65, 346.
14 Deutsche Wochenschau – Nr. 566/29 / 10.07.1941. Детально про фільм: http://www.cine-

holocaust.de/cgi-bin/gdq?efw00fbw000826.gd (використано 19.08.2008).
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показує ловлення чоловіків, і на додаток кількох жінок, на вулиці Коперні-
ка у Львові. Фільм зняв фотограф із Першої гірської дивізії німецької армії  
(1. Gebirgs-Division), нині він знаходиться в Українсько-Канадському Дослідчо-
Документаційному Центрі (Ukrainian Canadian Research and Documentation 
Centre) у Торонто. Фільм німий.

Видовбування трупів також підтверджено у фільмах і фотографіях. Німецькі 
кіноновини показували, як чоловіки в костюмах, оскільки їх схопили з вулиці, 
несли трупи з в’язниці і клали їх в акуратні ряди. Ілюстрація 1 також відбиває 
цей момент: чоловік, вбраний в костюм, взутий відповідно до ходження по місту, 
а не до викопування трупів, тримає в руках кайло і видовбує труп. Поруч стоїть 
чоловік (ми бачимо лише його ноги), відповідніше до діла вбраний і взутий. Фо-
тографія показує, як єврей під наглядом викопує труп жертви НКВД. На звороті 
фотокартки є напис по-німецькому: «Jude beim Ausgraben v. Blutopfern» (Єврей 
при викопуванні жертв) (іл. 1).

Ця фотографія походить з приватної колекції Дейвіда Лі Престона  
(David Lee Preston) з Філадельфії. Він купив її разом з іншими фотографіями, 
які стосуються львівських подій 30 червня 1941 р., на інтернет-аукціоні іБей 
(eBay) у серпні 2002 р. Мені не відомо, хто продав фотографії, але припус-
каю, що це був нащадок німецького воїна, який служив у згаданій Першій 
гірській дивізії.

Ваґнер зауважує, що євреї, які працювали навколо трупів, «більше не 
поверталися додому». Цей факт також добре відомий спеціалістам з історії 
Голокосту в Галичині і підтверджується іншою фотографією з колекції Пре-
стона (іл. 2).

Цей самий сюжет відображено і на інших фотографіях. Показано нагро-
мадження трупів на подвір’ї в’язниці на вулиці Лонцького. Дехто неправиль-
но тлумачив трупи як жертви НКВД15, насправді ж це трупи тих євреїв, які 
видов бували і виносили трупи людей, замордованих енкаведистами. Жертви 
НКВД після винесення з в’язниці було складено у чіткі ряди, на нашій фото-
графії трупи розкидані безсистемно. Одяг на нашій фотографії доволі чистий 
і свіжий, навіть сорочки білі, натомість одяг на жертвах НКВД був радше 
забруднений і сірий. Також на нашій фотографії видно патики й інструменти, 
що євреї використовували їх у своїй роботі у в’язниці16.
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15 Musial B. Bilder einer Ausstellung: Kritische Anmerkungen zur Wanderausstellung 
«Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944» // Vierteljahrshefte für 
Zeitgeschichte. – 1999. – Bd. 47, h. 4. – S. 581.

16 Про те, як можна відрізняти на фотографіях жертви НКВД від замордованих пізніше 
євреїв, див.: Boll B. Złoczów. July 1941: The Wehrmacht and the Beginning of the Holocaust 
in Galicia: From a Criticism of Photographs to a Revision of the Past // Crimes of War: 
Guilt and Denial in the Twentieth Century / Ed. by O. Bartov, A. Grossmann, M. Nolan. –  
New york, 2002. – P. 61–99, 275–83.
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Після розповіді про події 30 червня Ваґнер переходить до подій наступного 
дня, у яких їй самій припала роль жертви. Вона описує як погромники знуща-
лися з неї та інших жінок, як били, копали і хапали за волосся. Ці знущання 
також добре задокументовано візуально. Німці знімали тоді фільм, який показує,  
як погромники били одну жінку, а іншу тягли за волосся по вулиці. Фільм 
зберігається у Кіно-Відео-Архіві Стівена Спілберґа при Меморіальному  
Музеї Голокосту США (Steven Spielberg Film and Video Archive at the United States 
Holocaust Memorial Museum)17. Знущання над жінками також зафіксовано у се-
рії фотографій, знятих професійними військовими фотографами і збережених у  
Бібліотеці Вінера у Лондоні18 (іл. 3).

Ваґнер розповідає, що серед натовпу були і жінки, і діти. Також згадує під-
літків, «15-літніх шмаркачів», які катували жінок. Усе це також задокументовано 
фотографіями з Бібліотеки Вінера19 (іл. 4, 5, 6).

Незабаром після викрадання Ваґнер потрапила до подвір’я, де мала, разом з 
іншими, руками збирати пісок. Цей момент також знято німецьким фотографом20 

(іл. 7). (Поки я не відкрив для себе реляцію Рузі Ваґнер, сюжет фотографії був 
для мене загадковим).

Далі вона розповідає, як погромники здирали одяг із жінок і з чоловіків.  
Є і такі фотографії. Ваґнер зауважує, що фотографи особливо цікавилися го-
лими жінками. І дійсно, дванадцять фотографій показують жінок вже роздяг-
нутими або в процесі роздягання21, і тільки одна зафіксувала роздягнутого 
чоловіка22 (іл. 8, 9).

Ваґнер коротко розмовляла з німецькими солдатами, які фотографували ці 
знущання. Існує і фотографія самих фотографів, також із колекції Бібліотеки  
Вінера23 (іл. 10).

Виміна слів Ваґнер з солдатами є цікавою. Солдати казали їй, що вони 
фотографують ці сцени для німецької газети «Дер Штюрмер» (Der Stürmer).  
Цей щільно ілюстрований тижневик, редаґований Юліусом Штрайхером, був 
вкрай антисемітським виданням. Але жодної з цих фотографій газета не опу-
блікувала24. Варто також звернути увагу на те, що солдати на місці погрому 
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17 The United States Holocaust Memorial Museum Archives, Story RG-60.0441, Tape 402.
18 The Wiener Library Institute of Contemporary History, Photo Archive (далі – WLICH-PA),  

№ 1616–18, 1633–50, 1676–78. Іл. 3 є № 1677.
19 Ibid, № 1642, 1644, 1676.
20 Ibid, № 1633. 
21 Ibid, № 1618, 1635, 1636 (те саме, що 1678), 1639, 1640, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 

1648, 1649. Іл. 8 є № 1618.
22 Ibid, № 1647.
23 Ibid, № 1616. ця фотографія доступна в Інтернеті, і ще там точно показується, де в су-

часному Львові було знято фото (на вул. Замарстинівській). http://www.deathcamps.org/
occupation/lvov%20ghetto.html (використано 19.08.2008).

24 Хочу щиро подякувати Оксані Михед, яка перевіряла газету.
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говорили німецькою мовою, отже, вони були німцями, а не українськими сол-
датами батальйону «Нахтіґаль». Це не доводить, але свідчить на користь версії, 
що «Нахтіґаль» не брав участі у львівському погромі25.

Під вечір, пише Ваґнер, погромники на вул. Замарстинівській випустили 
свої жертви на волю. Здається, що це зафіксовано в останній частині вищезга-
даного фільму з Кіно-Відео-Архіву Стівена Спілберґа.

* * * 
З нашого зіставлення тексту Рузі Ваґнер з візуальними джерелами виходить, 

що принаймні у цьому випадку свідчення про львівський погром є до високої 
міри достовірним. Натомість варто звернути увагу на кілька неточностей, які 
походять з обмеженого поля зору жертви.

Одна така, зрештою дуже незначна, неточність є у тому місці, де Ваґнер 
пише, що той пам’ятний для неї вівторок «був день українського свята». Певно, 
вона чи її сусіди бачили, що українці тоді носили синьо-жовті кокарди, але не 
через те, що було якесь свято, а через те, що попереднього дня було проголо-
шено українську державу.

Друга неточність набагато вагоміша. Вона ідентифікує справців погрому 
як «низи української національності» (męty społeczne narodowości ukraińskiej), 
«українці», «бандити», «вуличники», «міське шумовиння», «чернь» (tłuszcza), 
«орда». Як жертва, вона не мала внутрішнього зрозуміння виконавців погрому. 
Правда, з одягу і облич погромників, показаних на фотографіях, і з браку на 
них характерних пов’язок міліціонерів, версія про справців як «шумовиння» 
виглядає переконливою. В українській мемуаристиці також побутує така вер-
сія26. Але американському дослідникові Джеффрі Бурдсу вдалося встановити, 
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25 Про контроверсію щодо участі «Нахтіґалю» в Львівському погромі див.: В’ятрович В.  
Легенда про Nachtigall // Українська правда. – 2007. – 14 грудня (http://www.pravda.com.
ua/news/2007/12/14/68437.htm, використано 03.09.2008); його ж. Як творилася леген-
да про Nachtigall // http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/index (використано 03.09.2008). 
Є й інші арґументи проти участі «Нахтіґаля» у львівському погромі.

26 «Що погром зробило “міське шумовиння”, “міська чернь”, і що погром був заохоче-
ний німцями, говорять усі очевидці» (Наконечний Є. «Шоа» у Львові. – Вид. 2-ге. – 
Львів,  2006. – С. 112). цей автор помилково вважає, що справці погрому були пере-
важно поляками. Щодо іншого моменту в історії Голокосту в Львові, але, може, маючи  
на увазі погром 1941 р., Володимир Янів написав: «Що львівський мотлох – в рівній 
мірі український як польський – хотів збагатитися при переношуванні жидів до ґетта, 
в це не сумніваємось і цього не похваляємо. Але знов же це не уповноважнює  
до узагальнень, а каже тільки про структуру мотлоху. Для прикладу пригадаємо 
тільки, що робив німецький мотлох (отже, члени одного з найбільш дисциплінованих 
народів) в момент капітуляції Німеччини: тоді ставали добиччю товпи маґазини, 
вантажні поїзди, харчі й отаннє майно земляків-утікачів, заладоване до потягів.  
Сцени були надто яркі, щоб їх забути. Відомо: мотлох! Закон товпи» (Янів В. До 
злобної характеристики Коґона в його книжці про німецькі концтабори // Час (Фюрт). –  
1947. – 18 травня).
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що принаймні вісім виконавців на фотографіях з Бібліотеки Вінера належали 
до щойно оформленої української міліції27. Бурдс порівнював обличчя вико-
навців на фотографіях з фотопортретами на міліціонерських виказках. З його 
дозволу наведу тут один приклад з його не опублікованого досі дослідження.  
Іл. 11 складається з трьох окремих фотографій. У середині є виказка україн-
ського міліціонера. Того ж самого міліціонера у кепці можна впізнати на двох 
фотографіях з Бібліотеки Вінера. На обидвох фотографіях справці позують з 
голою жінкою, однією зі своїх жертв. У фраґменті фотографії зліва виказки28 
наш міліціонер стоїть другий зліва, у другому фраґменті29 – другий справа 
(іл. 11).

Можливо, що виконавці погрому походили із суспільних низів – їхнє со-
ціальне походження допоки не вивчене, але вони не були звичайними хуліга-
нами. Українські міліціонери справили епізод із жінками під час львівського 
погрому. А жертви, як Рузя Ваґнер, не могли розуміти, ким були справжні 
справці. Натомість Ваґнер зрозуміла, що епізод був не стихійний, а зорга-
нізований, бо пише: «Описую події у Львові, але порівняно з пізнішими  
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27 Дана стаття не має на меті з’ясувати всі питання щодо львівського погрому та його 
ініціаторів і справців. Нині на повне і комплексне дослідження погрому працюють два 
дослідники – Джеффрі Бурдс і Марко царинник. Але на прохання одного з анонімних 
рецензентів додам ще інформацію. Хоча не знаю німецького документа, який б указу-
вав на роль міліції в львівському погромі, є такий, що стосується золочівського погрому: 
Ereignismeldung UdSSR, № 24, вiд 16 липня 1941 р., в: Einsatzgruppen in der UdSSR und 
die Judenfrage. – The Beate Klarsfeld Foundation [Б.м. і р.]. Зорганізовано українську міліцію 
Львова ранком першого дня німецької окупації, тобто 30 червня 1941 р. Записалися до неї 
на терені Св. юра, де також розташувався батальйон «Нахтіґаль» під проводом Романа 
Шухевича. Я натрапив на спогад одного громадського діяча, який спробував записатися 
до міліції. Спогад походить з 1947 р.:

«Почалась організація громадянської міліції, щоб утримати порядок в місті, бо темні 
типи міського шумовиння кинулись грабувати склепи. Записувалась до міліції головно 
студентська молодь, записався і я, з огляду на те що 20 років тому був я військовим, не 
міг спокійно дивитись на цю масу неупорядкованих людей з національними пов’язками 
на лівій рукаві, бо при записуванні видавали пов’язки.

Підходить до мене якийсь селянський хлопчина обвішаний бомбами і з рушницею 
за плечима і в досить грубій формі звертається, щоб я не втручався в не свої справи,  
бо “ми тут порядкуємо”, хто це “ми” мені було невідомо, чи це про себе він думав, чи 
може про якусь групу людей, але зрештою це таке маловажне, став я до шерегу, який 
уже трохи упорядкував і по всьому.

Нарешті вишикували цих людей у два шереги, перевели на друге подвірря, бо запис 
відбувався у подвірря біля палати митрополита, прийшло якесь “начальство”, проходя-
чи побачили мене. “Ви що тут робите?” питають. “Таж я українець, то й роблю те що в 
данну хвилину потрібне!” відповідаю. “це можуть робити молодші, Ви йдіть і робіть щось 
більше відповідальне!”

Вийшов я з шерегу, зняв з руки пов’язку і на хвилину задумався, що маю робити?» 
(Гонта Д. Друкарство Західної України підчас окупації. Конкурс на спогади. – Вінніпеґ, 
[Б.р.]. – Л. 40–13 – 40–14).

28 WLICH-PA, № 1648.
29 Ibid, № 1645.
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відомостями, що надходили з інших більших чи менших місцевостей, вони 
були всюди ідентичними, бо здійснювалися за наперед усталеною програмою й 
виконувався тим самим “загоном смерті”, який всюди за допомогою місцевого 
шумовиння давав свої гастролі, щоразу залишаючи такі ж криваві жнива».

Також характерно, що Ваґнер, не знаючи точно, ким були погромники, на-
зиває їх просто «українцями». Багато інших реляцій уцілілих євреїв про по-
громи в Західній Україні також називають справців «українцями», без того, 
щоб уточнити, ким були, власне, ті українці-погромники. Отже, жертви були 
схильні узагальнювати поведінку «українців», рідко маючи можливість пра-
вильно ідентифікувати окремі групи виконавців погромів.

* * * 
Назагал багато тверджень у свідченні Рузі Ваґнер знаходило незалежне  

підтвердження у фільмах і фотографіях, знятих німцями у перші два дні 
львівського погрому. Не було випадку, коли фільми або фотографії показали 
щось, що заперечувало б її свідчення. Натомість з нашого дослідження також 
вийшло, що Ваґнер не завжди могла розуміти, що точно бачила. Вона вірно 
описала, що вона чула від інших, а також що вона сама пережила і бачила 
своїми очима, але не могла вникнути глибше у світ справців і вгадати, ким 
вони, власне, були.
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