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ІНТЕРКУЛЬТУРНИЙ ПУТІВНИК

Інтеркультурний путівник Дрогобичем 
показує різноманіття жителів міста. 

Це розмаїття етнічне, релігійне, соціальне, 
вікове тощо. У створенні путівників брали участь 

переселенці та ветерани АТО, представники 
наявних у місті етнічних і релігійних груп, 

молодь та люди поважного віку. 
Активні представники та представниці громади 

поділилися своїми історіями добросусідства. 
Ці історії зможете прочитати на сторінках путівника.
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Ми свідомі того, що різноманіття в суспіль-
стві — це не безперервне радісне свято. Це по-
стійна робота над тим, щоб жити поруч. Адже, 
якими б освіченими й відкритими до світу ми себе 
не вважали, нам часто важко прийняти тих, хто 
відрізняється життєвими принципами, погляда-
ми на важливі для нас речі, способом життя тощо.

Сьогодні політики намагаються поляризувати 
суспільство, вибудовуючи штучні бар’єри між різ-
ними його групами. Та ми переконані, що люди, 
які цінують своє різноманіття, розуміють важли-
вість взаємної поваги, не дозволятимуть розді-
ляти й розсварювати себе.

Першу спробу створити інтеркультурний пу-
тівник молодіжна організація «СТАН» здійсни-
ла 2017 року. Українські та  іноземні студенти, 
а також молоді люди, які були змушені покину-
ти окуповані території Донецької та Луганської 
областей, створили Інтеркультурний гід Івано- 
Франківськом. Він розповідає про культурне 
розмаїття міста голосами представників різних 
соціальних груп, що живуть у ньому.

2019 року, у серії інтеркультурних путівни-
ків Дрогобичем, Кременчуком, Лисичанськом 
і Мелітополем ми прагнемо проявити й пока-
зати різноманіття цих чотирьох міст. Попри 
назву «Український букет народів», тут важли-
ве не тільки етнічне різноманіття (які народи 
жили й живуть у певному місті), а й різноманіття 

за багатьма іншими параметрами: 
соціальним статусом і  ґендером, 
професією і поглядами, означенням 
себе як «місцевих» чи «приїжджих» 
тощо. Тому у створенні путівників 
брали участь переселенці й вете-
рани АТО, представники етнічних 
і релігійних груп, молодь і люди по-
важного віку. Водночас це різно-
маніття прагне зійтися в спільній 
точці життя поруч, в одному місті, 
в одній громаді. На сторінках пу-
тівника ви знайдете чимало історій 
про те, як це співжиття відбуваєть-
ся на практиці.

Ми вдячні всім співрозмовникам 
і співрозмовницям, які поділили-
ся своїм досвідом. А також вдячні 
Українському культурному фонду 
за підтримку культурного розма-
їття в Україні.

Команда проєкту  
«Український букет народів»

ЧОМУ МИ ГОВОРИМО    
   ПРО РІЗНОМАНІТТЯ
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Ідея проєкту «Український букет народів» народилася 
під час довгих розмов про майбутнє, у яких брали 
участь різні люди, які люблять Україну.

Команда проєкту працювала 
згідно з принципом «нічого 
для нас без нас», що заохочує 
всіх членів громади брати 
участь у створенні путівника, 
об’єднує людей та спонукає 
до створення нових 
соціальних зв’язків і мереж.
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1. Міська Ратуша і Туристично- 
 інформаційний центр
2. Дрогобицький базар
3. Хоральна синагога
4. Кримськотатарський  
 культурний центр
5. Солеварня
6. Церква святого Юра
7. Цвинтар
8. Старий єврейський кіркут (цвинтар)
9. Новий єврейський цвинтар
10. Костел святого Варфоломія
11. Театр «Альтер»
12. вулиця Тараса Шевченка
13. Мікрорайон Млинки
14. Колишній єврейський район Лан
15. Кав’ярня «Кавун»
16. Благодійний фонд «Карітас»
17. Вілла Яроша
18. Вілла Ґартенберґа
19. Кафедральний собор  
 Пресвятої Трійці УГКЦ
20. Вулиця Зварицька
21. Вулиця Гончарська
22. Вулиця Ковальська
23. Вулиця Жупна
24. Церква Воздвиження Чесного Хреста
25. Палац Мистецтв  
 (вілла Земана або вілла Б’янки)
26. Музей «Дрогобиччина»
27. Міська бібліотека  
 ім. В’ячеслава Чорновола
28. Районний будинок культури
29. Замкова Гора
30. Дрогобицька міська поліклініка
31. Молодіжний простір
32. Центр душпастирства молоді

Мапа  
просторів різноманіття

Мапа створена   
на основі інтерв’ювання  
 та анкетування   
жителів Дрогобича.

У XVI столітті 
 єврейській громаді 
 місто виділило один 
 лан (по-сучасному —   
18 гектарів землі).   
Так з’явилася єврейська 
дільниця Лан. (14)

Всі туристи,  
які  приїжджають  
до  Дрогобича, 
відвідують Центр  
і відразу ж  дізнаються 
про  «півтора міста»: 
 наполовину українське, 
польське і єврейське,   
а з 2014 року ще  
й  кримськотатарське.

Кам’яниці на вулицях 
Шевченка, Франка і нижче 
до синагоги зберігають 
 дух колишніх мешканців, 
здебільшого нафтових 
магнатів-євреїв  і української 
інтелігенції.



Адже, якими б освіченими  
й відкритими до світу ми себе 
не вважали, нам часто важко 
прийняти тих, хто відрізняється 
життєвими принципами, 
поглядами на важливі для нас 
речі, способом життя тощо.



ЖИТЕЛІ ДРОГОБИЧА — 
ПРО МІСЦЯ ЗУСТРІЧІ 
РІЗНИХ ЛЮДЕЙ

«Гадаю, більшість місць чи подій 
відкриті для перетину різних су-
спільних груп: політичні, громад-
ські, релігійні заходи, святкування 
державних свят. А особливо події 
навколо школи, шкільної освіти 
і виховання, адже діти з усіх серед-
овищ навчаються разом».

«Це місця, пов’язані з життям 
і творчістю Бруно Шульца. Чому? 
Бруно Шульц сьогодні — це візитівка 
міста. Письменник, якого читають 
у перекладах понад 50-ма мовами 
(серед яких, окрім більшості євро-
пейських, — гебрайська, японська, 
китайська, арабська, корейська). 
Польський письменник та худож-
ник, єврей за походженням, який є 
одним із уособлень багатокультур-
ності Дрогобича, що його Мар’ян 
Гемар назвав “півтора міста”».

«Думаю, це ті місця, де люди 
вимушені перебувати разом. На-
приклад, базар у центрі, де виріз-
няються торговці: азербайджанці, 
кримські татари, — а також музи-
канти-роми. Це  культурні захо-
ди, які організовує певна громада, 
а  інші приходять як  гості, — так 
було з кримськими татарами та від-
криттям Хоральної синагоги. Але 
це буває рідко. На мій погляд, пред-
ставники різних народів, якщо і зу-
стрічаються, то не підкреслюють 
свою інакшість, а діють як окремі 
особистості — громадяни України».

«Урочистості й ушанування 
до  дня народження  чи загибелі 
Бруно Шульца — тут я вперше, від-
коли приїхала до Дрогобича, по-
бачила представників єврейської 
та польської громади, дізналася, 
чому вони шанують Шульца. Також 
це загальноміські віче і  громад-
ські ініціативи. На святі Різдвяного 
пампуха вперше скуштувала самсу, 
якою пригощали киримли, і з’їла 
її більше, ніж пампухів! Це було 
незабутнє знайомство з культурою 
кримських татар».
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«Різноманіття міста помітне лише на заходах,  
як-от внесення Тори до Синагоги, Міжнародний 
фестиваль Бруно Шульца, День Європи, 
кримськотатарські культурні заходи,  
які показують Крим як багатокультурний півострів. 
Такого бракує нашому місту».

«Такі місця — це безліч 
віл та простих будиночків 
мешканців Дрогобича».



«Я взагалі почуваюся “людиною інших поглядів” 
у будь-якому середовищі в рідному місті, крім компа-
нії декількох людей і сім’ї. В українському середовищі 
я надто зросійщена, в російському — надто україні-
зована. Я — противниця ортодоксальних релігій, фе-
міністка, в академічному товаристві — малоосвічена 
і несистемна, в решті товариств — навпаки. Найкраще 
я можу продемонструвати свої погляди в дискусійних 
клубах на кшталт англомовного клубу, де сам формат 
передбачає різницю в поглядах. Проте, не можу сказа-
ти, що поводжуся неприродно чи щось приховую. Нічо-
го не пропагую без запиту (крім кричущих ситуацій), 
ні до кого особливо не пристосовуюся».

На основі інтерв’ювання та анкетування  
мешканців Дрогобича
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«В нинішньому Дрогобичі мало не щодня 
відбуваються різноманітні мистецькі, 
культурні, суспільно- політичні події. Під 
час них зустрічаються цілковито різні 
за соціальним статусом і поглядами люди й 
вільно спілкуються на теми, які їх хвилюють».

«Навіть просто на вулицях міста 
“файної акустики”, як казав 
Франко, стикаєшся з людьми інших 
поглядів, але можеш говорити, 
не приховуючи власних».



Олег Стецюк пише, що преса в місті 
зародилась разом з єврейською га-
зетою «Drohobyczer Zeitung», пер-
ший номер якої вийшов 23 лютого 
1883 року.

На початку XX століття, коли 
місто стало центром нафтового 
басейну, до нього поруч із фран-
цузьким, бельгійським та англій-
ським проник і німецький капітал. 
На Корості мешкали сім’ї Вайкселя, 
Пельца, Гофнера, Наухгаймера, Кра-
мера, Вайса та інші, прізвища яких 
забулися. Уродженцем Дрогобича 
і німцем за походженням був поет 
Казимир Вірштляйн. 1912 року його 
родина змінила прізвище на поль-
ський манер і він став Казимиром 
Вєжинським.

Українській поетесі Уляні Крав-
ченко, яка була німкенею по бать-
ківській лінії, Франко писав: «У мені 
(так само, як  у  Вас) є кавалочок 
німця» (про це пише Ярослав Гри-
цак у статті для «Високого замку»).

***
Окрім німецької громади, Дро-

гобич населяли роми. На відміну від 
німців, вони живуть у місті і нині. 
Ось згадка про них у книжці Анджея 
Хцюка «Атлантида»:

«Циганки ходили ворожити, 
і хоча кожен зарікався, що не вірить 
у  ці тринди- ринди, однак охоче 
слухали вичитані з пообтираних 
карт і невитертих рук пророцтва 
[…] Пророцтва ті майже завжди за-
вершувалися так: “Не я кажу, карта 
каже, і всьо сі справди на зіхерскор-
ши, ніж ласкавий пан, панич або 
пані сі сподівают. Споможи бідно-
го цигана (або бідну циганку), чо-
ловіче милосердний!”».

Дрогобич завше був і сьогодні є 
пограниччям багатокультурності. 
Це місто, звідки часто емігрували 
або ж, приїхавши сюди, ставали так 
званими локальними емігрантами. 
І якщо польський сатирик Мар’ян 
Гемар колись охрестив Дрогобич 
“півтора міста” (напівукраїнське, 
напівпольське, напів’єврейське), 
то сьогодні цей триптих доповню-
ють представники інших культур, 
зокрема, кримські татари.

Проте, якщо заглибитися в  іс-
торію міста, простежимо глибоке 
коріння міського культурного роз-
маїття. Наприклад, про німецький 
бік Дрогобича сьогодні не надто 
згадують, хоч це важлива части-
на історії. Район Корост був ні-
мецькою колонією з 1833/34 року 
до  Другої світової війни. «Люд 
цих колоністів називав швабами, 
на відміну від німців — цісарських 
урядників. У Дрогобичі вони зде-
більшого сповідували католицизм. 

У місті виникло чимало мішаних 
німецько- польських і німецько- 
українських сімей» (зі статті істо-
рика Артура Сома).

А читаючи дослідження іншо-
го дослідника дрогобицької історії 
Олега Стецюка, дізнаємось, що ко-
лонія мала свою «капличку- кірху», 
яку карти фіксують з середини ХIХ 
століття. За спогадами дрогобича-
нина Григорія Сивохіпа, які наво-
дить Стецюк, біля Короста ще навіть 
після Другої світової війни існувала 
збережена німецька кірха.

Їхнє загальне число могло налі-
чувати до 2% від загальної кількості 
населення. На 1900 рік навколо Дро-
гобича (не враховуючи Корост) в ні-
мецьких колоніях мешкало близько 
2315 осіб німецької національності. 
За даними того ж року в місті понад 
третина населення визнавала ні-
мецьку мову за розмовну. З цього 
приводу дослідник Гаральд Бін-
дер пише, що малося на увазі ідиш, 
який не був офіційною мовою.

Наприкінці 1941-го, за даними 
газети «Вільне слово», в Дрогобичі 
мешкало 34 112 осіб: 10 500 українців, 
10 088 поляків, 120 німців, 13 339 єв-
реїв. До речі, про дрогобицьку пресу. 

ДРОГОБИЧ: ІСТОРІЯ 
ДОБРОСУСІДСТВА
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Загалом німці 
в Дрогобичі відомі  
від середньовіччя.

Один із видатних 
мешканців Дрогобича, 
Іван Франко, вірив, що 
його батько походив 
з колишніх німецьких 
колоністів.



Про дрогобицьких циган дослід-
ник Яків Хонігсман пише, що майже 
всі вони були знищені 1942 року: 
в березні німецька поліція наказала 
їм зареєструватися в місцевих адмі-
ністративних органах (зареєстру-
валися 114 осіб), а в серпні всім їм 
наказали з’явитися в поліцію: «Там 
їх заарештували і через деякий час 
депортували до концтаборів при-
мусової праці».

У книжці «Дрогобиччина — свід-
ки епох» наведено дані про те, що 
сучасні роми «прибули до Дрого-
бича в 1946–1947 роках з Бессара-
бії. Це була 21 сім’я молдавських 
циган»,  що осіли на  околиці 
Млинків.

***
Єврейська історія міста почина-

ється від 1404 року. У своїх нарисах 
історик Тарас Возняк пише, що тоді 
в самому місті жили тільки євреї, 
які були орендарями соляних копа-
лень. Інші могли мешкати в перед-
містях. Влада спочатку крізь пальці 
дивилася на дотримання цих норм: 
за цим радше пильнували міщани, 
для яких євреї були конкурентами. 
Євреям відмовили у праві на ок-
ремий єврейський цвинтар, що їх 
знеохотило і позбавило можливо-
сті заснувати свою громаду в Дро-
гобичі. Далі Возняк пише, що 1578 
року, коли в Дрогобичі жили близь-
ко 3 600 євреїв, король Речі Поспо-
литої Стефан Баторій видав декрет 
«Privilegia de non tolerandis Judaeis». 

Цей указ «заборонив євреям меш-
кати у Дрогобичі і навіть поблизу 
міста, а також вести торгівлю під 
час ярмарків».

1635 року руський воєвода Іван 
Данилович виділив 30 моргів ко-
ролівських земель (Лану), щоб 
на ньому розбудувати поселення 
для єврейської громади. Цей єврей-
ський квартал Дрогобича отримав 
назву «На Лані». На Лані була збу-
дована перша дерев’яна синагога, 
яка згоріла 1713 року. Нову сина-
гогу на цім місці збудували тіль-
ки за Австрії.

Найдавніші документи дрого-
бицького єврейського кагалу дато-
вано 1664 роком. Вони стосуються 
відносин із ремісничими цехами. 
На початку 1700-х практично всією 
торговою сферою, включно з екс-
портом, у місті володіли євреї. 
Вони ж видобували та варили сіль: 
були й орендарями, і простими со-
леварами.

Іншою успішною справою був 
експорт худоби до Сілезії, тор-
гівля одягом та банківська спра-
ва. Дрогобич був розташований 
недалеко від старого угорського 
кордону, єврейські купці обслуго-
вували подорожніх, які мандрували  

на південь — займалися обміном 
валют з польських злотих на угор-
ську та австрійську валюту.

Згідно з дослідженнями істо-
риків, 1869 року в Дрогобичі меш-
кало 4 000 поляків, 5 000 українців, 
8 000 євреїв. Це було третє, після 
Львова та Кракова, за величи-
ною місто Галичини. «З розпадом 
Австро- Угорщини Дрогобич пев-
ний час перебував під юрисдикцією 
ЗУНР. Євреї отримали національно- 
культурну автономію у складі Укра-
їнської держави», — пише Возняк.

Найбільш знаною постаттю Дро-
гобича й сьогодні залишається ге-
ніальний польський письменник 
та графік єврейського походження 
Бруно Шульц, так званий дрогобиць-
кий Кафка. І навіть якщо за життя 
він залишався не до кінця оціне-
ний, нині його творчість та взага-
лі феномен Шульца досліджують 
в усьому світі.

14 15

Ін
т

ер
ку

ль
т

ур
ни

й 
пу

т
ів

ни
к 

Д
РО

ГО
Б
И
Ч

І сьогодні ромська 
спільнота в місті мешкає 
компактно в районі 
Млинок, веде осілий 
спосіб життя та має свою 
повноцінну громаду. Ці промисли і створили 

єврейський середній 
клас у Дрогобичі, який 
розвивався впродовж 
наступних двох сторіч.



«Я ОДРАЗУ 
ВІДЧУВ, ЩО 
ДРОГОБИЧ — МІСТО 
БАГАТЬОХ КУЛЬТУР»

Амет Ділявер Оглу Бекір, коорди-
натор проєкту «Український букет 
народів» у Дрогобичі, очолює ГО «Аре-
кет», медіатор меморіального музею 
тоталітарних режимів «Територія 
терору» у Львові.

Різноманіття — цінна річ для 
мене. Я  народився в Узбекиста-
ні, і  з дитинства був свідком ба-
гатокультурності. В Узбекистані 
ми жили в дружбі: узбеки, крим-
ські татари, росіяни, українці, — 
було багато національностей. Потім 
я приїхав до Криму, де почав ви-
вчати історію Кримського ханства. 
Дізнався, наприклад, що хани з ди-
настії Гіреїв були толерантні, дава-
ли гроші на свічки в християнських 
монастирях.

Я народився в СРСР, де відбува-
лися всі ці конкурси, де 15 братніх 
республік показували свої тра-
диції, кухню, національний одяг. 
Ми, кримські татари, представля-
ли узбецьку культуру. Про крим-
ських татар нічого не було — навіть 
у шкільних підручниках з  історії 
я не читав про Кримське ханство. 
Наче мого народу не існувало! Зараз 
мене дивує, як зберіг власну іден-
тичність.

***
З  Бахчисарая ми переїхали 

до Дрогобича. Я одразу відчув, що 
це місто багатьох культур, тому що 
бачив тут і синагогу, і костел, і цер-
кву. Тут є польська, єврейська, укра-
їнська громади.

***
Спираючись на історичні дже-

рела з  історії польської громади, 
можемо припускати, що міжвоєн-
ний період був досить промовистим 
у розбудові міжкультурного діало-
гу міста. Поляки всіляко прагнули 
промоції своєї культури та збере-
ження національної ідентичності. 
А нині польська історія міста, ма-
буть, найбільш відома нинішнім 
мешканцям, бодай тому, що у місті 
діє польський костел святого Вар-
фоломія, а польськомовна грома-
да є активною у творенні сучасного 
міського простору.

Єва Райська

Лише за тисячу 
кілометрів від Криму 
я почав розуміти й 
усвідомлювати, що я — 
кримський татарин.

Використані джерела:
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Коло, 2008.
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Показали шість легенд Дрогоби-
ча і шість легенд Бахчисарая. Після 
цього запросили муфтія України, він 
читав лекцію про іслам в Універси-
теті Франка.

Потім ми запросили заслуженого 
діяча мистецтв України Джаміль Ка-
рікова, автора музики до кримсько-
татарського гімну. На міській ратуші 

він грав на наших національних ін-
струментах, а його дружина читала 
вірші Тараса Шевченка кримсько-
татарською мовою під цю музи-
ку. Також ми запросили майстра, 
який працює з глиною і відновлює 
наш традиційний малюнок — орнек. 
Майстер провів майстер-клас у ху-
дожній школі: учні малювали крим-
ськотатарські малюнки.

Лише коли ти знаєш свою іден-
тичність, своє коріння, можеш по-
важати іншу думку, пізнати іншу 
культуру. Лише знаючи свою куль-

туру, можеш дозволити собі дізна-
тися щось про іншу, — це я дізнався 
з розмови з представниками поль-

ської громади. Вони казали: «Всі ми 
живемо під одним небом, і кожен 
із нас — людина».

Головною проблемою для крим-
ських татар у Дрогобичі було не-
знання дрогобичан про культуру 
кримських татар, про філософію 
ісламу. Люди мали багато стерео-
типів. Ми поступово, власним при-
кладом ці стереотипи руйнували. 
Показували, що ми такі самі люди 
і маємо свою культуру, традиції. 
У людей Крим асоціювався з морем, 
пахлавою, відпочинком. Вони 
не знали, що є інша культура, що 
в минулому впродовж 350 років іс-
нувало Кримське ханство, що була 
й своя архітектура: Ханський палац 
у Бахчисараї, мечеті. В СРСР це все 
знищували, а  з  мечетей робили 
склади. Це робили для того, щоб 
стерти ідентичність, перетворити 
всіх на однакових людей. Коли всі 
однакові, легше керувати. Коли ж ти 
знаєш свою культуру, тебе неможли-
во принизити, стерти, бо ти знаєш: 
у тебе за спиною — сила. А якщо 
не знаєш своєї культури, тобі нав’я-
жуть вигадану ідеологію.

Цю проблему відсутності знань 
ми розв’язали в Дрогобичі за допо-
могою того, що брали участь у чис-
ленних заходах. Пригадую, якось 
мешканці вирішили провести то-
локу біля пам’ятника архітекту-
ри — шпихліру1. Ми приєдналися 
до толоки. 

1  Дрогобицька житниця, зерносховище.

Напередодні Дня Європи в Дро-
гобичі ми прийшли до влади міста 
і попросили дозволу представити 
свою громаду на святі. Нам видали 
намет. В цьому наметі ми показали 
інсталяцію «Історія однієї родини 
як історія цілого народу». Там було 
два прапори: кримськотатарський 
і український. Ми показали куль-
туру і традиції не лише за допомо-
гою цієї інсталяції, а й через кухню 
і просто власною присутністю.

Окремо відбулося підняття пра-
пора Дрогобича на Говерлу пред-
ставником кримськотатарської 
громади. Був такий резонанс! Крим-
ський татарин уперше піднімає пра-
пор Дрогобича на Говерлу, вперше 
піднімає прапор кримськотатар-
ського народу на Говерлу!

На фестивалі Бруно Шульца була 
спільна молитва з представниками 
різних конфесій. Я читав молит-
ву зі священної книги Коран. А мій 
син брав участь у перформансі про 
переселенців: ми показали ланцюг 
єдності мовою мистецтва.

Ми робили один проєкт спіль-
но з художницею. Вона розповіла 
нам дрогобицькі легенди, а ми зро-
били за ними виставку малюнка. 

Там ми побачили, що 
лише разом, спільними 
зусиллями можемо 
працювати для блага 
Дрогобича.

Різноманіття  
для моєї громади — 
це великий плюс.
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Для дрогобичан це було 
відкриття: коли вони 
ставили запитання, 
муфтій просто розбивав 
усі стереотипи!
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Громадський активіст Хосе 
Турчик про толерантність

До Другої світової війни Дро-
гобич був великим єврейським 
містом. Дрогобицькі євреї були 
освічені та заможні. Вони будували 
бізнес. Але війна винищила майже 
всіх. Після війни тут не залишило-
ся місцевих євреїв, але вже під час 
війни приїхали інші: лікарі, інже-
нери, бухгалтери.

Толерантність, демократія і сво-
бода — це три стовпи моєї поведін-
ки. Ми живемо дружно, всі разом, 
кожен кожного любить, один одно-
му не перебігаємо дорогу. Ми розу-
міємо, де ми живемо.

Ми живемо в глобальному світі, 
і це є баготокультурний світ, де один 
доповнює іншого, а не суперечить. 
Цей світ треба розвивати на прин-
ципах демократії і толерантності.

Громадська діячка, студентка 
Ірина Марків про створення 
Молодіжного простору

В місті є багато молодіжних ор-
ганізацій, які проводять фестива-
лі, вечірки тощо. Їм усім потрібно 
обмінюватися досвідом, ідеями. 
В місті не  існувало простору для 
цього. А такі простори є в багатьох 
містах України і користуються по-
питом серед молоді. Тому ми ви-
рішили створити таку платформу. 
До нас долучилися 13 організацій, 
ініціатив та об’єднань.

Молодіжний простір розташова-
ний у колишньому будинку вчителя. 
Наразі орендуємо лише конференц-
зал і дворик. Будинок ідеально нам 
підходить. Пізніше хочемо взяти 
в оренду всю будівлю. Ми зверта-
лися до місцевої влади, вона допо-
магала і сприяла нам.

Але перш, ніж тут «оселитися», 
треба було зробити мінімальні ре-
монтні роботи… Ми перекрили дах, 
замінили вікна, зробили каналі-
зацію. У травні 2019 року приїхав 
табір Будуємо Україну разом, і ми 
з ними почали облаштовувати дво-
рик. Волонтери з усіх куточків Укра-
їни працювали разом з місцевими 
жителями.

В будинку зараз діють декілька 
організацій. Є «Пласт» — це наші 
друзі, які нам багато допомагають. 
Є організація ОУН-УПА і спілка по-
літв’язнів. Є танцювальний колек-
тив, він привозить до міста багато 
нагород. Ми залишаємо їм залу, 
вони й далі тут займатимуться. Тут 

Філософ, релігієзнавець, 
педагог і художній керівник 
студентського театру «Альтер» 
Андрій Юркевич про діалог 
культур у Дрогобичі

Коли в  неділю зранку вихо-
диш у місто, чуєш, як б’ють дзвони 
різних конфесій: костелу, греко- 
католицької та православної цер-
ков. Цей діалог культур одразу чути 
у дзвонах.

Про Дрогобич кажуть — “півто-
ра міста”. Ці півтора міста існують. 
Тут живуть поляки, євреї, близько 
сотні людей приїхали після окупа-
ції Криму — це кримські татари. 
Вони органічно влилися в місто. 
Сюди приїхали найактивніші люди. 
У Дрогобичі є кримськотатарський 
культурний центр, до речі, один 
із небагатьох в Україні. Дрогобич 
узагалі — місто переселенців: тут 
живуть також нащадки українців, 
депортованих з Польщі.

 
Про бруківку як символ 
різноманіття міста

На вулиці Йосифа Левицького, 
якою колись ходив Іван Франко, ро-
били ремонт. Стару бруківку зняли 
й кинули в котлован. Для митців 
театру «Альтер» це означало зни-
щення пам’яті і символу розмаїт-
тя міста.

Тоді була дуже холодна зима. 
Вночі ми залили бруківку водою, 
щоб утворилася крига й щоб буді-
вельникам було важко щось із нею 
зробити. А потім кожного дня при-
ходили і  видлубували бруківку, 
поки не забрали всю.

Зараз із нею як символом роз-
маїття Дрогобича колектив теа-
тру «Альтер» робить перформанси 
на головній площі Варшави, Люблі-
на, Лодзі, Чернівців, невдовзі буде 
в Тель- Авіві. В містечку у французь-
кому Провансі вбудовано цю бру-
ківку як символ розмаїття. Отже, 
пам’ятка збережена і  стала сим-
волом Дрогобича в  інших містах. 
Я відчуваю гордість за збереження 
пам’яті і можливість говорити про 
розмаїття через мистецтво в різ-
них містах і країнах.

ІСТОРІЇ ЖИТТЯ ПОРУЧ
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«Чи ви з нашої церкви?». Я відповів:  
«З нашої, з християнської». На за-
ході нас представили як «Карітас». 
Я не сперечався, адже головне — 
зробити свято для дітей. На-
прикінці заходу сказав, що його 
проводила організація «Єднаюча 
сила», а свою церкву не називав, 
бо знав, що буде конфлікт. Так від-
бувається: коли ми подаємо доку-
менти на дозвіл провести подію від 
церкви, вони губляться. А якщо від 
організації, то відразу дають дозвіл.

Коли дружина була в лікарні, 
я  працював, а доньки були самі 
вдома. Наші сусіди знали, що ми 
переселенці, що в нас у Дрогоби-
чі нікого немає. І почали прино-
сити їжу. А пізніше до нас приїхав 
хлопець із окупованої території 
оформлювати інвалідність. Він го-
лосно молився, і наступного дня 
сусіди попередили мене, що ска-
жуть власнику квартири, аби той 
нас виселив. І це ті самі люди, які 
приносили моїм дітям їжу. Ми 
поговорили з  гостем, пояснили, 
як складно переселенцям знайти 
постійну недорогу квартиру, й по-
просили молитися тихіше.

А якось на тренінгу з інтеграції 
ветеранів конфлікту я познайомив-
ся з греко- католицьким священни-
ком. Ми говорили про себе в колі, 
й він був у одязі священника, а я — 
ні. Коли я сказав, що є капеланом, 
він здивувався, а на перерві підій-
шов до  спільної знайомої і  роз-
питував про мене, потім — вже 
спитав мене про церкву і про те, 
куди я їжджу на фронт. Я розказав, 
як ми жили з хлопцями під аеропор-
том… І отець Тарас більше не мав 
питань до мене і моїх духовних на-
мірів. Він сказав, що між людей ба-
гато непорозуміння через те, що ми 
не знаємо один одного, що існують 
стереотипи і страхи, і що нам треба 
зробити спільний проєкт, де греко- 
католики і п’ятидесятники будуть 
за  прикладом двох священників 
дізнаватися один про одного, адже 
ми всі — християни й хочемо миру.

Ми запланували провести спіль-
ну миробудівничу поїздку, щоби ро-
дини з різних церков разом їздили 
на екскурсії, спілкуватися на приро-
ді. Ми подружилися з отцем Тарасом 
і ветеранами АТО, й зараз ветерани 
вже добре сприймають нас.

Складно бути і переселенцем, 
і протестантом у Дрогобичі. Але го-
ловне — вірити в людей.

проводить імпровізації театр «Аль-
тер». Громадська організація «Вело 
Дрогобич» долучається до заходів. 
Ми всі одне одному допомагаємо. 
Працюємо над простором у вільний 
від роботи час: поки все діє на во-
лонтерських засадах.

Плануємо робити тут антикафе, 
хостел, юридичну підтримку, ковор-
кінг, — створювати різні можливості 
для молоді. Щоб люди розуміли: тут 
можна зустріти тих, хто теж чимось 
цікавиться, а можна просто посиді-
ти і відпочити.

Журналістка й авторка 
документальних текстів Єва 
Райська про ромів у Дрогобичі

Для одного проєкту мені треба 
було підготувати матеріал про ет-
нічні групи. Я зрозуміла, що час йти 
до Артура.

Я завжди бачила Артура в місті, 
але підходити до нього і говорити 
було некомфортно. Він вирізняєть-
ся серед інших ромів — працює ван-
тажником квітів на ринку.

«Я був увесь у крові, ледве при-
йшов додому. Потім лежав у реані-
мації чотири тижні. Всі думали, що 
помру. Але живу!» — розповідав 
мені в інтерв’ю. Цього ніхто не під-
твердив, але я думаю, Артур став 
саме жертвою насилля на ґрунті не-
нависті до ромів.

Після публікації історії про Ар-
тура (у  виданні The Ukrainians) 
я дивилася на репости і комента-
рі у Facebook. Було понад тисячу 
репостів. Деякі люди писали, що 

треба подивитися на ромів на вок-
залі й усе стане про них зрозумі-
ло. Але траплялися коментарі, що 
бути ромом не означає бути по-
ганим, і що історія Артура пока-
зує, як складно бути іншим, долати 
бар’єри суспільства. Стаття мала ре-
зонанс і точно поставила питання 
в спільноті.

Пастор, капелан, волонтер 
Сергій Незвецький про 
порозуміння між протестантами 
і греко- католиками

На Донбасі я був у розшуку через 
проукраїнську діяльність. Виїхав 
з окупованої території, бо попере-
дили, що за мною вже їдуть теро-
ристи. Коли переїхав у Дрогобич, 
зіткнувся з неприйняттям як пе-
реселенець та  протестант: коли 
люди чують, що ми п’ятидесятни-
ки, не хочуть мати з нами справи. 
Кажуть: «сектанти». Люди на Дон-
басі дивилися на нас із підозрами, 
і тут теж.

Якось ми робили в  Трускавці 
захід для дітей- сиріт. Перше запи-
тання, яке мені поставили, було: 
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Думки про кримських татар 
у Дрогобичі

З  появою кримських татар 
у Дрогобичі деякі люди говорили: 
«нам ще мусульман бракувало!», 
«вони будуть нищити, підривати, 
убивати», «вони нам не потрібні, 
ми іншої релігії», «нехай воюють 
за свій Крим».

Але з часом ми зрозуміли, що ці 
люди є унікальними і потребують 
підтримки. Спершу до міста приїха-
ли дві сім’ї, а коли в Дрогобичі вже 
утворилася громада з понад сотні 
осіб, постало питання про ство-
рення культурного центру. Тут ви-
никли нюанси з владою. Спочатку 
сказали: «Так, буде центр». Потім 
сказали «так», але нічого не роби-
ли. Зрештою, сказали «ні». Пішла 
тягатина з владою, яка закінчилася 
успішно. Кримським татарам виді-
лили культурний центр, відгукнули-
ся іноземці, які зібрали гуманітарну 
допомогу та гроші.

Зараз кримські татари інтегрова-
ні в дрогобицький соціум, а дрого-
бичани зрозуміли, що мають справу 
з інтелігентними й толерантними 
людьми. Я радий, що живу в цьому 
дивовижному місті, серед стіль-
кох громад.

Хосе Турчик, громадський активіст

Коли почалась війна, я працюва-
ла в «Карітасі». Там познайомилася 
з родинами кримських татар. Ди-
вилася на них, дізнавалася історію 

їхніх переселень (а Крим я пам’ятаю 
з дитинства радянським), пройма-
лася нею, і бачила, як ці люди ста-
ють частиною громади.

Я написала оповідання на кон-
курс «Кримський інжир» про Крим 
і кримчан, — крізь призму жіночого 
погляду. Написала, бо кримські та-
тари — це сучасна історія розмаїт-
тя Дрогобича. Раніше в місті жили 
багато євреїв, а тепер у нас є крим-
чани, які наповнюють місто і його 
культуру собою.

Як говорять самі кримські тата-
ри, їм цінно, що я побачила в них 
не  тільки пахлаву та  чебуреки, 
а їхню культуру, цінності, муку від 
втрати рідної землі знову і знову.

Єва Райська, журналістка, авторка 
документальних текстів

У 2014 році я приїхав до Львова. 
Петро Кос оселив мене у себе.

Ми не знали, що робити. Нове 
місто — ментальність інша. Якщо 
ви були в Криму, то розумієте, що 
вона відрізняється від ментально-
сті жителів Дрогобича. Нам потріб-

Актор, перформер Олександр 
Максимов про те, як говорити 
про складні теми мовою 
мистецтва

Мистецтво, особливо сучасне, 
часто не торкається суспільства: 
воно дуже віддалене від сільських 
жінок у хустках чи від простих пе-
рехожих на вулицях міста. Я ж хочу 
показувати свої відчуття актуаль-
них проблем через перформанси, 
пропонуючи різні бачення.

На річницю розстрілів на Май-
дані я проводив перформанс «Лю-
стерко». Це відбувалося просто під 
церквою в центрі міста: ось ма-
шини розвозять хліб, поліція па-
трулює, а я показую в перформансі, 
як переживаю війну і Майдан. Деякі 
люди казали, що мені треба викли-
кати швидку, що «чоловіку погано». 
Але ми продовжуємо працювати 
і засобами мистецтва показувати 
теми, що болять.

2016 року ми з колегою зі Льво-
ва зробили перформанс у синаго-
зі. Він стосувався пам’яті про шлях 
єврейського народу. В перформан-
сі поставили момент, де складаємо 
бруківку, як єврейські надгробні ка-
мені. Пізніше я зрозумів, що це все 
виходить з контексту, де я живу: 
а живу я біля єврейського кладови-
ща. Ми робили також перформанс 
з кримськими татарами. Я не єврей 
і не кримський татарин, і навіть 
не переселенець, ніколи не пере-
їжджав з Дрогобича. Тому, щоб по-
ставити перформанс про досвід, 
якого не маю, я проживав пробле-
му, як свою, відчував, як стражда-
ють ті люди, про кого перформанс.

Не  обов’язково бути крим-
ським татарином, щоб говорити 
від імені цього народу. Важливо 
зрозуміти і відчути проблему, щоб 
потім її зрозуміли і відчули люди 
на вулицях.
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на була підтримка та  інформація 
про місто: які люди живуть, як тут 
взагалі справи робляться. Ми вдяч-
ні «Карітасу» і пану Артуру — вони 
надали нам місце, де жити. Ми по-
жили там і прийшли до тями.

Квітень, травень 2014-го — події 
в Донецьку, Слов’янську. В червні 
стало ясно, що ми не на два місяці 
сюди приїхали. Що треба шукати 
роботу і житло в Дрогобичі. Треба 
залишатися. Пізніше почали при-
їжджати інші люди. Переселенці 
були залякані і було добре, коли їх 
зустрічав «свій». Через «Карітас» 
і пана Артура надавали перші не-
обхідні речі, продукти. Працював 
увесь «Карітас», та ми мали контакт 
через одну людину — Артура Деску. 
Навіть бухгалтерка допомагала нам 
із документами, коли ми створюва-
ли свою організацію.

Мусульмани страшні — так ка-
жуть про нас. А  іслам — це  моє 
життя. Я такий. «Карітас» — також 
релігійна організація. Вона має свої 
принципи, а ми — свої. І тут не по-
стає питання, щоби десь посту-
питися. У мусульман є п’ятнична 
молитва. Першу молитву ми про-
вели в «Карітасі». Вони надали нам 
приміщення, навіть купили килим, 
щоб ми постелили і спокійно прове-
ли молитву. Це показник готовності 
рахуватися, сприйняти, що біля тебе 
живе представник іншої культури.

Якщо людина не боїться прав-
ди, то немає проблем у спілкуванні.

Асан Якубов, кримський татарин, 
голова ГО «Іхсан- Щирість»

Асан Якубов про три зустрічі 
кримських татар із жителями 
Дрогобича

Історія перша —  
про неочікувані кроки 
назустріч

В центрі Дрогобича є великий 
екран. 2016 року ми хотіли зробити 
акцію до 18 травня — це День пам’я-
ті жертв депортації кримськотатар-
ського народу 1944 року. Виникла 
ідея показати короткий фільм, який 
ми знімали в Криму. Для фільму ін-
терв’ювали бабусь та дідусів, яким 
на 2015 рік було по 90 років. Знайш-
ли власника цього екрану. Одна 
хвилина демонстрації коштувала 
близько 500–1000 гривень. Домови-
лися запустити ролик на один день. 
А тоді власник сказав: «Ви татари, 
вам так важко: в Криму обшуки, 
арешти. Хлопці, давайте я постав-
лю ваш ролик до неділі», — а це була 
п’ятниця. І він поставив ролик без-
коштовно.

Історія друга —  
про зацікавленість аудиторії

2015 року ми вирішили зроби-
ли виставку кримськотатарського 
художника Нурі Якубова. Почали 
шукати приміщення, але не знали, 
до кого звернутися. Познайомили-
ся з Аллою Гладун — це директор-
ка музею. Їй сподобалася ідея, і ми 
почали готувати виставку спіль-
но з музеєм «Дрогобиччина». Алла 
дуже допомогла нам. Для нас це була 
нова ніша, ми не знали, як це роби-
ти, а вона давала багато порад.

І   виставка — вистрелила. 
Я не хочу хвалитися, але в примі-
щенні не було, де сісти. За кілька 
місяців ми зробили закриття вже 
в Будинку культури. Був листопад, 
погода — сніг з дощем. Пережи-
вали, що люди не прийдуть. Тому 
вирішили обійти навчальні закла-
ди: училища, технікуми, виші, — 
й розповісти про виставку. Коли 
в нас запитували, скільки потрібно 
людей, я відповідав: ми так не пра-
цюємо, нехай прийдуть зацікавлені. 
Це питання щирості. Ми не в Радян-
ському cоюзі, щоб відвідини були 
примусові.

І  на  захід прийшло близь-
ко трьохсот осіб. Ми самі були 
шоковані.

Історія третя —  
про Рамадан у Дрогобичі

Був місяць Рамадан. Під час 
нього ми робили декілька заходів 
разом із БУРом1 і Молодіжним про-
стором. У Дрогобичі перебували 
хлопці та дівчата — волонтери з різ-
них регіонів України. До нас звер-
нулися Андрій з Оленою Юркевич, 
сказали: «Слухай, їм було б цікаво 
дізнатися про кримськотатарську 
культуру». Але проблема поляга-
ла в тому, що в Рамадан удень ми 
не можемо їсти і годувати інших. 
Тож я відповів, що можна зробити 
зустріч, коли сонце сяде — так у мо-
лоді буде можливість по-справж-
ньому доторкнутися до культури. 
Андрію з Оленою ідея сподобалася.

При вході потрібно було зніма-
ти взуття, і чоловіки перебували 
окремо від жінок, в різних кімна-
тах. Хтось узагалі вперше бачив му-
сульман, тож я сказав хлопцям, що 
можна питати про все. Запитання 
були різні. Ми обговорювали піст, 
взаємини між чоловіком і жінкою 
з позиції ісламу, становище жінки 
в ісламі та багато іншого.

Так минули дві години. Закін-
чився захід десь опівночі. Наскіль-
ки я зрозумів — людям сподобалося.

1  Всеукраїнський волонтерський проєкт 
«Будуємо Україну разом».
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Люди, які ціннують своє 
різноманіття, розуміють 
важливість взаємної поваги, 
не дозволятимуть розділяти 
і розсварювати себе.
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почувалися як удома: могли ходити 
до костелу, спілкуватися польською 
мовою, святкувати католицькі свята 
та обмінюватися спільними ідеями 
у громаді.

«Польська громада в  нашому 
місті була заснована тридцять років 
тому. Так само тридцять років тому 
ми, поляки Дрогобича, отримали 
свій костел», — розповідає пан Адам.

Він каже, що почувається по-
ляком, який мешкає в  Дрогоби-
чі, та дуже прив’язаний до міста, 
оскільки відчуває тісний зв’язок 
із предками й тими, хто є важли-
вим у творенні польського міського 
простору. Пан Адам чудово воло-
діє українською мовою: з першого 
разу його не відрізниш від етнічно-
го українця.

За словами пана Адама, таких 
членів польської громади в місті, 
хто періодично з’являється в косте-
лі й бере участь у житті спільноти, є 
біля 200 осіб. Небагато, проте, цього 
вистачає, аби підтримувати життє-
діяльність осередку польської куль-
тури в місті.

Чим живе громада? Передусім, 
вона веде активне релігійне життя, 
намагається не забувати свої на-
ціональні традиції. Дрогобицька 
громада поляків є третьою за чи-
сельністю після Самбора та Мос-
тиськ і є найбільшою польською 
організацією в Україні. Головний 
центр польської культури розта-
шований у Львові, тож Дрогобицька 
громада є частиною великого това-
риства польської культури. Окрім 
просвітницької та культурної сфери, 

поляки Дрогобича не забувають про 
свій обов’язок збереження спадщи-
ни та пам’яті. Щороку відвідують 
польське кладовище. 

Якщо ж повернутися до історії 
міста, то, мабуть, знаємо, що кожна 
політична влада — австрійська, 
польська чи українська, а згодом 
ще німецька та радянська — нама-
галася у свій спосіб маркувати місь-
кий простір, вносячи зміни у назви 
вулиць, парків, інституцій. Вста-
новлювати свої пам’ятники, під-
креслюючи цим «важливість» свого 
панування. 

 Пам’ятник Адаму Міцкевичу 
в історичній частині міста знаменує 
тогочасну епоху, а чимала кількість 
польських туристів теж свідчить про 
зацікавлення поляків багатокуль-
турною історією міста.

Дрогобич міжвоєнного періо-
ду був культурною метрополією 
на українсько- польському погра-
ниччі. Тут жили декілька націо-
нальних громад, і кожен з народів 
вибудовував власну ідентичність. 
Одними з найчисельніших були по-
ляки. Їхнє життя в Дрогобичі часто 
змальовував польський письмен-
ник Анджей Хцюк. У спогадах «Ат-
лантида» та «Місячна Земля» він 
ностальгійно міркує про «утраче-
ний» Дрогобич.

Сьогодні в місті діє костел свя-
того Варфоломія, де щонеділі від-
бувається меса, а польська громада 
Дрогобича має можливість збира-
тися разом, щоб продовжувати 
розвивати свої культуру, традиції 
та цінності.

Адам Аужецький — голова поль-
ського товариства в Дрогобичі. Його 
предки жили тут, відтак пан Адам 
також вирішив мешкати в цьому 
краї та досліджувати свою прина-
лежність до цієї землі. Пан Адам за-
ймався медициною та ресторанним 
бізнесом, а впродовж останніх років 
очолює польську спільноту міста й 
разом з учасниками та учасницями 
товариства намагається відроджу-
вати культуру цього народу.

Так розповідає Адам Аужець-
кий і додає, що протягом цих років 
у Дрогобичі багато зробили задля 
того, аби польські мешканці міста 

ПОЛЯКИ В ДРОГОБИЧІ
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Товариство польської 
культури на Львівщині 
цьогоріч святкує 
тридцять років. 

Та попри постійну зміну 
влади, Дрогобич зумів 
зберегти пласт польської 
історії аж до сьогодні.

Нині ж частина польської 
історії досі нагадує 
мешканцям про спільне 
минуле та спільну 
спадщину.

Вони доглядають 
за могилами 
та намагаються всіляко 
нагадувати мешканцям 
Дрогобича про свою 
ідентичність як про 
важливий аспект  
міста загалом.



***
Олександра Козанкевич — поль-

ка, котра мешкає в Дрогобичі. Вона 
відома психотерапевтка, яка до-
помагає нарко- та алкозалежним, 
працює з молодими подружжями, 
проводить тренінги з жінками. Бать-
ки Олександри мають українське 
походження, проте під час опера-
ції Вісла їх переселили до Польщі. 
Олександра каже, що приїхати жити 
в Україну, а згодом у Дрогобич вирі-
шили спільно з чоловіком — отцем 
Ігорем Козанкевичем. Переїхали 
біля десяти років тому.

«Спершу було трохи складно ін-
тегруватися в україномовне середо-
вище, де існували інші стандарти 
життя, інше думання, міркування. 
Я завше хотіла якось наблизитися 
до української сторони, принаймні 
в мові, але згодом зрозуміла, що ме-
лодика моєї української завше ма-
тиме польський наголос. Тому нині 
я почуваюся людиною обох держав. 
І мені так дуже комфортно», — ді-
литься пані Олександра.

«В Дрогобичі, в україномовно-
му середовищі мені хотілось мати 
якомога більше знайомих чи друзів, 
щоб у такий спосіб стати «своєю» 

в місті. І також дуже хотілося, щоб 
мій польський наголос у мові не по-
значав мене як інакшу. Але все ж 
таки польська — моя рідна мова, 
тому й наголос завжди залишиться 
таким», — продовжує пані Олексан-
дра. Вона намагається самостійно 
інтегруватися в життя міста. Якщо 
в  Польщі робить покупки в  су-
пермаркетах, як більшість поля-
ків, то в Дрогобичі ходить на базар, 
як це роблять майже всі дрогобича-
ни. Тобто намагається вливатись 
у спільноту міста передусім як дро-
гобичанка.

Інтегруватися до життя міста 
пані Олександрі таки вдалося. Сьо-
годні вона є однією з найуспішні-
ших жінок міста, яка веде активний 
соціальний спосіб життя, працюючи 
з людьми, допомагаючи їм долати 
психологічні чи особисті проблеми.

Приїхавши до Дрогобича, Олек-
сандра Козанкевич займалася во-
лонтерством при кафедральному 
соборі святої Трійці. Проводила лек-
ції та навчання для тих, хто мав по-
требу в психологічній підтримці.

«Я маю багато енергії. Почува-
юся щасливою, коли можу щось 
комусь подарувати. Коли я чогось 
не  даю — відчуваю дискомфорт. 
Маю неймовірну кількість знань, 
досвіду, тож маю потребу це від-
давати. Україні потрібні хороші 
психологи, а в мене є гнучкість, що 
дозволяє навчатися нової справи 
і бути корисною там, де ця потреба 
відчутна найсильніше», — розпові-
дає про свою соціальну діяльність 
у місті психотерапевтка.

На запитання про ідентичність 
Олександра міркує так: «В Украї-
ні я українка, в Польщі — полька. 
У цьому немає жодних проблем. Але 
коли я працюю з людьми, то зов-
сім не думаю про те, що написано 
в паспорті. Передусім, я жінка, пси-
хотерапевтка, християнка, людина, 
яка хоче допомогти іншій людині».

Олександра навчає дітей двох 
мов, каже, коли в Україні — спіл-
куються українською, а коли їдуть 
до Польщі — розмовляють поль-
ською мовою: «Діти хочуть бачити 
щасливу маму, яка вкладає енер-

гію не лише в побутові справи, але 
передусім у те, що їй подобаєть-
ся: у суспільну сферу, політичну, 
культурну чи ще якусь. Мені подо-
бається, що я поєдную своє життя 
з навчанням і суміщаю різні форми 
праці. Не люблю рамок, вважаю, що 
кожна людина є настільки тонкою 
та глибокою внутрішньо, що ста-
вити її в якісь рамки просто не-
можливо».

Тут проживали та мирно ужи-
валися різні національності, проте 
головним елементом життя міста 
була спільна візія його розбудови 
як багатокультурного пограниччя, 
де кожен, хто сюди приїжджав, по-
чувався ніби у власному домі, чи 
принаймні відшуковував цей дім 
з часом. Тому, мабуть, не можемо го-
ворити про Дрогобич як про місто, 
безапеляційно пов’язане лише 
з одним етносом, як і не можна ви-
значити його національної іден-
тичності як єдино польського, єдино 
українського чи єдино єврейсько-
го міста.

Єва Райська

Дрогобич ніколи не був 
однорідним з точки 
зору національності, 
віросповідання та мови, 
як і не є однорідною 
пам’ять про нього.
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поволі відроджуватись. Відто-
ді дрогобицька синагога слугує 
і сакральною будівлею, і центром 
популяризації єврейського мисте-
цтва у місті. А ще — центром то-
лерантності та співпраці з іншими 
місцевими культурами. Нещодав-
но в синагозі відбулося ще одне 
свято — внесення Тори у  храм. 
Приїхали гості з Ізраїлю, Америки, 
Києва і, звісно, були представни-
ки єврейських громад Дрогобича,  
Борислава, Трускавця.

Йосип Карпін — голова єврей-
ської громади Дрогобича: «В кожно-
му храмі повинна бути Тора. До дня 
закінчення відновлювальних робіт 
її не було. Тепер нам допомогли, й 
можна сказати, що наша синагога є 
повноцінним храмом Дрогобича». 
За словами пана Йосипа, на сьогод-
ні єврейська громада міста налічує 
до сотні осіб.

Наскільки нині єврейське  
життя є активним у місті?

«Життя міста насправді непов’я-
зане або мало пов’язане з націо-
нальними релігійними ознаками. 
Люди просто живуть разом, ужи-
ваються, мають спільні інтереси. 
Єдине,  що мене останнім часом 
бентежить — те, що під час ушану-
вання жертв НКВД (колишня тюрма 
на вулиці Стрийській) нашу гро-
маду чомусь не кличуть. Але всім 
відомо, що жертвами НКВД були 
не тільки українці, але також пред-
ставники інших громад. Разом 
із тим у Дрогобичі відкрили ме-
моріальну дошку, присвячену дро-
гобицькій родині, яка врятувала 
євреїв під час Другої світової війни. 
Це гарний знак. Ініціював та зробив 
це дрогобицький історик Ігор Чава, 
нинішній директор дрогобицького 
Туристично- інформаційного цен-
тру. Приємно, що цю меморіальну 
таблицю встановили саме українці».

За словами пана Йосипа, сьо-
годні єврейська громада збира-
ється в синагозі — на молитву чи 
релігійні свята. А стосунки з інши-
ми дрогобичанами не залежать від 
національності чи віросповідан-
ня: «Наприклад, з моїми друзями- 
поляками ми вітаємось мовою один 
одного: “Шалом — День добрий”. 

Щоразу, коли згадую єврейську 
спадщину Дрогобича, передусім 
спадає на думку геніальний поль-
ський письменник єврейського по-
ходження Бруно Шульц. 

Якщо говорити про єврей-
ський Дрогобич в контексті мис-
тецтва, то вимальовується багатий 
спадок особистостей та  історич-
них фігур, що більшою чи меншою 
мірою вплинули на  формування 
свідомості дрогобичан. Можна зга-
дати Альфреда Шраєра — музикан-
та й співака, що виріс у Дрогобичі 
та пережив Голокост, Фелікса Век-
сельберга — рушійну силу ідеї від-
новлення дрогобицької синагоги. 
А також Вільгема Діхтера — інже-
нера та письменника, братів Шева-
ха та Аарона Вайсів — народжених 
у Бориславі та вцілілих після Го-
локосту (Шевах Вайс став однією 
з найвизначніших постатей Ізра-
їлю), Мауриція Готтліба — маляра 
з Дрогобича, новатора у єврейсько-
му мистецтві, Ефраїма Моше Ліліє-
на — уродженця Дрогобича, графіка, 
ілюстратора, одного з найвидатні-
ших єврейських художників світу, 
Леопольда Готтліба — художника-  

модерніста, молодшого брата Ма-
уриція Готтліба. Це, звісно, не весь 
список видатних постатей міста, що 
належали до єврейської культури 
довоєнного Дрогобича.

Але попри все, можна говорити 
про наявність єврейського імпульсу 
громади в місті. Рік тому для всієї 
громади євреїв Дрогобича відбу-
лась промовиста подія, що надала 
нового життя та дихання спільноті. 
Давню хоральну синагогу, що про-
тягом радянської епохи була скла-
дом, меблевим магазином, а потім 
і взагалі стала руїною, відновили 
та відреставрували. Із завершен-
ням реставраційних робіт 17 червня 
2018 року, життя євреїв міста почало  

ЄВРЕЇ В ДРОГОБИЧІ
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Навіть якщо Шульц писав 
польською та німецькою, 
його репрезентація 
єврейського життя 
тодішнього Дрогобича 
була дуже промовистою.

Єврейська історія 
та культура 
в сьогоднішньому 
Дрогобичі не надто 
помітні. 



Якщо ти людина — ти нею лиша-
єшся завжди. А національні чи ре-
лігійні приналежності залишаються 
поза кадром».

Йосип Карпін є представником 
генерації, в котрої, як він каже, «ви-
рвали релігію, культуру, історію. 
І це два покоління. Серед яких і я».

***
Клара Цвєткова (дівоче прізви-

ще Шентфельд) є представницею єв-
рейської громади міста. Пані Клара 
виконує багато волонтерської ро-
боти у  громаді, зокрема, волон-
терить у Хеседі — це благодійний 
єврейський фонд, що піклується 
про літніх малозабезпечених євре-
їв та займається просвітницькою ді-
яльністю: «Під час різних заходів чи 
свят ми всі збираємося, малюємо, 
наприклад. А я готую. Піклуюсь про 
тих євреїв, котрі вже не в змозі самі 
собі допомогти. Я часто волонтерю 
і це, звісно, безкоштовно».

Пані Клара народилася в Дрого-
бичі 1948 року. Її тато — виходець 
з Борислава, воював у лавах Черво-
ної армії. А коли повернувся з війни, 
вся його сім’я була знищена.

Коли ви відчули, що можете 
не боятися говорити, що ви — 
єврейка?

—  Напевно, на  початку 1990-
х, коли вже потрохи формувалася 
наша громада. Спершу для молит-
ви ми збиралися вдома, потім орен-
дували приміщення в школі, згодом 
в Хеседі, а коли відреставрували си-

нагогу — це було найсильнішим мо-
ментом для мене.

Що для вас означає відновлення 
синагоги?

— Означає, що ми більше не при-
нижені, що можемо бути такими, 
як ми є. Для мене особисто це була 
велика радість. А зараз ще й Тору 
туди внесли! Велика подія для на-
шого народу, для нашої громади 
в Дрогобичі.

Як вдалося зберегти свої традиції 
за часів радянської окупації?

— Наша бабця завше намагала-
ся нам розповідати про єврейські 
традиції і під час свят робила все 
так, як належить єврейській родині. 
Дякуючи їй, ми зуміли дуже глибо-
ко зберегти свої традиції, культуру 
та ідентичність. Взагалі часто чула 
жарти про себе в той час, мовляв, 
«жидівка» чи щось таке.

На запитання, що означає для 
пані Клари бути єврейкою, каже, що 
це її честь, честь її предків, її куль-
тури. І попри те, що в часи радян-
ської окупації вона часто відчувала 
упереджене ставлення, нині ствер-
джує, що взагалі не відчуває утисків 
через її національну приналежність. 
Навпаки, розповідає, що повністю 
на рівних правах з українцями чи 
іншими представниками міста.

Підтримує міцну дружбу з укра-
їнцями та росіянами.

Отож, говорячи про єврейську 
частину історії міста, можна чітко 
викристалізувати те, наскільки важ-
ливою для творення міського про-
стору є юдейська спадщина не лише 
в минулому, а й зараз. Й наскільки 
важливо слухати й чути голоси тих, 
хто зберіг у собі величезну плівку 
спогадів, таких важливих для про-
довження творення спільної місь-
кої історії.

Єва Райська

А ще Клара Цвєткова 
до нестями любить 
Дрогобич і каже, що 
це єдине місто, де вона  
б хотіла доживати роки.
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Щоби щось знайти, потрібно  
знати, де шукати

Хто найкраще знає місто? Звіс-
но, ті, хто в ньому живуть.

Перше,  що ми зробили, — ви-
значили лідерів і лідерок думок 
у громаді. Разом із локальними ко-
ординаторами проєкту, які живуть 
у місті, розуміють процеси в ньому 
та мають широке коло контактів, 
ми проаналізували громаду міста 
й визначили ініціативних людей, 
які мають вплив і розвивають місто. 
Також ми шукали інформацію 
у вільному доступі: на вебсторінках 
органів місцевого самоуправління, 
у відкритих базах даних, у статис-
тичній інформації.

Наступний етап — це пошук іс-
торій добросусідства. Спочатку ми 
запросили лідерів думок і актив-
них громадян на Дослідницьку май-
стерню культурного різноманіття. 
Разом ми пропрацювали поняття 
«ідентичність», «розмаїття», «до-
бросусідство». Учасники та учасниці 
нанесли на мапу місця різноманіт-
тя й територіально позначили свої 
історії добросусідства.

На основі зібраної інформації ми 
знаходили й фіксували історії до-
бросусідства з першоджерел. Про-
водили індивідуальні та фокусовані 
групові інтерв’ю. Загалом команда 
задокументувала понад 50 історій. 
До дослідження доєдналися й жур-

налісти, які взяли розгорнуті ін-
терв’ю в яскравих представників 
і представниць спільнот міста, на-
приклад, у лідера греко- католицької 
громади в Лисичанську чи пред-
ставниці польської спільноти 
Дрогобича.

У процесі дослідження ми зрозу-
міли, що історія і місцеві традиції 
впливають на процеси в громаді й 
сьогодні. Тож ми запросили людей, 
які знаються на історії своїх гро-
мад, проаналізувати історичний 
контекст міста в розрізі добросусід-
ства та багатокультурності й напи-
сати історичні нариси про історію 
різноманіття їхніх міст.

Про що говорить місто?

На перших сторінках путівни-
ка ви знайдете мапу міста. На неї 
нанесені «простори різноманіття». 
Це місця, де представники різних 
культур, народів, релігій, соціальних 
груп зустрічаються і взаємодіють. 
Сюди ж потрапили пам’ятки мате-
ріальної культури, які представля-
ють різноманіття міста і вказують 
на інтеркультурність. Наприклад, 
у Кременчуці це бібліотеки, де регу-
лярно відбуваються події із залучен-
ням представників різних культур, 
релігій, національностей. У Лиси-
чанську — центр урбан- культур 
«Дружба», у якому представлені 25 
видів вуличної культури. У Мелі-

Інтеркультурний путівник є ре-
зультатом спільної праці громади 
міста та команди проєкту «Україн-
ський букет народів». У ньому ми 
задокументували історії добросу-
сідства, які є прикладом взаємодії, 
поваги й прийняття різноманіт-
тя культур та  індивідуальностей. 
Розвиток міст, доступних та ком-
фортних для всіх мешканців,  
безпосередньо залежить від того, 
наскільки представлене там роз-
маїття громади. Адже різноманіття 
передбачає, що ми різні, але рівні, 
і разом можемо впливати на розви-
ток міст і об’єднуватися заради змін 
у найближчому оточенні.

Добросусідство — це прийняття 
людини такою, як вона є, її ціннос-
тей і культури. Це взаємодія, взаємо-
допомога та створення об’єднаного 
суспільства, яке діє на основі толе-
рантності й згоди, у якому є місце 
для кожного та кожної з нас. Де ми 
вільно проявляємо свою індиві-
дуальність. Одним із прикладів є 
створення Інтеркультурного музею 
«Кале» в Мелітополі. Маленька, але 
помітна своїми добрими справа-
ми караїмська спільнота відкрила 
простір, у якому планувала пред-
ставити свою культуру. Але згодом 
вирішила зробити його відкритим 
для всіх культурно- національних 

2  Картування громад в Україні: практичний посібник / автори- укладачі: Я. Мінкін, Ю. Антощук, 
G. Demel. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. — Київ: УБА, 2017.

товариств міста. Зараз цей майдан-
чик презентує близько 20 культур,  
є вільним простором для культур-
них подій та інших заходів. Зокрема, 
саме в Музеї створювалась Інтер-
культурна стратегія міста.

Для того, щоб створити Інтер-
культурний путівник, ми провели 
дослідження методом картуван-
ня громади (community mapping). 
Це  процес картування ресурсів 
і створення образу громади, який би 
демонстрував її потенціал. Карту-
вання є способом залучити людей 
до виявлення цінних якостей (ін-
дивідуальних, суспільних, інсти-
туційних) і творення образу свого 
міста чи регіону — таких, де хоті-
лося б жити1.

Пропонуємо вам дізнатися біль-
ше про те, як відбувалося досліджен-
ня. Ви можете використати наш 
досвід, щоб провести власне кар-
тування громади.

ЯК СТВОРЮВАВСЯ 
ПУТІВНИК

2
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тополі є вулиця Інтеркультурна, 
де розташовані осередки багатьох 
культурних товариств міста. У Дро-
гобичі такою «точкою перетину» є 
площа Ринок, де люди дізнаються 
про «півтора міста» — наполовину 
українське, єврейське, польське, 
а зараз ще й кримськотатарське.

Мапа була сформована на ос-
нові інформації, яку ми отримали 
за допомогою інтерв’ю, про що ми 
згадували вище, та анкетування жи-
телів міста.

Як я можу долучитися?

Спробуйте відвідати інтеркуль-
турні місця міста з цим путівником 
і знайти власну історію добросусід-
ства. Ви можете зустрітися й погово-
рити з героями. Підготуйте опорні 
питання й поступово розкривай-
те історію. Важливо почути люди-
ну й зрозуміти її. Звертайте увагу 
на взаємодію. Іноді наші дії більш 
красномовні, ніж слова.

Якщо історія добросусідства — 
про вас, обговоріть її з іншими учас-
никами. Згадайте, як усе почалось 
і  розвивалось, чим закінчилось 
або що відбувається зараз. Обго-
воріть ваші ставлення до ситуації, 
емоції, які вона викликає. Поду-
майте разом про вплив цієї історії.

А коли все це зробите, надси-
лайте вашу історію на вебсторінку 
проєкту «Український букет наро-
дів» і приєднайтеся до досліджен-
ня інтеркультурності міста.

Проведіть власне картування 
 громади, використовуючи  цю 
покрокову інструкцію:

Лідери думок

Мапа Дослідження

Аналіз і підсумки Поширення досвіду

Інформація

1

4

5

6 7

2

3

Інструменти дослідження

Визначте лідерів думок  
 та активних жителів, які  
стануть частиною вашої  
команди картування.

Намалюйте або видрукуйте   
мапу території; нанесіть на неї   
вже відому вам інформацію.

Проведіть дослідження разом  
 із командою. Роздайте анкети, 
запросіть людей для інтерв’ю 
або бесіди. Ви можете  
запросити двох або більше 
людей для обговорення в групі.

Проаналізуйте в команді  
результати й доповніть мапу. 
Підбийте підсумки   
та підготуйте висновки.

Метод дозволяє не тільки дослідити громаду, а й об’єднати й активізувати 
людей. Використайте результати дослідження для розробки власної  
ініціативи, яка буде розвивати місто згідно з потребами та інтересами 
громади, і завдяки цьому буде актуальною й потрібною.

Поділіться досвідом з іншими:   
розкажіть про дослідження   
і його результати у своєму блозі,  
 у соцмережах чи в місцевих медіа.

Проаналізуйте доступну інформацію, 
наприклад, статистичні дані.   
Визначте, яку частину  міста  
хочете дослідити.

Розробіть або підберіть інструменти  
дослідження. Створіть анкету,  
підготуйте запитання для інтерв’ю  
чи бесіди з людьми.

44 45

Ін
т

ер
ку

ль
т

ур
ни

й 
пу

т
ів

ни
к 

Д
РО

ГО
Б
И
Ч



Проєкт «Український букет на-
родів» покликаний сприяти кому-
нікації та формуванню соціальних 
зв’язків між представниками різ-
них культур за принципом «єдність 
у розмаїтті». Його мета — сприяти 
розвитку міжкультурного діалогу, 
підтримувати культурне розмаїття 
й забезпечувати дотримання куль-
турних прав громадян та спільнот.

Ідея назви проєкту виникла 
зі слів кримськотатарського гро-
мадського діяча початку XX століт-
тя Номана Челебіджихана: «Наше 
завдання — створення такої дер-
жави, як Швейцарія. Народи Криму 
є прекрасним букетом, і для кож-
ного народу необхідні рівні права 
й умови, бо нам іти пліч-о-пліч».

Завдяки проєкту відбувається 
об’єднання й посилення груп грома-
дян різного соціального й етнічного 
походження та підтримується куль-
турне розмаїття в регіонах України. 
Це відбувається завдяки створен-
ню й просуванню інтеркультурних 
путівників — інноваційного, кон-
курентоспроможного культурного 
й просвітницького продукту.

У рамках проєкту відбувалися 
інтеркультурні зустрічі змінотвор-
ців, майстерні з культурної дипло-
матії, а також партисипативний 
Фестиваль культурного розмаїт-
тя. Використовуючи інструменти 
культурного картування, команда 
зібрала найкращі практики куль-

турного розмаїття та створила ін-
теркультурні путівники чотирьох 
пілотних громад, а також вебпортал 
про добрі практики міжкультурно-
го діалогу й підтримку культурно-
го розмаїття в Україні «Український 
букет народів».

Проєкт втілює молодіжна ор-
ганізація «СТАН» у  партнерстві 
з  Молодіжною агенцією з  адво-
кації ромської культури «АРКА» 
(Кременчук), громадською органі-
зацією «Арекет» (Дрогобич), гро-
мадською організацією «Культурний 
ді@лог» (Кременчук), благодійною 
організацією «Благодійний фонд 
“MLT Museum PLUS”» (Мелітополь), 
Лисичанським міським палацом 
культури (Лисичанськ), Кримською 
проєктно- освітньою платформою 
«Q-hub» (Київ) за підтримки Укра-
їнського культурного фонду.

ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО ПРОЄКТ
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Директор проєкту:
Ярослав Мінкін

Координаторка проєкту:
Валерія Вашкевич

Регіональний  
координатор проєкту:
Амет Ділявер Оглу Бекір

Упорядниця і редакторка:
Світлана Ославська

Дослідження громади методом 
картування громади проводили:
Валерія Вашкевич
Олеся Архіпова
Лариса Овчаренко
Юлія Любич
Владислав Етніс
Амет Ділявер Оглу Бекір
та учасники й учасниці 
Дослідницької майстерні 
культурного різноманіття

Коректорка:
Іванка Урда

Дизайн, верстка:
Марія Лісіченко
Павло Лісіченко

НАД ПУТІВНИКОМ 
ПРАЦЮВАЛИ

Фотографії для путівника надані:

• Туристично-інформаційним центром  
м. Дрогобича

• Прес-службою Дрогобицької міської ради

Автори та авторки фотографій:

Леонід Гольберг 
Ірина Мутка
Олександр Максимов 
Іван Смеречак
Олег Стецюк
Ксенія Янко 
Амет Бекіров
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ІНТЕРКУЛЬТУРНИЙ ПУТІВНИК

Інтеркультурний путівник Дрогобичем 
показує різноманіття жителів міста. 

Це розмаїття етнічне, релігійне, соціальне, 
вікове тощо. У створенні путівників брали участь 

переселенці та ветерани АТО, представники 
наявних у місті етнічних і релігійних груп, 

молодь та люди поважного віку. 
Активні представники та представниці громади 

поділилися своїми історіями добросусідства. 
Ці історії зможете прочитати на сторінках путівника.

За підтримки:


