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Ілля Ґєрасімов

Judenrein пам’ять та її невідповідності

Того самого дня, коли я отримав поштою копію книжки Омера Бартова 
Erased, люб’язно надіслану «Україною Модерною», я дістав запрошення 
на семінар «Злочини комунізму: історичне тло та сучасні проблеми». Цей 
захід, зорганізований  «Фондом розслідування комуністичних злочинів» 
(The Foundation for the Investigation of Communist Crimes), мав відбутися 
на початку березня в Будапешті, на базі знаного музею «Будинок терору». 
Програма семінару мене шокувала: приїзд; реєстрація в бутик-готелі «За-
ра»; зорганізований переїзд до «Будинку терору»; фуршет у кав’ярні «Хази 
терору» (Terror Haza); обід в ресторані; наступного дня – початок семінару 
в розкішному готелі «Гелерт»… Я намагався уявити конференцію в’язнів 
ҐУЛАҐу в Москві, що відбувається у готелі «Балчуг Кемпінські», або зу-
стріч жертв Голодомору в Києві, які мешкатимуть у «Поділ-Плазі» й зби-
ратимуться на дискусію в «Прем’єр-Палаці». Чомусь з’їзд ветеранів КҐБ 
я можу собі уявити таким, але жертв режиму – ні (принаймні в Росії). 
Окрім невідповідности теми заходу стилістиці його організації, сам розмах 
«семінару» на тлі теперішньої економічної кризи відверто свідчив про 
його суто політичну спрямованість. (Зазирнувши до інтернету, я виявив, 
що фундацію-організатора зареєстровано в Естонії: наскільки мені відомо, 
наразі комунізм не є головною проблемою естонського суспільства, а от у 
чому тоді полягає справжній сенс такої пропаґандистської кампанії –  не 
хочу гадати).  

Слід одразу попередити, що я пишу з Росії, де за останні десять років 
по літика пам’яті не просто реакційна, а буквально абсурдна, адже її головна 
мета полягає не так у маніпуляції репрезентаціями минулого, як у прямій 
амнезії. Тому протиставляти російський досвід естонській ініціятиві (яка до 
злочинів комунізму зараховує, наприклад, і геноцид в Руанді 1990-х років) 
як приклад зваженішої політики пам’яті я аж ніяк не можу. Порівняно із Ро-
сією, що повернулася в доперебудовні часи, Україна пішла дуже далеко впе-
ред в історичній рефлексії – як усередині професійної спільноти істориків, 
так і в сфері широкої суспільної дискусії. Більша відкритість до минулого 
водночас робить Україну вразливішою: колись ізольовані спільноти завжди 
платили високу ціну за інтеґрацію до «цивілізації». Маю на думці не незнані 
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інфекції та економічну експлуатацію, а травму національного історичного 
наративу, який ніби щойно сформувався, але одразу втрачає монологізм і 
стає об’єктом альтернативних інтерпретацій. А також – і це ще важливі-
ше – об’єктом претензій на репрезентацію з боку груп, раніше позбавлених 
голосу. Саме в такому контексті варто розглядати книжку Омера Бартова 
Erased, яка, судячи з усього, викликала в колі «українознавців» реакцію 
значно гострішу, ніж можна було сподіватися.

Попри попередні десятиліття викриттів злочинів нацизму в Німеччині, 
рання книжка Бартова (1991 року), присвячена ролі вермахту в етнічних 
чистках, викликала широкий розголос у Німеччині. До того часу було 
прийнято розрізняти нацистську машину масового винищення та військові 
сили, яка лишень виконували свій солдатський обов’язок на фронті. Це 
було так само зручно (якщо слово «зручно» пасує до способу переживання 
колосальної колективної провини), як нині в Польщі зручно відмовляти 
в леґітимності повоєнному комуністичному режимові, але не кордонам, 
установленим після Другої світової війни в результаті домовленостей 
з радянським керівництвом. Цілком інакша історія, яка на наших очах 
завершується happy end’ом, почалася з не менш важких соціяльних і пси-
хологічних заворушень. Початковий етап руху за громадянські права в 
США викликав глибокий розкол в суспільстві, і мало проминути не одне 
де сятиліття, аби включити афроамериканців до нормативного історичного 
наративу, який практично іґнорував їхнє існування ще  усередині ХХ сто-
ліття. Якщо українські суспільствознавці – і громадяни – наважилися піти 
шляхом відкритого звернення до власної історії, варто приготуватися до 
того, що доведеться переглянути чимало «зручних» формул минулого. 

Омер Бартов написав популярну книжку для широкого кола читачів, 
яка містить мінімальний науковий апарат і старанно уникає занурення у 
специфічні проблеми історіографії. Він чесно попередив, що це звіт про 
по чатковий етап масштабного дослідницького проєкту. Ця невелика книж-
ка – про зниклу пам’ять про євреїв (а не про винищення євреїв), причому на 
обмеженій території західної України. Авторський задум та його втілення 
перебувають в очевидному контрасті з реакцією на книжку, яка загалом 
сприймається неґативно як несправедлива оцінка ролі українського народу 
у винищенні євреїв Галичини. Редакція УМ дала мені змогу ознайомитися 
з іншими матеріялами цього форуму, але мені не хотілося б називати 
конкретні рецензії, аби уникнути переходу на особисті обставини авторів 
(наукову кваліфікацію, політичну заанґажованість, людську адекватність 
реакцій). Враховуючи ці відгуки, я хотів би виокремити декілька основних 
стратегій арґументації, які я виявив у різних текстах.
 1. Об’єктивний історичний підхід. Цей троп нам добре знайомий ще 
з радянських часів з праць офіційних істориків, присвячених сталінізмові. 
На жаль, особливу популярність він здобув останнім часом в Росії з санкції 
вищого політичного керівництва. 
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«Ті, хто пише про жертви ҐУЛАҐу, спрощують історичну дійсність. 
По-перше, їх було набагато менше. По-друге, чимало з них справді були 
опозиціонерами. По-третє, СРСР був жертвою постійних замахів з боку 
імперіялістичного оточення, що вимагало особливого режиму безпеки. Але 
головне, не забуваймо про досягнення економічного розвитку, масштабні 
соціяльні перетворення і, нарешті, про перемогу у війні під керівництвом 
Сталіна. Не варто дискредитувати славну історію окремими неґативними 
фактами, що мали місце!»

На таке зазвичай залишається тільки розвести руками і спитати: то 
Сталін убивав людей чи ні? Якою би складною і суперечливою не була 
передісторія Галичини, куди поділися понад півмільйона євреїв, що жили 
там до війни? 

2. Культ національно-визвольного руху. Багато людей дуже гостро 
сприймають будь-який натяк на відповідальність повстанців-націоналістів 
за вбивства мирного населення. Як і в більшості інших країн, що здо були 
незалежність після розпаду СРСР та радянського блоку, одним з най-
впли вовіших історичних наративів в Україні є троп антиколоніяльного 
національно-визвольного руху. Залишаючи осторонь політичний та емо-
цій ний аспекти цього підходу до власного минулого, я хочу звернути ува-
гу на те, що власне науковий складник цього наративу застарів і став не-
надійним. Півстоліття тому, у «героїчну добу» повстанських рухів 1950-х –
1960-х років і зародження колоніяльної критики різанина цивільного на-
селення слугувала моторошним доказом вітальности однієї «озброєної 
нації» порівняно з другою. Але сьогодні пост-постколоніяльна теорія 
про понує значно більше знюансовану інтерпретацію «колоніяльного» су-
спільства (мені йдеться передусім про Біла Ашкрофта [Bill Ashcroft] та 
Енн Столер [Ann Stoler]), а найсправедливіші вимоги турецьких курдів 
чи палестинців не можуть виправдати терор проти мирного населення. 
Чи варто виправдовувати воєнні злочини високою місією – чи мова про 
поведінку радянської армії в Східній Прусії, чи про дії УПА? Чи варто 
робити увесь національний проєкт заручником однієї-єдиної дивізії Вафен-
СС (як в Естонії)? 

 3. Політична коректність стосовно титульної нації. Чимало ко-
ментаторів азартно відшукували сліди упереджености та подвійних стан-
дартів у тому, як Бартов описував свою подорож місцями витертої пам’яті 
в західній Україні. Список претензій вийшов достатньо розлогий. Під час 
експедиції Бартов ще не говорив українською і тому не вхопив багато 
нюансів, не кажучи вже про розуміння потаємних глибин слов’янської душі. 
Він недогледів, що навколо руїн однієї синагоги незабаром таки встановили 
огорожу, розписану антисемітськими висловами, що має провіщати ре-
конструкцію будівлі. В іншому місці він виявив очевидну українофобію, 
оголосивши «ветеринарну» лікарню «лікарнею для ветеранів» (ту саму, в 
якій сходи зроблено з єврейських надгробків). Та й взагалі, як можна вима-
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гати збереження історичної пам’яті від населення, яке на 90% переселило-
ся на терени західної України після війни (що, правда, не заважає йому збері-
гати пам’ять про націоналістичні військові формування краю). Наполягаю-
чи, що до України несправедливо підходити із загальноевропейськими 
стандартами, західні автори навіть не усвідомлюють усю глибину свого 
зверхнього колоніялізму, який не вимагає від людей другого сорту тієї ж 
відповідальности, що й від німців чи французів.  І навпаки, попри всю свою 
благодушність, Бартов без жодних знижок на «пострадянську вбогість» 
підходить до України з тими самими мірками, що й до Австрії чи Франції. 
Читач може сам зробити вибір між тим, що йому ближче: комфортна 
зверхність чи поважна вимогливість. 

Насправді за гострою реакцією на книжку Бартова стоїть первісний 
страх прочитати в ній українську версію «Сусідів» Яна Ґроса або «Охочих 
виконавців наказів Гітлера» Деніела Ґолдгаґена [Daniel Goldhagen] та 
наступне відчуття полегшення через те, що нічого порівнюваного з тими 
книжками в Erased немає. А отже, Бартов стає ще легшою й бажанішою 
мішенню для критики. Справді, згадки Бартова про участь місцевого 
населення у винищенні євреїв зазвичай не підкріплено фундаментальними 
покликами на документальні свідчення, тема співучасти українців і поляків 
Галичини в Голокості не стає ляйтмотивом книжки. Почасти це пов’язано 
із жанром книжки, що присвячена сучасній політиці пам’яті на заході 
України і тому спирається на поточні враження автора й усні свідчення, 
почасти із тим, що, як Бартов і попередив читачів, це лише перша стадія 
дослідження. 

Я мав змогу ознайомитися з результатами подальшого розвитку 
дослідницького проєкту Омера Бартова, коли у вересні 2008 року ми 
обговорювали з ним можливість публікації його матеріялів у часописі 
Ab Imperio. Ця публікація не відбулася із низки причин (зокрема, тому, 
що сам Бартов, вочевидь, ще не цілком випрацював методологічні рамки 
представлення свого матеріялу), тому жодних цитат я не наводитиму. 
Можу лише розповісти, що це було бл. 120 сторінок тексту, що складався 
насамперед зі свідчень очевидців: євреїв, українців, поляків, німців, як 
тих, хто пережив війну, так і тих, чий голос лишився тільки на сторінках 
щоденників, листів і протоколів допитів. Як і було обіцяно читачам Era-
sed, Омер Бартов зосередився на районі міста його предків – Буча-
ча – і написав «thick description» знищення єврейського населення в окремо 
взятій місцевості України. От коли вийде нова книжка Бартова, заснована 
на колосальних обсягах документальних свідчень, що часто перетинаються, 
згадують ті самі імена і події, інколи описані з різних боків (наприклад, 
українцем і євреєм) – тоді прибічники «об’єктивности», «історизму» та 
«справедливости» справді зіткнуться  із серйозною загрозою панівному на-
ціональному історичному наративу. 
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Наступна книжка Бартова справді завдасть травми душевному спокоєві 
кожної чесної людини, яка любить Україну і хотіла би бачити її історію 
нехай важкою, подеколи трагічною – але не злочинною, не нелюдською. 
Тому що всі арґументи, превентивно висловлені критиками Erased, яких 
обурюють згадки про участь місцевого християнського населення у ви-
нищенні євреїв Галичини, виявляться пересічним і непереконливим запе-
реченням Голокосту на тлі свідчень, зібраних Бартовим. Найстрашніше в 
тих матеріялах, що мені довелося прочитати восени, – не опис страт, не 
картини погромів, а згадки про випадки, коли в людини був вибір: лишитися 
стороннім чи докласти зусилля і знищити єврея – і люди робили це свідоме 
зусилля. Наприклад, упізнавали в перехожому на сільській дорозі єврея, 
що врятувався від облави, – і голосно гукали поліцію. Що загрожувало цим 
людям, якби вони відвернулися, «не помітили», «не упізнали» єврея? Або 
нічний мандрівник поспішав повідомити комендатуру, що земля на свіжій 
братській могилі рухається і з-під неї чути голоси – що би сталося страшного, 
якби ця людина не зробила крюка вночі і не покликала би поліцію добити 
тих, хто вижив? Йдеться не про переховування євреїв, навіть не про те, аби 
поділитися з перехожим шматком хліба. Йдеться взагалі не про співчуття – 
найстрашнішим є брак байдужости, що зраджує всю глибину і природність 
внутрішнього відторгнення євреїв «сусідами». Здається, Бартов сам не 
цілком усвідомлює увесь жах тих епізодів, які я згадую, принаймні він 
наразі ніяк не виокремлює і не коментує їх. Зрозуміло, він розповідає і 
про випадки переховування євреїв українцями і поляками, і про конфлікти 
всередині самої неоднорідної єврейської «маси», коли одні євреї поспішали 
приректи на смерть інших в ілюзорній надії купити собі ще трошки часу… 

З майбутньою книжкою Бартова можна і треба буде сперечатися – 
з точки зору придатности різних методологічних моделей інтерпретації 
зібраних ним даних, – утім, було би безглуздям робити це до того, як книж-
ку опубліковано і навіть, судячи з усього, дописано. Я згадав про неї з од-
нією метою: підкреслити, що Erased написана про те, про що автор по пе-
реджає в передмові, а намагання відмахнутися від картини безпам’ятства, 
змальованої Бартовим, загрожують куди поважнішою психологічною 
травмою, коли вийде книжка, присвячена масовим убивствам. У певному 
сенсі, Бартов виголосив в Erased раннє попередження: перегляньте своє 
ставлення до минулого, спроби замовчати його дуже небезпечні… Мені 
можуть заперечити: Бартов ломиться у відчинені двері, перебільшуючи 
ступінь реакційности українського суспільства. Як написав один з ре-
цензентів, поверховий «мандрівний репортер» Бартов знехтував ве-
ликою працею, зробленою Українським центром вивчення Голокосту, 
Інститутом юдаїки в Києві та Центром єврейських досліджень при Києво-
Могилянській академії. Це важливе зауваження, і важливе воно саме тому, 
що підтверджує гірку правоту Омера Бартова: історична пам’ять на заході 
України успішно Judenrein. Тому що всі згадані інститути знаходяться в 
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Києві, а аналогічне їм львівське товариство «Меморіял» проявило своє 
крайнє націонал-політичне заанґажування (с. 193–196).

Реакція на книжку Бартова унаочнила важливу підміну: публікація 
про ситуацію в частині західної України трактується як присуд усьому 
українському суспільству. Я аж ніяк не піддаю сумніву територіяльну ці-
лісність України (досягнуту, до речі, завдяки імперіялістичній політиці 
радянського режиму), але, щоб поширити висновки Бартова на всю Ук-
раїну, потрібна низка передумов. Слід документально підтвердити, що 
наступ німецьких військ миттєво приводив до порівнюваних за масштабом 
погромів єврейського населення і на схід від Збруча; що місцеве населення 
так само активно брало участь в «акціях», як і галичани; що політика 
пам’яті в центрі і на сході країни нічим не відрізняється від того, що від-
бувається на заході. В такому випадку справді з’являються підстави для 
есенціялістських узагальнень в дусі Ґолгаґенової книжки про «вроджений» 
німецький антисемітизм. Тоді для історика залишається украй обмежене 
поле дослідження: перерахувати жертви, назвати головних катів і визнати: 
ні чого не вдієш, рано чи пізно це мало статися, якщо вже мова йде про вро-
джену «расову» несумісність.

Але може з’ясуватися, що на «Сході» антисемітизм не відіграв на-
стільки вирішальної ролі, як на «Заході», і тоді перед істориками постають 
справді складні проблеми. Так, свідому й активну участь у винищенні 
єв реїв Галичини (як і поляків) слід буде пояснювати не особливим скла-
дом «української душі», а специфікою місцевої версії українського на-
ціонального проєкту. Упродовж століть Галичина, в якій українці, поляки 
і євреї становили приблизно рівні за чисельністю групи населення, які 
істот ною мірою визначали розподіл сфер зайнятости і місця проживання, 
збе рігала стабільність завдяки маніпулятивним зусиллям «імперії-са-
дів ника» (Речі Посполитої, а потім – Габсбурзької імперії). Крихкий ба-
ланс було порушено, коли реґіон опинився у складі націоналістичної 
та націоналізуючої Польської держави, і політика національного вижи-
вання та самовизначення перетворилася на політику «національного ті-
ла». Польський націоналізм «Blut und Boden» призводив до зворотної 
радикалізації українського національного руху; довести приналежність до 
«свого» національного тіла можна було тільки одним шляхом: особистою 
участю (або принаймні не неучастю) у знищенні «чужого». Обидві сторони 
відмовляли євреям у праві на місцевий «ґрунт», що автоматично означало 
неминучість кровопролиття. Спадкоємці цієї версії національного проєкту 
так само покривають нині учасників масових убивств євреїв: не тому, що 
вони кровожерці і погані люди, а тому, що вони так само щиро не вважають 
законним прагнення євреїв вважати «своєю» галицьку землю. Це земля не 
євреїв (і вже не поляків), євреї тут уже не живуть (їх убили), тож і пам’ять 
про них нікому не потрібна.
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Попри усі свої потворні сторони і ексцеси, радянська версія ук раїн-
ського національного проєкту таки була інклюзивніша. «Політика класу» 
і «політика ідеології» призводила до масових убивств, які анітрохи не 
ліпші за масові убивства в результаті «політики тіла», але тут постає 
одна важлива відмінність: соціяльні ідентичності залишали людям вибір у 
минулому і дають його сьогодні, дозволяючи переформулювати порядок 
денний. Можна відмовитися від ідеї «диктатури пролетаріяту» заради 
ідеї «парламентської демократії», не знищуючи підвалин існування нації 
як простору горизонтальної солідарности. Але не можна перестати бути 
євреєм чи поляком, як не можна скориґувати національну ідею, якщо в її 
основі лежить принцип землі і крові, гасло «Росія для росіян» або «Галичи-
на без євреїв». 

Книжка Омера Бартова розповідає про стерилізовану історичну па-
м’ять в Галичині, але, знаючи про меморіяли жертвам Голокосту в Харкові 
чи Дніпропетровську або про діяльність Центру вивчення Голокосту в 
Києві, розумієш, що йдеться не тільки і не стільки про минуле, скільки про 
майбутнє України та української національної справи.

                                                                        Переклала з російської 
Ореста Єремейко

Ilya Gerasimov

Judenrein Memory and 
Its Inappropriateness

Omer Bartov, whose popular book is intended for a broad range of readers, contains a 
rudimentary scholarly apparatus and systematically avoids examining specific problems 
of historiography. This small book about the lost memory of the Jews (but not about 
their destruction) is limited to the territory of western Ukraine. The author’s conception 
of his book and its realization are in marked contrast to the reactions to his publication, 
which, for the most part, has been received negatively, as an unjust appraisal of the role 
of the Ukrainian nation in the destruction of the Galician Jews. Singling out several 
strategies of reaction to Bartov’s book, the reviewer supposes that the harsh reaction 
to it conceals the primal fear that Erased is the Ukrainian version of Jan Gross’s book 
Neighbors: The Destruction of the Jewish Community in Jedwabne, Poland. Gerasimov 
also notes that Bartov’s book, which focuses on the situation in part of western Ukraine, 
is treated as a verdict against all of Ukrainian society, although in order to expand his 
conclusions Bartov would need to do further research.




