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Тарик Циріл Амар

Єврейська спадщина в Україні та репрезентації Голокосту: 
обговорення книжки Омера Бартова «Забуті»1

 

Потрібна книжка

  У книжці «Забуті» Омер Бартов, відомий історик і автор важливих 
праць про нацистську Німеччину і Голокост, звертається до «зникомих слі-
дів єврейської Галичини в нинішній Україні» (як зазначено в підзаголов-
ку). Отож для початку варто зауважити, що ця книжка не про єврейський 
спадок у строгому сенсі слова, хоча прочитати її потрібно всім, хто ціка-
виться цією темою на теренах колишньої східної Галичини й за її межами, 
в Україні та Центрально-Східній Европі загалом. 

У формі історичного травелогу Омер Бартов описує й аналізує при-
кру неспроможність адекватно сприймати історичну спадщину. У за-
хід них реґіонах сучасної незалежної України, на більшій території яких 
колись розташовувалася східна частина Габсбурзької провінції Галичина, 
важливий єврейський спадок, який слід би було оберігати, обговорювати і 
визнавати, потерпає від занедбаности. Більш ніж пів століття минуло після 
Голокосту, не менше одного покоління після розпаду Радянської імперії 
і появи на карті незалежної України, а єврейська спадщина досі зазнає – 
як гадає Омер Бартов – невпинного руйнування. За найпесимістичнішими 
прогнозами Бартова, останні «сліди» одного з найбільших осередків єв-
рейської цивілізації в Центрально-Східній Европі, майже повністю зни-
щеного Голокостом, можуть остаточно зникнути, перш ніж «рано чи пізно 
мешканці західноукраїнської Галичини теж усвідомлять, що вони втратили 
й забули».

Історичну єврейську цивілізацію Центрально-Східної Европи важко 
уявити без Галичини. Галичина була частиною історичної Речі Посполитої, 
звідки, за Бартовим, походить вісімдесят відсотків нинішнього світового 
єврейства. Хоч після розпаду Речі Посполитої Галичина не стала частиною 
смуги осідлости Російської імперії – ще одного осередку єврейства у Східній 
Европі (значна частка якого також була в Україні) – без Галичини годі було 

1 Bartov O. Erased. Vanishing Traces of Jewish Galicia in Present-Day Ukraine. (Princeton: 
Princeton University Press, 2007).
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б уявити такі ключові явища єврейської історії, як хасидизм, бундизм чи 
сіонізм. 

Водночас Галичина також невіддільна від своєї єврейської історії. 
Втім, у той час, коли українську назву «Галичина», якою зараз насправді 
окреслюють лише історичний реґіон східної Галичини, що його Бартов 
досліджує в своїй книжці, було відроджено після радянського панування 
в Україні, нині про місце євреїв у галицькому минулому часто забувають. 
Тоді як деякі українці гордо іменують себе «галичанами», а інші ставляться 
до цього з іронією, викривлена ретроспектива виняткової «українськости» 
уявної Галичини наголошує на національному, а часто й націоналістичному 
наративі «українського П’ємонту». В ній значно менше місця для пам’яті 
про поляків і ще менше — для євреїв, хоча насправді обидва ці народи 
до середини двадцятого століття, з його війнами, етнічними чистками і 
Голокостом, становили великі й впливові населення та громади, а надто в 
містах і містечках східної Галичини.

Відвідавши двадцять населених пунктів, у тому числі традиційних 
міст східної Галичини й колишню столицю всієї габсбурзької провінції  — 
Львів (у ті часи більш знаний під назвами Lwów і Lemberg), Бартов побачив 
сумну й монотонну картину занепаду й нецільового використання будівель 
і місць, які досі зберігають пам’ять про єврейське минуле. Мало того, до 
постійного руйнування решток життя євреїв додається ще й витіснення та 
викривлення пам’яті про їхню смерть – якщо не систематичні, то принаймні 
занадто часто повторювані. 

Втім,  Голокост змінив східну Галичину назавжди. Коли влітку 1941 
року німецьке військо вступило на її територію, витіснивши брутальну 
радянську окупацію, що засновувалася на пакті Молотова–Рибентропа 1939 
року, близько 600 000 євреїв (трохи більше, ніж жило в Німеччині 1933 
року) потрапили під дію нацистської політики систематичного приниження, 
відокремлення, грабунку, тортур і масових убивств. У результаті загалом 
кожна одинадцята жертва Голокосту походила зі східної Галичини. 

Крім того, східна Галичина була страхітливим «виразником» цілого 
спектра способів заподіяти смерть. Вона стала місцем, де відбувалося 
жахливе поєднання видів геноциду: депортації до спеціяльних таборів 
смерти (переважно Белжеца), що було характерно для західніших реґіонів 
Европи, і масових розстрілів неподалік домівок жертв, що було типовішим 
для східних місцевостей.

У самому Львові було утворено велике ґето і Янівський концентрацій-
ний табір, найбільший у Західній та цілій Україні трудовий табір – де теж 
відбувалися масові вбивства. Східна Галичина також була частиною ши-
рокої смуги територій, що простягалася від Балтійського до Чорного мо-
рів, де німецька окупація 1941 року супроводжувалася хвилею погромів 
(досі недостатньо досліджених), у яких більшою чи меншою мірою брали 
участь і місцеві не-євреї. 
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2003 і 2004 років (а отже, минуло приблизно шістдесят років після Го-
локосту), коли Омер Бартов подорожував східною Галичиною, у Дрогобичі, 
Стриї, Бродах, Чорткові, Монастириськах, Бережанах, Жовкві й Болехові 
стояли й осипалися синагоги, що збереглися до наших часів і вочевидь 
потребують негайної реставрації й збереження як історичні пам’ятки. Як 
і в радянські часи, інші вцілілі синагоги (зокрема в Дрогобичі, Болехові, 
Вижниці, Чорткові, Івано-Франківську й Гусятині) досі частково чи пов-
ністю використовують не за призначенням: ані для поклоніння, ані для їх-
нього збереження як історичних пам’яток, ані для інформаційно-освітніх 
потреб, ані для увічнення пам’яті про євреїв Галичини.

Єврейські кладовища (точніше, те, що від них лишилося) занедбані, не 
мають вказівників, їх важко знайти. Або ж цілком у дусі радянських часів 
їх перетворено на місця, що не мають жодного стосунку до поховання. На 
них пасуться кози, ходять кури, торгують різним крамом чи звалюють 
будівельне й побутове сміття. На тих кладовищах, що також були місцями 
нацистських розстрілів, стоять християнські хрести, демонстративно увіч-
нюючи пам’ять жертв і нацистів, і Совєтів, саме в тому місці, де, най-
певніше, жертви були саме євреями, і вбивали їх нацисти та їхні поплічники 
саме з цієї причини. 

Для будівництва музею, присвяченого не історії, а уславленню ук-
раїнських націоналістів, борців за незалежність України, не знайшлося ін-
шого місця, крім того, де колись стояв будинок рабина. Пам’ятник Степа-
ну Бандері в Дрогобичі стоїть на місці колишнього єврейського ґето, про 
яке забули чи радше не згадують.

Багато місць переслідування, ув’язнення, депортації та вбивств євреїв 
просто не позначено. Тим разючіший контраст, що пам’ятники і меморіяльні 
дошки жертвам серед етнічних українців чи їхньому героїзму (особливо 
українських націоналістів) значно поширеніші і завжди впадають в око. Ті 
монументи жертвам Голокосту, які все-таки було зведено, дуже часто (хоч 
і не завжди) вражають своєю скромністю, і знайти їх – вельми непросте 
завдання. Крім того, написи на них, їхнє приховане значення, демонструють 
пост радянську/досі-радянську тенденцію применшити чи замовчати єврей-
ську ідентичність жертв Голокосту.

Пам’ятники іншим жертвам, тобто знову ж таки етнічним українцям, 
зве дено неподалік від будівель і місць, які вочевидь мають єврейські коно-
тації (як, наприклад, у Івано-Франківську й Коломиї). Важко назвати подіб-
ну практику звичайною недбалістю, особливо на тлі, яке засвідчує відсут-
ність ушанування страждань євреїв. Тривожні приклади можна наводити 
далі, але їхня сутність від цього не зміниться. А вона полягає у тому, що 
одна з ліній — описова — книжки Омера Бартова є сумним каталогом гру-
бої зневаги до унікальних артефактів та брак вшанування жахливих ма-
сових убивств. 
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Що ж до аналізу та інтерпретації, Омер Бартов наводить кілька причин, 
чому нинішня західна Україна майже не зберегла «слідів» минулого її 
євреїв. Указуючи, що «простого пояснення для такої екстраординарної 
історичної амнезії немає», він принаймні частково вбачає її коріння у 
спадщині радянської політики пам’яті. 

Стосовно цього Бартов висловлює нерішучий здогад, що відсутність 
слова «євреї», наприклад, на дуже скромному пам’ятнику, спорудженому 
на місці Янівського концтабору у Львові, «може бути пов’язана з давньою 
радянською політикою ніколи не виокремлювати згадкою єврейських 
жертв». Але це твердження занадто стримане і водночас надто зухвале. На-
справді в Радянському Союзі побутувала не практика замовчувати єв рей-
ську ідентичність жертв Голокосту, а радше потужна тенденція при мен-
шувати її важливість і змішувати з загальною, всесоюзною жер товністю, 
незважаючи на особливу мету, природу і радикалізм на цист ського ви-
ни щення євреїв. І не лише можливо, а й дуже вірогідно, що ця фаль си-
фікація — важливий чинник (хоч і не єдиний) теперішнього фор  му вання 
пост радянського дискурсу, який включає також і написи на па м’ят никах і 
меморіялах. 

Ми знаємо про загальну практику тих часів придушувати чи спро-
щувати до краю пам’ять про Голокост як специфічно антисемітський 
злочин, з його особливим виміром, мотивацією і метою. Причини для такої 
радянської політики були різні: від певного традиційного антисемітизму 
радянської еліти й населення (серед виразників якого, наприклад, можна 
назвати Микиту Хрущова чи Івана Грушецького, який тривалий час 
обіймав посаду голови обласного комітету партії) до стурбованости 
комуністів національним питанням, що проявлялася у витісненні євреїв з 
пантеону героїв ключового міту про «Велику Вітчизняну війну» і водночас 
у  забороні їм посісти особливе місце в списку жертв.

У той час, як радянська політика применшувати роль Голокосту 
не обмежувалася лише західною Україною, існували й більш локальні 
чин ники. Один з них, за визначенням Омера Бартова, — це порушення 
безперервної зміни поколінь населення на територіях, які було позначено 
не лише геноцидом євреїв, але й чималими втратами, депортаціями, ви-
тісненням і повторним заселенням не-євреями. Як пише Бартов, повоєнні 
мешканці часто-густо були не присутні при вбивствах єврейського і 
поль ського «міського населення реґіону», і так було легше «відтворити 
історичний наратив, позбавлений народів, які колись були його невід’ємною 
часткою».

Справді, в такому місті, як повоєнний Львів після Голокосту й ви-
гнання поляків, хто з людей міг пам’ятати, якщо їх лишилося так мало? 
За сучасними підрахунками, приблизно дев’ять десятих довоєнного на-
селення міста після війни зникло зі Львова. Мало того, нам відомо, що 
процес повторного заселення йшов швидкими темпами. До початку війни 
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1939 року у Львові мешкало приблизно 330 000 осіб. До літа 1944-го, 
коли радянські війська відвоювали місто, людей у ньому лишалося менше 
половини. Потім, паралельно з вигнанням більшости поляків (приблизно 
105 000) зі Львова, 1945 і 1946 років до міста рушила нова хвиля львів’ян. 
За офіційними даними, до літа 1946 року в місті було понад 350 000 лю-
дей — тобто трохи більше, ніж до війни. І відтоді місто лише зростало, хоч 
і нерівномірними темпами.

Втім, ця різка зміна населення пояснює небагато. Ми не знаємо, скільки 
нових повоєнних мешканців Львова вижили, стали свідками Голокосту, 
опиралися йому, брали в ньому участь чи отримали вигоду в інших місцях, 
але їхнє загальне число, напевно, було чималим. Навіть якщо на них не 
вплинув Голокост у східній Галичині, такий розрив поколінь населення є, 
звісно, лише відносним. 

Перша хвиля нового переселення складалася переважно з так зва-
них «східняків», тобто мешканців довоєнних радянських територій, роз-
ташованих далі на схід, які сформували нову еліту влади, зцементувавши 
завоювання західної України. Але друга й значно більша хвиля міґрації 
до західноукраїнських містечок і міст включала етнічних українців з 
самої західної України. Як пише Бартов, у східній Галичині міжвоєнного 
часу більшість євреїв мешкали «в містечках, але багато з них насправді 
жили в маленьких штетлях… а близько чверти євреїв — у селах». Отже, 
нові повоєнні мешканці міста  (особливо з огляду на хвилю погромів, що 
прокотилася східною Галичиною влітку 1941 року, і той факт, що Голокост 
там набув часто форми масових розстрілів поблизу домівок жертв), 
найпевніше, мали певні спогади про Голокост або знали тих, хто їх мав. 
Навіть якщо примус, страхи, інтереси й психологічні потреби призвели до 
того, що вони не могли поділитися цим досвідом привселюдно чи навіть зі 
своєю родиною, примусове переселення, хоч і масивне, не надто пояснює 
втрату пам’яті й особливо нинішню неспроможність, ба навіть нехіть, від-
новлювати її. 

Пояснення Омера Бартова про те, чому східна Галичина не може 
чи не хоче згадати своє єврейське минуле, здебільшого ґрунтується на 
декількох інших, пов’язаних між собою чинниках. По-перше, західна Ук-
раїна після здобуття незалежности перетворилася на основний майданчик 
для відродження, віднайдення і відтворення одновимірної, нереалістичної 
і винятково героїчної, а також зумисне невинної пам’яті про українських 
націоналістів (ОУНівців) часів Другої світової, особливо її «революційного» 
крила під проводом Степана Бандери. А також про УПА, Українську 
повстанську армію, яку здебільшого очолювала ОУН(б) — та їхньої 
справді визвольної боротьби з радянським імперіялізмом, за своє уявлення 
про українську незалежність. За формулюванням Бартова, у західній 
Україні тепер відбувається «переписування минулого», що включає в 



Тарик Циріл Амар

278

себе «археологічні розкопки навпаки, під час яких рештки зруйнованих 
цивілізацій зникають під новобудовами».

По-друге, нині західні українці переймаються згадуванням того, як вони 
«самі» постраждали від рук радянського режиму під час і після захоплення 
реґіону 1939 року, а згодом 1944-го. Як зазначає Омер Бартов, загалом 
українці справді мають що оплакувати і «порівняно з більшістю інших 
націй, незмірно більше постраждали у Другій світовій війні». Зокрема, в 
західній Україні нарешті почався процес привселюдного обговорення й 
ушанування пам’яті про радянські арешти, депортації, утиски проти релігії, 
жорстоке придушення опору й останнє, але не менш важливе — радянські 
тюремні вбивства влітку 1941 року.

Водночас ці спогади зазвичай звужують коло жертв до етнічних 
українців, виключаючи з них поляків і (ще ретельніше) євреїв. Це дуже 
очевидно, коли йдеться про ушанування радянських тюремних убивств 
улітку 1941 року – єврейських і польських жертв Совєтів при цьому не зга-
дують або приєднують євреїв, що стали жертвами погромів, які почалися 
одразу по тому, здійснених німцями й деким із місцевого населення, до 
жертв злочинів Совєтів. 

По-третє, відверта (хоч і хибна) «безвиграшна» точка зору «позма-
гаємося, чия жертва більша» – це вже недобре, але, за аналізом Бартова, це 
ще не все. Зрештою, на перший погляд немає апріорної причини для того, 
щоб героїчна містифікація українського націоналізму мала б стирати євреїв 
з пам’яті. Втім, Бартов стверджує, що є два інші чинники, що пояснюють, 
чому одне репресоване минуле (страждання українців і національний/
націоналістичний опір) охоче відновлюють, тоді як інше (життя і смерть 
євреїв) не просто зневажене – його й надалі приховують і витісняють. 

Одну з причин Бартов убачає в тому, що дехто з етнічних українців 
був причетний до знущань і вбивств євреїв під час Голокосту. Ці люди 
брали участь у погромах, допомагали поліцейським загонам, робили доноси 
й грабували. Як неодноразово вказує автор, цей факт не дістає жодного 
висвітлення у громадських ушануваннях пам’яті. Його замовчують пов-
ністю. Бартов не забуває згадати, що місцеві не-євреї також допомагали 
євреям сховатися чи втекти, однак порятунок був радше винятком. Хоча 
до знахідок автора належить також те, що в містечку Бучач насправді 
«багато хто» з місцевих не-євреїв їм допомагав.

Крім питання про міру участи місцевих у стратах євреїв, досі не до-
статньо вивченого, Омер Бартов окремо вказує, що антисемітизм діячів 
українського націоналістичного руху та їхніх послідовників також призвів 
до їхньої «причетности до геноциду євреїв та етнічних чисток поляків у 
східній Галичині». І цей факт ніяк не узгоджується з героїчними кліше, 
яким тепер надають перевагу.

Читачі, які є прихильниками офіційного уславлення українських на-
ціоналістів, можуть не погодитися зі спостереженнями Бартова. Але його 
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висновки лише відображають поточні міжнародні дослідження (щоправда, 
тут ще слід згадати етнічні чистки поляків на Волині). І будьмо відверті: це 
не запізніле відлуння радянської пропаґанди, від якого легко відмахнутися. 
Хоч декому й важко це визнати, ОУН часів Другої світової війни ха-
рактеризувалася не лише боротьбою за національну незалежність. Ця ор-
ганізація була надміру авторитарною, нетолерантно націоналістичною, 
гор довито змовницькою та терористичною силою, чиї лідери й діячі часом 
пропаґували етнічні чистки та антисемітські страти і брали в них участь.

І останнє, але, як показує Бартов, не менш важливе. Стереотип «юдео-
більшовизму» (тобто – чи треба це казати? безпідставне – звинувачення 
євреїв у тому, що вони колективно підтримували радянський комунізм і 
радянський імперіялізм та були його представниками), який відіграв велику 
роль у антисемітизмі націоналістичних сил у часи Другої світової — звісно, 
не тільки їхньому, – вигулькує у деяких сучасних роздумах українців про 
Го локост, де його використовують для спроби «врівноважити» участь 
українців у переслідуваннях євреїв. Таким чином, намагання захиститися від 
небажаного історичного факту, що українці були причетні до нацистських 
злочинів, приводить до дискурсу упереджень, який і був колись причиною 
цієї причетности. Безперечно, Бартов має рацію, коли називає це явище 
згубним «порочним колом».

Визвольна боротьба ОУН і УПА з Совєтами територіяльно не обме-
жувалася східною Галичиною й навіть західною Україною. Проте го-
лов  ну роль відігравали в ній саме ці реґіони, як добре було відомо на ціо -
налістичному командуванню. Крім того, боротьба з радянським дес по-
тизмом у західній Україні була справді масовим явищем, оскільки брудна 
війна Совєтів – державний терор, придушення повстань, підривна діяль-
ність, колективні покарання, голодні блокади, систематичні поширені 
тортури й депортації — розширила коло тих, хто страждав і хотів боротися. 
Це також важливий факт, адже він означає, що пам’ять про цю боротьбу, 
яку тепер реконструюють на офіційному рівні, також глибоко вкорінена 
в місцевий особистий і родинний досвід. На жаль, Омер Бартов не звертає 
уваги на цей факт і втрачає нагоду поміркувати над взаємовпливами пам’яти 
«згори» і «знизу».

Проте саме з цієї причини, а ще тому, що завойовницькі та імпе рія-
лістичні стереотипи зверхности, що дісталися в спадщину від Радянського 
Союзу, звично таврували «місцевих», «корінних» (обидва терміни з ра-
дян ського лексикону) західноукраїнців не лише «відсталими», але й на-
ціоналістами, «бандерівцями» і зрадниками — на жаль, цей комплекс про-
блем Бартов також майже оминає увагою, — західна Україна лишилася 
цент ральним символічним місцем розквіту українського націоналізму. І 
нині, перевертаючи полюси оцінки в совєтських стереотипах, вона, схоже, 
ще більше пишається цим спадком. 
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Однак це відновлення і прославлення пам’яті, яку довго й брутально 
придушували, на жаль, часто призводить до спрощеного та оманливого 
величання і дешевої комерціялізації. Вбивши десятки тисяч «місцевих», 
депортувавши сотні тисяч і створивши таким чином на початку 1950-х 
років «пустелю миру», Совєти все ще неофіційно називали Львів «Бан-
дерштадтом», можливо, з цією неприязною повагою, яку відчувають імперії 
до пограничних реґіонів, населених войовничими і темними племенами.

Цей образ своєрідного «Додж-сіті» на радянському Дикому Заході, 
іронічно засвоєний львівською контркультурою ще до загибелі Радянського 
Союзу, пережив його. За іронією долі, маючи семиметровий пам’ятник 
Степану Бандері і дуже популярну кнайпу «Криївка», облаштовану на 
зразок УПА-Діснейленду, колишнє головне місто радянської західної 
України, здається, нарешті виконує замовлення Совєтів і перетворюється 
на Бандерштадт. 

Поза пам’ятниками сумнівної якости і кнайпами, велика частина но-
вотвореного (західно)українського громадського дискурсу щодо ОУН, 
УПА, Бандери й Шухевича, батальйону «Нахтигаль» і дивізії СС «Галичина» 
вибудовується довкола великих і вочевидь охоче культивованих білих плям. 
Інакше кажучи, те, що ці питання набули такої важливости, — не дивина. 
З психологічної точки зору це не просто зрозуміло, а й цілком очікувано. 
Втім, враховуючи їхню складність і небезпечний потенціял, інтриґує 
аґресивно-спрощувальний підхід до них. У пошуку героїв він прагне ком-
пенсувати десятиліття примітивних совєтських наклепів.

Трагедія в тому, що цей підхід продукує навіть не захист, а пропаґанду, 
що за своїми рисами нагадує совєтські моделі — зворушливо відверте ви-
кривлення фактів і відсікання «непотрібного». Пишномовна балаканина 
про розбудову чи консолідацію нації довкола нової — на жаль, знову — 
«єдиної» версії історії рано чи пізно виявиться абсурдною і приреченою на 
поразку. Не лише тому, що в настільки розмаїтій у реґіональному та ідео-
логічному сенсах країні, як Україна, будь-яка «єдина» версія, що здається 
адекватною одним, виявиться неприйнятною для інших, а ще й тому, що 
навіть національні міти, з усією спокусою «необхідного» ренанівського 
колективного забування і не-згадування, можуть заперечувати реальність 
і страждати на короткозорість лише доти, доки не стануть патологічними і 
вкрай шкідливими. 

Анрі Русо [Henri Rousseau] у Франції давно вже відкрив, що пам’ять про 
Другу світову війну і Голокост — царина, де застосування фройдівських 
метафор індивідуальної душі до цілих суспільств, яке взагалі нерідко буває 
проблематичним, часто виявляється виправданим. Під цим кутом зору за 
стримування некомфортних знань, сумнівів і питань треба розплачуватися: 
втратою проникливости, автономії та (просто, але жахливо) розуму. 
В цьому, на жаль, деякі події, після яких Омер Бартов здійснив свою 
подорож і написав книжку, лише підтверджують одну з його ключових 
тез: «Ця земля силкується витворити єдиний національний наратив подій, 
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людей, культури й політики. Це широкомасштабне спрощення, яке не лише 
викривлює минуле, але й загрожує збіднити майбутнє».

Таким чином, розповідь Бартова про пустку, яка оприявнюється не 
лише в руїнах і втратах, але й у забутті, психологічному придушуванні і 
селективній амнезії, може здатися важкою для читання деяким українцям, 
особливо тим, хто мешкає в західній Україні, в минулому якої чималу роль 
відіграє Галичина. Напевно, деякі відгуки будуть сердитими. 

Втім, навіть попри ту майбутню критику, яку, найпевніше, буде по-
роджено механізмами самозахисту, деякі твердження в Erased дуже 
сумнівні, хоча в загальному контексті дослідження й не надто важливі. 
Наприклад, узагальнення Бартова, що «історично Галичина лежала на 
кордоні між давньою Річчю Посполитою та імперіями й грабіжниками зі 
сходу і півдня». Це відсуває «поле бою» цивілізацій занадто далеко на захід, 
принаймні на період між серединою XVI — серединою XVII ст., коли, як 
пише сам автор, «величезні території України» потрапили під владу Речі 
Посполитої.

Аналогічно, східна Галичина і більша частина західної України уже 
досить тривалий час не є краями, де «русинські селяни досі обробляють 
землю, як це робили їхні прадіди». Насправді ж не без «допомоги» Совєтів 
перетворення русинів на українців завершилося і в сільській місцевості. І 
незважаючи на запряжені кіньми вози, які досі вражають мандрівників на 
дорогах західної України, між звичаями прадідів і сьогоденням пролягли 
ударні хвилі колективізації, міґрації й глобалізації. 

Деякі інші вади в історичному тлі й деталях можна пояснити тим, 
що для Бартова ця книжка є першою частиною великого проєкту і, як 
він чесно зізнається, становить «першу спробу зануритися в цей реґіон». 
Але не зайвим буде вкотре повторити: шкода, якщо реакція українських 
читачів (не лише в Україні, а й за кордоном) на це важливе дослідження 
буде педантичною. Спробувати «відігратися» за дрібні (в цьому контексті) 
проблеми означатиме проґавити чудову можливість почати продуктивне 
обговорення важливого питання сучасної України. 1

Крім того, читачі, які через такі недогляди не втримаються від спо-
куси відкинути важливіші питання, які піднімає Бартов, мають спершу 
пильно придивитися до кричущих неточностей, допущених апологетами 
українського націоналізму часів Другої світової війни. Якщо текст Омера 
Бартова має риси «першого занурення» в глибокі води пограничних те-
риторій, то що тоді говорити, наприклад, про відомого українського істо-
рика, який всерйоз просить нас повірити в безпідставні розумування про 
те, що в міжвоєнній Польщі не було жодної альтернативи тероризму для 
українського самоствердження?2 

 
2 В’ятрович В. Шухевич. Перший серед рівних (http://www.pravda.com.ua/

news/2008/4/25/75218.htm)
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Однак у тексті Erased є й інші спірні питання, які важко назвати не-
значними. Запропонований опис повоєнної, радянської східної Галичини, 
тоб то більшої частини західної України, як «витісненої на марґінеси, межо-
вої території між Заходом і Сходом, яка мало розвивалася й мало отриму-
вала інвестицій за часів радянської влади», суттєво вводить в оману. Це прав-
да, що в радянський період ця територія лишалася менш індустріялізова-
ною і менш розробленою (зі зловживаннями), ніж, приміром, схід України 
з його важкою металургійною промисловістю.

Втім, годі зрозуміти тривалий вплив радянської влади на західноукраїн-
ські прикордонні землі, якщо не брати до уваги масивні, безпрецедентні з 
істо ричної перспективи повоєнні інвестиції Совєтів у модернізацію доби 
ви копного палива, здійснену з особливою недалекоглядністю. Тоді як ро-
бота з індустріялізації лідера і створення належного робочого класу для неї 
була лише початком. Політика радянізації прикордоння шляхом швидкої 
модернізації залишалася одним з головних радянських феноменів. Її на-
слідки донині формують Львів — навіть після того, як більша частина ра -
дян  ської промислової бази зазнала колапсу. 

Загалом, для радянської імперії та її ідеології соціялістично-модер-
ніс тичної вищости, а також домінування в Центральній Европі, західна 
Ук раїна становила периферію, але, як і весь радянський Захід — тобто 
те риторії, завойовані в результаті «профашистського» (1939–1941) та 
«ан тифашистського» (1941–1945) періодів Другої світової війни в Радян-
ському Союзі — не була марґінальною. Також вона була не просто між 
Заходом і Сходом. Радше вона розташовувалася між «внутрішнім» і «зов-
нішнім» Сходом, між тим, що Радянський Союз анексував, і тим, над чим 
він домінував «суто» через сувору політичну залежність, що час від часу 
підкріплювалася вторгненнями. Знову ж таки, цей арґумент не має прямого 
стосунку до Голокосту та його забуття. Втім, опосередковано він важли-
вий, оскільки недооцінювання масштабів і задумів Совєтів щодо перетворен-
ня західної України може супроводжуватися недостатнім розумінням пов-
ного впливу радянської політики щодо пам’яті та історії на цей реґіон. 

Омер Бартов слушно наполягає на тому, що Голокост був не лише 
масовим убивством, але й масовим грабунком. За його спостереженням, 
питання про те, хто мав користь з убивств і пограбувань такого масштабу, 
в західній Україні практично не розв’язують. Проте варто завважити, що 
цю тему, як і багато інших, вочевидь ще мало досліджено. 

Загалом, у тексті Бартова бракує того факту (хтозна, можливо, він 
вважає його тривіяльним), що німці пробували монополізувати грабунок 
євреїв, постійно розробляючи складні схеми конфіскації всього майна 
своїх жертв для себе, в тому числі для перерозподілу між Volksdeutsche-по-
селенцями. 

Втім, це також не слід хибно трактувати як простий спосіб закрити 
болюче питання про те, чого коштував Голокост також деяким місцевим 
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не-євреям, оскільки нам відомо, що насправді процес відбирання і розподілу 
майна був складнішим і німці не змогли залишити всю здобич собі. Гра-
бунки, здійснювані місцевими не-євреями, набували багатьох форм: від 
забирання добра, житла і грошей до шантажу й сподівань, що «усунення» 
євреїв звільнить робочі місця. Це також накладалося на постійне офіційне 
та неофіційне плюндрування німцями.

Пропоную розглянути, наприклад, кілька фактів зі Львова. Бартов 
їх не обговорює, але вони підтримують його арґументацію. На початку 
німецької окупації, поки лютували погроми, місцевий автор, не-єврей і не- 
німець, написав довгу й сердиту петицію німцям, скаржачись на євреїв як на 
експлуататорів і колабораціоністів радянського режиму та вимагаючи, щоб 
їх покарали, в тому числі на горло, а їхнє майно і робочі місця розподілили 
між не-євреями й «бідним арійським населенням». 

Наприкінці липня погром петлюрівських днів, до якого намовляли і 
який дозволили німецькі окупанти, здійснений переважно місцевими не-
євреями, збігся у часі з першим офіційним «податком», яким обклали 
німці львівських євреїв. До 1943 року німецькі бюрократи спробували 
простежити, що сталося з «податком», і виявили, що губернатор округу, 
Stadthauptmann і Stadtbaudirektor зробили ремонти у своїх помешканнях, 
вимагаючи гроші у львівських євреїв. Тут було нерозривно поєднано міс-
цеві грабунки не-євреями, німецьке «офіційне» розорювання і німецьку 
корупцію, що сприяла грабуванню в «приватному порядку».

Або ж узяти, наприклад, наслідки утворення ґето у Львові. Переселення 
й експропріяцію також супроводжувало мародерство на очах у жертв. Мі-
ська німецька бюрократія склала довжелезні списки здобичі: гроші, меб-
лі, прикраси, кожухи, одяг, постільна білизна. Гроші забирало управлін-
ня Stadthauptmann’а, тоді як деякі речі перейшли до його працівників, а 
також німецьких поліцаїв та СС. 

Водночас, щойно всю здобич було належним чином зареєстровано, 
ніхто, як зафіксовано в постанові німецького бюрократа, «не заперечував» 
проти «її використання за призначенням», наприклад, продажу меблів та 
одягу за низькими цінами сільському населенню, якщо воно виконувало 
норми постачання сільськогосподарської продукції. За умов, коли нестача 
всього поєднувалася з насильством і опортунізмом, лише тонка і непевна 
межа відділяла свідоме наживання на чужому лихові, випадкову дільбу 
здобичі після грабування чи навіть убивства від двоїстого прагматизму, що 
межував з жорстокістю.

Щоб ускладнити проблему: у винятковому випадку привласнення бу-
динку євреїв стало приводом до спроби їх порятунку, яку згодом було 
покарано німцями. Йозеф Бернартович зайняв будинок, коли переїхав 
до Львова в березні 1942 року. Побачивши, що у підвалі переховуються 
дев’ятеро євреїв, він не видав їх. За шість місяців його заарештували разом 
з ними. Арґумент захисту, який полягав у тому, що він не шукав зиску, не 
допоміг урятувати йому життя. Його дружина отримала три роки тюрми за 



Тарик Циріл Амар

284

співучасть у чоловіковому «злочині» — Judenbeherbergung (переховування 
євреїв).

Омер Бартов має рацію, указуючи, що антисемітизм ОУН і УПА та 
їхня участь у переслідуванні євреїв нині часто — хоч не завжди й не пов-
ністю — вилучаються з (західно)українського дискурсу. Очевидно, він 
та кож має рацію в тому, що засуджує цей факт. Однак є кілька випадків 
уза гальнення, в яких поточний стан дослідження вимагав би ретельніших 
фор мулювань. Відвідавши Золочів і критикуючи те, що там ушановано па-
м’ять лише українських жертв Совєтів під час тюремних убивств 1941 року, 
він зазначає, що тисячі жертв антисемітського погрому, який стався після 
тюремних убивств, забуті, хоча місця цих злочинів частково збігаються. 
В цілому його точка зору правильна і важлива, але твердження про те, що 
«так багато розлючених членів родин [жертв Совєтів] допомагали морду-
вати євреїв під час погромів», не зовсім точне.

Місцеві не-євреї справді брали участь у погромах, але припущення про 
те, що найбільше відзначилися саме ті, чиїх рідних убили Совєти, дуже 
сумнівне. Як щодо місцевих злочинців та їхніх спільників, що мали за мету 
лише грабунок? Як щодо тих, хто не мав родичів, убитих у радянських 
тюрмах, але охоче вхопився за можливість вчинити насильство над євре-
ями? Як щодо тих останніх, але не менш вагомих, хто справді мав родичів 
серед жертв Совєтів, але не вірив брехні про «юдеобільшовизм» чи вірив, 
але недостатньо, щоб кривдити або вбивати? І саме тому, що попереду ще 
чимала дослідницька робота, такі нюанси не слід оминати увагою.

Обговорюючи село Косів, Бартов зазначає, що образи бійців УПА, 
оспівані гідом, для нього є образами людей, чиї обов’язки включали «по-
лювання на євреїв» і «допомогу німцям у масових убивствах місцевого 
єв ре йського населення». На той час, коли він залишає експозицію, бійці 
УПА стають для нього просто «убивцями євреїв».

Зважаючи на відомі нам факти, цілком можливо, що дехто з цих бійців 
(а може, й багато хто) таки були вбивцями або готові були ними стати. Про-
те немає сенсу ототожнювати УПА з такими формуваннями, як україн-
ська міліція в містах і містечках чи українцями в батальйонах поліції де-
інде — особливо з огляду на той факт, що апологети українських націо-
налістів, а також учені-критики, такі як Тимоті Снайдер, слушно вказува-
ли (хоч і з різними інтенціями) на збіги і зв’язки між такими формуван-
нями й частинами (але в жодному разі не всією) УПА. Необхідною про-
тиотрутою від нинішнього уславлення українських націоналістів, схоже, 
повинна стати повна точність. 

Ще один аспект праці Бартова потребує обговорення. В його поглядах 
є міцний причиновий зв’язок між занедбаністю єврейського спадку і 
відродженням пам’яті про націоналізм. Автор справді описує останнє як 
явище, міцно вкорінене в західній Україні – хоч з великим впливом на 
всю країну, – та читача не полишає враження, що недбале ставлення до 



Потрібна книжка

285

єврейського спадку особливо жахливе в західній Україні. Проте чи так це 
насправді?

Виклад Бартова, хоч він і зосереджується на східній Галичині, лише 
виграв би, якби бодай один розділ було присвячено компаративному 
аналізу, що охопив би всю Україну. На превеликий жаль, єврейський спа-
док занедбано в усій країні, за небагатьма винятками. Іншими словами, 
переконливо звучить арґумент про те, що пам’ять про українських євреїв 
завжди заважала і заважатиме некритичному уславленню українського 
націоналізму часів Другої світової війни і що це особливо актуально на 
заході України, але навіть цей чинник не можна сприймати за вирішальний 
сам по собі. 

Омер Бартов вважає, що ми можемо «припустити, що мірою того, як 
[Львів] модернізується», його мешканці багатішатимуть і відновлювати-
муть свої будинки, останні злущені сліди вивісок крамниць польською та 
мовою ідиш «буде стерто». Він також висловлює припущення, що у Стриї 
«час і недбалість зрештою змиють [нечисленні рештки замовчуваного 
минулого]» і що у Львові, зважаючи на неясність щодо єврейської іден-
тичности жертв Янівського концтабору, «наступне покоління може вирости, 
думаючи, що [вони] були просто українцями». Начебто сподіваючись, що 
західна Україна слідом за іншими реґіонами Східної та Західної Европи 
зрештою приєднається до «хвилі модернізації й глобалізації, пам’яті й 
ви бачення», автор водночас вважає, що на той час матеріяльні рештки 
єврейського минулого, наразі присутні, вже зникнуть. 

Песимізм цих тверджень може видаватися небезпідставним, але з ним 
можна сперечатися. Насправді найслабшим місцем книжки Бартова є 
прогноз. На цьому етапі ми просто не можемо знати, чи синдром амнезії й 
націоналізму, що його автор так доречно продіяґностував, буде достатньо 
сильним і триватиме досить довго, щоб передчасно стерти останні ма-
теріяльні сліди єврейського спадку в західній Україні / східній Галичині. 

Є вагомі причини висловлюватися обережніше, ніж це зробив автор. 
Варто пам’ятати, що звичай забувати і місця спустошення, подібні до тих, 
які нещодавно знайшов Омер Бартов у західній Україні, не так давно були 
розкидані по всіх країнах радянського блоку. Втім, є свідчення Рут Елен 
Ґрубер [Ruth Ellen Gruber] — одного з головних експертів з єврейського 
спадку в Східній і Центральній Европі. Нещодавно, коли її попросили 
написати про руїни синагог у Центральній і Східній Европі, вона виявила, 
що деякі з них уже не в занедбаному стані. Втім, її розповідь стосувалася 
Польщі й Угорщини. Пишучи про Україну (насправді здебільшого про 
західну), вона згадує лише руїни3. 

 
3 Gruber R. E. Interview on the Program «Tracing Your Family Roots» (http://video.google.

com/videoplay?docid=-2094950117911914603#docid=6726456003361339265) або: http://
video.google.com/videoplay?docid=-2094950117911914603# (accessed 20 October 2009).
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Аналогічним чином, Майкл Станіславський [Michael Stanislawski], 
експерт з історії  львівських євреїв  XIX століття, виявив, що на заході 
України, незважаючи на певну кітчевість і комерціялізацію, що супрово-
джують від найдення минулого євреїв Центральної й Східної Европи, число 
цих недоліків тепер зменшується, водночас «на місцевому рівні проводяться 
серйозні наукові дослідження питань єврейства, і спостерігається стрімке 
зростання їхнього числа в тих місцях, де ще двадцять років тому це було б 
немислимо»4. 

Втім, знову ж таки, він побачив, що у самому Львові ситуація досі 
невтішна і, недипломатично кажучи, набагато гірша. Фактично нещодавнє 
відкриття псевдо-«єврейської» кав’ярні поряд з руїнами львівської синагоги 
«Золота Роза» (за іронією долі, спроєктованої тими самими творчими 
особистостями, які подарували місту пивну в стилі УПА-Діснейленду) ста-
ло особливо кричущим прикладом кітчу, комерційности й нечулости.

Але питання залишається. Якщо з часів падіння радянської гегемонії 
на захід від України відбулися очевидні зміни на краще, то хіба можна 
стверджувати, що ці переміни ніяк не позначаться і в Україні? Звісно, 
ни нішнє уславлення українського націоналізму буде серйозною пере по-
ною: одновимірна пам’ять, не стільки національна, як упереджено-на-
ціоналістична, не може і не хоче прийняти реальну історію українського 
націоналізму й жити з нею. Вона зводить її до наївної леґенди захвату та 
одноманітности. Іронія в тому, що це гідний спадкоємець не менш дитинної 
радянської демонізації всього, що не підкорюється совєтсько-російській 
імперській бундючності, і таврування ipso facto словом «націоналіст». 
І справді – послідовного визнання місця єврейського минулого України 
може й не статися, оскільки це вимагатиме визнати, що український на-
ціоналізм теж приклав руку до його знищення. Але хіба культури пам’яті 
вирізняються послідовністю?

Україна досі бореться з минулим, і це очевидно. Втім, з історичної 
перспективи, ця боротьба стала можливою лише нещодавно. Як було вка-
зано у звіті «Єврейські кладовища, синагоги й місця масових поховань в 
Україні» за 2005 рік, тільки в пострадянській Україні було прийнято закони, 
що принаймні забороняли системне перетворення відомих місць поховань на 
будівельні майданчики, як це було заведено в Союзі5.  Так само лише в той 
час було уможливлено перший систематичний огляд єврейського спадку – 
а заразом і втрат, яких він зазнав з 1939 року. Якщо порівнювати з іншими 
країнами, то не дивно, що в Україні конфлікти пам’яті ще не розгорілися на 
повну потужність і що досі неясно, якими будуть їхні наслідки. Зрештою, 

4 Stanislawski M. A Murder in Lemberg. Politics, Religion, and Violence in Modern Jewish 
History. Princeton, 2007. P. 122ff.

5 Gruber S. D. et al. Jewish Cemeteries, Synagogues, and Mass Grave Sites in Ukraine. 
United States Commission for the Preservation of America’s Heritage Abroad. Washington, 2005. 
P. 19, 22, 24.
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подібним чином відбувається багато речей у країні й суспільстві, яке, 
схоже, виробило з постійного «життя на межі» певну форму мистецтва. 
Цьому чимало сприяє і те, що багатші европейці з ЕС і захищеніші з країн 
НАТО зазвичай холодно приймають Україну.

Втім, місце розташування синагоги «Золота Роза» у Львові вже не 
є майданчиком для нічних збіговиськ, яким його побачив Омер Бартов 
лише кілька років тому. Тепер його обнесли парканом. Плани створення 
меморіялу на місці чи біля синагоги «Золота Роза» тривожно співіснують з 
чинною та насиченою недоречними стереотипами кав’ярнею на єврейську 
тему та планами зведення житлових будинків. Львівський музей релігії 
планує розширити і покращити свою експозицію юдаїки. Дехто з істориків 
і публіцистів Львова почали відкрито піднімати дражливі питання про 
поведінку місцевого населення з євреями під час Голокосту і нинішніх 
практик пам’яті, витіснення й забуття. Міська адміністрація Львова по-
чинає підтримувати ініціятиви, спрямовані на відповідальне відновлення 
єврейського спадку міста. Хоч усе посувається повільно й існує реальна 
можливість конфліктів у майбутньому, недбальство уже перестало бути 
всеохопним. 

У Дрогобичі нарешті відбуваються вкрай необхідні заходи з оновлення 
хоральної синагоги, одне єврейське кладовище, «ще кілька років тому… 
зарослий бур’янами пустир», було фундаментальним чином приведено 
до ладу6. Місце масових розстрілів під час Голокосту в Броницькому лісі 
неподалік теж стало об’єктом важливих, хоч і скромних зусиль — вста-
новлення пам’ятного знака. Важливі ініціятиви й кошти досі здебільшого 
над ходять з зовнішніх чи приватних джерел, а не від громадськости, да-
рувальників та активістів. Проте у Снятині місцеві та міжнародні ак  тивісти, 
за підтримки Фундації Стефана Баторія з Польщі, разом зі львівськими 
ученими взяли на себе зобов’язання подбати про занедбані єврейські кла-
довища, як і про християнські цвинтарі. У цьому починанні вони дістали 
велику підтримку з боку місцевої влади та мешканців Снятина, а також 
дуже позитивні відгуки у місцевих медіях.

 Загалом єврейський спадок досі не вважають самоочевидною часткою 
минулого України. Хоч насправді він таким є. Але це не скасовує того 
факту, що ознаки змін на краще наявні і що загроза повного зникнення 
матеріяльних слідів стає малоймовірною.

Не вірячи в прогнози Омера Бартова, авторові цих рядків слід було 
б виявити мудрість і не робити власних. Втім, ось вони. Імовірнішим зда-
ється, що принаймні деякі зі зникомих слідів єврейського минулого в 
східній Галичині буде збережено вчасно. Крім того, також можливим 
видається відновлення пам’яті через дослідження, громадські обговорення 
й музеєфікацію, зведення пам’ятників і реконструкцію. Результат такого 

6  Gruber S. D. Rescuing Drohobych. One Man’s Quest to Memorialize a Vital Jewish Cen-
ter of Oil and Art (http://www.forward.com/articles/10981/) 
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відновлення матиме багато вад, включно з великою дозою спрощення й 
віртуальности, але від цього він не стане менш реальним і залежним від 
форми, якої він набуде. Хай там що, важко поділяти впевненість Омера 
Бартова в тому, що наслідки можуть бути лише найгіршими з усіх 
можливих.

Проте водночас не здаватиме позицій і уславлення українського на-
ціоналізму часів Другої світової. Варто сподіватися, що його буде врів -
но важено критичним і поінформованим українським дискурсом усе-
редині країни, про який є потреба почути більше. Словом, ще якийсь не-
визначений час ландшафт пам’яті в Україні буде не охайним пустищем, 
а плюралістичним безладом, сповненим непримиренних суперечностей 
і напруги. Але в цьому, проте, Україна не буде винятком. Як зазначає 
Бартов, у Німеччині, попри всю її культуру «примирення» зі значно гіршим 
минулим, суперечки також не згасають.  

З певними найпесимістичнішими прогнозами Бартова можна не по-
годитися, деякі його узагальнення потребують дискусії. Хотілося б зна ти 
більше, наприклад, про наслідки радянського періоду чи нинішній юри-
дичний контекст реставрації та зведення меморіялів — сфери, в якій не-
залежна Україна продемонструвала справжній, хоч і нерівномірний і 
не завжди належним чином застосований проґрес. Також не завадило б 
почитати про загальні впливи корупції й економічного розвитку. Але це 
було б занадто — годі сподіватися, що один автор висвітлить усі ці питання, 
не досліджені чи мало досліджені іншими, в тому числі в Україні.

Найважливіше те, що ця книжка не лише хороша, але й дуже потрібна. 
Омер Бартов підняв три вагомі й нагальні проблеми. По-перше, це наявна 
сьогодні відсутність історичної реконструкції і пам’яті про єврейське 
минуле, по-друге, аґресивна спроба мітотворення, обілення українського 
націоналізму часів Другої світової й викреслення з дискурсу переслідувань 
євреїв етнічними українцями, а по-третє, небезпечний зв’язок між цими 
двома проблемами. Чи правильна інтерпретація цього комплексу, здійснена 
Бартовим, — про це можна сперечатися. Але немає жодних сумнівів у 
тому, що це обговорення буде важливим для України і тих, кому справді 
не байдуже. 

Книжка Омера Бартова заслуговує на щире і чесне обговорення 
в Україні. Якщо вона таки дістане в Україні увагу, на яку заслуговує, 
обговорення мало би бути всеукраїнським, попри те, що в своєму травелозі 
автор описує лише східногалицьку частину західної України. Дехто з 
читачів заперечуватиме проти твердження про «героїв УПА, які часто 
брали участь у вбивствах євреїв». Але «цього не могло бути» – це просто 
несерйозна відповідь. «Часто» чи «зрідка» – можливо, але хай там що, 
надто часто, щоб іґнорувати питання й книжку, яка так наполегливо його 
ставить.

                                        Авторизований переклад з англійської 
Олени Любенко
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Tarik Cyril Amar

A Necessary Book
Omer Bartov’s book Erased addresses the “vanishing traces of Jewish 

Galicia in present-day Ukraine.” Visiting twenty urban centers in the former 
eastern Galicia, Bartov found a sadly monotonous picture of neglect and even 
mi suse of surviving buildings and sites that attest to this area’s Jewish past.  
This is a very good book, and a necessary one. Bartov singles out three important and 
urgent issues: the failure to preserve the Jewish heritage and remember the Jewish past; 
the attempt to forge myths that whitewash Ukrainian nationalism’s World War Two 
record and to exclude the victimization of Jews by ethnic Ukrainians; and the connection 
between these two issues. The author of this review essay argues that Bartov’s analysis 
and interpretation are, on the whole, correct and important for Ukraine. His book should 
thus usher in a serious debate. At the same time, the reviewer argues that Bartov’s 
predictions are too pessimistic, as there is still a real chance for saving the traces of 
eastern Galicia’s Jewish past before it is too late.

                                       




