
Гарвардське обговорення 
книжки Тимоті Снайдера «Криваві землі: 

Європа між Гітлером і Сталіном»

Книжка «Криваві землі: Європа між Гітлером і Сталіном»1 
досліджує історію зумисних масових убивств 14 мільйонів осіб у 
період 1930–1940-х років нацистським і сталінським режимами на 

території, що простяглася від Центральної Польщі до Західної Росії через 
Україну, Білорусь і Балтійські держави. Як зазначає її автор, професор 
Єльського університету, Тимоті Снайдер, більшість жертв, котрі загинули 
в той період, померли не внаслідок ув’язнення в концентраційних табо-
рах чи депор тацій, як це найчастіше уявляють, а від голоду, зумовленого 
сталінською політикою початку 1930-х років 
та гітлерівським планом винищення голодом 
радянських військово полонених. Крім того, 
книж ка показує, як комплексно впливали 
одне на одного націонал-соціалізм і сталінізм. 
Як зазначає Енн Еплбаум у своїй рецензії 
на «Криваві землі», най вагомішим внеском 
Снайдера є його «спроба розглянути такі епі-
зоди, як голод в Україні, Голокост, сталінські 
масові страти, сплановану смерть від голоду 
радянських військовополонених, післявоєнні 
етнічні чистки – як різні аспекти одного явища. 
Замість того, щоб розглядати реалії нацизму 

1 Snyder T. Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin. New York: Basic Books, 
2010. 524 p.
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та радянську дійсність окремо, як це чинять багато інших дослідників, 
Снайдер розглядає їх як одне ціле»2.

Нижче наводимо транскрипт обговорення цієї книжки, що відбулося 
в Гарварді 8 березня 2011 року з ініціативи Українського дослідницького 
інституту та Центру російських і євразійських студій імені Дейвіса. 
Першим висловився Террі Мартин, директор Центру Дейвіса, а також 
професор у Гарварді, автор відомої праці «Імперія позитивної дії. Нації та 
націоналізм у Радянському Союзі, 1933–1939»3, який говорив із точки зору 
історіографії Радянського Союзу та Росії. Спільноту історіографів Третього 
Рейху представив Девін Пендас, професор Бостонського коледжу, автор 
монографії про Франкфуртський трибунал над функціонерами Аушвіцу 
1963–1965 років4. Перспективу ж однієї з «кривавих земель» (а саме – 
України) представив професор Гарварду Сергій Плохій, автор найсвіжішої 
праці про Ялтинську конференцію5. Останнім із коментаторів виступав 
Генрі Россовскі – професор економіки та японіст, який висловив персональні 
зауваги і свої загальні враження від книжки. Обговорення завершується 
відповідями Тимоті Снайдера на заува ження колег та запитання із залу. Ре-
дакція «України Модерної» висловлює вдячність професору Українського 
дослідницького інституту Гарвардського університету Любомиру Гайді за 
люб’язно наданий запис дискусії.

Tеррі МАРТИН

«Криваві землі» – це книжка про масові убивства, скоєні нацистським 
і сталінським режимами на територіях сучасних України, Білорусі, Польщі 
та, меншою мірою – на балтійських територіях. Це те, що ми в історіографії 
називаємо синтезом величезного обсягу історіографії про ці події й 
історичних праць, написаних самим автором на підставі архівних джерел. 
Гадаю, ми можемо очікувати від такої монографії двох речей. По-перше, 
це достовірного опису подій, як фактичного, так і аналітичного, чому й 
присвячена більша частина книжки. По-друге, автор мав би запропонувати 
певні загальні аналітичні та моральні висновки, що Тім і чинить в остан-

2 Див.: Applebaum A. The worst of the madness // The New York Review of Books. 
23 December. 2010.

3 Martin T. The Affirmative Action Empire. Nations and Nationalism in the Soviet 
Union, 1923–1939. Ithaca and London, 2001. 528 p.

4 Pendas D. The Frankfurt Auschwitz Trial, 1963–1965. Genocide, History, and the 
Limits of the Law. Cambridge University Press, 2006. 360 p.

5 Plokhy S. Yalta: The Price of Peace. Londоn: Viking, 2010. 480 p.
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ньому розділі. На мою думку, коментарі щодо книги повинні адресуватися 
цим двом рівням. Тож я висловлю два коментарі: перший стосується пер-
шого рівня, а другий – другого.

Насамперед хочу сказати, що на рівні фактів ця книжка є не просто 
описом того, що сталося, а радше поясненням того, чому так сталося. 
Монографія дійсно є непересічним досягненням. Вона містить одинадцять 
розділів, кожен із яких сам по собі є синтезою. Я не знаю жодного іншого 
історика, хто зробив би щось подібне. Мене, скажімо, цікавили б інші питан-
ня, ніж Тіма, я викладав курси із компаративістики та організовував великі 
компаративні конференції, тобто, мені спадала на гадку ідея зробити щось 
подібне, але я побоявся. Наразі я наголошу два моменти, де я б розставив 
акценти інакше, – один на рівні розділів і один на рівні монографії загалом. 

Перш за все, у мене викликав запитання перший розділ, присвячений 
Голоду 1932–33 років, що й не дивно, адже я сам упродовж тривалого часу 
займався цим питанням. Є два аспекти, на які хотілося б звернути увагу. 
Перший – це питання умисності Голоду, другий – якою мірою цей Голод 
є українським. Умисність важлива, адже книгу присвячено зумисним ма-
совим убивствам, і я не маю сумніву, що голод є власне зумисним масо-
вим убивством. Річ у тому, що в цьому випадку умисність функціонує на 
багатьох різних рівнях. І, можливо не в одному розділі, а по всій книжці 
трапляється багато неясних місць, де Голод 1932–33 років, організований 
Сталіном, і Голокост – або ж голод, організований Гітлером, – описуються 
як рівнозначні. На мою думку, у випадку з Голодом наміри були іншими. Я 
погоджуюся з Тімом, що Сталін не організовував голоду, він не хотів голо-
ду, і насправді то була катастрофа. Гадаю, за весь час перебування при владі 
Сталін був наляканий лише двічі – під час кризи, зумовленої реквізицією 
зернових і голодом, та, безперечно, у червні 1941 року. Не підлягає сумніву 
й те, що Голод було спричинено злочинними політичними діями, які при-
звели до ситуації, коли не вистачало зерна, щоб годувати населення і 
підтримувати ту форму правління, яку хотів підтримувати Сталін. Це фор-
ма умисності, на яку сталінський режим, безумовно, був здатний. 

Та якщо подивитися на те, що пишуть джерела нацистської Німеччини 
про голод і «План голоду»6, то там немає прямих згадок про заплановані 
наміри заморити людей голодом. Тім зазначає, що навіть якби восе-
ни 1932 року (порівняно пізно) було вжиті заходи і зменшено кількість 

6 План голоду (нім. Der Hungerplan) був планом політичного та військового 
керівництва Третього Рейху, метою якого було змусити голодувати жителів 
окупованих територій СРСР для того, щоб отримати додаткові продукти 
харчування для німецьких військ і населення Німеччини (Прим. ред.).
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експортованої пшениці (в той час вивозили дуже багато, в тому числі мас-
ло та м’ясо), голоду можна було би значною мірою уникнути7. І це ще одне 
мірило умисності, яке, на мою думку, відрізняє два режими.

Третя відмінність сталінського режиму, яка стосується умисності, 
полягає в тому, хто голодував. Методи тут неоднозначні. Насамперед, го-
лод поцілив у селянство, і то був свідомий вибір, – тимчасом, коли міста й 
армія були забезпечені харчами, села вимирали. Наступна його особливість 
полягає в тому, що голод уразив ті регіони Радянського Союзу, де виробля-
ли найбільше зерна. На мою думку, цей факт недостатньо наголошено, або 
не згадано зовсім, і з відповідного розділу читач не дізнається, що голод 
стався не тільки в Україні та Казахстані, а й на Північному Кавказі та в 
Середньому Поволжі. Одна з причин, чому голод відбувався переважно в 
Україні, полягає в тому, що Україна була основним регіоном Радянського 
Союзу, який забезпечував країну зерном.

Іншим моментом є авторів наголос на тому, що Голод був сконцентро-
ваний переважно в Україні. Його український вимір випливає із трактування 
«голодної кризи» як такої, що була ускладнена українським націоналізмом. 
Мені здається, що Голод часто зводять до голоду в Україні і це виглядає так, 
ніби Голокост стосувався лише євреїв. Проте, є й інші виміри цієї події. 
Ми маємо десять мільйонів навмисних убивств із німецького боку, чотири 
мільйони з боку Радянського Союзу, понад три з яких припадає на смерті 
від голоду в Україні. Якщо ж розглядати голод як загальнорадянське яви-
ще – із його концентрацією в Україні з огляду на вже згадані мною причи-
ни – і розглядати Великий Терор так, як це робить Тім, то стане очевидним, 
що Великий Терор лише дещо сильніше сконцентрований на радянських 
прикордонних територіях. Тоді, в принципі, історія «кривавих земель» 
виявиться радше історією дій нацистської Німеччини, ніж дій Радянського 
Союзу. Тому я вважаю, що розстановка акцентів тут дуже важлива.

Перейду до другого пункту, про який я хотів згадати, – до очевидної 
різниці між Сталіном і Гітлером. Про це гарно сказано у висновках. Йдеться 
про позірну непричетність Сталіна до масових убивств, за винятком хіба що 
подій Великого Терору, коли за дев’ятнадцять місяців були страчені сімсот 
тисяч осіб у спосіб, характерний для нацистської Німеччини; відтак маємо 
двадцять чи тридцять тисяч страт під час кампанії колективізації, Катині та 
масових розстрілів після 1941 р. Але наразі йдеться про десятки і сотні тисяч. 
Сталінська форма репресій була іншою – неймовірно масова за масштабами, 
вона, втім, зводилася здебільшого до ув’язнення в концентраційних таборах 

7 Про це йдеться на сторінці 42 «Кривавих земель» (Прим. ред.). 
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і депортацій, тимчасом, коли режим Гітлера був набагато смертоноснішим. 
Це твердження спонукає до дещо дивного розрізнення: якщо класифікувати 
злочини такого штибу за шкалою посутності та інструменталізму, то вбив-
ства гітлерівського режиму тяжіють до посутності, оскільки убивство 
є метою дії як такої. Проте, у випадку Сталіна масове насильство мало 
інструментальний характер, попри те, що його величезні масштаби та роз-
мах здебільшого асоціюються із посутнім насильством. Я маю на увазі 
те, про що пише автор на сторінках 387–91 у висновках, ведучи мову про 
відмінності. На мою думку, голод певним чином підпадає під цей пункт. 

Тут я переходжу до третього пункту, який до певної міри стосується 
історії війни, оскільки період 1939–1945 рр. є невід’ємною частиною книги. 
Він пов’язаний із смертоносним характером гітлерівського режиму та війни, 
зокрема, прагненням розв’язати війну як важливий елемент нацистської 
ідеології. Четвертим пунктом обвинувачення на Нюрнберзькому процесі були 
злочини проти людяності, тоді як під номером три фігурували військові зло-
чини. Натомість, другий пункт зводився до «участі у плануванні, підготовці, 
розв’язанні та веденні агресивних воєн» й інших злочинів проти миру. Як на 
мене, цей елемент не підпадає під визначення масового убивства, це злочин, 
що включає голод, але не включає ведення війни та агресію. Певною мірою 
всі смерті у період від 1931 до 1945 року функціонально підпадають під «ве-
дення (Гітлером) агресивних воєн». І за способом виконання частина цих 
убивств були навмисними, але інші – ні. Як на мене, це дещо проблематично.

Тут я переходжу до своєї останньої тези. Концептуалізуючи історію 
Євразії згаданого періоду, під «кривавими землями» я розумію не лише 
територію між Росією та Німеччиною, а й територію від Балкан до Анатолії, 
що простягається певною мірою аж до теренів тогочасного Китаю. Йдеть-
ся, передусім, про період від 1912 до 1945 (чи навіть до 1953) року, почи-
наючи від страхітливих Балканських війн (1912–1914), що у часі збігається 
із розробкою логіки революційного насильства на національному та 
соціальному рівнях у відсталих частинах Євразії. «Криваві землі», таким 
чином, є підмножиною ширшого засягу земель, зачеплених війною. 

Девін ПЕНДАС

Як германіст, я вважаю, що це дуже важлива книга, почасти тому, що вона 
впроваджує у дискурс публікації, яких чимало з’явилося упродовж останніх 
двадцяти років, проте які не перебували в належному діалозі між собою. 
Йдеться про три різні літературні традиції: історіографію Третього Рейху із 
підмножиною – історіографією Голокосту, історіо графію Радянського Со ю
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зу та історіографію Східної Європи. Остання, мабуть, найбільш ізольована 
від решти історіографій, що надзвичайно прикро, адже один із головних 
здогадів цієї книги якраз полягає у намаганні інтегрувати східноєвропейську 
версію історії до загального наративу. Тож, на мою думку, синтез цих трьох 
різних регіональних історіографій є дуже цінним і корисним.

З точки зору германіста постають такі запитання. Що нового вносить 
компаративна перспектива, яку пропонує Снайдер? Що саме вона додає 
такого, що ми б інакше недогледіли при осмисленні нацистських звірств 
і Голокосту? Автор робить дві важливі речі. По-перше, його книга є спро-
стуванням того, що він вважає невірним розумінням масових убивств у 
Європі в ХХ столітті загалом, і Голокосту зокрема. Він пише: «Масові 
вбивства в Європі зазвичай асоціюють із Голокостом, а Голокост – із швид-
ким, поставленим на конвейєр убивством. Таке уявлення занадто спроще-
не й прямолінійне»8. Або в іншому місці читаємо: «Вважається, що жах 
ХХ століття сконцентрований у таборах. Але більшість жертв націонал-
соціалізму та сталінізму померли не в концтаборах. Таке невірне розуміння 
щодо місць і методів масового знищення не дозволяють нам зрозуміти 
жах ХХ століття»9. Отже, ця монографія завдяки своєму компаративному 
підходу нагадує нам про те, що ми вже забули, – що вбивства відбувалися 
не лише в таборах і не були насамперед західноєвропейським феноменом, 
але й феноменом східноєвропейським. Це перша серйозна теза, запропо-
нована автором, яка є поважним внеском книги. 

По-друге, і це навіть іще важливіше, Снайдер стверджує, що динаміка 
масового знищення у випадку Радянського Союзу і нацистської Німеччини 
була зумовлена тим, що обидва режими спиралися на утопічні ідеології, 
орієнтовані на імперський політичний курс. Отже, маємо утопічні ідеоло-
гії, що призводять до імперської політики в обох випадках, – це і є ком-
паративний висновок про подібність цих режимів. Відтак, взаємодія між 
цими двома режимами радикалізувала та стимулювала їх політики вбивств. 
Отже, компаративний аналіз подібностей у співвідношенні ідеології та 
імперії для згаданих режимів (це і є точка взаємодії) дозволяє виснувати, 
що взаємодія між ними призводила до ще більш вбивчої динаміки, на яку 
кожен із них не був здатен сам по собі.

Ці аргументи видаються мені найпереконливішими в книжці. Як і Террі, 
я хочу зосередитися на деяких речах, які прагну оцінити критично. У моєму 
випадку я захищатиму книжку від критики деяких авторів, на мою думку, 

8 Snyder T. Bloodlands. P. xiv.  
9 Ibid. P. xi–xiii. 
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помилкової. Перше моє критичне зауваження стосується тези про те, що ми 
забули про східноєвропейський вимір нацистських звірств. Я вважаю, що це 
твердження є дещо перебільшеним. 1953 року, у першій серйозній спробі на-
писання цілісної історії того, що пізніше буде названо Голокостом, у своїй праці 
«Остаточне вирішення»10 Джеральд Райтлінґер писав про масові розправи 
під відкритим небом, які чинили нацистські айнзацгрупи на окупованих 
територіях Радянського Союзу: «За чотири короткі місяці 1941 року Гітлер, 
Гіммлер, Гайнріх Мюллер і фахівці з ґестапо скоїли один із найстрашніших 
учинків у історії людства. Вбивство понад 350000 євреїв за такий короткий 
проміжок часу не сягнуло кількості вбитих у Польщі, в Аушвіці влітку 1942 та 
в 1944 рр., але переважило звірячістю методів». То була перша узагальнююча 
книга про Голокост англійською чи німецькою мовами. Отже, один із 
перших систематичних викладів історії Голокосту відкрито каже про те, що 
«вбивства під відкритим небом» є його серйозним компонентом. У розділах 
монографії, де йдеться про убивства 1942 року, згадані «Табори Райнгарда» 

11, що були власне «фабриками смерті», автор чітко наголошує цю тезу. Але 
вона присутня ще від початку створення історії Голокосту. Її можна знайти і 
в популярній художній літературі, згадаймо, наприклад, роман Жана Фран-
суа Стейнера «Треблінка», написаний у 1960-х роках, що став бестселером 
як у франкомовному, так і в англомовному варіантах12; або ж роман «Бабин 
Яр» Анатолія Кузнєцова, заснований на реальних фактах, англомовний пере-
клад якого був опублікований 1970 року і втішався значною популярністю13. 
Тобто, навіть у популярній художній літературі про нацистські вбивства 
східноєвропейський компонент вже присутній. Хоча, якщо дивитися канал 
«History», то цього можна і не зауважити.

10 Reitlinger G. The Final Solution: The Attempt to Exterminate the Jews of Europe, 
1939–1945. New York: Beechhurst Press, 1953.

11 Операція Райнгард (Aktion Reinhard чи Einsatz Reinhard) – кодова назва нацист-
ського плану, що мав на меті убивство польських євреїв. Під час операції два 
мільйони осіб були убиті в Белжеці (Bełżec), Майданеку (Majdanek), Собіборі 
(Sobibor), Треблінці (Treblinka). Майже всі вони були євреями (Прим. ред.).

12 Белетризована історія повстання в концтаборі Треблінка, роман французь-
кого журналіста Жана Франсуа Стайнера (Jean-François Steiner, нар. 1938) 
«Treblinka» була опублікована французькою мовою в 1966, перекладена 
англійською в 1967 році (Прим. ред.).

13 Роман-документ «Бабий Яр» свідка масових убивств у Києві в 1941 році, 
російського письменника Анатолія Кузнецова (1929–1979) вперше у скоро-
ченому вигляді було надруковано в журналі «Юность» у 1966 році (№ 8–10), 
повна російськомовна версія вперше опублікована 1970 року еміграційним 
видавництвом «Посев», тоді ж з’явився англійський переклад (Прим. ред.).
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Наступна сильна, на мою думку, теза книжки стосується взаємодії між 
нацистським і радянським режимами. Мені здається, це справжній крок 
вперед для історіографії та значний внесок у розуміння німецького режиму 
(не зазіхатиму на розуміння режиму радянського). Тут є два аспекти – 
компаративний та інтерактивний. Порівняльна теза Снайдера полягає в 
тому, що згадані режими мають певні структурні подібності. Звідси автор 
висновує два наступні висновки. Перший стосується того, що різниця 
ідеологій полягає в різних концепціях майбутнього, – тоді, коли нацизм 
бачить майбутнє неегалітарним, радянський режим має егалітарну візію 
майбутнього. На думку автора, саме ця різниця задає параметри масово-
го насильства обох режимів. Але йдеться скоріше не про саму ідеологію, а 
про її імперський вимір, адже втілення цих ідеологій вимагає імперії. І тут 
Снайдер формулює думку, котра, як на мене, є найбільш інноваційною та 
найважливішою – поведінка жодної з цих імперій не засновується винятково 
на ідеології, але радше зумовлена усвідомленням того факту, що вже існує 
світова Британська імперія, яка блокує доступ до традиційних територій 
поширення європейського імперіалізму завдяки контролю за морськими 
просторами. Відтак, обидві імперії борються за той сам імперський те-
рен, – за розташовані поміж ними землі, які Снайдер називає «кривавими 
землями». Теза полягає в тому, що географія стає основним чинником 
у внутрішній структурній боротьбі цих двох режимів. На мою думку, це 
потенційно дуже цінна теза для історіографії нацистської Німеччини.

Хочу додати, що імперіалізм, без сумніву, має довшу генеалогію, ніж 
згадані режими, він також має довшу історію масових убивств, ніж ці 
режими. Так, європейський імперіалізм, чи в Америках, чи в Африці завжди 
супроводжувався масштабними проявами насильства, які іноді сягали 
масштабів геноциду. Схоже, що імперіалізм як такий містить смертоносну 
компоненту, незалежно від конкурентної динаміки імперських сил. Отже, 
я би спробував зрозуміти, де змагання цих двох сил мало вирішальне зна-
чення, а де смертоносна динаміка імперіалізму була самостійним чинни-
ком. На цьому базується компаративна стратегія. 

Снайдер стверджує, що оскільки ці режими змагаються за той са-
мий імперський простір, то до певної міри відповіддю на дії одного є 
радикалізація дій іншого. Це дуже контроверсійна теза, яка вже викли-
кала критику рецензентів, почасти тому, що вона співзвучна закидам, які 
лунали у так званій «суперечці істориків»14 у Німеччині в 1980-х роках. 

14 Суперечка істориків (Historikerstreit) – інтелектуальна та політична поле-
міка у Західній Німеччині в другій половині ХХ століття щодо історичної 
інтерпретації Голокосту (Прим. ред.).
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Для тих, хто її не пам’ятає, дуже коротко нагадаю. Кілька консерватив-
них німецьких істориків заходилися стверджувати, наче масові звірства 
нацистського режиму та «остаточне вирішення»15 були власне реакцією 
на дії Радянського Союзу, ударом на випередження, щоб запобігти 
сподіваному радянському геноцидові їх самих. І в певному сенсі то був 
учинок не Німеччини, а «азіатський вчинок», як назвав його один із 
істориків. Ця теза була глибоко контроверсійною, а її інтенція применши-
ти вину Німеччини за військові злочини була неодноразово наголошена. І, 
хоча справжній сенс суперечки був переважно політичним, було ясно, що 
вона є нічим іншим, як спробою звинуватити Радянський Союз у злочи-
нах, скоєних нацистською Німеччиною. 

Це не те саме, що чинить Снайдер, хоча дехто витлумачив ідеї книжки 
саме в такий спосіб. Не те саме з кількох причин. Насамперед – його аргу-
менти інтерактивні, а не реактивні. Якщо консервативні німецькі істори-
ки стверджують, що Німеччина реагувала на дії Радянського Союзу, тобто 
ініціатива дії до певної міри походила з радянського боку, Снайдер вказує 
на випадки, коли Союз радикалізовував насилля у відповідь на дії Німеч-
чини. Тут наявна певна циклічність такої взаємодії, що не виправдовує жод-
ну зі сторін. На мою думку, автор не потрапляє в пастку, в яку свого часу 
потрапили Нольте16, Гільдебранд17 та інші історики. Мій улюблений розділ 
книжки стосується Білорусі, де Снайдер пише про бойові дії партизанів 
і про те, як насильницькі дії обох сторін загострювали насильство. 
Переміщення уваги із макрорівня на мезорівень дозволяє уникнути (якщо 
цього дійсно можна уникнути) питання, чия ж насправді вина у тому, що 
відбувалося – німців чи Радянського Союзу? – і демонструє, яким чином 
сутички на терені підштовхували та радикалізовували насилля в рамках 
існуючої насильницької ідеології.

Я хотів би згадати кілька інших пунктів, про які каже Снайдер. Його 
періодизація німецької війни у порівнянні із війною Радянського Союзу, на 
мою думку, потенційно дуже цікава для німецьких істориків. Теза полягає у 

15 Остаточне вирішення єврейського питання (нім. Endlösung der Judenfrage) – 
план систематичного винищення європейських євреїв, затверджений нацист-
ським керівництвом восени 1941 року (Прим. ред.).

16 Ернст Нольте (Ernst Nolte, нар. 1923) – німецький історик і філософ, займа-
ється компаративним вивченням фашизму і комунізму (Прим. ред.). 

17 Клаус Гільдебранд (Klaus Hildebrand, нар. 1941) – німецький консерватив-
ний історик, відстоює погляд інтернаціоналізму в питанні джерел Голокосту, 
стверджує, що особистість і роль Адольфа Гітлера була рушійною силою 
«остаточного вирішення» (Прим. ред.). 



тому, що відмова британців капітулювати після падіння Франції поста ви ла 
Німеччину перед стратегічною та економічною дилемою. Пам’ятаючи про 
поразку у Першій Світовій, причиною якої почасти була нестача харчів, 
Гітлер розумів, що йому потрібно багато продовольства, яке можна було 
отримати в Радянському Союзі. Це нагадує мені тезу одного історика, якого 
немає у бібліографії Снайдера. Тимоті Райт Мейсон18 у 1970-х роках писав, 
що першопричини війни загалом були пов’язані з економічними пробле  ма-
ми Третього Рейху, – оскільки політика переозброєння призвела до початку 
валютної кризи в Німеччині, то країна почала швидкими темпами рухатися 
до війни в пошуках виходу з цієї кризи. Снайдер, по суті стверджує, що 
прагнення розпочати війну з Радянським Союзом через кілька років опісля 
було пов’язане зі спробою розв’язати іншу економічну кризу, що зміщує 
нашу періодизацію із 1938 до 1940 року. Гадаю, ці тези не взаємовиключні, 
і в 1938 році, і в 1940 році могли діяти подібні чинники, – йдеться про те, що 
німецька планова економіка намагалася вирішити проблеми за допомогою 
насильства, і це не раз траплялося в історії цього режиму.

І останній пункт, яким я хотів би завершити, стосується так званої 
Програми евтаназії19, про яку коротко згадано в розділі про «табори 
Райнгарда»20. Там йдеться про те, що персонал із «Програми евтаназії» 
брав участь у організації таборів смерті в Східній Польщі. Я б додав, що ця 
програма була радше ідеологічним попередником, ніж технічним. У межах 
ширшої біополітики Третього Рейху, де людська цінність визначалася у 
рамках певного псевдонаукового расизму, таке практикувалося доволі 
широко. Передусім це стосувалося євреїв, але й німців стосувалося 
також. Тобто, можливість вбивати німців була важливою ідеологічною 
передумовою для можливості вбивати не-німців. На мою думку, «Евтаназія» 
була важливим ідеологічним етапом, і не лише технічним.

18 Тимоті Райт Мейсон (Timothy Wright Mason, 1940–1990) – британський 
історик-марксист, фахівець із історії нацистської Німеччини. Вважав, що 
початок Другої Світової війни був спричинений структурними економічними 
проблемами та внутрішньодержавною кризою в Німеччині (Прим. ред.). 

19 «Програма евтаназії» або Aкція T4 – офіційна назва євгенічної програми 
націонал-соціалістів зі стерилізації, а надалі й фізичного знищення душевно 
хворих, розумово відсталих і спадково хворих. Офіційно тривала від вересня 
1939 до серпня 1941, але неофіційно продовжувалась до падіння нацистського 
режиму в 1945 році (Прим. ред.).

20 Йдеться про «фабрики смерті» Белжець, Собібор і Треблінка в Польщі, де з 
липня 1942 до жовтня 1943 років було вбито близько двох млн. євреїв і 50 тис. 
циган (Прим. ред.).

Україна Модерна, №18/2011

196 Книжковий форум



Сергій ПЛОХІЙ

28 лютого 2011 року Тимоті Снайдеру було вручено у Гарварді високу 
польську нагороду – медаль «Bene Merito»21. Я пам’ятаю зауваги міністра 
закордонних справ Польщі Радослава Сікорського напередодні церемонії, 
який сказав, що книжка оповідає про землі Польської держави або ж 
Польсько-Литовського Князівства. Це було сказано після того, як Тім 
перелічив чисельні нації, національності та національні групи, чия історія 
розглядається в книжці.

Чи справді в книжці про Європу між Гітлером і Сталіном йдеться 
переважно про історичні польські землі? Для того, хто, скажімо, читав книги 
Галецького22, географічна рамка дослідження очевидна і дуже ясна, вона 
часто збігається із територією Польсько-Литовської держави до 1772 року. 
Попри цей факт, я вважаю, що саме цей географічний фокус правомірний і 
поза контекстом польської державної чи національної історії. Йдеться про 
землі, чи частину земель, які описували та уявляли у часи Першої світової 
війни як Середню Європу (Mittel Europa), землі між Росією та Німеччи-
ною. В сучасному розумінні – це землі Центрально-Східної Європи. А 
кілька днів тому я проглядав іншу книжку й подумав: «Овва, ця мапа дуже 
подібна на мапу із “Кривавих земель”!». То була мапа єврейської межі 
осілості в Російській імперії. Отже, сприйнята Радославом Сікорським у 
дуже традиційній польській парадигмі мапа «кривавих земель» має свій 
сенс і легітимність далеко поза межами польської історіографії.

Землі й території, про які пише Снайдер, відчули на собі історію 
ХХ століття в особливий спосіб, відмінний від інших частин Європи. 
Це було пов’язано із розпадом імперій, появою національних рухів і 
сплеском радикального націоналізму в регіоні, який відзначався слабкістю 
держав, що постали на місці імперій у міжвоєнний період. Була ще одна 
риса, що відділяла ту частину Європи, про яку пише Снайдер, від решти 
європейських територій. Про цю рису знову і знову згадував Сталін на 
Тегеранській, а потім на Ялтинській конференціях – «криваві землі» були 
«коридором між Польщею і Радянським Союзом», яким рухалися вперед і 

21 Почесна відзнака «Bene Merito» (лат. «Слушна нагорода») – польська цивільна 
нагорода, яку призначає міністр закордонних справ Республіки тим особам, 
які мають особливі заслуги для зміцнення міжнародного авторитету Польщі 
(Прим. ред.).

22 Оскар Галецький (Oskar Halecki, 1891–1973) – польський історик, громад-
ський діяч, католицький активіст. Фахівець із історії Польщі та Литви серед-
ніх віків, а також із історії Візантійської імперії (Прим. ред.).
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назад армії переможців і переможених упродовж усього ХХ століття. У гео-
політичному розумінні то було поле змагань. Але ця книжка фокусується 
не стільки на лідерах, на генералах чи дипломатах (про них майже не 
йдеться), а скоріше на простих людях, і на тому, який вплив рішення вгорі 
мали на тих, то був на низу політичної та соціальної піраміди.

Снайдер виходить поза межі національної історії. Адже історія XIX і 
XX століть здебільшого написана крізь призму національних парадигм, і 
ми ділимо людей за національностями, релігіями та намагаємося розгляну-
ти конкретну національність і конкретну релігійну групу і зрозуміти, що 
з ними відбулося, як вони переживали поразки і як здобували перемоги. 
Історія, поділена нами на національності, не є історією, яку прожили 
реальні люди. Якнайбільшим чином це стосується регіонів Європи, про які 
йдеться у книжці. «Криваві землі» без огляду на національність та релігію 
її населення були за короткий період окуповані Радянським Союзом і 
нацистською Німеччиною, а дивлячись на те, який вплив мали ці режими 
на населення, як люди ставилися до цих режимів, як вони виживали чи 
гинули, можна сказати більше про конкретні історії національностей та 
релігій, ніж ми могли б знати, якби дивилися винятково на них самих.

Однією із найбільших несподіванок при читанні цієї книжки для мене 
ста ло те, що більшість жертв загинули на «кривавих землях» без пролиття 
краплі крові. Основним убивцею був голод, бо від нього померло більше 
людей, ніж від куль. Інша річ, що здивувала – центральна роль України для 
історії злочинів обидвох тоталітарних режимів. На цій території викла дена 
у книжці історія злочинів починається з Голоду 1932–33 рр., продовжується 
угодою Молотова-Ріббентропа та Голокостом і аж ніяк не закінчується зі 
смертю Гітлера в квітні 1945 р. З української перспективи надзвичайно 
важливо, що Снайдер продовжив період порівняння двох злочинних режи-
мів до початку 1950-х років та перших років Холодної війни.

У першому розділі йдеться про Голод в Україні, або Голодомор, і, на 
мою думку, Тімові добре вдалося перейти це історіографічне мінне поле. 
Моя дослідницька робота стосується історії XVI-XVII століть; лише моя 
остання праця присвячена Ялтинській конференції, що відбулась у ХХ 
столітті. Писати про ранньомодерну добу набагато простіше, принаймні 
мені було набагато спокійніше займатися цією темою, ніж темою Ялтинської 
конференції, де кожен розділ цікавить не тільки твоїх колег, а й широку 
публіку, де існує море літератури й точаться палкі суперечки. Це тим більше 
стосується теми українського Голоду та його характеристики як геноциду. 
Снайдер з честю впорався із своїм завданням і уникаючи термінологічних 
пасток зумів показати унікальність Голоду саме в Україні. На двох сторінках 
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він перераховує каральні заходи уряду, застосовані винятково в Україні. Це 
дозволяє дослідникові говорити про особливе місце України в мисленні 
Йосифа Сталіна та його оточення у 1932–33 роках. Важливий аргумент 
полягає в тому, що Україна була не тільки головним регіоном Радянського 
Союзу із вирощування зернових, а й прикордонною областю на межі 
з Польщею. Той факт, що Голод стається взагалі-то після підписання 
радянсько-польської угоди про ненапад 1932 року, ставить події 1932–1933 
років у цілком інший контекст, і пояснює згадку Сталіна про те, що можна 
втратити Україну, чи про намагання перетворити Україну на неприступну 
фортецю. Отже, вноситься дуже важлива міжнародна компонента, яка є 
відсутньою у більшості у більшості дослідів про Голодомор.

Що стосується історії Голокосту, то зміщення акценту на «криваві 
землі» є новим елементом в історіографії. Може не цілком новим у 
академічному сенсі, але в сенсі праць для широкої аудиторії, – точно. 
Авторська інтерпретація теми Голокосту та участі у ньому неєврейського 
населення Східної Європи, зокрема України, видалася мені особливо 
цікавою та вартою подальших роздумів. Вона уже пролунала в його 
«Реконструкції націй»23 і була розвинена в даній праці. Йдеться про 
питання участі в Голокості націоналістичних формувань, а також впливу 
на населення масових убивств євреїв, що відбувалися не на закритих 
для сторонніх очей територіях таборів, а на очах у людей. Який вплив ці 
події мали на психіку невільних свідків цих подій? Ці речі здебільшого 
залишилися поза книжкою, але над ними варто замислитися.

Мене також вразило, яким цікавим і потенційно корисним може бути 
порівняння злочинної політики двох режимів. Два основні антигерої 
монографії – Сталін і Гітлер – не описані автором як близнюки. Він 
проаналізував подібності в їхніх способах вирішення певних проблем, 
наприклад, усуненні небажаного населення зі своїх територій. 1940 року 
Гітлер намагається вислати два мільйони євреїв до Радянського Союзу. В 
той час спалюють синагоги, створюється атмосфера, яка сигналізує євре-
ям, що їм не місце в Німеччині. Подібною тактикою виселення небажаного 
населення через залякування послуговується і Сталін. Я маю на увазі 
лютий 1945 року, коли радянські війська ввійшли в Прусію, а Сталін, 
Черчилль і Рузвельт вели переговори про майбутні кордони Європи. Тоді 
Сталін запевнив Рузвельта, що на території Прусії не залишиться німців. 
Дійсно, Червона Армія продемонструвала у січні-лютому 1945 року в 

23 Snyder T. The Reconstruction of Nations. Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 
1569–1999. New Haven and London: Yale University Press, 2004. 384 p.
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Східній Прусії всевладдя терору, спонукавши сотні тисяч етнічних німців 
облишити терени, що згодом перейшли до СРСР та Польщі.

Коли я читав «Криваві землі», то намагався умістити те, про що 
дізнавався, у ширший контекст того, що уже знав. Одна річ особливо 
вразила мене: наскільки знецінилося людське життя у XX столітті і не 
лише в ідеологічному чи моральному, а й в економічному вимірі. Снайдер 
пише про колгоспи як про повернення до рабської праці. Але господарі 
цінували принаймні своїх кріпаків та рабів. У XVIII столітті людське 
життя цінувалося, тоді Катерина ІІ заохочувала людей приїздити і селитися 
на українських землях. Проте в ХХ столітті ціна життя впала майже до 
нуля. Її годі зауважити і в політиці Гітлера, і Сталіна. Битва точиться за 
ЗЕМЛЮ, за геостратегічну позицію. Існують елементи рабства – згадаймо 
систему ГУЛАГу і остарбайтерів, але головним є простір для життя, зерно 
на продаж Заходові для коштів проведення індустріалізації або ведення 
війни, і готовність для цього заморити голодом мільйони людей. Мене, як 
науковця, котрий займається ранньомодерним часом, це дуже шокувало. 
Ми геть неслушно називаємо Середні віки темними. Найтемнішим віком 
було саме ХХ століття, і книга Снайдера демонструє це краще, ніж будь-
яка інша праця з історії Центрально-Східної Європи. 

Генрі РОССОВСКІ

Мій виступ буде коротшим, ніж виступи моїх колег, бо вони тут кращі 
фахівці. Я не історик і не фахівець із регіону. Я не можу сперечатися з 
числами, деталями, мірою узагальнень, ніхто б не дав мені цієї книги 
на рецензію. Я навіть не можу говорити з єврейської точки зору, яка тут 
відсутня, адже я для цього недостатньо кваліфікований. Професор Гайда 
попросив мене виступити із кількома персональними коментарями в якості 
інтелігентного профана. Можу поручитися за профана більше, ніж за його 
розум, тому мені слід говорити із набагато більш особистих позицій. При-
гадую відомий випадок у Гарварді, коли в 1920-х роках Роберт Бенчлі мав 
на екзамені викласти «рибну суперечку» між Канадою і США24 спочатку 
з точки зору Канади, а тоді США. Він сказав: «На жаль, я не можу цього 

24 Йдеться про тривалу «суперечку про лососів» (Salmon dispute) між Канадою і 
США щодо квоти на вилов тихоокеанського лосося. Розказану історію запози-
чено із творів славетного гумориста Роберта Бенчлі (Robert Charles Benchley, 
1889–1945), котрий, щоправда, навчався у Гарварді в першій декаді ХХ сто-
ліття (Прим. ред.).
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зробити. Я говоритиму з точки зору риби». Відтак, моя роль ближча до 
ролі риби, ніж до позиції тих осіб, котрі виступали переді мною. 

«Криваві землі» мені дуже близькі. Моя єврейська сім’я походить 
із Бобруйська, що в Білорусі; мої батьки є випускниками Київського 
університету, а мої дідусь і бабуся емігрували в часи російської революції 
до Латвії, де жили до смерті. Я народився у Вільному місті Данціґу в пере-
важно німецькомовному середовищі середнього класу. Тепер це відоме 
місто Ґданськ, слава якого найбільше асоціюється із «Солідарністю». 
Паралелі між Гітлером і Сталіном здаються мені дуже природними. 
Моя сім’я, користуючись термінологією Снайдера, була «приречена на 
порівняння двох версій трансформативної утопії». Власне це стало виз-
начальним фактором усього нашого життя. Мені постійно про це нагадує 
один факт: родина моєї дружини – це єврейська родина, яка мешкає на 
території Палестини із 1809 року; нещодавно на родинну зустріч приїхало 
95 осіб. Ця цифра видалася мені неймовірною. На родинну зустріч моїх 
близьких зібралося заледве 10. Оце і є різниця між родинами, котрі жили 
на «кривавих землях», та родинами, що уникли цих подій.

Інша річ, що вразила мене – компактність географічної території, де 
все це відбулося. Власне ці короткі відстані й інтенсифікують події, про які 
ми сьогодні говоримо. Мені було боляче читати цю книжку, проте я не міг 
відкласти її убік. З гадки не йшов кадр із фільму «Апокаліпсис сьогодні», 
коли полковник Курц каже «Жах... жах». Хтось уже казав про жах, 
звичайно, можна згадати роман «Серце темряви»25 Конрада – це та ж сама 
історія. Але той жах, про який пише Снайдер, підсилюється тотальністю 
цих національних трагедій. Що, як на мене, профана, дуже переконливо, 
– це здатність автора рухатися від малого до великого, від ролі безпри-
страсного статиста, котрий наводить читачеві вражаючі жахливі цифри, до 
ролі великого аналітика. Адже, як написано десь у висновках, йдеться не 
про 14 мільйонів людей, а про одну людину, помножену на 14 мільйонів. Я 
гадаю, ця книга дуже важлива, особливо для західного читача, адже вона 
наголошує, що про жертви Східної Європи часто забувають. Ми, в Сполу-
чених Штатах, часто читаємо: «Ми перемогли нацистів». Але, як зазначає 
Енн Еплбаум у своїй блискучій рецензії, «кожного дня восени 1941 року 

25 «Серце темряви» («Heart of Darkness», 1902) – класичний роман британського 
письменника, уродженця України Джозефа Конрада (Joseph Conrad, Józef 
Teodor Konrad Korzeniowski, 1857–1924). Фільм «Апокаліпсис сьогодні» 
(«Apocalypse now», 1979) американського режисера Френсиса Форда Кополи 
(Francis Ford Coppola, нар. 1939) знятий за сценарієм Джона Міліуса (John 
Milius, нар. 1944), базованим на цьому романі (Прим. ред.)
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помирало стільки ж радянських військовополонених, скільки загинуло 
британських і американських за всю війну»26. Це задає подіям зовсім іншу 
перспективу. Особисто я був дуже вражений, коли дізнався, що 40 відсот-
ків офіцерів вищих звань НКВД були єврейської національності, і понад 
половина генералів НКВД також були євреями. 

Як уже сказали, кров на цих землях лилася здавна, це не феномен 1933–
1945 років. Я мав честь виступати на інавгурації Омеляна Пріцака на посаду 
професора кафедри ім. Михайла Грушевського. Ввечері перед церемонією я 
не знав, що сказати, подивився на мапу України і подумав: «Господи, майже 
кожна географічна назва, яку я пам’ятаю, це місце погрому». Тоді я цього 
не сказав. А зараз згадую про це тому, що, напевно, всі етнічні групи цього 
регіону мають подібні асоціації із багатьма місцями. Ніщо не може примен-
шити історичної ваги того періоду, про який так обережно пише Снайдер. 
І це не просто продовження старого насильства в регіоні, і не схильність 
до його ескалації. Це велике зло, що поєднує зло саме по собі з модерними 
технологіями – те, що уже Вебер у XIX столітті вважав великою небезпекою 
модерного суспільства. На мою думку, це може, на превеликий жаль, стати 
тривалим внеском ХХ століття у світову історію.

Тимоті СНАЙДЕР

Коли я слухав ваші зауваги, то дедалі більше усвідомлював реальність 
книжки. Найлегше, що можна зробити із книжкою, – проігнорувати її, або 
знищити критикою. Набагато важче насправді перейнятися і спробувати 
зрозуміти, що і ній доброго, а що спірного. Я б хотів присвятити кілька 
хвилин коментарям на критичні зауваження, бо вважаю, що це найкращий 
спосіб прояснити свою роботу. Мушу сказати, що з багатьма речами, про 
які тут йшлося, я згоден. 

Отже, почну із того ж, з чого почав Террі – з ідеї про сумісність і 
рівнозначність. Я хочу прояснити це для тих, хто не читав книжки. Тут не 
стверджується, що ці два режими були рівнозначними. Моєю метою було 
навіть не порівняння, в чому мене найчастіше підозрюють. Я намагаюсь 
уникати порівнянь, бо вони заманюють нас у пастку певних тропів, які 
є, на мою думку, оманливими. У цих територіальних рамках я найбільше 
хотів би, щоб ми перестали розглядати Москву і Берлін окремо одне від 

26 Насправді це цитата із книжки Снайдера «Криваві землі» (с. 182), яку Енн 
Еплбаум вільно подає в своїй рецензії на книжку (Applebaum A. The worst of the 
madness // The New York Review of Books. December 23. 2010) (Прим. ред.)
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одного, але водночас хочу уникнути тоталітарної та інших парадигм, що 
розглядають їх як близнюків. Обидва тропи здаються мені вичерпаними 
і значною мірою оманливими. Я шукав погляд, який дозволив би писати 
історію динамічно, який дозволив би зауважити щось вагоме про обидва 
режими та про людей, що жили поміж ними. Я присвятив декілька сторінок 
такому порівнянню наприкінці книги для читачів, які шукали власне такий 
погляд. Компаративні зауваги, щоправда, є в усій книжці – я констатую 
факти, які можуть здивувати читачів. Наприклад, у 1930-х роках Сталін 
проводив етнічні чистки, а Гітлер – ні. Гадаю, людям цікаво почути такі 
речі. Але метою книги не є порівняння як таке. 

Террі наголошував на подібності між німецькою і радянською політи-
кою голоду. Я б хотів відзначити, що тут міститься дуже важливий пункт, 
про який згадували Генрі Россовскі та Сергій Плохій, – голод є важливою 
темою, бо їжа – це ресурс. Одна з причин, чому нам так важко осмислювати 
той період, – це те, що ми вважаємо: їжа – щось доступне і дешеве. Не мине й 
п’ятнадцяти років, як у світі стане дуже цікаво. І тоді, боюсь, книжка набуде 
резонансу, якого не має нині. В ті часи їжа була тим, чим сьогодні є нафта. А 
позбавити людей їжі тоді було набагато легше, ніж тепер. Ці два аргументи 
дуже приблизно дозволяють зрозуміти, чому голод був політикою, чому го-
лод був зброєю, чому більше людей було вбито голодом, ніж будь-яким ін-
шим способом, більше, ніж кулями чи газом. Ось мій загальний коментар.

Я згоден з Террі, що між радянською та німецькою кампаніями голоду 
є фундаментальна відмінність. Німці мали намір заморити голодом десят-
ки мільйонів осіб і писали про це. Ця документація набагато ясніша за 
документацію будь-якої іншої політики убивств, розробленої нацистським 
режимом на той самий період планування. Тимчасом Радянський Союз не 
планував морити людей голодом. Це сталося радше несвідомо, а пізніше, я 
вважаю, стало предметом уваги з боку Сталіна, коли він намагався поясни-
ти події, які слід було якось пояснювати, бо когось треба було звинуватити. 
Думаю, це підтверджує теорію Террі про ситуаційну національну політику, 
під сильним впливом якої перебував і я сам. 

Є ще одна річ, яка споріднює голод, організований Гітлером і Сталі-
ном, – йдеться про наміри німецької сторони. Важливо пам’ятати, 
що значною мірою дії німців на Сході були пов’язані з кампанією де-
модернізації, вперше описаній у Ратцелевій ідеї «життєвого простору»27, 

27 Фрідріх Ратцель (Friedrich Ratzel, 1944–1904) – німецький географ і антро-
полог, який вперше використав термін Lebensraum («життєвий простір») у 
значенні, яке пізніше перейняли націонал-соціалісти (Прим. ред.).
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відтак у «Mein Kampf» і «Другій книжзі»28 Гітлера. Вони мали намір 
відмінити те, що зробив Сталін. Вони вважали досягнення першої 
п’ятирічки антиісторичним процесом, який треба негайно повернути 
назад. Там не мало бути великих міст, їх слід було зруйнувати. Не мало 
бути фабрик – їх слід було знищити. Тридцять мільйонів осіб, прирече-
них умерти від голоду, були надлишковим населенням. Ті тридцять 
мільйонів осіб, що їх мали вбити голодом узимку 1941 року, – це ті люди, 
що заселили цю частину світу після Першої світової війни.

Щоб зрозуміти наміри німців, слід розуміти, що саме вони вважали до-
сяг ненням Радянського Союзу. Власне з цієї причини дії Гітлера незрозумілі 
без уявлення про радянську історію. Це не означає, що треба прийняти його 
точку зору на радянську історію, але треба мати уявлення про цю історію, 
бо в певному сенсі вона є його відправною точкою. Якщо ж розглянути 
«План голоду» та дискусії довкола нього детальніше, стає очевидним, 
що німці планували використати радянські інституції, зокрема колгоспи. 
Точилася суперечка щодо того, зберігати чи позбутися колгоспів. Люди, що 
мислили політично, були за те, щоб їх позбутися, проте виграли суперечку 
ті, хто казали: «Ми повинні їх зберегти, бо саме там ми отримаємо зерно». 
Подивіться, що трапилося в 1932-33 роки – для німців голод був прикладом 
цінності колгоспів, бо можна було централізовано викачувати їжу. Насправді, 
так воно й сталося, хоча, треба зазначити, що їм погано вдавалося керувати 
окупованою країною, навіть із колгоспами, оскільки в них не було партій-
ного апарату тощо. Отож, політика сторін була споріднена, але в жодному 
разі не однакова. Я просто думаю, що німецький план демодернізації не має 
жодного сенсу без досягнень радянської модернізації.

Я маю дещо інше розуміння географії голоду. Адже території, де Го-
лод був найжорстокішим, не були тими територіями, що давали найбільше 
зерна, – Казахстан, для прикладу. То були радше території, що мали з часом 
стати житницями, і потроху ними ставали, але на 1930 рік, коли почався 
казахський голод, ними не були. Террі стверджує, що голод був загально-
радянським явищем, і я погоджуюсь, але слід брати до уваги ще й дещо 
інше – чинник часу та місця. Я розглядаю казахський голод і його стосунок 
до українського через такі факти: він почався майже на три роки раніше, в 
Казахстані померло набагато більше людей, і до початку голоду в Україні 
у Казахстані голод практично закінчився. Треба пам’ятати, що Сталін за-

28 Йдеться про «Zweites Buch» («Другу книгу») Гітлера – збірник невід реда-
гованих думок фюрера про політику, написаний у 1928 році й не виданий за 
його життя. (Hitler’s Second Book: The Unpublished Sequel to Mein Kampf by 
Adolf Hitler. New York, N.Y.: Enigma, 2003) (Прим. ред.).
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стосував ту ж політику в Україні, що й два з половиною роки до того в 
Казахстані. Думаю, слід узяти до уваги цей проміжок часу. Роль Казахстану 
не в тому, щоб зробити голод загальнорадянським явищем. Сталін точно 
знав, що станеться, якщо закрити кордони, закрити міста, вилучити насіння 
тощо. Саме тому, що це уже сталося в Казахстані. Я не вважаю жоден із 
цих голодів створеним навмисно. Але казахський голод хронологічно був 
першим, і, на мою думку, Молотов, Каганович і Сталін знали, що трапиться 
в Україні, якщо вдатися до тих самих політичних дій. Отже, Голод в УРСР 
не був запланованим, проте до певної міри він був «зумисним».

Скажу декілька слів щодо розуміння голоду як українського явища. 
Багато людей померли в радянські часи і, на мою думку, то було наслідком 
колективізації. Смертність зосередилась в Україні наприкінці другої 
п’ятирічки, коли уже було відомо, до чого призводить подібна політика. І я 
вва жаю, що Україна є особливою в політичному сенсі тому, що вона є при-
кордонням, як зазначав Сергій. Отож, Сталін тривожився, що Радянський 
Союз може втратити Україну. Одним із перших у західній історіографії на 
це звернув увагу Террі Мартин у своїх працях про національну політику. У 
мо їй книжці я не стверджую, що лише українці помирали, – я наголошую, 
що росіяни, німці, поляки та євреї теж помирали від голоду. Насправді, 
перший персонаж, котрий помирає у моїй книжці, – поляк на ім’я Юзеф 
Соболевський29. Голод дійсно зачепив Україну особливо сильно, але він не 
мав, так би мовити, елементу дискримінації за етнічною ознакою.

Наступне питання стосується інтерпретації. Террі зазначив, що за 
сталінського режиму насправді не було вчинено багато масових убивств. Я 
погоджуюся з цим. Після написання книжки я зрозумів кілька речей, які є 
для людей несподіванкою. Одною з них були цифри. Схоже на те, що німці 
убили набагато більше людей, ніж Радянський Союз, незалежно від того, 
яким чином підраховувати ці убивства. Великий Терор не зачепив такої 
великої кількості людей, як часто гадають. Так само, часто думають, що 
Голокост відбувся в таборах – таке непорозуміння притаманне популярній 
культурі. Хоча, важливо зазначити, що Великий Терор відбувся в 1937–
1938 роках, коли в тогочасній Європі не було кампаній етнічних чисток чи 
депортаційних кампаній. У цьому сенсі Сталін випередив Гітлера. І що ще 
відрізняє Сталіна від Гітлера – це те, що у німців не було такої організації. 
Часто чуєш, навіть від колег: «Німці точно добре вели документацію...». 
Ні, Радянський Союз документацію вів набагато краще. Існували квоти, 
їх виконували, і в нас є свідчення цього. Операції терору 1937–1938 років 

29 Тимоті Снайдер згадує про нього на сторінці 49 своєї книги (Прим. ред.).
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були чимось, чого німці ніколи б не змогли здійснити, бо в них не було 
такої організаційної спроможності держави. Вони могли вбивати більше, 
але ніколи не могли вбивати з такою точністю та секретністю. Вони і не 
намагалися, але не змогли б навіть, якби спробували. 

На завершення Террі сказав, що насправді «Криваві землі» – це книж-
ка про війну. До певної міри це так. «Найгірша» частина книги стосується 
періоду 1941–1945 років; саме в той період німці вбивали в особливо ве-
ликих кількостях. Але я вважаю, що є певні структурні фактори, які пере-
дують і заповідають війну. Про деякі факти світової політичної економії 
уже трошки згадували. А загалом, території, про які йдеться в книжці, – це 
території, за які Радянський Союз і Німеччина були приречені боротися, бо 
в них не було традиційних морських імперій. У цьому Гітлер і Сталін схожі, 
– вони ясно розуміють цю задачу. Сталін каже: «Ми повинні колонізувати 
всередині країни, бо не можемо мати колоній там, де їх мають імперські 
сили». Я перефразовую, але зміст у оригінальної цитати приблизно та-
кий. Гітлер у «Mein Kampf» пише практично те саме. І жоден із них (це 
також цікаво) не думає, що Британська імперія найближчим часом кудись 
подінеться. Думаючи про 1930-ті роки, ми випускаємо Британію з поля зору, 
так само, як не можемо уявити важливість їжі як ресурсу. Можливо, уявити 
можуть британські історики, але вони, зазвичай, не займаються цими те-
мами. Отже, ідея того, що британська імперія (напів)вічна і слід оперувати 
у полі її тяжіння, є спільною для обох режимів. Сталін постійно звертав 
на це увагу. Гадаю, цей факт не зводиться до війни, хоча безпосередньо 
стосується її, оскільки амбіції Гітлера завжди стосувалися Сходу, випли-
ваючи із такої картини світу та розуміння обмежень політичної економії.

Отже, я не думаю, що можна все звести лише до факту війни, а навіть 
якщо й так, то я маю певну поправку. Правда те, що (і тут я згідний з Террі 
Мартином) Гітлер хотів війни, а відтак відповідальність за неї лежить зде-
більшого на нацистському командуванні. Однак, реальна війна почалася за-
вдяки пактові Молотова-Ріббентропа. Це дуже важливий пункт. Це не була 
просто собі загарбницька війна нацистської Німеччини, – вона почалася 
з радянської окупації багатьох територій і дій, які вони самі визначали як 
війну, а люди, яких це зачепило, й поготів. Німецька сторона мала більше 
амбіцій розпочати війну, це безперечно. Але ми повинні бути дуже уважні до 
періоду 1939–1941 років і того, як почалася війна. Деструктивна сила війни 
вперше дозволяє німцям вбивати людей у великих кількостях. Проте, вони 
цього не роблять до вторгнення в Польщу, і лише масові убивства, вчинені 
айнзацгрупами, відкривають шлях програмі «Евтаназія». Вона після цього 
підскакує в масовості. І деякі технології, як-от газові табори, були випробу-
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вані в окупованій Польщі після 1939 року. Отже, я думаю, важливо бути дуже 
уважним до подій 1939-1941 рр., перш ніж ми перескочимо в 1941–1945 рр. 

Дуже корисними є зауваги Девіна Пендаса. Він також почав із 
розрізнення. Це правда, що німецькі історики, які займаються цими темами, 
розуміють різницю між концентраційними таборами і «фабриками смерті» 
(death facilities). Також правда, що перші художні твори про Голокост були 
написані на Сході. Звичайно, Гільберг30 також багато пише про Схід. Я не 
претендую на пріоритет у описі Треблінки, це було би абсурдом. Я хотів 
досягти іншого. Фактом є те, що на масовому рівні – і не тільки тут, але й 
у Німеччині, цього також не розрізняють. Згадаймо «Крах»31, популярний 
фільм про останні два тижні Гітлера в бункері, який закінчується дуже 
контроверсійним твердженням. Воно є спробою заперечити той факт, 
що «ми щойно зняли дуже співчутливий фільм про Гітлера, його собак і 
його секретарку». Наприкінці фільму (а я вважаю, що це дуже хороший 
фільм), після того, як показують його справжню секретарку – літню жінку, 
з’являється напис: «Шість мільйонів євреїв померли в концентраційних 
таборах». Це неправда, кількасот тисяч померли в концтаборах, 2,6 міль-
йона були розстріляні, 2,8 мільйона померли в газових камерах установ, 
які не були концентраційними таборами. То були фабрики смерті, де, 
насправді, ніхто навіть не ночував. Навіть у Німеччині (фільм напевно ж 
мав консультантів-істориків) розуміння хибне, а тут, у Сполучених Штатах, 
із цим ще гірше. Люди вважають, що Голокост – це щось, що передусім 
стосується голландських і французьких, може ще німецьких, євреїв.

Я думаю, що в німецькій історіографії існує проблема, яка ще більше 
погіршує ситуацію. Великі потужні монографії про Голокост (окрім праці Ра-
уля Гільберґа) зазвичай відводять першу половину Німеччині періоду 1933–
1939 років, коли антисемітизм (з якого, звісно, все починається) наростає, 

30 Рауль Гільберґ (Raul Hilberg, 1926–2007) – американський політолог та 
історик, один із провідних дослідників Голокосту, його тритомний opus 
magnum «Знищення європейських євреїв» («The Destruction of the European 
Jews», 1961) вважається початком дослідження нацистського «остаточного 
вирішення» (Прим. ред.).

31 «Крах» («Der Untergang», в кінопрокаті країн СНД під назвою «Бункер») – 
фільм Олівера Гіршбіґеля (Oliver Hirschbiegel, нар. 1957), спільне виробництво 
Німеччина/Італія/Австрія (2004), де зображені останні десять днів життя 
Адольфа Гітлера в його берлінському бункері та нацистську Німеччину 1945 
року. Фільм знято на підставі спогадів Траудль Юнґе (Traudl Junge, 1920–2002), 
з 1942 року особистої секретарки Гітлера, а також праці історика Йоахіма 
Феста (Joachim Fest, 1926–2006) «Крах. Гітлер і кінець Третього Рейху» («Der 
Untergang. Hitler und das Ende des Dritten Reiches», 2002) (Прим. ред.).
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стає політикою, його пасивно (якщо не активно) сприймають широкі маси. 
Євреїв знищують і до 1939 року, на той час їх у Німеччині залишається 
лише половина. Маємо ще аншлюс Австрії та погроми у Відні. Стоп. Дру-
га частина стосується війни 1939–1945 років, і фактична аргументація, 
напрацьована в першій частині використовується для пояснення подій на 
Сході. Я вважаю, що це слушно, але таке пояснення не цілком адекватне. 
Зараз німецькі історики наввипередки пояснюють, як так сталося, що події 
1941 року призвели до зміни політики «остаточного вирішення» на те, що 
пізніше назвуть Голокостом. На мою думку, це неможливо зрозуміти без 
знання того, що насправді трапилося на Східному фронті в 1941 році, вклю-
чаючи події в Білорусі, про які згадував Девін. І взагалі необхідно приди-
витися до тої території й спробувати зрозуміти події того часу, бо саме лиш 
вивчення уявлень Гімлера32 про них не може всього пояснити. Я вважаю, 
що якщо ми дійсно розглядатимемо історію зі східного боку, то легше буде 
судити про події 1941 року та причини Голокосту.

«Суперечка істориків». Гадаю, річ, яка відрізняє мене від Нольте та 
інших персонажів, – це те, що я зовсім не прагну звести все до одного фак-
тора. Нольте був свого роду неосвіченим геґельянцем, котрий прагнув, щоб 
усе зводилося до одного моменту в минулому. І щоб це був принципово 
один момент, у якому моральна відповідальність була б до певної міри роз-
мита. Я вважаю це морально можливим, але історично непереконливим. 
Я сторонюся такої методології. Я славіст і фахівець із Східної Європи. Ці 
країни для мене реальні; Радянський Союз для мене реальний; Польща для 
мене реальна. Вони для мене щось більше, ніж просто частинки мозаїки, яку 
складають німецькі історики, як-от Нольте, котрий був фахівцем із Італії. 
Для мене це реальні, а не уявні місця, реальні люди, реальні держави.

Відтак я згоден, що є точки взаємодії цих двох режимів, і це для мене 
важливо. Але я також намагаюся зрозуміти, де саме вони не взаємодіють. 
Візьмімо, для прикладу, програму «Евтаназія». Як на мене, вона не має 
нічого спільного з Радянським Союзом, їх ніяк не можна пов’язати, про-
вівши паралелі з Великим Терором у Союзі 1937–38 роки. Ті убивства мали 
такий розмах, який не був властивий навіть німцям, але чи вони вплинули на 
німців? Гадаю, ні. І саме тому, що німці не знали, що в Радянському Союзі 
відбувалися масові вбивства, адже СРСР винятково добре усе засекречу-
вав. Отже, маємо неймовірного розмаху програму убивств у дуже критич-

32 Гайнріх Гімлер (Heinrich Himmler, 1900–1945) – рейхсфюрер СС, командувач 
військами СС і чільний лідер нацистської партії, безпосередньо відповідаль-
ний за Голокост (Прим. ред.).
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ний час, 1937–38 роки, зумовлену уявленням Сталіна про насильницький 
шлях. Але чи це впливає на Гітлера? Не думаю, не все тут переплітається. 
Історичну правду встановити нелегко, але це те, заради чого я тут стою.

Наведу кілька думок щодо зауваг Сергія про мапи. Мапи подібні на тест 
Роршаха33 – можна багато сказати про людей за тим, що вони на них бачать. 
Сергій щедро бачить різноманітність – смугу осілості, Польсько-Литовську 
державу. Не він один скаже: «Хм… схоже на міжвоєнну Польщу». Але 
для міжвоєнної Польщі ця територія завелика, це радше Польща близько 
1634 року. Тут я би хотів зробити прив’язку до «Реконструкції націй», своєї 
попередньої книги, яка спростовує Сергієве твердження про те, що ранньо-
модерний період не містить контроверсій. У «Реконструкції націй» йшло-
ся про національні історії Східної Європи, і завершувалася вона періодом 
етнічних чисток у регіоні в ХХ столітті. Її метою було продемонструвати, 
що національні версії історії є непридатними для пояснення історії націй. 
Тут я став на так звану транснаціональну позицію, розглянувши цілий 
регіон із концентрацією на певних територіях. У тій книжці я стверджую, 
що можна прояснити певні аспекти національної політики, вийшовши поза 
національну парадигму, але самого цього бракує для пояснення подій у 
Східній Європі ХХ століття. Для цього треба зробити наступний крок і при-
дивитися до німецької та радянської влади. У цьому сенсі «Криваві землі» – 
це свого роду «надбудова» над «Реконструкцією націй». У ній я намагаюся 
зробити власне те, чого не зробив у попередній своїй книжці.

На першу мапу в моїй книжці не нанесено національних кордонів, вона 
суцільно чорна. Для пояснення того, що пережили люди на цих територіях 
(передусім євреї, але також українці й поляки), національна парадигма 
видається не просто спокусливою, а практично неспростовною. Втім, вона 
не дуже придатна. Можна знати майже все про єврейську національну 
історію, та це не допоможе пояснити Голокост. Можна все знати про 
українську національну історію, але це не пояснить, чому восени 1932 
року почався голод. Можна знати все про білоруську національну історію, 
але це не допоможе з поясненням масових убивств 1943 року. Можна знати 
польську національну історію, але не знати про події 1937–38 років, коли 
110 тисяч поляків були розстріляні в Радянському Союзі. Між іншим, навіть 
поляки, що знаються на історії Польщі, донедавна не знали про ці події. 

33 Тест Роршаха – психодіагностичний тест для дослідження особистості, поля-
гає в інтерпретації спонтанних асоціацій, які виникають у досліджуваного 
в ході оглядання чорнильних плям; запропонований у 1921 році швейцар-
ським психіатром і психологом Германом Роршахом (Hermann Rorschach, 
1884–1922) (Прим. ред.).
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Я хочу сказати, що національна історія пропонує ретроспективну модель, 
але це насправді не допомагає. Це найкомфортніший спосіб ставлення до 
таких подій, а я гадаю, власне такого комфорту ми щонайбільше повинні 
уникати як науковці. Він не пояснює те, що нам необхідно пояснити. 

Погляньмо на дуже важливий фактор, на який звертає увагу Сергій, – 
дипломатію. Важливо те, що Польща та Радянський Союз підписали пакт 
про ненапад у липні 1932 року, а також те, що існувала декларація про 
ненапад між нацистською Німеччиною та Польщею, підписана в січні 
1934 року. А Радянський Союз підписав із Німеччиною пакт про ненапад 
у серпні 1939 року. Ці факти мають величезну вагу для подальшої долі 
поляків у Радянському Союзі. І, я б сказав, вони дуже важливі для долі 
євреїв у Європі. Ця проста дипломатична історія показує, що існувала 
ще одна сила – Польща, вона була якраз посередині – поміж Радянським 
Союзом і нацистською Німеччиною, і вела політику однакової дистанції. 
Спочатку поляки підписали пакт про ненапад із СРСР, потім – угоду із 
Німеччиною. Але німці витлумачили перший як ворожий їм, а Радянський 
Союз сприйняв другу як ворожий собі. Це дійсно важливо, бо допомагає 
зрозуміти, чому так багато етнічних поляків загинули в СРСР, а також 
допомагає пояснити початок Другої Світової війни. Гітлер не планував по-
чинати війну в союзі з Йосифом Сталіном. Через низку випадкових подій 
в історії дипломатії Польща (на подив Гітлера) не погодилася вступити у 
війну проти Радянського Союзу. І якщо ми не розуміємо чогось такого, 
на перший погляд езотеричного, як польська дипломатія, то не ясно та-
кож, чому Радянський Союз і нацистська Німеччина стали союзниками. А 
якщо не знати цього, незрозуміло, чому почалася Друга світова війна. Ми 
усі погоджуємося, що ця війна дуже важлива, але деталь із дипломатичної 
історії випадає з дискусії, бо йдеться про малі та середні сили.

Остання річ, про яку каже Сергій, і якою хотів би завершити я, – ідея зне-
цінення людського життя. Вона лежала в основі цієї книжки. Я не маю цьому 
пояснення. Гадаю, на превеликий жаль, Генрі Россовскі має рацію, стверд-
жуючи, що то лише один епізод, який демонструє правду про ХХ століття. 
Слід згадати й про такі серйозні речі, нарівні з імперіалізмом, про який вів 
мову Девін, як технології та можливості держави. Радянський Союз інколи 
міг чинити такі речі, на які Російська імперія у XVIII столітті була нездатна. 
Я хотів почати цю книжку із усвідомлення певної квантифікації навіть не 
людського життя, а людської смерті того часу, – цифри які ми встановлюємо, 
і які встановлювали ті, хто спричиняв ці смерті, – а потім спробувати 
зрозуміти їх (смерті), пояснити і навіть, до певної міри, виправити. Отже, 
навіть якщо пояснення і порівняння непереконливі, основне моє зусилля як 
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історика полягало в тому, щоб розглядати людських індивідів як людських 
індивідів. І на цій ноті я б хотів подякувати Генрі Россовскі за його зауваги, 
бо вони найкраще ілюструють цю фундаментальну тезу.

Питання 1. Коротка реакція на один із Ваших коментарів. Звісно, 
німці могли не все знати про чистки під час Великого Терору, Радянський 
Союз тримав багато усякого в таємниці. Але про чистки в лавах офіцерів 
було широко відомо; люди знали про зникнення радянських генералів. 
Німці напевно звернули б на це увагу. І це могло впливати на їхні уявлення 
про масштаби радянських злочинів.

Tимоті СНАЙДЕР: Так, звичайно. Цікава річ щодо розуміння Терору, 
про яку пише Террі, це те, що найбільш видимі прояви Терору подібні на 
айсберг. Найбільш очевидна їх частина – це показові трибунали, партійні 
чистки, до яких пізніше, у 1956 році привертав увагу Хрущов. Цю частину 
люди дійсно пам’ятають. Партійні чистки заторкнули кількадесят тисяч 
людей. Потім відбулися чистки офіцерських лав, про які однозначно знали 
в польському генеральному штабі та в німецькому генеральному штабі. І, 
здається, Гітлер витлумачив результати Зимової війни проти Фінляндії як 
наслідок чисток генерального штабу.

Втім, мій погляд був спрямований в інший бік. Я намагаюся обґрун-
тувати дещо парадоксальну пару тез. 

1. Великий Терор, чого ми не розуміли донедавна, стосувався пере-
важно селян і робітників. Найбільшою була операція проти куркулів, друга 
за масштабом – група національних операцій, про які я згадував. На цьому 
тлі чистки всередині партії та військового командування видаються не та-
кими вже й значними. Операції проти куркулів та національні операції – це 
основа Терору, в них загинули близько 640–690 тисяч осіб. Отже, якщо 
ми дійсно хочемо знати, що трапилося, нам слід серйозно придивитися до 
груп селян, котрі постраждали і були вислані в концентраційні табори. Їх 
розглядали як куркулів саме через те, що вони уже потерпіли.

2. І другий пункт: національні меншини розглядали як загрозу. Зга-
даймо, для прикладу, харбінців34, поляків, але й також латвійців, естонців, 
корейців і багатьох інших. Це фактична теза. Дещо педагогічна теза, яку я 

34 У вересні 1937 року «харбінці» (від станції Харбін, Маньчжурія) стали жерт-
вами «національних операцій». Переважно вони обслуговували Китайську 
східну залізницю (КВЖД). 1935 року СРСР продав КВЖД Маньчжоу-го, тому 
більшість харбінців виїхали в СРСР. Хоча переважно вони були росіянами за 
походженням, їхні зв’язки із тими, хто залишився в Китаї, прирівняли їх до 
статуту діаспорної національної групи (Прим. ред.).



намагався висунути в контексті розмови про «суперечку істориків», полягає 
в тому, що навіть якби так було, Гітлер не знав про це. Люди, що прагнуть 
діалектичних аргументів, згідно з якими все зводиться в одну точку, можуть 
сказати: «Сталін вбивав етнічні групи, і це мало в якийсь спосіб подати ідеї 
Гітлеру». Моя теза зводиться до того, що наразі немає доказів, що німці 
розуміли суть Великого Терору краще за нас. Вони розуміли частини, про 
які тут згадувалося, і це, безперечно, впливало на них. Але етнічний аспект 
всього цього, здається, повністю пройшов повз їх увагу. 

Питання 2. Я хотів би дізнатись, якою мірою Ви як автор книжки 
визнаєте себе послідовником стилю мислення Васілія Ґроссмана – осмис-
лення сталінізму та гітлеризму в порівняльних категоріях? Адже він на-
магався розповісти дуже подібну історію в 1940-х роках, відтак – у 50-х 
роках, і пізніше у «Житті та долі» та у «Все тече»35 наприкінці 1950-х та 
початку 60-х років. Я знаю, Ви згадуєте його. Хочу запитати, чи вважаєте 
Ви, що його праці якимось чином вплинули на Вашу власну?

Tимоті СНАЙДЕР: Так, у книжці я згадую Ґроссмана як одного 
з-поміж тих, хто започаткували цей історичний підхід. Думаю, без його 
праць багато дослідників не наблизилися б до тої постави, яку я обстоюю. 
Перша серйозна книга, яку я прочитав французькою, – «Минуле одної 
ілюзії» Франсуа Фюре36 – явно написана під впливом Ґроссмана. Без 
Ґроссмана, а також без Ганни Арендт я б не був тепер там, де я є. Я 
погоджуюся не з усім, що пише Ґроссман, але, як я пишу у висновках, 
мені здається, що в літературі він знайшов способи говорити про речі, які 
ми потім сприймаємо, як історію. 

Любомир ГАЙДА: На початку нашої зустрічі Террі Мартин назвав 
«Криваві землі» великою синтетичною працею. Синтез являє собою дві 
різні речі. Перша – це стягування докупи кінців, підсумок, кінцева точка. 
Але це також і початок, початок нової фази. І в зв’язку з цим я вірю, що 
книжка стане точкою відліку для подальших досліджень, дебатів, знову 
збере нас разом і дозволить і надалі розвивати цей дискурс.

Переклала з англійської Юлія ПІВТОРАК

35 «Жизнь и судьба» і «Все течет» – романи Васілія Ґроссмана (1905–1964), над 
якими письменник працював у 1950-х роках, у 1961 році конфісковані КДБ, 
проте вийшли друком на Заході відповідно в 1980 і 1970 році, в СРСР – у 1988 
і 1989 році (Прим. ред.).

36 Український переклад: Фюре Ф. Минуле однієї ілюзії. Київ: Дух і Літера, 
2007 (Прим. ред.). 
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