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ТРАНСЛЯЦІЯ ТРАВМАТИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ТВОРІВ МИСТЕЦТВА 
(НА ПРИКЛАДІ УВІЧНЕННЯ БАБИНОГО ЯРУ)

Для України проблема пам’яті залишається актуальною впродовж тривалого часу. Ця проблема не 
є абстрактною чи вотчиною істориків – вона проходить червоною ниткою крізь безліч сфер нашого буття, 
виступає домінуючим важелем національної ідентифікації та приводить до численних дискусій.

Особлива увага на сьогодні заслуговують події Другої світової війни в контексті історичної пам’яті. 
Саме ставлення до події буремних років становить собою важливий маркер самоусвідомлення 
дослідників, формує самобутній образ митця (в разі трансляції цих подій у художніх витворах). Вчені 
розрізняють «пам'ять жертв» та «пам'ять злочинців», що значно різниться. Трансляція історичної пам’яті
тісно пов’язана з дотриманням етичних принципів та зі збереженням естетичної концепції, яка часто 
деформується під тиском травматичних факторів. 

Бабин Яр є одним з найбільш разючих місць українського та світового меморіального ландшафту. 
У цьому місці зосереджена травматична пам'ять, що пов’язана з знищенням людей. Подібні історичні 
місця часто є багатоплановими та відтворюють різні аспекти історизації.  Учені вказують, що: 
«культурний імператив пам'яті про травми передбачає консервацію і музеалізацію травматичних місць, 
що унеможливлює естетичну репрезентацію звірств Третього рейху та їх кодування у вигляді певного 
послання; все це привело до розробки абсолютно нових концепцій у сфері культури пам'яті» (Ассман).

Саме ці нові концепції втіленні в сучасному просторі Бабиного Яру. Пам’ятники останніх років, 
особливо «оновлення 2020», не ставлять собі за мету замінити «живу пам'ять». Вони лише сприяють 
отриманню відповідних відчуттів (ці емоції відвідувач «приносить з собою»). Відбувається «підкріплення 
власних знань з історії» особливим співпереживанням у місці масового розстрілу. Побідна концепція 
присутня в Аушвіце – «Той, хто сподівається тут щось знайти, вже привіз це у своєму багажі» (Klüger, 
Weiter leben., цитується за виданням А. Ассман).   

Для досягнення співпереживання у Бабиному Яру здійснена значна художня робота з посилення 
автентичності. При цьому мистецьке наповнення комплексу відповідає низці завдань:  «Для ... колишніх 
в'язнів та їхніх дітей, які втратили тут своїх рідних і близьких, це місце сприймається, перш за все, як 
кладовище. Ті, у кого немає безпосереднього особистого зв'язку з мільйонами жертв, бачать перед собою 
туристичний об'єкт з музейно меморіальним комплексом, де влаштовуються виставки та екскурсії. 
Представники релігійних або політичних груп здійснюють свого роду паломництва на місце мученицької 
загибелі своїх видатних представників. Очільники держав розглядають історичне місце дії як сцену для 
публічних заяв ідеологічного характеру, для застережень і закликів. Для історика це місце залишається 
археологічною територією, де триває пошук і збереження подій минулого» (Ассман).

Саме трансляція травматичної пам’яті може бути важливим мистецьким викликом Бабиного Яру. 
Творчі люди тонко відчувають концепцію осмислення трагічного минулого, здебільшого здатні донести 
живі мотиви цієї пам’яті до широких мас. Однією з цих спроб стала інсталяція 2020 року, що втілює 
трансцендентні концепції простору і часу.  

Україна має надзвичайний потенціал у трансформації пам’яті у потужні мистецькі об’єкти. Бабин 
Яр і Чорнобиль вже давно знаходяться у світовому фокусі подібного пошуку. 
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