


Різних посвідчень 8 шт., різних листів 
140 шт., нотатників 4 шт., справа з осо-
бистими документами 1 шт., фото-
карток одна шт., загальних зошитів
з нотатками 5 шт., коробка від папірос
з записом іноземною мовою, книга 1 
шт., різних іноземних формених листів 
з фотознімками 8 шт., різних нотаток 
3 шт., як такі, що не мають стосунку до 
вчиненого К. злочину і не є речовими 
доказами — знищити.

Various IDs 8 pcs., various letters 140 pcs., 
notepads 4 pcs., case folder with personal 
documents 1 pcs., photographs one pcs., 
notebooks with notes 5 pcs., cigarette box 
with a note in a foreign language, book 
1 pcs., various foreign formal letters with 
photo-graphs 8 pcs., various notes 3 pcs., 
as having no connections to the crime com-
mitted by K. and not being evidence — are 
to be destroyed.



In 1932, American photographer James E. Abbe was invited by 

the Soviet government to witness the opening of the Dnipro 

Hydroelectric Station, a “miracle” of Soviet industry. Later in his 

book “I Photograph Russia”, he would not only publish the photos 

he did take during his stay in the USSR but also add short textual 

descriptions of those he did not take for quite obvious reasons — 

a few lines of text about non-existent photos of an arrest by the GPU, 

a victim of the Holodomor, and so on.

The textual descriptions that I’m using in my project describe familial 

and amateur photographs that did actually exist at some point — 

before their owners were arrested by the GPU or the NKVD during 

the repressions of the 1930s, accused of working against the Soviet 

regime, and executed or sent to the camps in the North. The photos 

themselves were destroyed or thrown away, only their mentions 

would remain in the case files. On a rarer occasion, photographs 

themselves would also be attached to the case, forever taken out 

of their original context and becoming incriminating evidence 

instead of objects of personal memory.

В 1932 році американський фотограф Джеймс Ебі на запро-

шення радянського уряду приїхав на урочисте відкриття 

ДніпроГЕС, «дива» радянської промисловості. Потім в своїй 

книзі «Я фотографую Росію» він опублікував не тільки свої 

фотографії, зроблені під час поїздки до СРСР, але й також 

короткі текстові описи тих, які він не зміг зробити, з досить 

очевидних причин, — по декілька рядків тексту про неіснуючі 

фотографії арешту ГПУ, жертв Голодомору і т.д.

Текстові уривки, з якими я працюю в цьому проєкті, описують 

родинні та аматорські фотографії, які колись дійсно існували — 

до того, як їх володарі були заарештовані ГПУ чи НКВС під час 

репресій 1930-х років, звинувачені в антирадянській роботі 

і страчені або вислані в табори. Самі фотографії були або 

знищені, або просто десь втрачені, тільки короткі згадки 

по них залишилися в матеріалах кримінальних справ. Іноді 

й самі фотознімки теж підшивали до справи, назавжди 

забираючи їх з первісного контексту і перетворюючи 

з об’єктів особистої пам’яті на матеріали звинувачення.

Abbe, James E. I Photograph Russia. New York: R. M. McBride, 
1934.

А що до назви книжки, то це була поширена практика тих 
часів називати «Росією» весь СРСР або його окремі частини, 
навіть серед місцевих мешканців. І це теж було наслідком 
колоніяльної практики перейменовувати у Росію всі підкоре-
ні землі — цитуючи Галину Старовойтову по Трубадурах 
імперії Еви Томпсон (укр. переклад М. Корчинської 2006).

Abbe, James E. I Photograph Russia. New York: R. M. McBride, 
1934.

And regarding the book’s title, it was a common mistake back 
then to say “Russia“ meaning the whole USSR or any of its parts, 
even for the locals. Which is also an effect of a colonial policy to 
redesignate all conquered land as Russia — as it was noted by 
Galina Starovoitova and quoted by Ewa Thompson in Imperial 
Knowledge (2000).

**



Питання: Хто окрім Г. був зображений 
на фотокартці, яку Вам доставив П.?
Відповідь: Певний Р., наш колишній 
товариш по навчанню в Сутиській 
школі.

Question: Who apart from G. was depicted 
in a photo brought to you by P.?
Answer: A certain R., our former schoolmate 
at school in Sutysky.



Питання: Ви займалися 
фотографуванням жебраків?
Відповідь: Да, я сфотографував одного 
жебрака, щоб мати документ, який 
свідчить про важке життя в 1933 році.

Question: Did you photograph the poor 
people?
Answer: Yes, I took a picture of one poor 
person to have a document of the hard-
ships of life in 1933.

It is a reference to the Holodomor 
of the 1932–1933 — a forced 
hunger on the territory of Soviet 
Ukraine that caused between 2.4 
and 7.5 million deaths.*



Коли я питав, навіщо їх фотографують, 
то з боку єврейського населення чув, 
що вони хочуть показати в Америці
як живе біднота в СРСР.

Мені відомо, що в 1933 році з Америки 
приїздили якісь невідомі мені люди, які 
називали себе делегатами з Америки, 
але я сам бачив, як вони викликали 
бідне єврейське населення, яке 
фотографували.

When I asked why they were being photo-
graphed, I’ve heard from the poor Jewish 
people that they wanted to show in Ameri-
ca how poor people live in the USSR.

I know that in 1933 some unknown to me 
people arrived calling themselves delegates 
from America but I have witnessed myself 
that they were inviting poor Jewish people 
and photographing them.



В момент, коли знімали куполи з собо-
ру на вул. Леніна 25, громадянин К. 
придбаним фотоапаратом сфото-
графував собор до зняття куполів, 
а також сфотографував момент, 
коли робочі знімали купола.

When domes were being removed from 
the cathedral at Lenin street 25, citizen K. 
was taking with his camera pictures of the 
cathedral before the removal of domes and 
also the moment when the workers were 
removing them.





All these texts and images come from archival case files of repressed 

persons that were living in the 1930s in the Soviet part of Ukraine. 

This is a very inclusive collection — ethnically, politically, socially. It 

is a fair representation of Ukrainian population of that time — at least 

of the part of it that the Soviet empire was going to get rid of — and 

it does not correlate whatsoever with the views of each particular 

person regarding the very idea of the Ukrainian political project. It 

includes those who actively opposed the regime as well as those 

who passively disagreed and those who collaborated with the re-

gime (in the end, it did them no good though) — and, of course, 

the bystanders who were just trying to live their lives.

It even sometimes includes the perpetrators’ materials alongside their 

victims’ — the perpetrators who would become victims themselves 

when the new perpetrators would come after them (rather for being 

a threat to the state than for their previous atrocities). And it’s not 

meant to equalize victims and perpetrators — it’s an attempt to ac-

knowledge the latter as a part of the political nation too. An attempt 

to speak about the complicity of our grandparents in Soviet crimes 

alongside the victimhood of our grandparents (understanding that 

sometimes those were the same people).

Всі ці текстові уривки та зображення походять з архівних 

справ репресованих, що жили в 1930-х на радянській частині 

України. Це максимально інклюзивне зібрання — в етнічному, 

політичному та соціальному аспекті. Це достатньо репрезен-

тативний зріз українського населення тих часів — принаймні 

тієї його частини, якої намагалася позбутися радянська імперія, 

незалежно від поглядів окремих людей, і зокрема їх ставлення 

до українського політичного проєкту. Тут є як ті, хто активно 

боролися проти режиму, так і ті, хто були в пасивній опозиції, 

а також і ті, хто підтримував режим і співпрацював з ним 

(зрештою, їм це не дуже допомогло) — і, звісно ж, ті, хто 

просто намагався жити своїм життям.

Іноді серед матеріалів жертв трапляються також і матеріали 

винуватців — тих, що самі стали жертвами режиму, коли за 

ними прийшли нові винуватці (але не стільки щоб покарати 

за злочини проти людяності, скільки щоб знищити ще більше 

ворогів режиму). Мені йдеться не про прирівняння винуватців 

до жертв, а про принаймні спробу визнати тих перших теж 

частиною політичної нації. Спробу говорити про те, що серед 

наших предків були не тільки жертви, а й співучасники 

радянських злочинів (і це могли бути одні й ті самі люди).

Це жодним чином не знімає і не применшує провини 
державних керівників у Москві, радянський режим та 
радянську ідеологію за те, що було зроблено мешканцям 
українських земель.

It doesn’t, though, make the state leaders in Moscow, the Soviet 
regime, or its ideology any less guilty in what they did to the people 
who were living in Ukrainian lands.**



Фотокартку я вирішила знищити тому, 
що на ній був знятий Н.

I decided to destroy the photograph
because N. was pictured in it.





Питання: Вам пред’являється фото-
картка №6, вилучена у Вас 11-09-1937 
року. Розкажіть, хто на цій фотокартці 
сфотографований?
Відповідь: На пред’явленій фотокартці 
сфотографовані сестра моєї дружини 
Хайсір Л. зі своїм чоловіком, прізвища 
його не пам’ятаю. Мешкають вони 
в Канаді, Америка.

Питання: Вам пред’являється фото-
картка №2, вилучена у Вас 11-09-1937 
року. Розкажіть, хто на цій фотокартці 
сфотографований?
Відповідь: На пред’явленій фотокартці 
сфотографовані сестра моєї дружини 
Малка Л., її чоловік Зац Ш., що мешкають 
в Бессарабії в місті Бєльці, та сестра Заца, 
як її звати не знаю.

Question: You are being shown photo-
graph #6 seized from you on 11-09-1937. 
Tell us who is depicted in this photograph.
Answer: Depicted in the shown image are 
my wife’s sister Haysir L. with her husband, 
don’t know his name. They live in Canada, 
America.

Question: You are being shown photo-
graph #2 seized from you on 11-09-1937. 
Tell us who is depicted in this photograph.
Answer: Depicted in the shown image are 
my wife’s sister Malka L., her husband Zats 
Sh., they live in Bessarabia, in Bălți, and 
Zats’s sister, don’t know her name.



Питання: Вам пред’являється фото-
картка №8, вилучена у Вас 11-09-1937 
року. Розкажіть, хто на цій фотокартці 
сфотографований?
Відповідь: На пред’явленій фотокартці 
сфотографований мій брат Неся Ши-
монович М. Мешкає в місті Євпаторія, 
працює охоронцем на трикотажній 
фабриці.

Питання: Вам пред’являється фото-
картка №7, вилучена у Вас 11-09-1937 
року. Розкажіть, хто на цій фотокартці 
сфотографований?
Відповідь: На пред’явленій фотокартці 
сфотографований племінник моєї 
дружини Тулє М. Мешкає в місті Шар-
городі Могилів-Подільського округу.

Question: You are being shown photo-
graph #8 seized from you on 11-09-1937. 
Tell us who is depicted in this photograph.
Answer: Depicted in the shown image is 
my brother Nesia M. He lives in Evpatoria, 
works as a security guard at a textile factory.

Question: You are being shown photo-
graph #7 seized from you on 11-09-1937. 
Tell us who is depicted in this photograph.
Answer: Depicted in the shown image 
is my wife’s nephew Tule M. He lives in 
Shargorod, in Mohyliv-Podil’s’kyi district.



Питання: Звідки у вас фотокартка 
батька Ф.?
Відповідь: Цю фотокартку я також взяв 
в кімнаті (зі стіни), де жив Д.

Question: Where did you get the photo 
of F.’s father?
Answer: I’ve taken this photo from the wall 
in the room where D. used to live.



Коли я був в квартирі В., його дружина 
показувала мені фотознімки родичів — 
братів В., які мешкають в Австрії, і роз-
повідала мені, що вони навчаються 
в вищому учбовому закладі.

When I was at V.’s apartment, his wife was 
showing me photographs of relatives — 
V.’s brothers, who live in Austria, and she 
had told me they study at the university.



My idea was to collect these traces of images destroyed or otherwise 

withdrawn from circulation and return them into the symbolic field 

of photography. Quoting Melissa Miles, to render victims visible 

again and to ensure their public presence. To collect the images 

that — along with their owners or makers — did not fit into the 

empire’s policy on colonized Ukrainian lands. To preserve and to 

decolonize the history of Ukrainian vernacular photography.

The colonial aspect was never an intended quality of these images 

and I can not stress it enough — the majority of them were never 

intended to be anything more than a snapshot of family or friends, 

photographic documentation of daily life at most. They only became 

drawn into colonial relationships when the empire saw them 

through its own colonial optics and had given its verdict. And look-

ing at these images now requires conscious reversal of this colonial 

gaze that has irrevocably imprinted in these images through their fate.

Я хотів зібрати сліди цих знищених або вилучених з ужитку 

зображень і повернути їх до символічного простору фото-

графії. Цитуючи Мелісу Майлз, зробити жертв знову види-

мими і запевнити їм присутність в публічному дискурсі. 

Зібрати зображення, які — разом зі своїми авторами або 

володарями — не відповідали імперській політиці на коло-

нізованих українських територіях. Зберегти і деколонізувати 

історію української вернакулярної фотографії.

Треба підкреслити, що колоніяльний аспект не існував для цих 

зображень під час їх створення — більшість з них з’явилися 

як звичайні знімки родини чи друзів, як фотодокументація 

буденного життя. Вони були втягнуті в колоніяльні стосунки 

лише коли імперія подивилася на них крізь свою власну 

оптику і винесла свій вирок. І для того, щоб дивитися на 

ці зображення зараз, потрібно свідомо розвернути цей 

колоніяльний погляд, що назавжди закарбувався в цих 

зображеннях через їх долю.

Miles, Melissa. Photography, truth and reconciliation. London: 
Bloomsbury, 2019.

Miles, Melissa. Photography, truth and reconciliation. London: 
Bloomsbury, 2019.**



При цій зустрічі О. витягнув з кишені 
2 фотокартки, які в мене вилучили під 
час обшуку, і повідомив, що це майбут-
ній президент Української республіки, 
замість вбитого Петлюри, звати його 
Микола Левицький, працює в Києві 
в кооперації.

During this meeting, O. took out of his 
pocket 2 photographs. which were later 
seized from me in a search, and declared 
that this is the future president of the 
Ukrainian Republic to replace murdered 
Petlyura, his name is Nikolay Levitski, he 
works in a cooperative in Kyiv.

I have no idea who that alleged 
“president of Ukrainian Republic“ 
might be.

Навіть не уявляю, хто це 
такий. **





In an en face photo shown to me, signed 
on reverse “V. aka B.“ I recognize Omelian 
Oleksandrovich B. I recognize him by his 
grimness. Though he has aged much since 
I last saw him.

In a photo shown to me, signed on reverse 
“V. aka B.“ I recognize Omelian Oleksovich 
B. in profile but en face he is not very simi-
lar, the bald spot on his head is not seen 
very clearly.



Під час арешту мого чоловіка Самуїла 
Борисовича С., під час обшуку 18 липня 
1937 року в мене було вилучено фото-
картку Б. в формі НКВС, яку привезла 
мені мати в 1924–26, але точно не 
пам’ятаю

During the arrest of my husband Samuil S. 
during the search on July 18, 1937, a photo 
was seized from me of B. wearing NKVD 
uniform which mother had brought me in 
1924–26, but I don’t remember exactly.



Картка ця була підібрана від дощу разом
з різними іграшками в 1937 році моєю 
дружиною, бо мої онуки і сусідські діти 
мали багато іграшок і різних карток, але 
я й досі не знаю, що на знімку, жінка чи 
чоловік з дитиною.

Чи знаєте ви що це картка? Картку я 
бачу вперше, тому що вона дуже стара, 
я погано бачу і не можу розрізнити, чи 
це чоловік, чи жінка зігнулась і тримає 
дитину.

This card was picked up before the rain 
along with other toys in 1937 by my wife 
as my granddaughters and neighbour  kids 
had many toys and different cards but I 
still do not know what is in the picture, 
a woman or a man with a child.

Do you know what this photo is of? I see 
this photo for the first time as it is very old, 
my eyes are weak and I cannot make out 
whether it is a man or a woman, bent over 
and holding a child.





In her writings about the decolonization of photographic archives, 

Ariella Azoulay keeps returning to the idea of re-writing the history 

of photography as written by imperial powers and, thus, having 

embedded the recognition of their victories. Instead, she suggests 

the concept of “potential history” that “seeks to restage what was 

made into history as, instead, an open struggle” and, also, to restore, 

invent, and imagine “other forms of being together that existed at any 

moment in history” (speaking to, in the first place, the contemporary 

beneficiaries of the colonial violence).

It seems to be a huge and difficult effort for an individual but what if 

looking at these images from a potential perspective could eventually 

bring us at least one step closer to a long-awaited reconciliation in 

our divided society and help us, in Desmond Tutu’s words, become 

accountable for our future by finally accounting for the past?

В своїх есеях, присвячених деколонізації фотографічних 

архівів, Аріела Азулай постійно повертається до ідеї пере-

осмислення історії фотографії, яка була написана імперською 

владою і через це зафіксувала визнання перемогу імперії. 

Натомість вона пропонує концепт «потенційної історії», що  

«прагне переграти те, що було записано в історію, як боротьбу 

з відкритим кінцем» і також відновити, уявити та винайти 

наново «інші форми співіснування, які існували коли-небудь 

в минулому» (звертаючись, при цьому, в першу чергу саме до 

нащадків винуватців).

Це може здаватися великим і важким зусиллям для окремої 

людини, але що якщо саме такий погляд з перспективи 

потенційності міг би згодом трохи наблизити наше досі 

розділене суспільство до довгоочікуваного примирення 

і допомогти, за словами Десмонда Туту, взяти на себе 

відповідальність за майбутнє через взяття нарешті 

відповідальності за минуле?

Azoulay, Ariella. ‘Market Transactions Cannot Abolish Decades of 
Plunder’. In Imagining Everyday Life. Engagements with Vernacu-
lar Photography, edited by Tina M. Campt, Marianne Hirsch, Gil 
Hochberg, and Brian Wallis, 47-60. Göttingen: Steidl, 2020

Azoulay, Ariella. ‘There Is No Such Thing As a National Archive’. 
In The Archive as Project, edited by Krzysztof Pijarski, 192-226. 
Warszawa: Archeologia fotografii, 2011

Desmond Tutu, ‘Foreword by Chairperson’, Truth and Reconcili-
ation Commission of South Africa Report, Volume One (Cape 
Town: Juta, 1998).

Azoulay, Ariella. ‘Market Transactions Cannot Abolish Decades of 
Plunder’. In Imagining Everyday Life. Engagements with Vernacu-
lar Photography, edited by Tina M. Campt, Marianne Hirsch, Gil 
Hochberg, and Brian Wallis, 47-60. Göttingen: Steidl, 2020

Azoulay, Ariella. ‘There Is No Such Thing As a National Archive’. 
In The Archive as Project, edited by Krzysztof Pijarski, 192-226. 
Warszawa: Archeologia fotografii, 2011

Desmond Tutu, ‘Foreword by Chairperson’, Truth and Reconcili-
ation Commission of South Africa Report, Volume One (Cape 
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Через декілька днів наш завідуючий 
виробництвом П. і робітники фабрики 
помітили, що моя вивішена фотокартка 
була проколота декілька разів в області 
серця, після чого цей факт перевіряли 
профком і дирекція заводу, але винного 
не встановили.

Several days later our production manager 
P. and the factory workers had noticed that 
my photograph on display was stabbed 
several times near the heart, after that this 
incident was investigated by the union 
and the management of the factory but 
the culprit was not found.

Мова йде про фотографію на 
дошці пошани стаханівців.*



Вилучено для пред’явлення в Штепівсь-
кому районному відділку НКВС фото-
картку громадянина Федора Івановича 
Г., на котрій він сфотографований під 
час його служби в царському старому 
війську, більше нічого не знайдено.

Seized to produce at Shtepovske district de-
partment of NKVD a photograph of citizen 
Fedir G. where the above mentioned G. is 
pictured during his service in the tzar’s old 
army, nothing else was found.





Нухім Л. на румунському боці має 
рідну доньку на ім’я Мальця, з якою 
підтримує тісний зв’язок, одержує 
листи, посилки і т.д. Я в 1935 році сам 
чув, як він читав від неї листа, в якому 
написано, що їй живеться дуже добре, 
вийшла заміж за хорошого чоловіка 
і тоді він отримав фото з нею і її 
чоловіком.

Nuchim L. has a daughter on Romanian 
side and keeps in touch with her, receives 
letters, parcels, etc. In 1935, I heard myself 
as he was reading a letter from her where it 
was written that she is doing very well, mar-
ried a good man, and also then he received 
a photo of her with her husband.



The first time I was in her house was when 
I learnt that she was going to go to Moscow 
and asked her to pick my photos there. The 
second time was when I went to collect 
these photos from her and the third time 
was when we had a glass of vodka at her 
place though I didn’t drink vodka at all 
back then.









This is an ongoing project and — considering the number of criminal 

cases of repressed people in Ukrainian archives — it is not likely that 

I will be ever able to finish it properly.

Робота над цим проєктом продовжується і, враховуючи 

загальну кількість справ репресованих в українських архівах, 

навряд чи я коли-небудь зможу довести його до кінця.
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