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A füg get len Uk raj na va la mi vel több mint egy év ti ze dé ben ko moly fi -
gye lem irá nyult a zsi dók má so dik vi lág há bo rú alat ti sor sá ra. E té -

ma kör ben ön ál ló in téz mé nyes vagy egyé ni tu do má nyos ku ta tá sok in dul tak
meg, szá mos mo no grá fia, ta nul mány és cikk lá tott nap vi lá got. A ho lo ka uszt
tör té ne tét ta ní ta ni kezd ték az or szág kö zép- és fel sõ fo kú tan in té ze te i ben, le -
gyen az zsi dó vagy nem zsi dó. Egy ér tel mû tény, hogy a ho lo ka uszt tör té ne te
im már ön ál ló irány za ta az uk rán tör té net tu do mány nak.

A Szov jet unió szét hul lá sa után Uk raj ná ban a má so dik vi lág há bo rú tör té -
ne té vel fog lal ko zó ku ta tók ön ál ló te rü let ként kezd tek fog lal koz ni a ho lo ka -
uszt prob lé ma kö ré vel. Re á lis le he tõ ség nyílt arra, hogy meg ír ják az iga zat
a zsi dók sa já tos hely ze té rõl a ná cik ál tal meg szállt uk rán te rü le te ken az 1939
és 1944 kö zöt ti idõ szak ban, ar ról, ho gyan irt ot ták ki az uk rán zsi dó kat csu pán 
et ni kai ho va tar to zá suk, zsi dó sá guk mi att. Vég re a to ta li tá ri us rend sze rek fel -
tét len ve le já ró i nak te kint he tõ eu fe miz mu sok nél kül be szél het tünk a kér dés -
rõl: a gyil kos sá got nem kel lett „át te le pí tés nek”, a zsi dó kat pe dig „bé kés szov -
jet pol gá rok nak” ne vez ni. Han nah Arendt jog gal ál lí tot ta, hogy bár mely, de
kü lö nö sen a sztá li ni és a hit le ri tí pu sú to ta li ta riz mus nak kö te le zõ att ri bú tu -
mai az eu fe miz mus és a xe no fó bia. Ku tat ha tó vá vál tak olyan bo nyo lult és
még le tisz tu lat lan prob lé ma kö rök, mint a zsi dók és nem zsi dók – uk rá nok és
zsi dók, len gye lek és zsi dók, ma gya rok és zsi dók stb. – kap cso la ta a ná ciz mus
éve i ben az uk rán te rü le te ken. A ho lo ka uszt tör té ne tét ku ta tó je len ko ri (1991
utá ni) uk rán his to ri og rá fia meg íté lé sem sze rint már há rom fej lõ dé si sza kaszt 
ért meg. Fon tos nak tar tom e sza ka szok rövid ismertetését.



Az elsõ sza kasz ban (1991–1995 kö zött) az egyes uk raj nai ré gi ók ka taszt -
ró fa tör té ne tét kezd ték fel dol goz ni.1 A téma meg je lent mint ku ta tá si irány és
meg in dult a pub li ká lás. Ezek az elsõ írá sok még nem te kint he tõk ok vet le nül
tu do má nyos igé nyû ek nek, mi vel ek kor még csak ki ala ku ló ban vol tak a ho lo -
ka uszt ta nul má nyo zá sá nak kon cep ci o ná lis alap jai, a meg kö ze lí té si le he tõ sé -
gek, va la mint el in dult a tu dó sok szá má ra vég re hoz zá fér he tõ vé vált le vél tá ri
anya gok rend sze re zé se.

A má so dik sza kasz sa já tos sá ga (1996–1999 kö zött), hogy vég le ge se dik
a ho lo ka uszt tör té ne ti ku ta tá sá nak kon cep ci ó ja. E kon cep ció fõ el vei a kö vet -
ke zõk:

– a ho lo ka uszt uk raj nai tör té ne te ré sze az eu ró pai zsi dó ság ka taszt ró -
fá já nak;

– az uk raj nai zsi dók sor sa a náci meg szál lás ide jén in teg rált ré sze az uk -
rán nép sor sá nak ugya neb ben az idõ szak ban;

– a ho lo ka uszt tör té ne te – a má so dik vi lág há bo rú tör té ne té nek és Eu ró -
pa 20. szá za di tör té ne té nek ré sze.

Eb ben a sza kasz ban meg je len tek az elsõ ko moly tör té ne ti mun kák,
disszer tá ci ók ké szül tek a té má ban, il let ve nap vi lá got lát tak az uk rán te rü le tek
ho lo ka uszt tör té ne té nek elsõ do ku men tum gyûj te mé nyei.2

A har ma dik sza kasz a ho lo ka uszt ku ta tás uk rán his to ri og rá fi á já ban
2000-ben vet te kez de tét és nap ja ink ban tel je se dik ki. E sza kasz mi nõ sé gi leg
kü lön bö zik az elõ zõ ket tõ tõl, ma gas szín vo na lú ku ta tás fo lyik, alap mû vek je -
len nek meg, le vél tá ri anya go kat ad nak köz re, és a tu do má nyos köztudatba
emelnek nagy mennyiségû új forrást.

Az uk rán te rü le te ken el szen ve dett ho lo ka uszt ku ta tá sá nak alap ve tõ for -
mái:
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1 Ñ. Åë è ñà â å ò ñê èé: Áå ðä è ÷å â ñê àÿ òðà ã å ä èÿ. Êèåâ, 1991.; ß. Õî í è ã ñì àí: Êà ò à ñò ðî ôà
ëü â î â ñê î ãî åâ ðå é ñò âà. Ëü â îâ, 1993.; Í. Ãó á å í êî: Êí è ãà ïå ÷à ëè. Ñè ì ô å ðî ï î ëü, 1995.;
Þ. Ëÿ õ î â è ö ê èé: Ïî ï ðà í í àÿ ìå çó çà. Õà ðü ê îâ, 1994.; Ä. Ãî ø ê èñ: Î ÷åì òðó á èò øî ô -
àð. Ñë à â ó òà, 1992.; Î. Äåêî: Êå ä î é ø èì. Êè¿â, 1993.; Ô. Ëå â è ò àñ: Áà á èé ßð. Ñò ðà í è öû
òðà ã å ä èè. Êèåâ, 1991.

2 Æå ë ò àÿ êí è ãà. Ñá î ðí èê äî ê ó ì å í ò îâ. Õà ðü ê îâ, 1994.; Êà ò à ñò ðî ôà (Øîà) è Ñî ï ðî ò è -
â ë å í èå åâ ðå åâ Âè í í è ö ê îé îá ë à ñòè (ñî ñò à â è ò å ëü Ô.Âè í î ê ó ðî âà). Êè åâ-Òå ëü-Àâ èâ,
1994.; Åâ ðå é ñê èé ãå í î ö èä íà Óê ðà è íå â ïå ðè îä îê ê ó ï à ö èè â íå ì å ö ê îé äî ê ó ì å í ò à ë è ñò -
è êå 1941–1944 ãã. Õà ðü ê îâ-Èå ðó ñà ë èì, 1996.; À. Ïî ä î ë ü ñü ê èé: Íà ö è ñò ñü ê èé ãå í î ö èä 
ùîäî ºâðå ¿â Óê ðà ¿íè (1941–1944). Ê., 1996.; Ô. Ëåâ³òàñ: ªâðå¿ Óê ðà ¿íè â ðîêè Äðó ã î¿
ñâ³òî â î¿ â³éíè. Ê., 1997.; Æ. Êî â áà: Ëþä ÿí³ñòü ó áå çî äí³ ïå ê ëà. Êè¿â, 1998.; Ñ. Åë è ñà â -
å ò ñê èé: Ïî ë â å êà çà á â å í èÿ. Åâ ðåè â ïà ðò è çà í ñê îì è ïî ä ï î ë ü í îì äâ è æ å í èè íà Óê ðà è íå 
â 1941–1944 ãî ä àõ. Êèåâ, 1998.;  ß. Õî í è ã ñì àí: Êà ò à ñò ðî ôà åâ ðå é ñò âà Çà ï à ä í îé Óê -
ðà è íû. Ëü â îâ, 1999.; Êà ò à ñò ðî ôà òà îï³ð óê ðà ¿í ñü ê î ãî ºâðå é ñò âà. Êè¿â, 1999.; Æè â -
û ìè îñò à ë è ñü òî ë ü êî ìû. Ñâ è ä å ò å ë ü ñò âà è äî ê ó ì å í òû. Ê., 1999.



– tu do má nyos mun kák, mo no gra fi kus iro da lom;
– for rás ku ta tás, do ku men tum gyûj te mé nyek meg je len te té se;
– me mo ár iro da lom, a túl élõk vissza em lé ke zé sei.
Az uk raj nai zsi dók má so dik vi lág há bo rú alat ti tör té ne té nek ku ta tá sá ban

ki emel ked nek a kö vet ke zõ uk rán tör té né szek: Ster Eli sa vets kij, Fa i na Vi no -
ku ro va, Fe liks Le vi tas, Alek sandr Krug lov, Mi ha il Tâg lov, Žanna Kov ba, Vla -
dis lav Gri ne viè, Âkov Ho nigs man és mások.

Ám ha más eu ró pai és ame ri kai ku ta tók tel je sít mé nyét néz zük, ak kor egy 
olyan or szág, mint Uk raj na nem elé ged het meg az zal, hogy a té má ban meg -
véd tek két disszer tá ci ót és meg je lent né hány tu cat könyv, de pél dá ul az ok ta -
tás mód szer ta ni szak iro dal ma tel jes egé szé ben hi ány zik. A ho lo ka uszt tör té -
ne té nek ku ta tá sát il le tõ en ma Uk raj ná ban kez dünk más faj ta mi nõ sé gi és
mennyi sé gi paraméterekben gondolkodni.

Az uk raj nai hu mán tu do má nyos ér tel mi ség egy faj ta pi e tis ta ér zés sel, tisz -
te let tel és mély eti kai meg font olt ság gal vi szo nyul az eu ró pai zsi dók, köz te az
uk raj nai zsi dók ál tal a ná ciz mus éve i ben meg élt tra gé diá hoz. Ké szek a pár be -
széd re (na gyon fon tos, hogy a konst ruk tív pár be széd re) a ho lo ka uszt ról a zsi -
dó ér tel mi ség gel, át ér zik a ka taszt ró fa egye di és uni ver zá lis vol tát. Itt kell meg -
em lí te nem Mi ros lav Po po viè pro fesszort, Ârosz lav Gri cak tör té nész dok tort, 
va la mint Mi ros lav Ma ri no viè, Ivan Dzûba is mert jog vé dõ ket. Ezek az em be -
rek, akik et ni kai ho va tar to zá su kat il le tõ en uk rá nok, nyil vá nos fel szó la lá sa ik -
ban, cik ke ik ben, mo no grá fi á ik ban arra tö re ked nek, hogy ob jek tí ven mu tas -
sák be az uk rán–zsi dó kap cso la tok tör té ne tét a ná ciz mus és a má so dik vi lág há -
bo rú éve i ben, nem lep le zik el a náci re zsim mel való kol la bo rá lás té nye it.
Âros lav Gri cak pél dá ul jo go san hív ja fel a fi gyel met arra, hogy a meg szál lás
alatt Uk raj na te rü le tén a nem zsi dó la kos ság (szán dé ko san ke rü löm a „he lyi”
la kos ság de fi ní ci ót, mert ilyen ér te lem ben a zsi dók nem vol ná nak he lyi la ko -
sok nak te kint he tõ ek, és iga zo lód na ki ir tá suk mint fö lös le ges, „ide gen” ele -
mek nek, tel je sen Hit ler ter ve i nek meg fe le lõ en), el sõ sor ban az uk rá nok igen
kü lön bö zõ mó don vi szo nyul tak a zsi dók hoz: a náci re zsim mel való nyílt kol -
la bo rá lás tól a zsi dók meg sem mi sí té sén át, a zsi dó nõk nek és gyer me kek nek
akár a sa ját éle tük árán való meg men té sé ig ter jed a ská la. Ugya nõ mu tat rá,
hogy a ho lo ka uszt kö ze pet te egy zsi dó élet meg men té se hõs tett volt, a hõ si es -
ség pe dig nem le het hét köz na pi. Min deb ben vé le mé nyem sze rint az a rend kí -
vül fon tos, hogy az uk rán ku ta tók ob jek ti vi tás ra tö re ked nek, noha ez nem
min dig könnyû. Vi szont ha ez nem így len ne, sem mi ben sem kü lön böz nénk
a „to tá lis eu fe miz mu sok” kor sza ká nak kép vi se lõ i tõl.
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Ugya nen nek az uk rán ér tel mi ség nek egy má sik ré szét (és a kul tú ra, a tu -
do mány és az ok ta tás te rü le tén mû kö dõ hi va tal no kok egy bi zo nyos ré te gét)
in ger li az a nagy fi gye lem, mellyel ma Uk raj ná ban (sze rin tük) a zsi dó stú di u -
mok, köz tük a ho lo ka uszt ta nul má nyo zá sá hoz vi szo nyu lunk. Meg íté lé sük
sze rint ez zel diszk ri mi nál juk az uk rán kul tú ra és tör té ne lem te rü le te it. Nem
akar ják be lát ni, hogy az uk rán zsi dó ság nak töb bek kö zött a má so dik vi lág há -
bo rú alat ti tör té ne te, az uk rán és a zsi dó kul tú ra köl csön ha tá sa in teg rált össze -
te võ je az uk rán tör té ne lem nek és kul tú rá nak (mint aho gyan a kér dést az uk -
rán hu mán ér tel mi ség fen tebb be mu ta tott ré sze ér tel me zi). E má so dik cso -
port nyo masz tó nak tart ja a zsi dók kö rü li hír ve rést, mely kon fe ren ci ák,
sze mi ná ri u mok szer ve zé sé ben, szak iro da lom meg je len te tés ében nyil vá nul
meg a zsi dó szer ve ze tek, a zsi dó hu mán ér tel mi ség, va la mint a zsi dó ér té kek
uk raj nai meg õr zé sé ben és pro pa gá lá sá ban ve lük kö zös célt kö ve tõk ré szé rõl.
Fel bor zol ja a ke dé lye ket az a tény is, hogy a ju da iz mus sal kap cso la tos
tudományos és felvilágosító projektekre az ukrajnai zsidó szervezetek
megtalálják a pénzügyi forrásokat, az ukrán hasonszervezetek viszont nem,
vagy csak kis mértékben, illetve nem is próbálkoznak vele.

Igen bo nyo lult és ké nyes kér dés, ho gyan vi szo nyul az uk raj nai zsi dó et -
ni kum a ho lo ka uszt tör té ne té nek ku ta tá sá hoz és ok ta tá sá hoz. Uk raj na füg -
get len né vá lá sa óta a kü lön bö zõ zsi dó szer ve ze tek so kat tet tek a ná cik és
a kol la bo rán sok ál tal meg sem mi sí tett uk rán zsi dók em lé ké nek meg örö kí té -
sé ért.3 Az em lék meg õr zõ mun ka ho va to vább ál la mi ke re te ket ölt, ami di csõ -
sé gé re vá lik az uk rán ál lam nak. Ugyan ak kor a zsi dó ve ze tõk egy ré sze, mi -
köz ben be lát ja az em lék mû ál lí tás, a mú ze um lé te sí tés, a ku ta tó- (sok kal in -
kább fel tá ró) mun ka je len tõ sé gét a ho lo ka uszt és az eu ró pai zsi dó ság
el len ál lá sa tör té ne té nek meg örö kí té sé ben, igen har ci a san fel lép az el len,
hogy a kér dés kört ta nít sák az uk raj nai zsi dó, de kü lö nös kép pen nem zsi dó
ok ta tá si in téz mé nyek ben.
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3 Pél da ként em lít het jük a lvi vi get tó fog lya inak em lék mû vét, me lyet 1992-ben ál lí tot tak
fel, az uk rán és jid dis fel irat tal el lá tott em lék mû vet Lviv ben a ja no vi lá ger te rü le tén, Ki -
jev ben a Ba bij Ârt, Dnyip ro pet rovsk ban a Ga ga rin par ki em lék mû vet, Har kov ban a Dro -
bic kij Ârt, va la mint az em lék je le ket Nyugat-Uk raj ná ban (Strij, Sam bor, Ra fa liv ka, Dro -
ho biè), Po dó li á ban (Sta ro kons tan ti nov, Hmel’ nik, Ber sagy), Bu ko vi ná ban, Ode szá -
ban és Ode sza me gyé ben stb. Fon tos meg je gyez ni, hogy eze ket az em lék mû ve ket és
em lék je le ket nem az uk rán ál lam pén zén, ha nem ma gán adakozás ból, a zsi dó kö zös sé -
gek se gít sé gé vel, va la mint lel kes se gí tõk köz be njá rá sá ra ál lít ot ták fel. Az utób bi ak kö -
zött meg em lít het jük Bor is Gi da le vi è et Ode szá ból, Il’â Ka ba nè i kot Nyu gat-Uk raj ná -
ból, Isa ak Abo vi è ot Po dó li á ból. Az ál lam nak csak annyi sze re pe volt, hogy en ge dé lyez te
az em lék he lyek ki ala kí tá sát, nem gör dí tett aka dá lyo kat az út já ba.



A zsi dó szer ve ze tek és ve ze tõk má sik ré sze te vé ke nyen tá mo gat ja, mi
több, részt vesz ho lo ka uszt ok ta tá sá ban, e té ma kör nek az uk raj nai ok ta tá si in -
téz mé nyek tan ter ve i be való be épí té sé ben. En nek ér de ké ben ok ta tá si-mód -
szer ta ni sze mi ná ri u mo kat szer vez nek a kü lön bö zõ szín tû tan tes tü le tek tag -
jai, a ta nu lók és a di á kok ré szé re. Ezek nek a sze mi ná ri u mok nak rend sze rint
nagy a vissz hang ja, a nem zsi dó hall ga tó ság kö ré ben élénk ér dek lõ dést vál ta -
nak ki. E hall ga tói ré teg ér dek lõ dé sé nek mo ti vá lá sa szé les körû, de to váb bi
mó dok fel tá rá sán is fá ra do zunk. A sze mi ná ri u mok ne mes cél ja, hogy in for -
mál ja, fel vi lá go sít sa a hall ga tó sá got, for mál ja a to le ran ci a ké pes sé get (je len
eset ben nem csak a tü rel met, ha nem, meg íté lé sem sze rint, a do log fon tos sá -
gá nak be lá tá sát) az uk rán tár sa da lom ban, va la mint, hogy de monst rál ja az uk -
rán kul tú ra és tör té ne lem mul ti et ni kus jel le gét. Ma gam is híve va gyok en nek 
a sze mi ná ri u mi for má nak, részt ve szek a szer ve zés ben, a té ma kö rök ki ala kí tá -
sá ban, elõ a dá so kat tar tok. Eköz ben azt fi gyel tem meg, hogy kol lé gá ink, az uk -
rán is ko lák tör té ne lem ta ná rai lel ki is me re te sen be fo gad ják és meg ta nul ják azt 
a tény anya got, amit a ma gunk ré szé rõl szin tén lel ki is me re te sen adunk át, és
rep ro du kál ják (már amennyi re ez le het sé ges és meg en ge dett az ál la mi szer -
vek, Uk raj na Ok ta tá si és Tu do má nyos Mi nisz té ri u ma ré szé rõl) ta nít vá nya ik
szá má ra. Mi ért te szi ezt ma sok pe da gó gus? Azért, mert hi va ta lo san szó lít ják
fel õket a sze mi ná ri u mo kon való rész vé tel re és a tan te rem ben tar ta ni uk kell
ma gu kat a tan terv hez, mely hál’ is ten nek tar tal maz za ezt a té ma kört. Il let ve
egye se ket mer kan ti lis ta meg fon to lá sok ve zet nek. Mind ez ért he tõ. De te -
gyük fel a kér dést, hogy meg vál to zott-e a kol lé gák, a tör té ne lem ta ná rok vi lág -
szem lé le te, ké pe sek-e más ként vi szo nyul ni a 20. szá za di tör té ne lem, a má so -
dik vi lág há bo rú tör té ne té nek, a ho lo ka uszt tör té ne té nek meg ér té sé hez és ok -
ta tá sá hoz, tisz tá ban van nak-e va ló já ban az zal, mit is ta ní ta nak, va jon mi lyen
ál lás pon tot kép vi sel nek – an ti sze mi ták vagy fi lo sze mi ták, to le rán sak vagy in -
to le rán sak, hu má nu sak vagy antihumánusak? Meggyõzõdésem, hogy ma
a nem zsidó hallgatóságnak nem csak meghallani, hanem megérteni kell
a holokauszt problematikáját. A narrátori és az egyszerû felmondás kora
lejáróban van. Ez egyértelmûen megmutatkozik azokon a pályázatokon,
amiket iskolások és diákok részére írunk ki a holokauszt témakörében.
Az értékes munkák alkotó módon születnek, nem reproduktívak, ám, sajnos, 
ezek még elég kis számúak.

Az uk raj nai egye te me ken már né hány év óta je len van  A ho lo ka uszt tör té ne -
te c. szak kol lé gi um. Be ve ze té sét Uk raj na Ok ta tá si és Tu do má nyos Mi nisz té -
ri u ma en ge dé lyez te 2002-tõl kez dõ dõ en. Ma Lviv, Cser niv ci, Luck, Ki jev, Za -
po rizs ja, Do nyeck, Nyi ko la jev, Szim fe ro pol, Ode sza, Har kov és né hány más
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vá ros egye te mé nek tör té ne lem ka rán ok tat ják. A di á kok a leg kü lön bö zõbb
mó don fo gad ják e szak kol lé gi u mot, de gya kor la ti lag nincs olyan, aki szá má ra
kö zöm bös len ne. Ez po zi tív fényt vet az új uk rán tár sa da lom ra. A di á kok kö ré -
ben vég zett fel mé ré sek ar ról ta nús kod nak, hogy a ho lo ka uszt tal kap cso lat -
ban a mai uk rán di á ko kat leg in kább fog lal koz ta tó kér dés, hogy: mi ért ép pen
a zsi dók?  Mi ért van az, hogy a zsi dó nép a vi lág tör té ne lem és az eu ró pai tör té -
ne lem fo lya mán idõ rõl-idõ re vagy per ma nens mó don ül dö zés és gyû lö let tár -
gyá vá lett? Mi ért van az, hogy Hit ler nek vi szony lag könnyen si ke rült az an ti -
sze mi tiz must a náci ide o ló gia alap já vá ten ni? Ezek és az eh hez ha son ló kér dé -
sek azt bi zo nyít ják, hogy a zsi dók tör té ne té nek ok ta tá sát nem a ho lo ka uszt tal
kell kez de ni, ha nem a zsi dók ról is be szél ni kell az ókor, a kö zép kor, az új kor
tör té nel mé ben és ez tel jes ség gel le gi tim egy olyan mul ti kul tu rá lis, mul ti et ni -
kus ál lam ban, mint Uk raj na. Ez eset ben nyil ván va ló vá vá lik, hogy a zsi dó
nép tör té ne te nem csak ül dö zé sek és az ele mi em be ri jo gok meg ta ga dá sá nak
vég te len sora – ahogy  Ni ko laj Ber gya jev orosz fi lo zó fus írta, ha nem egy bib li -
ai nép ha tal mas szel le mi és kul tu rá lis tör té ne te, amely nagy ban hoz zá já rult
töb bek kö zött az eu ró pai ci vi li zá ció és kul tú ra fej lõ dé sé hez.

Szól nom kell ar ról is, ho gyan fo gad ják ezt a té mát a zsi dó gye re kek. Tu do -
má nyos ve ze tõ je vol tam a Soá ok ta tá sa Uk raj na zsi dó is ko lá i ban c. pro jekt nek,
mely nek véd nö ke és fi nan szí ro zó ja Iz ra el ál lam uk raj nai kö vet sé ge és Iz ra el
Ok ta tá si Mi nisz té ri u ma volt. A pro jekt 2001 de cem be re és 2002 feb ru ár ja kö -
zött zaj lott Uk raj na nap pa li ta go za tos zsi dó is ko lá i nak fel sõ osz tá lyos ta nu lói
rész vé te lé vel. Két na pos sze mi ná ri u mo kat tar tot tuk a soá tör té ne té bõl Ki jev -
ben és Lviv ben, me lyek so rán elõ a dá sok hang zot tak el, do ku men tum fil me -
ket és mû vész fil me ket ve tí tet tek és vi tat tak meg, a részt ve võk a ho lo ka uszt tal
kap cso la tos he lye ket ke res tek fel.4 A pro jekt ter ve zé sé ben és szer ve zé sé ben
se gít sé gem re vol tak a mun ka tár sa im, akik is mert tör té né szek és pe da gó gu -
sok: Il’â Ka ba nè ik, Mi ha il Tâglyj, Il’â Med vins kij, Ar tur Fre de kind. Te hát a zsi -
dó be fo ga dás ról be szé lünk. Két ség te len, hogy az el sõ sor ban a csa lá di em lé ke -
zé sen, a zsi dó nép kol lek tív tör té nel mi em lé ke ze tén alap szik. Igaz, hogy a zsi -
dó gye re kek ké pe sek az erõ tel jes át élés re és együtt ér zés re, több sé gük
a sze mi ná ri u mok anya gát nem csak gno sze o ló gi ai, ha nem ér zel mi szin ten is
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be fo gad ta. Er rõl ta nús kod nak a fog lal ko zá sok vé gén szü le tett raj zok, ver si -
kék. Ugyan ak kor az is meg fi gyel he tõ, hogy az uk raj nai zsi dó gye re kek egy ré -
sze a ho lo ka usz tot va la mi na gyon régi, szin te le gen dá ba illõ do log nak tart ja,
az em lé ke ze tet szim bo li ku san fog ja fel és azt mond ja: „Meg int Ba bij jar ba
me gyünk, mi már több ször vol tunk ott…”. A több ség élet ko ri sa já tos sá gok -
ból ere dõ en ka te go ri ku san és egy ön te tû en ér té ke li a zsi dó kat és a nem zsi dó -
kat a ho lo ka uszt ide jén. Vagy is van min el gon dol kod nunk. E sze mi ná ri u mok 
so rán meg bi zo nyo sod tunk ar ról, hogy na gyon fon tos arra tö re ked ni, hogy
feltárjuk a holokauszt emberközeli oldalát.  

Vé le mé nyem sze rint Uk raj ná ban el ér ke zett az idõ, ami kor a ho lo ka uszt
té má ját ki kell von ni a po li ti kai, pénz ügyi és más kon junk tu rá lis kö rök bõl, s a
ma gas szin tû tu do má nyos, pe da gó gi ai vizs gá ló dás és fel dol go zás kö ré be kell
emel ni. Pél dá nak oká ért ma orosz or szá gi kol lé gá ink (tör té né szek, tu dó sok,
zsi dó és nem zsi dó ér tel mi sé gi ek ál ta lá ban) úgy gon dol ják, hogy a je len ko ri
Uk raj ná ban a sze rin tük igen nagy ér dek lõ dés a ho lo ka uszt ta nul má nyo zá sa
és ok ta tá sa iránt azért van, mert az uk raj nai po li ti kai es tab lish ment arra tö rek -
szik, hogy mi ha ma rabb in teg rá lód jon a kü lön bö zõ eu ró pai struk tú rák ba. Is -
me re tes, hogy Eu ró pa nagy tisz te let tel vi szo nyul a ho lo ka uszt ku ta tá sá hoz,
ezt a kon ti nens a to le ran ci á ra ne ve lés egyik kulcs össze te võ jé nek tart ja, mi vel
az el múlt szá zad (azaz a 20. szá zad!) kö ze pe tájt le ala cso nyí tot ta és meg bé lye -
gez te ma gát az eu ró pai zsi dó ság ka taszt ró fá já val, ami kor ir ra ci o ná lis, el bor -
zasz tó és tra gi kus tü rel met len sé get ta nú sí tott a zsi dók iránt. Orosz or szág szá -
má ra sze rin tük ez a kér dés nem ak tu á lis, mi vel Orosz or szág elõtt a mai vi lág -
ban egyéb geo po li ti kai fel ada tok áll nak, az orosz po li ti ká ban az eu ró pai
vek tor nem él vez pri o ri tást és így to vább, azaz a ho lo ka usz ton nincs kü lö nö -
sebb ta nul má nyoz ni való, an nál is in kább,  mert a má so dik vi lág há bo rú (pon -
to sab ban, ott még ma is min den fé le komp ro misszum és át gon do lás hi á nyá -
ban – Nagy Hon vé dõ Há bo rú) Orosz or szág szá má ra nem ki zá ró lag a zsi dó -
ság ge no cí di u ma; az orosz társadalomnak van elég saját problémája. Ez azt
jelentené, hogy az orosz kultúra nem vállal közösséget az európai kulturális
hagyományokkal, Európával, Oroszország nem visel erkölcsi felelõsséget az
európai történelem eseményeiért?

Íme, ez a hely zet. Ma szá mom ra fon tos nak tû nik fel ten ni a kér dést: mi -
ért kell ma ta nul má nyoz ni (értsd: ku tat ni és ok tat ni) a ho lo ka usz tot? A kér -
dés re adott vá lasz tól sok min den függ. A zsi dó kul tu rá lis ha gyo mány ban min -
dig fon tos volt, hogy a gyer me ket meg ta nít sák arra, hogy jó és bölcs kér dést
tud jon fel ten ni. A vá lasz már más kér dés… Vé le mé nyem sze rint adott eset -
ben ne künk, zsi dók nak és nem zsi dók nak egya ránt na gyon fon tos, hogy a 
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ka taszt ró fa ese mé nye it em lé ke ze tünk be vés sük és to vább ad juk az el jö ven dõ
nem ze dé kek nek (bár mi lyen ba ná li san is han goz zék ez, ezt meg kell ten -
nünk!), tör té nel mi té nyek re és tu do má nyos ku ta tá sok ra ala poz va vé gig kell
gon dol nunk, mi ért tör tént mind ez, mi ért volt le het sé ges, mi ért az eu ró pai
kul tú rá ban esett meg, mi ért tör tén he tett meg em be rek kel egyál ta lán. A vi lág -
tör té ne lem ben a ho lo ka uszt mi ért a zsi dó ság gal kap cso ló dott össze? Mi ért
érez tek együtt az em be rek és vi szont? Mi ért mond juk és ír juk azt, hogy a he -
lyi la ko sok és a zsi dók? Kik ak kor a zsi dók? Más boly gó ról szár maz ná nak? Ki -
re keszt jük a zsi dó kat föl di he lyük rõl, mint Hit ler tet te? Mi tör té nik? A ho lo -
ka uszt va ló ság volt? Az an ti sze mi tiz mus so ros fel lán go lá sa a vén Eu ró pá ban?
Vagy ki ir tás faji ala pon? Vagy le het sé ges, hogy nem faji ala pon, ha nem ci vi li -
zált gyû lö let volt ir ra ci o ná lis vagy ra ci o ná lis ala pon, mert az em be ri ség nek
ele ge lett az eti kai nor mák ból, a tíz pa ran cso lat ból, a lel ki is me ret-fur da lá sok -
ból? Eset leg az em be ri ség meg akart fu ta mod ni, a sza bad ság elõl Eric Fromm
mód já ra? És mi ért nem sza bad ezt a tör té nel mi tényt el fe lej te ni, csúsztatni,
elferdíteni vagy meghamisítani? Õszintén szólva nem tudom, hogy jön ide,
hogy akarunk vagy nem akarunk (törekszünk vagy nem törekszünk,
prioritások, vektorok, konjunktúra) integrálódni a jelenkori európai politikai 
struk tú rák ba.

Uk raj na Nem ze ti Tu do má nyos Aka dé mi á ja Po li ti kai és Et ni kai-Nem ze -
ti Ku ta tó köz pont ja mel lett ép pen an nak ér de ké ben hoz tuk lét re a Ho lo ka -
uszt Tör té ne tét Ta nul má nyo zó Uk rán Köz pon tot, hogy szak sze rû en, tu do -
má nyos szem pont ból ta nul má nyoz has suk és ok tat has suk a ho lo ka uszt
történetét, és választ adjunk a feltett kérdésekre. 

Köz pon tunk nak sa ját tu do má nyos köz lö nye van, mely nek elsõ szá ma
2002 áp ri li sá ban je lent meg Ki jev ben Go lo kost i su è as nist’ (Ho lo ka uszt és je len -
kor) cím mel. Ed dig hét szá mot ad tunk ki. A la pot Uk raj na Zsi dó Kon fö de rá ci -
ó ja és a JCDF (New York) fi nan szí roz za. Jel le gét te kint ve tu do má nyos-elem -
zõ és pe da gó gi ai ki ad vány, amely az uk raj nai és az eu ró pai ho lo ka uszt té ma kö ré -
vel fog lal ko zik. Uk raj nai, orosz or szá gi, iz ra e li, né met or szá gi, USA-be li és más 
or szág be li szak em be rek, tör té né szek, fi lo zó fu sok, po li to ló gu sok, kul tú ra ku ta -
tók írá sa it kö zöl jük. Te ret kí vá nunk szen tel ni a zsi dók sor sát érin tõ leg kü lön bö -
zõbb as pek tu sok nak a ná ciz mus idõ sza kát il le tõ en – get tók és lá ge rek, kol la bo -
rán sok és élet men tõk, az uk rán–zsi dó kap cso la tok, a ka taszt ró fá val kap cso la tos
leg újabb uk raj nai le vél tá ri fel fe de zé sek, a re vi zi o niz mus elve és a ho lo ka uszt ta -
ga dá sa, a soá pszi cho ló gi ai, fi lo zó fi ai és te o ló gi ai fel dol go zá sa, a ho lo ka uszt
a mû vé szet ben, hu ma ni tá ri us as pek tu sok, a leg szé le sebb körû vi ta anya gok.
A ho lo ka uszt tör té ne te uk raj nai ku ta tá sá nak és ok ta tá sá nak ered mé nye it
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rend sze re sen kö zé tesszük a Ho lo ka uszt Tör té ne tét Ta nul má nyo zó Uk rán Köz -
pont hon lap ján (www.ho lo ca ust.kiev.ua).

Bí zom ben ne, hogy együtt mû kö dé sünk a vi lág tör té ne lem és az eu ró pai
tör té ne lem eme tra gi kus és bo nyo lult ese mé nye i re vo nat ko zó tör té nel mi em -
lé ke zet megõrzésében nem hi á ba va ló.
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Qu es ti ons of Ho lo ca ust stu di es and te a ching in pre -
sent-day Uk ra i ne

The Uk ra i ni an Cent re for Ho lo ca ust stu di es func ti ons as a cha ri tab le fo un da ti -
on run by the De part ment of Je wish His to ry and Cul tu re wit hin the Uk ra i ni an Na -
ti o nal Aca de my of Sci en ces’ Ins ti tu te for Po li ti cal and Eth nic Stu di es. The Cent re
plans to con duct comp re hen si ve sci en ti fic stu di es and pe da go gi cal ac ti vity in the
sphe re of Ho lo ca ust his to ry pri ma rily with re fe ren ce to the ter ri to ry of Uk ra i ne,
tho ugh na tu rally not neg lec ting Eu ro pe as a who le. The Cent re co-ope ra tes with
sci en ti fic and pub lic or ga ni za ti ons and ho pes to re ce i ve sup port from va ri o us pub -
lic and pri va te ins ti tu ti ons and fo un da ti ons, both in Uk ra i ne and ot her co unt ri es.
The ma jor di rec ti ons in ac ti vity of the Cent re in vol ve sci en ti fic re se arch and pe da -
go gi cal en de a vo urs.

In the sci en ti fic sphe re we plan to cre a te a data base of ar chi ve so ur ces and to
pro cess ar chi ves, wit nes ses’ ac co unts, au dio and vi deo ma te ri als and bib li og rap hi -
es, to pub lish both ori gi nal and trans la ted sci en ti fic li te ra tu re de di ca ted to the prob -
lems of Ho lo ca ust his to ry, to pub lish a sci en ti fic bul le tin and jo ur nal con cer ned
with the abo ve-ment io ned is su es, and con duct sci en ti fic con fe ren ces and se mi -
nars.

In the pe da go gi cal sphe re, we plan to de ve lop and pub lish pro gram mes, te a -
ching aids and text bo oks on the prob lems of te a ching Ho lo ca ust his to ry in se con da -
ry and hig her scho ols of Uk ra i ne, and to or ga ni se edu ca ti o nal and met ho do lo gi cal
se mi nars for pu pils, stu dents and te a chers.
In sum ma ry, our work in vol ves the cre a ti on of a data base, the pre pa rat ion of con -

cepts and met hods for edu ca ti o nal pro gram mes, is su ing bo oks in an “Uk ra i ni -
an Ho lo ca ust Lib ra ry” se ri es, plus or ga ni za ti o nal and lec tu ring ac ti vity.
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