
ПАМ’ЯТЬ БАБИНОГО ЯРУ  
І ГОЛОКОСТУ: НАУКОВІ  

ТА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ВИМІРИ
конференція до 80-х роковин початку  

розстрілів у Бабиному Яру 

23–24 вересня 2021

Український центр 
вивчення історії  

Голокосту

Організатори: 
  Український інститут  
  національної пам’яті, 
  Інститут історії України НАНУ, 
  Київський національний університет  
  імені Тараса Шевченка, 
  Український центр вивчення  
  історії Голокосту
Місце  
проведення: 
  Київський національний університет  
  імені Тараса Шевченка, Червоний корпус,  
  аудиторія 203 + онлайн-трансляція на  
  YouTube-каналі Українського інституту  
  національної пам’яті  
  https://www.youtube.com/c/UINPofficial
Формат  
проведення: 
  – семінари за темами, запропонованими  
  організаторами
  – розшифровки виступів будуть  
  опубліковані в «Українському  
  історичному журналі»

Регламент: 
  модератор + 1 доповідач +  
  2 співдоповідачі + дискутанти + дискусія
Тривалість  
семінару  1,5 год.
  Доповідач  – до 20 хв.
  співдоповідач – до 10 хв.
  дискутант – до 5 хв. 

Мови  
конференції: 
  – українська 
  – англійська 
  – російська

 дискутант: Микола Боровик (Меморіал  
 «Концентраційний табір Захсенбург», Німеччина)

17:00–17:30 Перерва на каву

17:30–19:00 6-й семінар. ОБ’ЄКТИ І СУБ’ЄКТИ ПАМ’ЯТІ  
 (2-га частина: «Об’єкти пам’яті»)
 Теми для обговорення:
 Чи можна пам’ять про жертви Голокосту  
 об’єднувати з пам’яттю про інших жертв  
 Другої світової війни?
 Як сумістити в одному меморіальному  
 просторі пам’ять про жертви двох геноцидів –  
 євреїв і ромів?
 Чи є пам’ять про українських націоналістів  
 пам’яттю про жертви чи злочинців?
 (Як об’єднати в одному меморіальному просторі 
  пам’ять про різних жертв, коли одна з жертв  
 вважає інших переслідувачами)
 Приховані конфлікти: вшанування пам’яті  
 німецьких полонених, радянського підпілля  
 та полонених червоноармійців (з урахуванням  
 того, що в Бабиному Яру розстрілювали лише  
 політпрацівників, комуністів та євреїв)
 Модератор: Фелікс Левітас (Київський  
 університет імені Бориса Грінченка, Київ)
 доповідач: Іван Патриляк (Національний  
 університет імені Тараса Шевченка, Київ)
 співдоповідачі: Олена Стяжкіна (Інститут історії  
 України НАНУ, Київ),  
 Сергій Єкельчик (Університет Вікторії, Канада) 
 дискутант: Віктор Крупина (Інститут історії  
 України НАНУ, Київ)

Дмитро Гузік

Олександра Пічугіна

https://www.youtube.com/c/UINPofficial


23 вересня (четвер)

з 11:30 Реєстрація учасників, кава до початку  
 конференції

12:30–13:00 Відкриття конференції
 Вітальні виступи організаторів

13:00–14:30 1-й семінар. МЕМОРІАЛІЗАЦІЯ БАБИНОГО ЯРУ:  
 ПІДХОДИ І ВИКЛИКИ (Презентація концепції  
 комплексної меморіалізації Бабиного Яру)
 Модератор: Антон Дробович (Український  
 інститут національної пам’яті, Київ)
 співдоповідач (поточний стан справ  
 щодо меморіалізації Бабиного Яру):  
 Олександр Лисенко (Інститут історії  
 України НАНУ, Київ)
 доповідач (презентація Концепції комплексної  
 меморіалізації Бабиного Яру):  
 Тетяна Пастушенко (Інститут історії  
 України НАНУ, Київ)
 співдоповідач (засадничі розбіжності між  
 Концепцією та проєктом МЦГБЯ):  
 Віталій Нахманович (Музей історії міста Києва)

14:30–15:30  Перерва на обід

15:30–17:00 2-й семінар. ГОЛОКОСТ ТА ЙОГО ВПЛИВ  
 НА СУЧАСНИЙ СВІТ ТА УКРАЇНУ
 Теми для обговорення:
 Рецепція Голокосту та ідеї мультикультуралізму
 Рецепція Голокосту та принципи толерантності
 Рецепція Голокосту та принципи прав меншин
 Пам’ять про Голокост – «секулярна релігія» 
 світу постмодерну
 Національні відмінності рецепції Голокосту:  
 Ізраїль, Німеччина, Польща, Росія, Україна
 Форми рецепції Голокосту – формальна  
 та неформальна освіта, державна та общинна  
 політика пам’яті
 Модератор: Анатолій Подольський   
 (Український центр вивчення історії  
 Голокосту, Київ)
 доповідач: Кай Струве (Університет  
 імені Мартіна Лютера в Галлє, Німеччина)
 співдоповідачі: Семен Гольдін (Єврейський  
 університет в Єрусалимі, Ізраїль),  

 Владислав Гриневич (Інститут політичних  
 і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса  
 НАН України, Київ)
 дискутант: Роберт Магочі (Торонтський  
 університет, Канада)

17:00–17:30 Перерва на каву

17:30–19:00 3-й семінар. ВИТОКИ ГЕНОЦИДУ  
 ТА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ХХ СТОЛІТТЯ
 Теми для обговорення:
 Витоки Голокосту – традиційний європейський  
 антисемітизм
 Витоки Голокосту – політичні технології нацистів
 Витоки Голокосту – функціоналізм  
 та інтенціоналізм
 Історія України ХХ ст. – чотири геноциди, інші  
 масові вбивства та переслідування – пошуки  
 спільних витоків
 Витоки геноцидів – пошук відповідей  
 на складні питання
 Витоки Голокосту – засадничі вади цивілізації  
 Просвітництва – віра у всесильність людського  
 розуму та раціональна «наукова» мораль
 Голокост як символ усіх геноцидів
 Модератор: Максим Гон (Рівненський  
 державний гуманітарний університет)
 доповідач: Віталій Нахманович (Музей історії  
 міста Києва)
 співдоповідачі: Норман Наймарк  
 (Стенфордський університет, США),  
 Андрій Козицький (Львівський національний  
 університет імені Івана Франка) 
 дискутанти: Олег Бажан (Інститут історії  
 України НАНУ, Київ), 
 Володимир Зілінський (Державний архів  
 Львівської області)

19:30 Вечеря

24 вересня (п’ятниця)

12:30–13:00 Кава для учасників конференції 

13:00–14:30 4-й семінар. ФОРМИ МЕМОРІАЛІЗАЦІЇ  
 ВИЗНАЧНИХ МІСЦЬ ПАМ’ЯТІ
 Теми для обговорення:
 Місце пам’яті чи простір пам’яті?

 Фізичний та ментальний простори пам’яті
 Право на пам’ять та право на простір
 Меморіал, музей та меморіальний парк –  
 модерні та постмодерні стандарти
 Спільні культурні коди vs самовираження митця
 Етичні обмеження у меморіальному просторі
 Модератор: Володимир Сімперович  
 (Національний музей історії України  
 у Другій світовій війні, Київ)
 доповідач: Ігор Пошивайло (Національний  
 меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні –  
 Музей Революції Гідності, Київ)
 співдоповідачі: Джи-Хан Лім (Університет Соган,  
 Південна Корея),  
 Антон Дробович (Український  
 інститут національної пам’яті, Київ) 
 дискутант: Леся Ісаюк (Національний  
 музей-меморіал «Тюрма на Лонцького», Львів)

14:30–15:30 Перерва на обід

15:30–17:00 5-й семінар. ОБ’ЄКТИ І СУБ’ЄКТИ ПАМ’ЯТІ  
 (1-ша частина: «Суб’єкти пам’яті»)

 Теми для обговорення:
 Жертви та їхні нащадки: межі прав на пам’ять
 Українська спільнота – проблема «комплексу  
 меншовартості»
 Єврейська спільнота – проблема «винятковості  
 трагедії»
 Ромська спільнота – проблема «закритості пам’яті»
 «Радянський народ» як суб’єкт пам’яті –  
 вчора та сьогодні
 Пам’ять про Голокост та інших жертв Другої  
 світової війни як інструмент «боротьби  
 за Україну» (внутрішній та зовнішній аспекти)
 Пам’ять про жертви війни у контексті  
 міжнаціональних відносин 
 Модератор: Сергій Кот (Інститут історії України  
 НАНУ, Київ)
 доповідач: Михайло Тяглий (Український центр  
 вивчення історії Голокосту, Київ)
 співдоповідачі: Оля Гнатюк (Варшавський  
 університет, Польща та Національний  
 університет «Києво-Могилянська академія», Київ), 
 Ігор Щупак (Український інститут вивчення  
 Голокосту «Ткума», Дніпро)


	_Hlk75273781
	_Hlk75273852
	_Hlk76103283
	_Hlk76103461
	_Hlk76102444
	_Hlk76103128
	_Hlk76103686
	_Hlk76103704

