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Дш а Кайзерман, Роза Златопольська проводили екс- 
курсп враховуючи традицшш  ̂ сучасш форми юторично- 
го викладання: карти, документа, звуков! повщомлення, 
читання текслв , фшьми, макети. Особисто в мене неза- 
бутне враження викликало вщвщування Гори пам’я т  та 
музею Герцля. Безцшний внесок для свое1 педагопчно'1 
д1яльносл я отримала на заняттях, де ми познайомилися 
з офщшним веб-сайтом Яд Вашем та необхщними реко-

мендацшми для користування в п роц еа викладання теми 
юторп Голокосту. Велика подяка за методичш розробки 
та фшьми Яд Вашем, що допомагають у викладанш да- 
но1 теми сьогодш, коли вже майже не залишилось серед 
нас тих, хто пережив трагедто.

С в т л а н а  Бережок, 
учитель к т о р и  Запор^зького навчально-виховного  

комплексу «Виб^р», м.Запор^жжя

&  ДО ДНЯ ПАМ’ЯТ1 ЖЕРТВ ГЕНОЦИДУ РОМ1В

ГОЛОСИ ПРИЗАБУТОТ ПАМ’ЯТ!

Геноцид ром^в д о а  залиш аеться маловщомим для 
украшського суспшьства. Це не просто частина жахливо'1 
юторп Голокосту, а й одна з ланок антицигашзму — ба- 
гатовшового ланцюга пригшчень  ̂ переслщувань, базо- 
ваних на упередженнях, що глибоко закоренились у ев- 
ропейському суспшьствг У недшю, 2 серпня 2015 р. у 
Нащональному музе1 юторп Украши (Ки1в, вул. Володи- 
мирська, 2, 3-й поверх) вщбулось вщкриття виставки та 
презентацп на тему «П ам ’ять про нацистський геноцид 
ром1в: украшський та европейський вим^ри (до 70-р1ччя 
заюнчення Друго1 свггово '1 вшни, до М^жнародного дня 
пам’я т  жертв геноциду ром1в та 1 0 - 1  р1чнищ його оф1- 
щйного вщзначення в У краш )» .

Уперше пюля 2007 року (коли в березш — квггш в 
Украшському дом^ експонувалась виставка 1з Центра доку- 
ментацп та культури сш т  ̂ ром^в «Голокост проти ром1в»), 
в УкраМ вщбулась культурно-мемор^альна под^я, що стала 
результатом сшвпращ державно? музейно1 установи, ром- 
ських громадських оргашзацш та академ1чно1 науки. 71 рж 
тому, у шч з 2 на 3 серпня 1944 року в нацистському табо- 
р1 см ерт А уш вш ^ркен ау  в газових камерах було знищено 
2897 циган. Загалом у цьому табор1 загинуло понад 20 ти- 
сяч циган з 14 краш. У багатьох державах бвропи 2 серп
ня вщзначають на офщшному р1вш як День вшанування 
пам’я т  жертв нацистського геноциду ром1в 1933—1945 
роив. З 2004 року до вщзначення ще1 дати долучилась 1 

Украша (постанова ВерховноТ Ради Украши №  2085—^  
вщ 8 жовтня 2004 року). У квггш 2015 року в бвропарла- 
м ент вщбулись слухання  ̂ пюля голосування було прийня-

то рш ення про визнання 2 серпня Загальноевропейським 
днем пам’я т  жертв геноциду ром1в.

Таю дш пам’я т  для ромсько1 спшьноти дуже важлив^ 
певною м^рою, навгть важ ливМ , шж дш пам’я т  в шших 
спшьнотах. Осюльки роми не мають власно1 державносл, 
шформацшних привод^в привернути увагу до власно1 ^стор 1̂ 

 ̂ власних проблем у них набагато менше, шж у спшьнот, 
яю мають свою державнють  ̂ шституцшну пщтримку.

На вщкритп виставки в М1жнародний день геноци
ду ром^в вщбулась низка науково-просвгтшх презентацш. 
Виставка тривала в Музе1 впродовж тижня. На нш були 
представлена слайд-шоу довоенних фото ром1в; експону- 
валися видання по тем^ опублшоваш в Украш та Польщг 
Фотовиставка розташовувалась на 3-му поверс музею и 
складалася з копш фотографш чаав  вшни з шмецьких архь 
в^в, що ниш покладеш в основу постшних експозицш по ге
ноциду ром1в  ̂ сш т в Имеччиш 1 Польщц свгтлин з вщкрит- 
тя пам’ятних знаюв жертвам геноциду ром1в, встановлених 
у р^зних репонах Украши; традици мемор^ал^зац 1̂ останшх 
роюв у Польщд та Шмеччиш; текст^в-спогад^в 1 фото укра
шських ром1в, яю пережили геноцид; матер^али про досль 
дження геноциду ром^в Укра1нським центром вивчення Го
локосту (в1зуальна шформащя про сайт VV».^отадепос^йе. 
сот .и а , проекти, шк^льний конкурс, видання); ^нфограф^ка 
про пам’ятш дати до геноциду ром1в у св^т ;̂ текст р^шення 
бвропарламенту про в!дзначення бвропейського дня пам’я л  
жертв геноциду ром^в. Автором концепци була куратор ви
ставки старший науковий сшвробгтник 1нституту укра1нсько'1 
археографи та джерелознавства ^м. М.С. Грушевського НАН 
Украши, кандидат юторичних наук Натал1я З^невич.

Орган^заторами заходу виступили Нащональний музей 
^стор 1̂ Укра1'ни, 1нститут укра1нсько1 археографГ? та дж е
релознавства 1м. М. С. Грушевського НАН Украши, М1ж- 
народний благодшний ромський жшочий фонд «Ч^р^кл^»; 
зах!д вщбувся за п!дтримки М^жнародного фонду «Вщро- 
дження». У вступному слов^ модератора сшвробгтник Укра- 
1нського центру вивчення юторп Голокосту Михайло Тяглий 
коротко окреслив юторичш поди, яю стали поштовхом для 
встановлення пам’ятно1 дати 2 серпня — у м1жнародному, 
укра1'нському  ̂ европейському контекстах. Виставку прив^- 
тав заступник директора з науково1 роботи Нац^онального 
музею ^стор 1̂ Укра1ни Богдан Патриляк, зазначаючи, що 
сумна под1я, яка з^брала у ах  присутшх, дос^ залишаеться 
малознаною в украшському сусп^льств^. Зм^нити цю ситуа- 
ц^ю мають у сп^впрац^ украшсью державн^ науков^ й куль-
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турн1 шститущ!, а також шщштиви ромських громадських 
оргашзацш та шш1 сектори громадянського сусп1льства.

З вггальним словом виступила в1це-президент М1ж- 
народного благодшного ромського ж1ночого фонду «Ч1р1 - 
кл1» Земф1ра Кондур, наголосивши у своему вистуш, що 
на сьогодш пам’ять про геноцид ром1в швидко втрачаеть- 
ся як пласт родинно! юторп, бо вщходять безпосередш 
свщки тих подш, тому вкрай важливо переносити акцент 
з неофщшного в1дзначення на оф1ц1йний р1вн1 пам’ять 
Д ля цього ромським громадам недостатньо лише усвщом- 
лення факту спшьних траг1чних под1й час1в Друго! свггово! 
вшни — над ув1чненням пам’я т  потр1бно б1льш активно 
працювати, аби майбутш покол1ння не стали аш ж ерт
вами, а н  катами. Важливе м1сце в тривал1й боротьб1 за 
громадянсью права 1 встановлення юторично! справедли- 
восп належить голов1 Центрально! ради шмецьких с1нт1 та 
рома Р ом ан  Розе (з 1982 року), директору Документаль
ного 1 культурного центру шмецьких сшт1 та рома (вщкри- 
то в Гейдельберз1 1990 року). 13 о а б  з його родини були 
вб и т  нацистами в таборах Аушв1ц 1 Равенсбрюк пщ час 
геноциду. Юл1ан Кондур здшснив синхронний переклад з 
англшсько! вщео програми «Н1мецька хвиля» (в1део е в 
ютюб1), у яюй Ромаш Розе розповщае про юторю  ство- 
рення Мемор1алу загиблим ромам у Б ер л ш  1 його вщ- 
криття наприюнщ 2012 року.

УРОКИ

гол о к

ВиступромськоI поетеси Рань Роман  
(Ра1си Б о р и ш н и  Набаранчук)

Ромська поетеса, киянка Раш Ромаш (Ра!са Бориавна 
Набаранчук) прочитала сво! в1рш1 про Бабин Яр 1 трагедю 
вшни ромською мовою, а також висловила сво! думки з 
приводу невирш еносл питання з1 встановлення пам’ятника 
загиблим у Бабиному Яру ромам, серед яких були 1 чле
ни !! родини. Першими жертвами в Бабиному Яру були 
чотири ромсью табори. Це були кочов1 роми, яю при!хали 
до Киева. Зазвичай восени роми кочували в мюта, осюль- 
ки там знаходились велию ярмарки, де вони торгували. 
Упродовж окупаци в Киев1 перюдично проводились обла- 
ви на ром1в, яю змуш ен були переховуватись у п1двалах, 
та тшати в сшьську м1сцев1сть. Р а н  Ром ан також под1- 
лилась враженням в1д участ1 в цьогор1чному польському 
мемор1альному М1жнародному «Караваш пам’ят1» ром1в, 
який в!дбувся 23—25 липня 2015 р. в Малопольському 
в о е в о д с т . Орган1затори подН — сшвробггники Тарнов- 
ського етнограф1чного музею разом 1з численними гостями, 
б1льш1сть з яких становили роми, вщвщали мюта Тарнов,

Нагородження учасник1в конкурсу

Ж абно, Бельча, Боржечин, Щурова, де вшанували пам’ять 
ром1в, знищених у роки Друго! свггово! в1йни.

У презентацп про культуру пам’ят1 про геноцид ром1в 
старший наукового сп1вроб1тника 1нституту укра!нсько! ар- 
хеографГ! та джерелознавства 1м. М.С. Грушевського НАН 
Укра!ни, кандидат 1сторичних наук Натал1я Зшевич розпо- 
в1ла присутн1м про юторю визнання м1жнародною сп1льно- 
тою факту нацистського геноциду ром1в за расовою озна- 
кою, кр1зь призму бюграфп родини Роман1 Розе, та пщйоми 
1 спади процесу мемор1ал1зац1! геноциду ром1в в Укра!н1 
впродовж останшх двадцяти рок1в.

З погляду нацистсько! расово! теорГ!, роми сприймалися 
як загроза расовш чистот1 н1мц1в. Хоча цигани були вихщ- 
цями з 1нди 1 говорили мовою вдо-аршсько! групи, тобто, 
були ар1йцями не менше, шж сам1 н1мц1, була розроблена 
псевдонаукова теор1я, за якою, европейсью роми — це су- 
м1ш ар1йського племен1 з найнижчими расами всього свпу. 
Це шбито пояснюе !хне бродяжництво й асощальшсть. Для 
вивчення ром1в у Третьому Райху створювалися спец1аль- 
н1 шститути. В Антрополог1чному 1нститут1 Дюк1нгеймсько- 
го ушверситету донедавна збер1галася картотека на 20 ти- 
сяч знищених ром1в. Це 16-метров1 стелаж1 з документами, 
фото, вщбитками пальц1в, перел1ком родич1в. У м1жвоенний 
пер1од нацисти вивчали циган, щоб убивати... Це наклало 
негативний вщбиток на спшкування ром1в 1з науковцями. 
I дос1 цей негативний вплив заважае розвитку ромсько! нау
ки, бо на генетичному р1вш закладений страх того, що будь- 
яка 1нформац1я про ром1в може бути використана проти них, 
продовжуе перебувати в пол1 думок ром1в.

П1д час в]дкриття виставки вщбувся показ в!деорол1- 
ка, створеного ромськими студентами, з коментарем Юл1ана 
Кондура. Соц1альний в!деорол1к перем1г у конкурс! творчих 
робгг «Кра!на пам’ят1», орган1зованому Посольством Угорщи- 
ни в Украш в рамках головування в М1жнародному альянс! 
пам’ят1 жертв Голокосту (М ета1юпа1 Но1осаиз! К ететЬ гапсе 
А11^апсе, 1НКА) у партнерств! з Ромською програмною шща- 
тивою М 1жнародного фонду «Вщродження» та 1нститутом в1- 
зуально! ютори та осв1ти Фонду Шоа. Вщеоролик 1з закликом 
«Знай. Пам’ятай. Дшись» створили молод1 роми з р1зних м1ст 
Укра!ни. Б 1льш1сть учасник1в проекту розповши о сво!х вра- 
женнях вщ участ1 в проект!, зазначаючи, що передуам для 
себе зрозумши, наск1льки мало !м в!домо про трагедю влас- 
ного народу. Аби почати змшювати цю ситуацю, оргашзато- 
ри виставки подарували студентам укра!нське видання книги
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Н колая Бессонова «Циганська трагед1я», т. 2 — «Озброена 
вщач» (Харюв, 2010), опублжовану ромською оргашзащею 
«Чачше»  ̂ люб’язно надаш Миколою Бурлуцьким.

За вщеопрезентащею про щор^чн^ мемор^альн^ «Ка- 
равани памяти» в Польщд розповша асшрантка 1нституту 
укра1нсько1 археографп та джерелознавства ^м. М .С. Гру- 
шевського НАН Укра!ни Тетяна Сторожко. Були окреслеш 
основш складов^ вже усталено! традицп ув^чнення пам’я т  
ром^в, загиблих у Польшд пщ час Друго! свггово! вшни, по- 
движницьку працю директора музею цигансько! культури 
Адама Бартоша та очолюваного ним колективу сшвробгг- 
ниюв, продемонстроваш орипнальш фотографа з цьогор1ч- 
ного заходу. У рамках освггнього проекту, що реал^зуеться 
на баз1 Етнограф^чного музею в Тарнов^ де функщонуе по- 
стшна виставка, присвячена юторп та культур! ром1в, про- 
водяться регулярш зустр^ч^ ромських дггей (а також !хшх 
неромських друз1в). Через безпосереднш контакт з1 спад- 
щиною сво!х предюв цигансью дгеи мають змогу усвщомити 
себе частиною окремого народу, познайомитися з власною 
ютор1ею та культурою.

Вщкриття виставки завершила презентащя Михайлом 
Тяглим проекту Укра!нського центру вивчення ^стор 1̂ Голо
косту «Геноцид ром1в ч аав  окупацп Укра!ни (1941 — 1944): 
дослщження, викладання, ув^чнення пам’я л » , що викону- 
еться за пщгримки шмецького фонду «П ам’ять, вщповь 
дальнють та майбутне». На заход^ також було анонсовано 
створення ромського радю. Вихщ у еф1р програм (ром
ською, укра!нською, росшською та англшською мовами) й 
запуск мультимедшного штернет-порталу вщбудуться на- 
приюнщ вересня 2015 року.

Популяризащя знань про геноцид ром1в, юторю бо- 
ротьби за право ув1чнювати пам’ять про загиблих, вггчиз- 
няний та заруб^жний досвщ взаеморозумшня можуть стати 
важливим кроком до започаткування суспшьних змш, яю 
дозволять розвивати культуру поваги до етносу, представ- 
ники якого вже понад а м  столгеь мешкають поруч з нами. 
Це шлях до подолання стереотишв  ̂ страх^в, породжених 
упередженнями та елементарним незнанням юторп та куль-

Учасники комеморативно! зустрьч1 
та вьдкриття вист авки 2 серпня 2015 р.

тури сусвдв. Це одне з актуальних завдань укра!нського 
суспшьства на шляху до толерантносл, миру та розвитку.

Владш структури, на жаль, сьогодш не долучеш до цьо- 
го процесу. Приемним винятком стала офшшна заява очшь- 
ника Закарпатсько! облдержадмшютрацп Г. Москаля, який 
пооб1цяв, що обласна влада видшить кошти та оформить 
офщшне встановлення пам’ятного хреста на мющ масових 
поховань ром^в, яю померли пщ час Друго! свггово! вшни 
на територп трудового ромського табору «Ш ахта». Цьогор1ч 
заява вщ Мшютерства культури до 2 серпня на офщшно- 
му сайт обмежилася лише констатащею факту проведення 
ще! виставки в пщпорядкованш ним державнш установ1 — 
Нащональному музе! юторп Укра!ни. Експонована в Киев1 

фотовиставка та юторична й мемор^альна презентацп були 
показаш пщ час одноденних презентацш для пращвниюв 
Центрально! б^бл^отечно! системи Дарницького району, а та
кож у Чершгов^ О деа та Запор1жжь

Наталья Згневич, 
к.'ь.н., старший науковий  сш вр о б т н и к  

1нституту укра!нсько! археографа I джерелознавства  
1м. М. Грушевського НАН Укра!ни.

Фото Ольги Каменево!

ЗАХ1Д 3  НАГОДИ М1ЖНАРОДНОГО ДНЯ ПАМ’ЯТ1 ЖЕРТВ ГЕНОЦИДУ РОМ1В

3 серпня 2015 р. в примщенш б1блютеки амейного 
читання №  160 (Ки!в) пройшов захщ з нагоди М1жнарод- 
ного дня пам’я т  жертв геноциду ром1в. У рамках заходу 
вщбулася зу сщ ч  пращвниюв б^бл^отек Дарницького ра
йону з кандидатом юторичних наук, сшвробггником 1нсти- 
туту укра!нсько! археографп та джерелознавства Натал^ею 
Зшевич, вщповщальним редактором часопису «Голокост 1 

сучаснють. Студп в УкраМ 1 с в т »  Михайлом Тяглим та 
вще-президентом ромського благодойного фонду < ^ р м Ь  
Земф1рою Кондур.

Учасники заходу мали змогу ознайомитись з фото- та 
вщеоматер1алами, юторичними документами щодо юторп 
проживання ром1в в УкраМ та трапчних под^й час^в друго! 
св^тово! вшни. Також вщбулося обговорення питань щодо 
сучасного становища ромського населення Укра!ни та пер- 
спективних плашв щодо ^нтеграц^! ромсько! нац^онально! 
общини до сусп^льного життя Дарницького району.

Материал з вебсайту Д арницько!районно! в мьсть Киев1 
державно! а д м ш ст р а ц и  йат М ею а1у.дою.иа/пеш 8/13918М т 1 Учасники заходу
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