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За останні 60 років дослідження теми Голокосту розвивалось у двох різних 

напрямах: вивчення злочинців, з однієї сторони, та досвід жертв і їх рефлексії – з іншої. 

По завершенню Другої світової війни історіографія нацистського режиму, і зокрема 

його «машини знищення», як сказав Рауль Гільберг, пройшла декілька етапів історичної 

полеміки, що стосувалась ряду складних теоретичних проблем та їх інтерпретації. Ці 

проблеми коливались від пошуку концептуальних моделей, таких як тоталітаризм, крізь 

дискусії істориків (Historikerstreit), до більш сучасних дебатів відносно питань впливу 

економічних та демографічних чинників пов’язаних з ідеологією, що розглядали 

злочинців, як «звичайних людей» або «добровільних виконавців». Також вони 

досліджували злочини Вермахту на Сході.  

Тим не менш, єврейський погляд в історії Голокосту розвинувся як самостійний 

напрям. Ця школа, яка розглядає націонал-соціалізм та його жорстокі злочини крізь 

призму єврейської трагедії, сконцентрувала всю свою увагу виключно на переслідуванні 

євреїв з 1933 року, та особливо на трагічній долі єврейських громад. Найбільша галузь 

дослідження була присвячена внутрішньому життю євреїв, зокрема в гетто. Воно 

стосувалось різних аспектів реакції євреїв на нацистську політику вбивства, таких як роль 

єврейського управління, сумнівного єврейського «самоуправління», та непросте питання 

колаборації, скерованої проти опору. На противагу історіографії щодо злочинців, яка 



основана лише на документах, історіографія жертв включає свідчення людей, що вижили, 

як головне джерело інформації. 

Організатори конференції відкриті до пропозицій, які висвітлюватимуть основні 

питання стосовно цього конфлікту, так само як і взаємодія та точки перетину цих двох 

напрямів. Дискусії мають охоплювати концептуальні та методологічні аспекти, що 

зачіпають цю тривалу дезінтеграцію, або те, що Саул Фрідлендер назвав «автономними 

історіями». Нам необхідні пропозиції в різних дисциплінах та галузях дослідження теми 

Голокосту, таких як історія, політологія, філософія, соціологія, психологія, література, 

візуальне мистецтво, закони та освіта.  

Конференція проводитиметься англійською мовою. Розглядатимуться заявки для 

індивідуальних матеріалів, журі та дискусій круглого столу. Останній строк подачі заявки 

– 15 червня 2013 року. Всі заявки мають включати в себе резюме проекту (300-500 слів), 

контактну інформацію і коротку біографію. 

Просимо надсилати заявки на електронну адресу: wienerconf@post.tau.ac.il 

Також можете вказати витрати на дорогу та проживання. Будемо вдячні, якщо Ви 

поширите ці матеріали серед зацікавлених у темі досвідчених та молодих вчених. 
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