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ги панел преиспитивао је концепте попут „права на самоопредељење на-
ција“, „фолксдојчерског идентитета“ и приказивао последице Версајског 
споразума у Украјини, Пољској и Румунији.

Другог дана конференције одржана су четири панела на којим је 13 
научника презентовало своје радове. На првом панелу било је речи о новим 
политичким и друштвеним почецима у различитим географским области-
ма од Словачке, преко Трансилваније до Грузије. Поред тога, испитивана је 
веза између националног ослобођења и еманципације жена у Чехословач-
кој, Мађарској и Пољској. Други панел бавио се превасходно друштвеним, 
економским и културним аспектима првих послератних година. Разматра-
ни су: питање економске реконструкције, аграрно питање, однос модерни-
зма и рата у уметности. Трећи панел се бавио дихотомијом између револу-
ције и контрареволуције, која је била заједничка свим земљама источне и 
средње Европе. Последњи панел био је посвећен друштвеним и психолош-
ким последицама рата, са посебним освртом на историју психијатрије и по-
четке истраживања посттрауматског поремећаја међу ратним ветеранима.

Трећег и последњег дана конференције одржан је само један панел 
који се тицао културе сећања на Први светски рат. У центру посматрања 
биле су Чехословачка, Пољска, Литванија и Румунија. Након панела, за-
вршно предавање на тему „Версај – Стабилизација или дестабилизација у 
средњој и источној Европи?“ (Versailles – Stabilisierung oder Destabilisierung 
in Mittel- und Osteuropa?) требало је да одржи професор факултета у Крако-
ву Мариуш Волос (Mariusz Wołos), али је био спречен да присуствује конфе-
ренцији, те је након овог панела конференција окончана.

Растко ЛОМПАР

______________________________________

The Second International Conference on Medicine 
in the Holocaust and Beyond, Western Galilee, Israel, 7–11. 5. 2017.

Председник Управног одбора Музеја жртава геноцида, епископ 
славонски г. Јован Ћулибрк, испред Одбора за Јасеновац Српске православ-
не цркве, и историчар Бојан Ђокић, стручни сарадник овог музеја, учество-
вали су на Другој међународној конференцији под називом „Медицина у 
Холокаусту и после њега“. Мултидисциплинарна конференција одржана 
је од 7. до 11. маја 2017. године на више места у Западној Галилеји (Изра-
ел). Захваљујући организаторима скупа (професор емеритус Shmuel Reis са 
Универзитета Бар Илан, Факултета за медицину у Галилеји из Сафеда и др 
Miriam Offer из Програма за студије Холокауста Колеџа у Западној Галилеји 
у Акри) конференција је окупила око 140 учесника из различитих области, 
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из 17 земаља света. Одлично организован скуп био је на високом нивоу, о 
чему сведочи и постојање међународног организационог комитета, међу-
народног научног комитета и међународног саветодавног комитета скупа. 

На скупу су бројна предавања била посвећена нацистичким лека-
рима који су у периоду од 1933. до 1945. претворени у медицинске убице, 
иако су положили Хипократову заклетву. Историчари, лекари, етичари, ме-
дицинске сестре, студенти медицине и други разговарали су највише о еу-
таназији, присилној стерилизацији и разним експериментима који су спро-
вођени над жртвама.

Скуп је отворен 8. маја 2017. на Колеџу Западне Галилеје у Акри са 
више поздравних говора. Затим је започела прва сесија са пленарним пре-
давањима која је носила назив Medicine in the Holocaust and Beyond – Differ-
ent Aspects: Criminal Medicine, Victims and Survivors. После подне одржана је 
друга сесија са три паралелна заседања која су носила називе Science in the 
Service of Nazi Ideology, Jewish Health Professionals and their Activities in the Ho-
locaust и Health Professions and their Functions in Europe During WWII. На крају 
сваког заседања уследила би получасовна дискусија. Први радни дан скупа 
завршен је одржавањем треће сесије са три паралелна заседања која су 
носила називе Psychiatry During the Third Reich and the Fate of Psychiatric Pa-
tients, Nursing and Midwifery During the Third Reich и Issues in Jewish Medicine 
During the Holocaust & Coping of Survivor - Physicians. На последњем заседању 
треће сесије предавање је одржао Бојан Ђокић који је излагао на тему „Suf-
fering of Jewish Health Workers During the Second World War in Yugoslavia“. 

Другог дана скупа одржане су четири сесије у згради Колеџа 
Западне Галилеје у Акри. Четврта сесија обухватила је више пленарних 
предавања, а носила је назив Medicine in the Holocaust and Beyond – Differ-
ent Aspects: Criminal Physicians, Victims and Survivors. Пета сесија је имала три 
паралелна заседања која су носила називе Health Services and Morbidity in 
the Ghettos and Camps, The Fate of Jewish Physicians and Health Professionals II, 
и Medical Experiments. У овој сесији је на првом заседању епископ славонски 
г. Јован Ћулибрк одржао предавање на тему „Jewish Medical Workers: From 
Participants in the Yugoslav Resistance to Historiographers of the Holocaust“. 
Шеста сесија је имала исто три паралелна заседања која су носила називе 
Physicians’ Activities During the Holocaust and Beyond: Criminal Physicians and 
Prisoners - Physicians, Reproductions, Pregnancy, Forced Abortions and Steriliza-
tion и After the War: Trials of Nazi Physicians and the German Medical System. 
Други радни дан завршен је седмом сесијом која је обухватала пленарна 
предавања и која је носила назив The Attitude of Universities and Scientists to-
wards the Victims – During and After the Holocaust. После завршетка другог 
радног дана, учесници скупа имали су прилику да погледају изложбу 
плаката коју је припремило више учесника. Иначе, за све време одржавања 
скупа, организатори су обезбедили богат културни програм, а учесницима 
је уприличен и туристички обилазак неких значајних локалитета. 

ИНФОРМАЦИЈЕ О НАУЧНИМ СКУПОВИМА
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Трећег дана, учесници скупа су организовано отишли из Акре у 
Нахарију како би присуствовали другом скупу који је организовао проф. 
Shaul Shasha. Скуп је одржан на Медицинском центру у Галилеји и носио 
је назив The 17th Nahariya Conference on Medicine and the Holocaust. На овом 
скупу одржане су осма, девета и десета сесија, али треба истакнути да је 
квалитет овог скупа био на ниском нивоу. У прилог овоме сведочи и одлука 
организатора да се накнадно у програм овог скупа укључи Leke Rezniqi, 
новинар и председник Друштва пријатељства Косова и Израела „Др Хаим 
Абраванел“ који је одржао необјективно и политиколошко предавање 
под називом „Uncovering a Hidden Legacy: The Kosovar Albanian Rescue 
of Jews during the Holocaust“. Будући да аутору овог извештаја и другим 
српским представницима није било дозвољено да дају коментар на његово 
предавање и поставе питања, српски представници су самоиницијативно 
напустили ову сесију, јер су сматрали да нема сврхе учествовати. Иако 
им је организатор скупа ускратио право на слободу мишљења и говора, 
српски представници су током кратке паузе више пута протестовали 
код организатора и објашњавали присутним учесницима да је спорно 
предавање садржало велики број историјских фалсификата, погрешних 
тумачења и пристрасних ставова. 

Скуп је завршен 11. маја 2017. године на Факултету за медицину 
у Галилеји Бар Илан Универзитета смештеног у граду Сафеду. Завршен је 
одржавањем симпозијума под називом Symposium on Ethics and Medical Ed-
ucation after the Holocaust. На овом симпозијуму је одржана 11. сесија са два 
паралелна заседања, а која су носила називе Learning Curricula and Teach-
ing about Medicine in the Holocaust and Beyond и Bioethics After the Holocaust. 
Након одржавања овог симпозијума уследила је једночасовна расправа око 
доношења и потписивања галилејске декларације The Teaching of „Medicine 
in the Holocaust and Beyond“ as an Inseparable Part of Faculty of Medicine Cur-
ricula. Скуп су затворили закључним разматрањима Paul Weindling (Member 
of the German National Academy of Sciences Leopoldina; Department of Histo-
ry, Philosophy and Religion, Oxford Brookes University, Oxford, UK), Dan Mich-
man (Head, The International Institute for Holocaust Research & Incumbent of the 
John Najmann Chair of Holocaust Studies, Yad Vashem, Israel), Sabine Hildebrandt 
(Boston Children’s Hospital; Harvard Medical School, Ass. Prof. Pediatrics; Lec-
turer on Global Health, Boston, USA) и Herwig Czech (Dokumentation Centre of 
the Austrian Resistance; The Medical University Vienna, Austria). „Декларација 
Галилеје“ коју су потписали учесници на крају скупа позива све медицинске 
институције високог образовања и све остале медицинске професије да 
укључе у своје наставне програме и програм о медицини и Холокаусту, као 
и његове импликације на савремену праксу, истраживање и здравствену 
политику. 

Бојан ЂОКИЋ


