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H et droevige bericht kwam 
donderdag 20 februari 
door. Bohdan Solchanyk, 

28 jaar, collega-docent aan de Oe-
kraïense Katholieke Universiteit 
in Lviv, werd gedood door de kogel 
van een scherpschutter op de Mai-
dan, het centrale plein in Kiev. 
De livestreambeelden van die 

nacht en morgen waren al verbijs-
terend. Dit bericht, dat ik kreeg 
aan het eind van een email van een 
vriendin uit Lviv (‘ik moet afbreken 
want ik hoor net dat een collega van 
de universiteit gedood is op Mai-
dan’), kwam als een hamerslag.
Bohdan Solchanyk was docent 

moderne geschiedenis aan de katho-
lieke universiteit waar ik sinds 2005 
aan verbonden ben. Hij was een 
creatieve docent en onderzoeker, en 
intens betrokken bij de toekomst 
van zijn land. Hij had actief deelge-
nomen aan de Oranje Revolutie in 
2004. 
De afgelopen maand had hij mee 

leiding gegeven aan de vreedzame 
bezetting van het provinciekantoor 
in Lviv. De gouverneur, die een zet-
baas was van Janoekovitsj, werd tot 
aftreden gedwongen. Vandaar sloeg 
het vuurtje naar andere steden in 
het westen over, waar ook provin-
ciekantoren werden bezet. 

Geen wapen
Het was nog maar de tweede keer 
dat Bohdan op de Maidan was. Hij 
was er niet langer dan een paar uur. 
Hij droeg geen helm, geen wapen, 
geen kogelvrij vest. Hij was gewoon 
een burger die opkwam voor zijn 

rechten. Iemand die wilde leven in 
een fatsoenlijk land zonder corrup-
tie, die de waarheid wilde spreken 
en niet wilde opgaan in een grijze 
bange massa. 
Een studievriendin die hem 

daags tevoren sprak had hem ge-
zegd: ,,Je moet niet naar de Maidan 
gaan.” Maar ze zei: ,,Ik probeerde 
het niet te hard, want hoe kun je dit 
weigeren als iemand echt wil gaan?” 
Ze hadden wat gegrapt. Ze zei: ,,als 
je daar maar niet achterblijft”. Hij 
had gezegd: ,,een dood op de bar-
ricades is toch niet de slechtste dood 
die je kunt hebben?” 
Bohdan Solchanyk sprankelde 

van ideeën. Hij nam niets op gezag 
aan, maar wilde zelf denken en lok-
te anderen uit tot stellingname. Hij 
studeerde aan de nationale Ivano 
Franko universiteit van Lviv maar 
klaagde over het slechte niveau 
van het onderwijs. ’s Nachts las hij 
zelf de boeken die er toe deden, en 
overdag lag hij vaak op college te 
slapen. Hij deed ook een masterstu-

die in Warschau. Hij had er kunnen 
blijven, het was er comfortabel en 
veilig, maar, zo zei hij, ,,hier zit 
niemand op ons te wachten en we 
moeten terug naar Oekraïne”. 
Als docent aan de katholieke 

universiteit was hij uitdagend en 
creatief. Hij nam het initiatief tot 
een filmseminar aan de universiteit, 
waar docenten en studenten Sovjet-
films bekeken en bediscussieerden 
vanuit historisch en sociologisch 
perspectief. Hij gaf college over 
thema’s als ‘De Sovjet-Unie als een 
systeem’. Hij werkte aan een proef-
schrift over verkiezingspraktijken 
in West-Oekraïense steden tussen 
1965 en 2006. Ik kende hem van 
conferenties over actuele thema’s 
uit de recente Oekraïense geschiede-
nis, zoals het omgaan met herden-
ken van de Tweede Wereldoorlog. 

Hechte gemeenschap
De Oekraïense Katholieke Univer-
siteit, een hechte gemeenschap 
waar iedereen elkaar kent en waar 
docenten en studenten een krachtig 
geloof met elkaar delen, is in rouw. 
Men herdenkt Bohdan ‘met grote 
droefheid in onze harten. Hij was 
getalenteerd in alles, of het nu een 
rol was in het amateurtoneel of 
het onderwijs van alledag aan de 
universiteit’. 
Bohdan was een typische verte-

genwoordiger van de jonge gene-
ratie leiders die de katholieke uni-
versiteit wil opleiden. Mensen die 
vanuit christelijke waarden, zoals 
integriteit, verantwoordelijkheid, 
betrouwbaarheid, dienstbaarheid, 
verdraagzaamheid het land willen 
opbouwen. Het is intens verdrietig 
dat hij niet meer onder ons is. 
Bohdan Solchanyk was getrouwd 

en laat een jonge echtgenote achter. 
Bisschop Borys Gudziak, presi-

dent van de universiteit, zei over 
de inmiddels 88 doden, de helden 
van de Maidan: ,,Laat hun getuige-
nis, dood, en eeuwig leven voor ons 
een bron zijn om de waarheid te 
vinden en terug te keren tot onze 
waardigheid.” 
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Bohdan Solchanyk (28), docent moderne geschiedenis aan de Oekraïense Katholieke Universiteit in Liviv, 
werd gedood door een kogel van een scherpschutter op de Maidan in Kiev. Hij was intens betrokken bij de 
toekomst van zijn land. Foto: Ukrainian Catholic University
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Het geweld tegen demonstranten op de 

Maidan in Kiev, kostte vorige week aan 

tientallen mensen het leven. Een portret 

van een van de slachtoffers: Bohdan 

Solchanyk, werkzaam aan de Oekraïense 

Katholieke Universiteit in Liviv.


