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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Структура дисертаційного дослідження обумовлена метою та 

завданням дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, десяти 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел та літератури (62 с., 595 

позицій). Загальний обсяг дисертації – 234 с. 

Вступ. Актуальність теми дослідження. Тема українсько-єврейських 

відносин у період Другої світової війни є об’єктом дослідження багатьох 

вітчизняних та зарубіжних істориків. З розпадом Радянського Союзу було 

розсекречено значний спектр архівних справ, що в свою чергу дало поштовх 

для переосмислення образу «українського антисемітизму», котрий нав’язала 

радянська пропаганда. 

Участь українців у порятунку єврейства зазвичай виявлялась у 

невиконанні наказів окупаційної влади, що призводило до розстрілів за 

непокору, найчастіше українців страчували за допомогу євреям, яких нацисти 

визнали поза законом. 

Актуальність проблеми загострюється тим, що останнім часом 

заполітизовані дослідники Російської Федерації намагаються приписати різні 

негативні явища українському національно-визвольному рухові в роки Другої 

світової війни, звинувачуючи його, зокрема, в антисемітизмі. Факти ж свідчать, 

що боротьба українців за порятунок євреїв від гітлерівського переслідування 

розпочалася зі створення Карпатської України і тривала до завершення 

окупації. Але євреї, що перебували в лавах ОУН-УПА допомагали побратимам 

у боротьбі за незалежність України і в післявоєнний час. 

Тож без дослідження українсько-єврейських взаємин у період окупації 

українських земель знання про події Другої світової війни в цілому будуть 

неповними. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в межах науково-дослідної програми «Українська нація в 

загальноєвропейському вимірі: історія та сучасність» історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (державний 

реєстраційний номер № 11 БФ046-01). 

Об’єктом дослідження є етнічні українці, які брали участь у порятунку 

євреїв під час гітлерівської окупації. 

Предметом дослідження є способи, за допомогою яких українці 

рятували євреїв. 

Хронологічні межі дослідження. Нижня межа – 1939 р., коли уряд 

Карпатської України першим у Європі виступив на захист євреїв – утікачів з 

Угорщини й Німеччини. Верхня межа – 1945 р., коли завершилася Друга 

світова війна, а українські етнічні території було звільнено від гітлерівських 

загарбників. 

Географічні межі дослідження охоплюють територію УРСР та 

українські етнічні землі, включаючи Берестейщину, Закерзоння та Кубань. 
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Мета дослідження – визначити роль українського народу в порятунку 

євреїв у період Другої cвітової війни. 

Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження: 

– проаналізувати історіографію та джерельну базу проблеми; 

– охарактеризувати окупаційну політику гітлерівців щодо євреїв з 

початку Другої світової війни; 

– оцінити допомогу українства євреям з 1939 по 1941 рр.; 

– з’ясувати роль українського народу в порятунку євреїв під час масового 

їх знищення в регіонах українського етнічного розселення; 

– висвітлити участь українських священнослужителів, зокрема 

митрополита Андрея Шептицького, в порятунку євреїв; 

– проаналізувати участь євреїв у партизанських загонах, зокрема в 

підрозділах УПА, як одну з форм порятунку євреїв; 

– оцінити створення реєстру Праведників України як одну з форм 

ушанування жертовників, котрі рятували євреїв, ризикуючи власним життям. 

Методологічною основу дисертації є принципи історизму, 

об’єктивності, системності, комплексності у вивченні того, як українці 

рятували євреїв у період Другої cвітової війни. Задля забезпечення реалізації 

цих принципів, науковості розв’язання завдань і достовірності висновків, 

використано загальнонаукові: аналіз, синтез, узагальнення, історичний, 

логічний, а також спеціальні історичні: порівняльно-історичний, проблемно-

хронологічний, структурно-порівняльний методи. Для систематизації та оцінки 

на репрезентативність у розкритті теми архівних і опублікованих джерел, 

використано джерелознавчі методи бібліографічної та архівної евристики, 

класифікації й систематизації. 

Для перевірки, систематизації, обробки й підсумовування даних про 

випадки самопожертви українців заради євреїв було застосовано метод 

зведення первинного статистичного матеріалу. 

Наукова новизна одержаних результатів. У роботі вперше комплексно 

проаналізовано участь українського народу в порятунку євреїв як однієї з форм 

протидії гітлерівському окупаційному режимові. Зокрема, досліджено внесок 

українських священнослужителів та участь євреїв у радянських партизанських 

загонах і лавах УПА як можливості порятунку від Голокосту. В ході 

дослідження впроваджено до наукового обігу низку важливих для розкриття 

проблеми документів. Запропоновано низку нових положень, що стосуються 

відносин українців з євреями в період Другої світової війни. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

отримані результати та висновки можуть бути використані у наукових 

дослідженнях, присвячених порятунку євреїв у контексті Голокосту; написанні 

загальних праць з історії України, навчальних посібників і підручників, 

викладанні вітчизняної історії. 

Апробацію результатів дисертаційного дослідження здійснено під час 

їх обговорення на засіданнях кафедри давньої та нової історії України. Основні 

результати дослідження оприлюднено на міжнародних та всеукраїнських 
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наукових конференціях: Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн» (до 105-ї річниці з дня 

народження д. і. н., проф. В. Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення 

дипломатичних відносин між Україною та Державою Ізраїль) (Київ, 18–19 

жовтня 2012 р.), VІ Міжнародна науково-практична конференція молодих 

учених «Дні науки історичного факультету» (Київ, 25 квітня 2013 р.), 

Всеукраїнська наукова військово-історична конференція «Воєнна історія 

України. Волинь та Полісся», (Рівне, 25–26 квітня 2013 р.), Міжнародна 

науково-практична конференція молодих учених «Дні науки історичного 

факультету, присвячені 180-річчю заснування Київського університету» (Київ, 

24 квітня 2014 р.), Всеукраїнська наукова військово-історична заочна 

конференція «Воєнна історія України. Галичина та Закарпаття», (Ужгород 5–

6 червня 2014 р.). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження викладено в 5 

наукових публікаціях, з них 4 – у провідних вітчизняних та 1 – у закордонному 

фахових виданнях. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У першому розділі «Історіографія та джерельна база дослідження» 

проаналізовано рівень наукового висвітлення теми, стан джерельної бази. 

У підрозділі 1.1. «Стан наукової розробки теми» історіографічний масив, 

залежно від методологічних і концептуальних підходів, якими користуються 

науковці, котрі порушують дотичні до теми питання, умовно поділяється на 

радянську, зарубіжну, українську зарубіжну, сучасну вітчизняну та російську 

наукову літературу. 

У радянській історіографії тема Голокосту постійно нівелювалася. 

Описувалися злочини гітлерівських військ проти радянського населення, але 

серед нього не виділялися окремі етнічні групи, зокрема євреї, яких окупанти 

знищували першими
1
. 

У кількох працях висвітлено участь євреїв у антифашистських підпільних 

групах, опорі в гетто й концтаборах, партизанських формуваннях
2
. 

І. Анісімов, К. Дубина, І. Мінц та ін.
3
 побіжно звертали увагу на роль 

трудових кадрів у радянському тилу, партизанський рух і злочини гітлерівців 

                                                           
1
 Эренбург И. Война / Эренбург И. : [в 3 вып.]. 1942–1944. – Вып. 1. Июнь 

1941 г. – апрель 1942 г. – М. : Гослитиздат, 1942. – 384 с. 
2
 Партизанская дружба. Воспоминания о боевых делах партизан-евреев, 

участников Великой Отечественной войны. – М. : Дер Эмес, 1948. – 200 с.; 

Смоляр Г. Д. Мстители гетто / Смоляр Г. Д. – М., 1947. – 32 с. 
3
 Анисимов И. В. Великая Отечественная война Советского Союза. 1941–1945 / 

И. В. Анисимов, Г. В. Кузьмин. – М. : Воениздат, 1952. – 190 с.; Дубина К. 

Варвари двадцятого віку / Дубина К. – Саратов : Укрвидав, 1942. – 16 с. 
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щодо цивільних. Основним недоліком досліджень є узагальненість при 

викладенні матеріалу, ігнорування порятунку єврейства від переслідувань 

гітлерівської влади та брак посилань на джерела інформації. 

Масові розстріли євреїв у Києві та жертовність українців щодо 

невільників долі не висвітлено у праці К. Дубини навіть після розвінчання 

культу Сталіна. Те саме бачимо в роботах М. Коваля, Т. Першиної
4
. 

Праці В. Євдокименка, К. Дмитрука, Ю. Римаренка, В. Чередниченка
5
 в 

радянські часи були чи не єдиним відкритим джерелом конкретної інформації 

про людей і організації антирадянського спрямування, але в них не було 

висвітлено жертовності українців в ім’я порятунку єврейства, тим часом 

таврується український визвольний рух. 

У післявоєнний період у країнах Заходу, зокрема в Ізраїлі, на відміну від 

СРСР, розпочалось накопичення джерельної бази про праведників світу. В 

1950-х рр. відкрилася низка науково-дослідних закладів, зокрема меморіальний 

інститут пам’яті жертв Голокосту та героїв Опору «Яд Вашем», Музей 

спадщини, документаційний і навчальний центр Голокосту і єврейського опору 

імені Іцхака Каценельсона та інші. 

У 1980-х – 90-х рр. вийшли праці ізраїльських істориків: А. Абрамовича, 

І. Арада, І. Бауера, Ц. Бахраха, І. Гутмана, Ш. Спектора, X. Шацкера та ін., у 

яких висвітлюються причини нацистського антисемітизму, наведено 

статистичні дані, окреслено масштаби Геноциду єврейського народу, участь 

євреїв у збройних формуваннях та їхній героїзм
6
. Однак у цих книгах 

практично не йдеться про жертовництво щодо євреїв у роки Другої світової 

війни. 

1980 р. в Єрусалимі опубліковано збірник свідчень, листів і спогадів 

євреїв, що пережили Голокост, – «Чорну книгу»
7
. В ній викрито злочини 

гітлерівців та висвітлено українсько-єврейські відносини в роки Другої світової 

війни, але питання жертовності не порушено. 

                                                                                                                                                                                                 

Минц И. Великая Отечественная война Советского Союза / Минц И. – М. : 

Госполитиздат, 1947. – 72 с. – [2-е изд., испр.]. 
4
 Коваль М. В. Історія пам’ятає: кривавий шлях фашистів на Україні / 

Коваль М. В. – К., 1965. – 112 с.; Першина Т. С. Фашистський геноцид на 

Україні. 1941–1944 рр. / Першина Т. С. – К. : Наукова думка, 1985. – 170 с. 
5
 Євдокименко В. Ю. Критика ідейних основ українського буржуазного 

націоналізму / Євдокименко В. Ю. – К. : Наукова думка, 1967. – 272 с.; 

Дмитрук К. Є. Свастика на сутанах / Дмитрук К. Є. – К. : Політвидав України, 

1973. – 343 с.; Римаренко Ю. И. Антикоммунистический альянс / 

Римаренко Ю.И. – К. : Наук. думка, 1981. – 212 с.; Анатомія зради / 

Чередниченко В. П. – К. : Політвидав України, 1978. – 334 с. 
6
 Уничтожение евреев СССР в годы немецкой оккупации (1941–1944) / 

Арад И. – Иерусалим : Ядва-Шем, 1991. – 424 с. 
7
 Гроссман В. Черная книга / В. Гроссман, И. Эренбург. – Иерусалим : Яд-

Вашем, 1980. – 113 с. 

http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/36336/source:default
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Ізраїльські дослідники вивчали єврейський опір нацизму, зокрема вступ 

євреїв до партизанських угруповань як форму власного порятунку (І. Арад), 

участь у порятунку євреїв українських священнослужителів (Д. Левін). 

Е. Йонес описав знищення Янівського гетто (Львівська обл.), діяльність 

юденратів, замовчуючи, що українці рятували євреїв у цьому регіоні
8
. 

Геноцид євреїв у Трансністрії описав Ж. Анкель. У контексті 

регіонального сприйняття Голокосту євреїв України, основою якої стали усні 

свідчення, виділимо працю «В огне Катастрофы (Шоа) на Украине». Ізраїльські 

вчені окреслюють загалом поневіряння євреїв у період війни та лише побіжно 

згадують, що їх рятували місцеві мешканці. 

У західноєвропейській та американській історіографії наукові праці 

єврейської тематики в контексті Другої світової війни з’явилися в 1950-х рр. 

Основною ідеєю було показати євреїв як жертв нацизму. Автори не враховують 

радянських архівних матеріалів (Р. Хілберг, Є. Шварц, М. Речестер). 

Колабораціонізм, життя євреїв у гетто, юденрати описували Р. Родес та 

Ю. Фішер
9
. 

Вчені значну увагу приділяють усним джерелам, де певною мірою 

висвітлено домопогу місцевих мешканців євреєям
10

. 

М. Дін присвятив низку праць Голокосту. В них проаналізовано 

колабораціонізм місцевого населення та масове знищення українських євреїв. 

Але автор залишив поза увагою численні факти, коли українці рятували євреїв, 

коли тих переслідували гітлерівці та їхні прибічники
11

. 

Дослідник К. Беркгоф на базі широко використаних матеріалів розповів 

про гітлерівський окупаційний режим на території України, зокрема про масові 

антиєврейські акції окупантів. Також висвітлив, як місцеві українці сприймали 

антисемітизм окупаційних військ
12

. 

З 1970-х рр. поширився ревізіоністський підхід до висвітлення Голокосту, 

притаманний таким західноєвропейським та американським дослідникам як 

А. Бутц, Е. Зундель, Д. Ірвінг, В. Корто, Т. Кристоферсен, Ф. Лейхерт, 

Е. Нольте, Р. Фаурісон, С. Фустін, Р. Харвуд. Німецькі дослідники А. Гьотц, 

Х. Зузанне та ін. взагалі не сприймають доказів масових убивств євреїв, 

                                                           
8
 Йонес Э. Евреи Львова в годы Второй мировой войны и Катастрофы 

европейского еврейства. 1934–1941 / Йонес Э. – М.; Иерусалим : Холокост, 

1999. – 488 с. 
9
 Фишер Ю. Транснистрия. Забытое кладбище / Фишер Ю. – Одесса : Друк, 

2002. – 128 с. 
10

 Устная история Холокоста // Центр изучения Холокоста. Документы и 

исследования. – Нью-Йорк, 1990. – Т. 3. – С. 11–16.  
11

 Dean M. Robbing the Jews: The Confiscation of Jewish Proptrty in the Holocaust, 

1933–1945 / Dean M. – United States : Holocaust Museum, 2008. – 437 p. 
12

 Беркгоф К. Жнива розпачу: Життя і смерть в Україні під нацистською 

владою / Беркгоф К. – К. : Критика, 2011. – 453 с. 
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наголошуючи, що гітлерівці не виокремлювали цей народ з-поміж інших
13

. 

Таким чином, нівелюючи проблему Голокосту, ці вчені викреслють і 

жертовність у порятунку єврейства. 

Українська зарубіжна історіографія висвітлює проблематику Другої 

світової війни, зокрема діяльність ОУН-УПА
14

. Низка авторів присвятили праці 

Карпатській Україні й звертали увагу на Закерзоння, де жив певний відсоток 

єврейства
15

. 

Певні кроки в описанні єврейсько-українських відносин в період 

німецько-радянської війни зробив зарубіжний український дослідник 

П. Мірчук. Серед багатьох питань, які порушив цей автор, основним є участь 

українців у порятунку євреїв під час німецької окупації. 

Після здобуття незалежності в Україні змінюються підходи до вивчення 

Другої світової війни. В історичній науці з’являється інтерес до жертовності 

українців у порятунку єврейства. 

В українській історіографії Голокосту, де описано, як українці рятували 

євреїв, є два основних періоди: 1991–1994 рр. – регіональні праці та 1995 р. – 

теперішній час – загальні праці. 

Першими з науковців, які залучилися до регіонального вивчення 

катастрофи єврейства, були Я. Сусленський, С. Єлисаветський, 

Ю. Ляховицький, А. Подольский та інші
16

. 

До 50-річчя вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру
17

 приурочено низку 

публікацій, які не тільки нагадали про злочини окупаційних військ, а й 

                                                           
13

 Bevölkerungsstruktur und Massenmord. Neue Dokumente zur deutschen Politik der 

Jahre 1938 - 1945/ zsgest. und kommentiert von Susanne Heim und Götz Aly, 

Beitröge zur nationalsozialistischen Gesundheits – und Sozialpolitik; Bd. 9. – Berlin : 

Rotbuch – Verl., 1991. – 208 р. 
14

 Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні / Косик В. – Париж; 

Нью-Йорк; Львів, 1993. – 660 с.; Винар Л. Олександр Петрович Оглоблин, 

1899–1992: [Біографічна студія] / Винар Л. – Нью-Йорк, Торонто, Київ, Париж, 

1994. – 80 с. 
15

 Пастернак Є. Нариси історії Холмщини і Підляшшя (Новіші часи) / 

Пастернак Є. – Торонто, 1989. – 466 с.; Росоха С. Сойм Карпатської України (в 

10-ти ліття проголошення самостійності) / Росоха С. – Вінніпег, 1949. – 96 с.; 

Стерчо П. Карпато-Українська держава / Стерчо П. – Торонто, 1965. – 288 с. 
16

Сусленський Я. М. Справжні герої / Сусленський Я. М. – К. : Україна, 1993. – 

152 с.; Елисаветский С. Бердичевская трагедия / Елисаветский С. – К, 1991. – 

112 с.; Хонигсман Я. Катастрофа евреев Западной Украины. – Львов, 1998. – 

352 с.; Ляховицкий Ю. Желтая Книга / Ляховицкий Ю. – Харьков : Бенсиах, 

1994. – С. 13; Стародинский Д. Одесское гетто: Воспоминания / 

Стародинский Д. – Одесса, 1991. – 112 с.; Подольский А. Е. Геноцид 

еврейского населения в Среднем Поднепровье во время немецкой оккупации 

1941–1944 гг. / Подольский А. Е. – Препринт. – М. : Еврейское наследие, 

1996. – 27 с. 
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визначили нові підходи у вивченні Голокосту, зокрема вперше вказано на 

жертовність українців у порятунку євреїв
18

. 

До наступного етапу (з 1995 р. по теперішній час) в українській 

історіографії вивчення Голокосту українських євреїв належать публікації 

багатьох відомих учених, які в контексті гітлерівських злочинів проти 

єврейства подають факти, що ґрунтуються на спогадах українців-праведників
19

. 

Ф. Левітас, Ж. Ковба, А. Круглов та ін. акцентували увагу на діяльності 

гітлерівських військ, спрямованій на винищення євреїв України, згадують, як 

місцеві українці рятували євреїв
20

. 

Водночас Т. Євстафьєва та В. Нахманович, досліджуючи Голокост, 

локалізовують місця розстрілів та подальшого поховання жертв нацизму
21

. 

За останні 10 років вийшла низка праць, присвячених гітлерівській 

окупації областей і окремих міст України. Дослідники описують злочини 

гітлерівців, аналізують життя місцевих мешканців під окупацією й лише 

побіжно згадують, що українці рятували євреїв
22

. В. Наконечний на основі 

архівних документів узагальнив відомості про злодіяння гітлерівців щодо 

єврейства Волині та навів низку прикладів жертовності українців
23

. Б. Гельман, 

                                                                                                                                                                                                 
17

 Левитас Ф. Бабий Яр: Страницы трагедии / Ф. Левитас, М. Шимановский. – 

К. : Слід і К, 1991. – 44 с. 
18

 Коваль М. Нацистський геноцид щодо євреїв та українське населення (1941–

1944) / М. Коваль // Український історичний журнал, 1992 – № 2. – С. 25–32. 
19

Левітас Ф. Л. Євреї України в роки другої світової війни : автореф. дис. ... д-ра 

іст. наук: 07.00.05. Етнологія / Левітас Ф. Л. – К., 1997. – 33 с. 
20

 Левитас И. Праведники Бабьего Яра / Левитас И. – К. : 2001. – 256 с.; 

Ковба Ж. Колаборація українців і доля євреїв на теренах України періоду 

Другої світової війни / Ж. Ковба // Запорожские еврейские чтения. – Вып. 4. – 

Запорожье, 2000. – 272 с.; Круглов А. И. Энциклопедия Холокоста. Еврейская 

энциклопедия Украины / Еврейский Совет Украины. Фонд «Память жертв 

фашизма». – К., 2000. – 224 с.; Єврейські діти України – жертви Голокосту / 

ред. А. Подольський, Ю. Смілянська, М. Тяглий. – К. : Укр. Центр вивч. історії 

Голокосту, 2004. – 56 с. 
21

 Нахманович В. Расстрелы и захоронения в районе Бабьего Яра во время 

немецкой оккупации г. Киева 1941–1943 гг. Проблемы хронологии и 

топографии : [Электронный ресурс] / В. Нахманович // Бабий Яр: человек, 

власть, история. Документы и материалы: в 5 кн. – Кн. 1. Историческая 

топография. Хронология событий / [сост.: Т. Евстафьева, В. Нахманович]. – 

Режим доступу : http: //www.kby.kiev.ua/book1/articles/mart6.html. – 10.04.14. 
22

 Шитюк М. М. Геноцид проти євреїв Південної України в роки німецько-

румунської окупації (1941–1944 рр.) / М. М. Шитюк, Н. В. Сугацька. – 

Миколаїв, 2008. – 153 с. 
23

 Наконечний В. А. На еврейской волне: Статьи на укр. и рус. языках / 

Наконечний В. А. – Луцк : Надстырье, 2006. – 180 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_siaz/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=ECinput%20typeinput%20type&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%81%2C%20%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%81%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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описуючи Голокост у Криму
24

, надав низку свідчень про українських 

Праведників світу. Праці Є. Рибіної-Косової, Б. Пріцкера загальні: автори 

розповіли про Голокост євреїв України, побіжно згадуючи про те, що останніх 

рятували українці
25

. У книзі про євреїв Миколаївщини на основі архівних і 

статистичних даних віддзеркалено злочини окупантів щодо євреїв регіону і 

фрагментарно окреслено жертовність українців
26

. 

В. В’ятрович та В. Бірчак вивчали факти допомоги євреям серед 

українських священнослужителів, зокрема отця О. Ковча
27

. 

Російська історіографія повторює сформовані ще за радянської доби 

концепції про події в роки гітлерівської окупації, а певне переосмислення 

почалося тільки на початку ХХІ ст.
28

 

Голокост став об’єктом політичних маніпуляцій та пропаганди проти 

представників національних рухів у країнах колишнього СРСР. Так, Л. Млєчін 

писав про колабораціонізм у роки війни, зокрема про українців, які допомагали 

гітлерівцям вирішувати «єврейське питання»
29

. Попри значний масив 

звинувачень українців у потуранні нацистам, автор відкрито ігнорував численні 

факти участі українців, зокрема священиків різних конфесій, у порятунку 

євреїв. А. Дюков і С. Дробязко безапеляційно стверджують, що місцеві 

українці, зокрема бійці УПА, керуючись атисемітськими ідеями, допомагали 

гітлерівцям знищувати єврейство
30

. 

                                                           
24

 Гельман Б. Причина смерти – расстрел. Холокост в Севастополе / Гельман Б. 

Севастополь : Экспресс-печать, 2004. – 182 с. 
25

 Рыбина-Косова Е. Ф. Нас всех могло не быть! Бабий Яр. Очерк. 

Свидетельства очевидцев. Документы / Рыбина-Косова Е. Ф. – К. : Поэзия, 

2012. – 112 с.; Прицкер Б. Я. Винницкие мстители. Холокост. Вервольф и 

блюстители / Прицкер Б. Я. – Винница : Винницкая обл. тип., 2010. – 128 с. 
26

 Судьбы евреев Николаевщины в период Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг. / под ред. М. Д. Гольденберга. – Николаев : П. Н. Шамрай, 2013. – 

408 с. 
27

 В’ятрович В. М. Життя і смерть священника Омеляна Ковча / 

В. М. В’ятрович, В.М. Бірчак. – Львів : Часопис, 2014. – 40 с. 
28

 Семиряга М. И. Коллаборационизм. Природа, типология и проявления в годы 

Второй мировой войны / Семиряга М. И. – М. : РОССПЭН, 2000. – 863 с.; 

Костырченко Г. В. Тайная политика Сталина. Власть и антисемитизм / 

Костырченко Г. В. – М. : Междунар. отношения, 2001. – 289 с. 
29

 Млечин Л. М. Нож в спину. История предательства / Млечин Л. М. – М. : 

Центрполиграф, 2014. – 349 с. 
30

 Дюков А. Р. Второстепенный враг. ОУН, УПА и решение «еврейского 

вопроса» / Дюков А. Р. – 2-е изд. испр. и доп. – М. : Историческая память, 

2009. – 176 с.; Дробязко С. И. Под знаменами врага. Антисоветские 

формирования в составе германских вооруженных сил 1941–1945 гг. / 

Дробязко С. И. – М. : Эксмо, 2004. – 608 с. 

http://www.labirint.ru/pubhouse/148/
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У підрозділі 1.2. «Джерельна база» зроблено огляд основних груп 

джерел, використаних у дисертації: 1) діловодні, 2) судово-слідчі, 3) джерела 

особового походження, 4) періодика. 

Велика кількість діловодних документів та матеріалів німецького 

походження (звіти, накази тощо) зберігається в Центральному державному 

архіві вищих органів влади і управління України: фонд Колекції 

мікрофотокопій документів німецько-фашистських адміністративних установ, 

армійських груп та їх тилових охоронних підрозділів, які діяли на окупованих 

східних територіях (Ф. КМФ-8), Райхскомісаріат Україна (Ф. 3206), Колекція 

документів з історії Великої Вітчизняної війни (Ф. 4620). 

Акти державних комісій з евакуації та комісій з розслідування злочинів 

німецьких загарбників на окупованій території, де є згадки про те, що гітлерівці 

знищували євреїв, та про жертовність українців у порятунку останніх, є у 

Центральному державному архіві громадських об’єднань України. Це фонди: 

Центральний комітет комуністичної партії України (Ф. 1), Колекція документів 

з історії Комуністичної партії України в період Великої Вітчизняної війни 

(Ф. 57), Комісія з історії Великої Вітчизняної війни при Академії наук УРСР 

(Ф. 166). 

У Державному архіві Київської області в фонді Документальні матеріали 

про підпільно-партизанську діяльність в період тимчасової німецько-

фашистської окупації міста Києва та області (Ф. П-4) зберігаються відповідні 

матеріали. Музей-Архів перехідного періоду (Ф. Р-2412) має інформацію про 

те, як окупаційна влада виявляла євреїв серед місцевих мешканців. 

Документи про саботаж окупаційних наказів, про покарання українців за 

переховування євреїв, цінні для висвітлення жертовності українців, 

репрезентовані у Державному архіві Львівської області. Це фонди Львівського 

окружного староства губернаторства дистрикту Галіція (Ф. Р-24), Львівського 

окружного німецького суду (Ф. Р-77). 

Не менш значними для характеристики жертовності є вироки окупаційної 

влади щодо українців, які допомагали євреям, а також повідомлення про 

добровільне охрещення євреїв. Ці відомості є у фонді Греко-католицької 

митрополичої консисторії м. Львова (Ф. 201) Центрального державного 

історичного архіву України у м. Львові. 

Важливий компонент джерельної бази – судово-слідчі документи (в 

Галузевому державному архіві Служби безпеки України). У фонді Слідчої 

частини МДБ та Слідчого відділу КДБ (Ф. 7), а саме в протоколах допитів, є 

конкретні факти про те, як українці рятували євреїв. 

Свідчення визнаних Праведників України та світу є високо надійним 

джерелом, бо праведники, врятовані євреї та свідки жертовництва підлягали 

перехресному допиту. Ці матеріали зберігаються у фонді «Пам’ять жертв 

фашизму в Україні» при Товаристві єврейської культури України та в 

інформаційній базі електронного ресурсу пошукового центру «Яд Вашем» у 

Єрусалимі (Ізраїль). 
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У мемуарах С. Борового, А. Бринського, П. Вершигори, М. Лева, 

Ц. Любеткіної, Г. Пікера, Л. Рожецкіна, Ю. Собесяки, Д. Стародинського, 

Ю. Шульмейстера та інших згадуються роки окупації та описуються злочини 

гітлерівського режиму. До свідчень німецьких окупантів належать мемуари 

А. Шпеєра. 

Значну частину джерел, використаних у дослідженні, становить 

періодика. Найбільше матеріалів про допомогу українців євреям є в 

націоналістичних виданнях: «Нова Свобода», «Краківські вісті», «Українське 

слово», «Літаври». 

У другому розділі «Прояв української жертовності щодо єврейства в 

перший період Другої світової війни (початок 1939 р. – 22 червня 1941 р.)» 

йдеться про нацистську політику щодо єврейства на українських землях і перші 

прояви жертовництва українців щодо євреїв, яких переслідували гітлерівці. 

У підрозділі 2.1. «Ідеологія нацизму щодо єврейської проблеми та її 

вирішення на українських землях» проаналізовано перші кроки окупаційної 

влади, спрямовані на виявлення та сепарацію єврейського елементу з-поміж 

інших національностей, що заселяли українські території. 

Першим масовим розстрілам євреїв передувала досить масштабна 

провокативна пропагандистська кампанія. Ці заходи були особливо поширені 

на заході України. Окупанти намагалися виправдати свої злочини, 

ототожнивши всіх євреїв з більшовиками. Паралельно з розстрілами й 

просуванням гітлерівської армії на схід створювалися гетто, де діяли юденрати. 

Після «очищення» міст від євреїв айнзацгрупи розшукували дітей зі 

змішаних шлюбів, щоб теж знищити. 

У підрозділі 2.2. «Солідарність з єврейством на українських етнічних 

землях поза межами УРСР (1939–1945 рр.)» простежено роль українців, які 

разом із євреями жили на українських етнічних землях, що не входили до 

УРСР: Закерзонні, Карпатській Україні, Берестейщині, Кубані. 

Допомога євреям, які тікали з нацистської Угорщини, яскраво втілилась у 

діях уряду Карпатської України на чолі з А. Волошиним. Українці, які мешкали 

на своїй етнічній території, але були громадянами інших країн, у тяжкий час не 

забували про друзів, сусідів, незнайомих євреїв, які потребували порятунку від 

смерті, яку несли гітлерівці. 

На 1 січня 2015 р. «Яд Вашем» визнала Праведниками світу 56 українців, 

які рятували євреїв поза межами УРСР, а саме на території Польщі – 24, 

Молдови – 18, Білорусії – 13. 

У третьому розділі «Українська жертовність у порятунку євреїв в 

1941–1944 рр. на території УРСР» розглянуто методи порятунку євреїв 

залежно від географічних, демографічних умов і дій окупаційної влади, яка 

контролювала ці території. 

У підрозділі 3.1. «Дистрикт «Галичина» визначено, що спершу гітлерівці 

не знищували єврейство масово, а заганяли до гетто. Прагнучи показати, до 

чого призвела більшовицька політика, німці відчинили в’язниці, де знаходилися 

тіла жертв минулого режиму. Ідея гітлерівців полягала в тому, щоб через ці 
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трагічні факти налаштувати українців проти євреїв. Але восени 1941 р. 

окупантам довелося констатувати провал цих задумів. Тому, не дочекавшись 

допомоги від місцевого населення, гітлерівці самі розпочали масові розстріли 

євреїв у Львівській, Станіславській і Тернопільській обл. 

Після повідомлення про перші страти євреїв за національну належність 

українці ціною власного життя почали рятувати їх від загибелі. На 2015 р. Рада 

національних товариств України визнала 181 українця із Львівської, 58 із 

Станіславської та 127 з Тернопільської обл. Праведниками України. До 

зазначеної кількості слід додати 342 Праведників світу. 

У підрозділі 3.2. «Губернаторство «Буковина» досліджено, що в 

Чернівецькій обл., яка була окремою адміністративно-територіальною 

одиницею, українці, зокрема бургомістр Чернівців Т. Попович, попри 

смертельний ризик, врятували десятки тисяч євреїв. Про це свідчить 

статистика: 31 українця визнано Праведником України, 13 удостоєно 

Праведниками світу. 

У підрозділі 3.3. «Губернаторство «Трансністрія» розглянуто 

румунський окупаційний режим, який мав багато спільних рис з німецьким. 

Але з послабленням окупаційного контролю євреї мали більше шансів на 

порятунок, адже румунів українці часто підкуповували, що уможливлювало 

втечі євреїв з гетто. Вхід українців з паспортом до гетто був вільним, вони 

приносили туди їжу. Також після розстрілів румунські кати не добивали жертв, 

на відміну від німців, тому українці приходили на місця страт і розшукували 

поранених, яким надавали допомогу. Попри масові страти євреїв на українській 

території Трансністрії, певна їх кількість вижила завдяки зусиллям українців. 

На сьогодні Праведниками України визнано, по Вінницькій обл. – 327 осіб, 

Одеській – 137, Миколаївській – 46, плюс 505 українських Праведників світу. 

У підрозділі 3.4. «Райхскомісаріат «Україна» розглянуто гітлерівський 

окупаційний режим на українських територіях, де створювалися гетто та 

відбувалися масові розстріли євреїв. Так, у Бабиному Яру знищено понад 

100 тис. чол., переважно євреїв. Українців за допомогу єврейству 

розстрілювали, але це їх не зупиняло. Ця допомога виявлялася в наданні харчів, 

приховуванні етнічного походження євреїв (фальшування документів, 

прийняття на роботу, всиновлення) переховування тощо. 

Коли ситуація на фронті для німців погіршилася, українців змусили 

знищувати докази участі гітлерівців у масових розстрілах євреїв. Наприклад – 

відкопувати і спалювати знищених євреїв. 

Встановлено, що за порятунок євреїв у Криму 170 українців було визнано 

Праведниками України та 26 – Праведниками світу. До цієї кількості слід 

додати 1585 українців, яким присвоєно звання Праведника України і 822 – 

Праведника народів світу на території Райхскомісаріату «Україна». 

У підрозділі 3.5. «Роль українських священнослужителів у порятунку 

євреїв» розглянуто дії священнослужителів Українських православної та греко-

католицької церков у порятунку євреїв. У проповідях священики 

наголошували, що слід допомагати переслідуваним євреям та ігнорувати накази 
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окупаційної адміністрації про їх видачу та знищення, що суперечать Божим 

заповідям. 

Багато українських священиків фальсифікували метрики – змінювали 

євреям національність, хрестили їх. Ці заходи оберігали євреїв від 

переслідувань, проте не гарантували повної безпеки. 

Помітною була участь у порятунку євреїв греко-католицьких служителів 

церкви, зокрема митрополита Андрея Шептицького, архієпископа Климентія 

Шептицького, о. Омеляна Ковча та ін. 

Українські православні священики, як О. Глаголєв, В. Дложевський, 

М. Дрончак, І. Грогуля та ін., попри смертельний ризик, допомагали євреям, 

зокрема переховували їх не лише в церквах, а й у власних будинках. 

У підрозділі 3.6. «Участь євреїв у партизанських загонах, зокрема у 

підрозділах УПА як одна з форм порятунку» розглянуто участь євреїв у 

антигітлерівських збройних партизанських формуваннях. 

Євреї, що тікали з гетто до лісів, шукали там порятунку. Значна кількість 

євреїв приєднувалась до радянських партизанів. 

Частина євреїв служила в Українській повстанській армії. Серед 

повстанців були єврейські діти, які виконували завдання, важливі для 

функціонування загонів. До євреїв-упівців належали й лікарі, які рятували 

життя побратимам. 

Навіть після завершення Другої світової війни, євреї, які служили в УПА, 

залишались у лавах українського національно-визвольного руху. 

У Висновках узагальнено результати дисертаційного дослідження, що 

виносяться на захист. 

– Визначено, що жертовність українців щодо єврейства в роки Другої 

світової війни досліджено фрагментарно. Історики досі цікавилися тільки 

злочинною діяльністю гітлерівських окупантів та Голокостом, не виділяючи з 

контексту жертовності українського народу в порятунку єврейства. 

Інформативний потенціал архівів на території України та електронного 

ресурсу пошукового центру «Яд-Вашем» в Єрусалимі дає змогу всебічно 

висвітлити тему самопожертви українців. 

– Встановлено, що першими сколихнулися від єврейських погромів та 

масових страт мешканці західноукраїнських земель. Після нападу гітлерівців на 

СРСР подібна ситуація склалася в центральних та східних регіонах України. 

Втім, там окупанти діяли дещо повільніше, і це дало значній кількості євреїв 

змогу евакуюватися, оскільки вже було відомо про расистське забарвлення 

нової влади. Перший етап гітлерівської окупації характеризувався злочинністю, 

поспіхом, масштабними пошуками та знищенням євреїв, паралельно 

створювалися гетто, в яких останні помирали від голоду, хвороб та непосильної 

праці. 

– Досліджено, що перші потоки євреїв, змушених емігрувати з сусідніх з 

Україною расистських держав тікали до Карпатської України. На початку 

1939 р. уряд Карпатської України на чолі з А. Волошиним офіційно виступив на 

захист переслідуваних у Європі євреїв. Ще до гітлерівського нападу на СРСР 
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євреїв підтримували також українці окупованих Лемківщини, Надсяння, 

Холмщини й Підляшшя. 

– Проаналізовано, що значний внесок у порятунок єврейського населення 

зробили українці всіх регіонів УРСР, які окупаційна влада включила до 

дистрикту «Галичина» Генеральної губернії, Губернаторства «Буковина» і 

«Трансністрія», Райхскомісаріату «Україна». Ризикували життям, своїм і 

рідних, як прості селяни, які переховували й годували єврейських утікачів, так і 

українці з окупаційних органів влади. Вони уможливлювали переховування 

євреїв, видаючи їм відповідні документи, за що страждали самі, як це трапилося 

з бургомістром Кременчука Синицею-Вершовським, котрого гітлерівці 

розстріляли. Українські місцеві мешканці врятували сотні єврейських життів 

при розстрілах у Бабиному Яру. Також оцінено роль українців, які на етнічних 

землях поза межами УРСР не відверталися від євреїв. Українці на нинішніх 

територіях Польщі, Білорусії, Молдови та Росії теж активно допомагали 

єврейству. 

– Висвітлено роль у роки гітлерівської окупації священнослужителів. 

Вони хрестили євреїв, надавали їм прихист у церквах, брали участь в 

організації втеч з гетто та в’язниць, видавали реєстраційні документи. Цим 

урятували тисячі єврейських життів. Серед багатьох священнослужителів, які 

допомагали євреям, отець О. Глаголєв, Митрополит Андрей та архієпископ 

Климентій Шептицькі, отець Омелян Ковч. 

– Доведено, що багато євреїв, котрі тікали з гетто, якийсь час 

переховувалися в українців, але в подальшому, щоб не наражати їх на зайві 

ризики, встановлювали зв’язки з радянськими партизанськими з’єднаннями, чи 

Українською повстанською армією, де спільно воювали проти ворога. 

Встановлено, що окремі очільники українського національно-визвольного руху 

та їхні родини, зокрема, Тараса Бульби-Боровця і Романа Шухевича, рятували 

єврейських дітей. 

– За даними ізраїльського пошукового центру «Яд Вашем», на 1 січня 

2015 р. 2515 українців удостоєні почесного звання Праведника Світу, багато з 

них рятували євреїв поза межами УРСР, а саме на території Польщі – 24, 

Молдови – 18, Німеччини – 2, Білорусії – 13, Румунії – 1. З загальної кількості 

Праведників світу – 25685, українців близько 10%. Окрім того, понад 4000 

українців визнано Праведниками України, з них 605 українців Рада 

національних товариств України удостоїла почесного звання Праведника 

Бабиного Яру. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Слободинський Д. К. Порятунок євреїв українцями у роки Другої 

світової війни. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 – Історія України. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – К., 

2015. 

Дисертацію присвячено прояву жертовності українського народу щодо 

єврейства в роки гітлерівської окупації на території УРСР, а також 

Берестейщини, Закерзоння та Кубані. На основі широкого кола джерел 

проаналізовано комплекс заходів з боку українського населення для порятунку 

євреїв. Визначено роль уряду Карпатської України, який надав прихист євреям-

біженцям з окупованих гітлерівцями територій та країн-сателітів. Висвітлено, 

як місцеві українці, зокрема священнослужителі УПЦ та УГКЦ допомагали 

євреям. З’ясовано участь євреїв у партизанських загонах. Оцінено створення 

реєстру Праведників України як однієї з форм вшанування жертовності 

українського народу. 

Ключові слова: Україна, Друга світова війна (1939–1945), жертовність, 

Голокост, євреї, українці, українські етнічні землі, священики, Українська 

повстанська армія (УПА), гітлерівці. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Слободинский Д. К. Спасение евреев украинцами в годы Второй 

мировой войны. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.01 – история Украины. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченка, Министерство образования и науки 

Украины. – К., 2015. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию спасения евреев 

украинцами на территории украинских этнических земель во время Второй 

мировой войны. Несмотря на значительное количество исследований 

уничтожения евреев в период Второй мировой войны, многочисленные факты 

самопожертвования украинцев во имя спасения евреев продолжают 

рассматриваться только в контексте Холокоста. 

В работе проанализированы архивные документы, в частности фонд 

«Памяти жертв фашизма в Украине» при Обществе еврейской культуры 
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Украины, а также информационная база электронного ресурса поискового 

центра «Яд Вашем» в Иерусалиме (Израиль). 

В исследовании рассмотрены способы и методы спасения евреев 

украинцами во время гитлеровской оккупации. Дана характеристика 

оккупационной политике гитлеровцев по отношению к евереям. Сделана 

оценка помощи евреям правительством Карпатской Украины. 

Значительный вклад в спасение евреев сделали украинцы всех регионов 

УCСР, которые были включены оккупационными властями в дистрикт 

«Галичина», Генеральную губернию, губернаторство «Буковина» и 

«Транснистрия», а также Рейхскомиссариат «Украина». 

Всесторонне освещены действия украинских священнослужителей в 

спасении еврейского населения. Священники помогали евреям выжить, 

выдавая им метрики, регистрационные документы, прятали их в церквях. 

Доказано, что многие евреи, бежавшие из гетто, сначала скрывались у 

украицев, но в дальнейшем, чтобы не подвергать их лишним рискам, 

устанавливали связи с советскими партизанскими соединениями или 

Украинской повстанческой армией, где совместно воевали против врага. 

Рассмотрено создание реестра Праведников мира и Украины как формы 

чествования жертвенников, которые спасали евреев, подвергая риску свою 

жизнь. По данным израильского поискового центра «Яд Вашем», на 1 января 

2015 г., 2515 украинцев удостоены почетного звания Праведника мира и более 

4000 Совет национальных обществ Украины признал Праведниками Украины. 

Ключевые слова: Украина, Вторая мировая война (1939–1945), 

жертвенность, Холокост, евреи, Украинцы, украинские этнические земли, 

священники, Украинская повстанческая армия (УПА), гитлеровцы. 

 

ABSTRACT 

 

Slobodinskyy D.K. Ukrainian Sacrifice in Second World War. – 

Manuscript. 

Thesis for a Candidate degree in Historical Sciences, Specialty 07.00.01 – 

History of Ukraine. – Kyiv National Taras Shevchenko University, Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2014. 

The thesis is devoted to the manifestation of sacrifice Ukrainian people in 

Jewry during the Nazi occupation in the territory of the Ukrainian RSR, including 

Beresteychina, Zakerzonja and Kuban. Based on a wide range of sources, a set of 

measures of the Ukrainian people to save Jews is analyzed. The role of the 

government of Carpathian Ukraine, which gave assistance for Jewish refugees from 

territories occupied by Hitler and the satellite countries is discovered. The help of 

Ukrainian local people, including priests of Ukrainian Greek Catholic and Orthodox 

Churches, for Jews, participation of Jews in guerrilla groups are analized. The review 

of Ukrainian Righteous registry as a way to sacrifice Ukrainian people is also made 

in this work. 
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