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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. 

Друга світова війна стала одним із найбільших випробувань для 

українства. Воно полягало не лише в боротьбі на фронтах, а й в опорі, який 

чинили українці на територіях під гітлерівською окупацією. В цьому контексті 

особливо актуальною постає проблема порятунку єврейства та участі в цьому 

українського народу. Як правило, це виявлялось у невиконанні наказів 

окупаційної влади, що призводило до розстрілів за непокору, найчастіше 

українці розплачувалися життям 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 

окупаційного режиму. 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. Актуальність посилюється також браком повноцінних наукових 

праць, присвячених участі українців у порятунку євреїв під час Другої світової 

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

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

загальноєвропейському вимірі: історія та сучасність» (державний 

реєстраційний номер 11БФ046-01), включеної до тематичного плану 

історичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

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. 

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. 

Хронологічні межі дослідження. Нижня хронологічна межа – 1939 р., 

коли уряд Карпатської України першим у Європі виступив на захист євреїв – 

утікачів з Угорщини і Німеччини. Верхня хронологічна межа – 1945 р., коли 

завершилася Друга світова війна, а українські етнічні території було звільнено 

від гітлерівських загарбників. 
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Географічні межі дослідження охоплюють територію УРСР та 

українські етнічні землі, включаючи Берестейщину, Закерзоння та Кубань. 

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 методи: 

– аналіз (для здобуття інформації щодо участі українців у порятунку 

євреїв залежно від регіону); 

– синтез (щоб зробити узагальнення про сутність участі українців у 

порятунку євреїв, мотивації долучення до нього); 

– узагальнення (для перевірки, чи існували закономірності в порятунку 

євреїв, характерні для всіх окупованих територій України); 

– історичний (щоб з’ясувати, наскільки сталими були погляди 

гітлерівських окупантів на «єврейське питання», чи змінювались принципи та 

форми участі українців в наданні допомоги євреям); 

– логічний (за яким конкретні приклади участі українців у долі євреїв 

розглядалися як результати загального процесу, в ході якого формувалися 

передумови його подальшого розвитку). 

Також використовувались спеціальні історичні методи: 

– порівняльно-історичний (аби знайти спільні та відмінні риси між 

становищем євреїв у різних регіонах, ставленні до проблеми та пошуках її 

вирішення серед мешканців сіл і міст, цивільних мешканців, службовців поліції 

та окупаційної адміністрації, служителів церкви з різних конфесій); 

– проблемно-хронологічний (для виділення в межах поставленої 

проблеми низки вужчих тем і періодів, зокрема «єврейського питання» під 

німецькою, угорською та румунською адміністрацією, до- і після нападу 

Німеччини на СРСР тощо); 

– структурно-порівняльний (для розгляду внутрішньої структури 

єврейської проблеми на території українських земель під час Другої світової 
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війни з позиції функціонального призначення її складових, таких як політика 

окупаційної влади, заходи з її реалізації, реакція самих євреїв та українців, 

форми й методи взаємодії між цими народами); 

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 

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 
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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. 

  



9 

РОЗДІЛ 1 

 

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Стан наукової розробки теми 

 

Порятунок єврейського населення в історіографічному доробку 

українських науковців віддзеркалювався недостатньо протягом усього 

післявоєнного періоду. Факти про участь у цьому порятунку українців 

з’являлися залежно від політичних передумов, що в свою чергу зумовило 

доступ до джерельної бази Другої світової війни. Залежно від методологічних 

та концептуальних підходів, якими користуються науковці, котрі порушують 

дотичні до теми питання, весь історіографічний масив можна умовно поділити 

на радянську, зарубіжну, українську зарубіжну, сучасну вітчизняну та 

російську наукову літературу. 

Радянський історіографічний доробок умовно можна поділити на два 

періоди: 1) від початку війни до середини 1960-х рр.; 2) від середини 1960-х рр. 

до кінця 1980-х рр. Ці хронологічні межі є різними в історіописанні, що 

пов’язувалося зі змінами в зовнішній політиці радянської влади. Характерною 

рисою радянської історіографії було жорстке втручання державної цензури. 

Політика компартії спрямовувалась на те, щоб створити книги про події війни в 

дусі радянського патріотизму, відкидаючи всі ті джерела, які могли 

наштовхнути на опозиційну думку й поставити під сумнів правильність дій 

влади. Загалом, до уваги мало бралося життя простих людей на окупованих 

територіях, тому замовчувався Голокост євреїв, як і опір йому з боку українців. 

Доступ до архівних матеріалів, які могли б висвітлити справжній стан 

справ у період Другої світової війни, був обмежений, постійний тиск 

державного апарату не давав дослідникам змоги озвучувати власні думки, тому 

радянська історіографія має досить обмежену кількість концепцій про події на 
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територіях, котрі перебували під гітлерівською окупацією, та ставлення 

місцевих мешканців до політики нацистів. 

Основоположною темою радянської історіографії була боротьба 

мешканців окупованих територій проти гітлерівців – партизанський рух, 

саботаж та ігнорування наказів окупаційної адміністрації тощо. Описувалися 

злочини гітлерівських військ проти радянського населення, але серед нього не 

виділялися окремі етнічні групи, зокрема євреї, яких окупанти знищували в 

першу чергу. Про це свідчить І. Еренбург у праці
1
, яка з’явилась уже в ході 

війни. 

Втім, за сприяння Єврейського антифашистського комітету розпочалося 

наукове накопичення матеріалів, що слугували доказом єврейського геноциду 

та антисемітизму у військових формуваннях СРСР. Підсумком цієї роботи 

стала публікація кількох праць, основними ідеями яких було висвітлення участі 

євреїв у антифашистських підпільних групах, опорі в гетто й концтаборах, 

партизанських формуваннях
2
. Але в силу антисемітської політики та небажання 

радянської влади виокремлювати участь різних національних груп, зокрема 

євреїв, у боротьбі проти окупантів, зумовили засудження організаторів 

Єврейського антифашистського комітету. Праці членів комітету було передано 

до спецсхову. 

Подальші дослідження війни акцентували увагу на внеску в організацію 

боротьби проти гітлерівських окупантів та в перемогу радянських полководців, 

комуністичної партії. Щоправда, зверталася увага на роль трудових кадрів у 

радянському тилу, партизанський рух та злочини гітлерівців щодо цивільного 

населення. Так, ці питання відображено в працях І. Анісімова, К. Дубини, 

                                                           
1
 Эренбург И. Г. 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. – 32 с.; 

Смоляр Г. Д. Мстители гетто / Смоляр Г. Д. – М., 1947. – 32 с.; Печерский А. А. 

Восстание в Собибуровском лагере / Печерский А. А. – Ростов-на-Дону : 

Ростиздат, 1945. – 64 с. 
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Г. Кузьміна, І. Мінца та інших
1
. Основними рисами досліджень є узагальненість 

при викладенні матеріалу, ігнорування фактів порятунку євреїв від 

переслідувань гітлерівської влади та брак посилань на джерела інформації. 

Проте численні розстріли єврейства в Києві та жертовність українців щодо 

невільників не було висвітлено в праці К. Дубини навіть після розвінчання 

культу Сталіна
2
. 

Про масове знищення цивільних мешканців і прорахунки Верховного 

Головнокомандувача, що призвели до катастрофічних наслідків, розповідає 

М. Супруненко. Критикуючи необачність Сталіна, автор не зосередився на 

тому, що радянська влада, знаючи про гітлерівський антисемітизм, не надавала 

йому особливої уваги
3
. 

З приходом до влади М. Хрущова в радянській історіографії відбулося 

глибше осмислення фактів періоду війни, але, як і за правління Сталіна, 

питання Голокосту євреїв було закритим для обговорення
4
. 

Підсиленню цієї політики в радянській історіографії щодо єврейства 

сприяв розпал Холодної війни, що безпосередньо вплинуло на політичні 

відносини з Ізраїлем. Ситуація не тільки кардинально змінила бачення 

історичних подій, а й саме значення Голокосту. Основоположною ідеєю 

радянської політики було звинувачення євреїв у співпраці з гітлерівцями задля 

                                                           
1
 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.; 

Дубина К. 778 трагічних днів Києва / Дубина К. – К. : Українське державне вид-

во, 1945. – 94 с.; Вознесенский Н. А. Военная экономика СССР в период 

Отечественной войны / Вознесенский Н. А. – М. : Госполитиздат, 1948. – 191 с.; 

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

Госполитиздат, 1947. – 72 с. – [2-е изд., испр.]. 
2
 Дубина К. В годы тяжелых испытаний. Трудовые и ратные подвиги киевлян в 

период обороны города. Оккупационный режим гитлеровцев и героическая 

оборона киевлян под руководством партийной организации против немецко-

фашистских оккупантов / Дубина К. – К. : Обл. кн.-газ. изд., 1962. – 263 с. 
3
 Супруненко Н. И. Украина в Великой Отечественной войне Советского Союза 

(1941–1945) / Супруненко Н. И. – К. : Госполитиздат УССР, 1956. – 472 с. 
4
 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945 гг. : в 

6 т. – М. : Воениздат, 1960–1965. – Т. 3. – 1961. – 652 c. 



12 

розв’язання єврейського питання. Для розвитку цього твердження було 

виокремлено поняття «сіонізм»
1
. 

Таким чином, перший історіографічний період можна охарактеризувати 

нагромадженням фактологічної бази, що зумовило становлення концепцій, 

методологічних підходів та дослідницьких прийомів у вивченні Другої світової 

війни. Навіть під час узагальнення нагромаджених матеріалів історики, як і всі 

науковці, перебуваючи під тиском радянської влади, не змогли відійти від 

усталених ідеологічних норм. Тому їхні праці досить поверхові, події 

висвітлюються однобоко: розчиняються в показовому геройстві влади та 

зводяться до звеличення радянського народу в перемозі над ворогом. У цих 

працях Голокост єврейського народу, в контексті якого євреїв рятували українці, 

взагалі нівелюється. Адже дослідники з об’єктивних причин намагалися не 

порушувати питань щодо життя на окупованих територіях. 

Праці, написані від початку війни до середини 1960-х рр., з погляду 

сьогодення досить заангажовані (і це закономірно, адже їх переважно писали 

очевидці або й безпосередні учасники війни), проте це були перші спроби 

висвітлити німецько-радянську війну. Їхні автори підготували значну емпіричну 

базу для подальшого вивчення німецько-радянської війни. 

Другий етап (середина 1960-х рр. – кінець 1980-х рр.) можна вважати 

переломним у радянській історіографії, коли спостерігається певне 

відмежування від узагальнених тем війни та перехід до питань 

колабораціонізму українських націоналістичних діячів та їхнього впливу на 

суспільно-політичне життя окупованих територій. У цей проміжок часу 

виходять низка праць В. Євдокименка, К. Дмитрука, Ю. Римаренка, 

                                                           
1
 Ниссес Е. Я. Кому служат сионисты / Ниссес Е. Я. – Симферополь : Крым, 

1969. – 64 с.; Евсеев Е. Сионизм: Идеология и политика / Евсеев Е. – М. : Моск. 

рабочий, 1971. – 112 с.; Клоков В. И. Борьба народов славянских стран против 

фашистских поработителей. (1939–1945 гг.) / Клоков В. И. – К. : Акад. наук 

УССР, 1961. – 430 с. 



13 

В. Чернявського
1
. Вони в радянські часи були єдиним джерелом конкретної 

інформації про людей і організації антирадянського спрямування, при цьому 

вкрай негативно оцінювався український визвольний рух. Але не було 

висвітлено участі українського народу в порятунку єврейства. 

Попри більш поглиблене виокремлення в загальних працях про Другу 

світову війну окремих, порівняно вузьких, проблем, знищення євреїв та участь 

українців у їхньому порятунку залишалися не основними питаннями. Адже 

євреї як етнічна група взагалі не виділялися з контексту німецько-радянської 

війни. 

У 1980-х рр. було опубліковано 12-томну працю з історії Другої світової 

війни, яка охоплювала період з 1939 по 1945 рр.
2
 Попри велику кількість 

матеріалу про те, що робили гітлерівські війська з місцевим населенням, 

зокрема з євреями, інформацію про жертовність українського народу в ім’я 

порятунку єврейства було пропущено
3
. 

В період перебудови з’явилася праця Т. Першиної про геноцид євреїв. 

Авторка наголосила, що він є трагедією всіх радянських громадян, не 

виділяючи окремо єврейської етнічної групи. Т. Першина екстраполювала 

висновок на всі національності, щоб посилити психологічний елемент у 

                                                           
1
 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.; Дмитрук К. Є. Під штандартами реакції і фашизму / 

Дмитрук К. Є. – К. : Наукова думка, 1976. – 383 с.; Дмитрук К. Є. Безбатченки: 

Правда про участь українських буржуазних націоналістів і церковних ієрархів у 

підготовці нападу фашистської Німеччини на СРСР / Дмитрук К. Є. – Львів : 

Каменяр, 1974. – 237 с.; Римаренко Ю. И. Антикоммунистический альянс. – К. : 

Наук. думка, 1981. – 212 с.; Анатомія зради / В. П. Чередниченко. – К. : 

Політвидав України, 1978. – 334 с.; Чередниченко В. П. Контрреволюция на 

экспорт: украинский буржуазный национализм в арсенале современного 

антикоммунизма / Чередниченко В. П. – К. : Политиздат Украины, 1985. – 

165 с. 
2
 История Второй мировой войны, 1939–1945 : в 12 т. – М. : Воениздат, 1973–

1982. 
3
 Корнеев Л. Вторая мировая война и мифы сионистской пропаганды / 

Л. Корнеев // Военно-исторический журнал. – 1982. – № 4. – С. 4. 

http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/36336/source:default
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/36336/source:default
http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/7839/source:default
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/22311/source:default
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сприйнятті гітлерівських злочинів
1
. Але, попри ігнорування етнічного фактору, 

вона згадала, що місцеві мешканці рятували євреїв. 

У подібному ключі злочини гітлерівських окупантів висвітлено в праці 

С. Кузьміна. Втім, навіть попри те, що автор брав участь у роботі Надзвичайної 

державної комісії з встановлення та розслідування злочинів німецько-

фашистських загарбників та їхніх спільників і заподіяних ними збитків 

громадянам, колгоспам, громадським організаціям, державним підприємствам 

та установам СРСР, у праці не було зроблено акцент на етнічні чистки євреїв і 

докази їхнього порятунку. 

Нові погляди на окупацію України виклав М. Коваль. Він розкрив раніше 

замовчувані теми, а саме життя українців на окупованих територіях, 

злочинність гітлерівського режиму та радянське підпілля
2
. В контексті 

існування українців у період окупації, автор навів факти допомоги місцевих 

українців євреям. 

Перед розпадом Радянського Союзу світ побачила цікава праця 

Ю. Шульмейстера. Попри певну схожість у поданні матеріалу з сучасниками та 

екстраполювання у визначенні радянських громадян, автор розкрив низку 

нових питань, зокрема про те, як євреїв рятували радянські партизани
3
. 

Отже, в радянській історіографії не було виокремлено проблему 

єврейського Голокосту та українсько-єврейських взаємин у період війни. В 

закритому суспільстві з радянською ідеологією в історіографії німецько-

радянської війни не було розкрито низку важливих питань. Це призвело до 

ігнорування національної історії та проблем міжетнічних стосунків. 

                                                           
1
 Першина Т. С. Фашистський геноцид на Україні. 1941–1944 рр. / 

Першина Т. С. – К. : Наукова думка, 1985. – 170 с. 
2
 Коваль М. В. Історія пам’ятає! Кривавий шлях фашистів на Україні / 

Коваль М. В. – К. : Політвидав України, 1965. – 113 с.; Коваль М. В. 

Фашистская политика духовного, морально-политического подавления 

населения Украины и ее крах / М. В. Коваль // Общественно-политическая 

жизнь трудящихся Украины в годы Великой Отечественной войны: Сб. науч. 

трудов. – К. : Наукова думка, 1988. – С. 147–203. 
3
 Шульмейстер Ю. А. Гитлеризм в истории евреев / Шульмейсетр Ю. А. – К. : 

Политиздат Украины, 1990. – 255 с. 
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Звернення до українсько-єврейських відносин, зокрема в період війни, 

були тільки тоді, коли радянська влада відчувала, що може, характеризуючи їх, 

дискредитувати український націоналізм чи сіонізм, ворожі радянському 

режимові
1
. 

У країнах Заходу, зокрема Ізраїлі, на відміну від СРСР, у післявоєнний 

період почалося 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, відділення вивчення Катастрофи Інституту 

сучасного єврейства при Єврейському університеті в Єрусалимі, Інститут 

вивчення Катастрофи при Хайфському університеті, відділення історії 

єврейського народу тощо. 

У 1980–1990 рр. вийшла низка праць таких ізраїльських істориків, як 

А. Абрамович, І. Арад, І. Бауер, Ц. Бахрах, І. Гутман, Ш. Спектор, X. Шацкер та 

інших, в яких вони висвітлили причини нацистського антисемітизму, навели 

статистичні дані, окреслюючи масштаби Геноциду єврейського народу, участь 

євреїв у збройних формуваннях та їхній героїзм. Але ці праці не давали 

відомостей про представників інших національностей, які теж ризикували 

життям, рятуючи євреїв у період Другої світової війни. 

1980 р. в Єрусалимі вийшов збірник свідчень, листів і спогадів євреїв, що 

пережили Голокост, під назвою «Чорна книга»
2
. В ній викривалися злочини 

гітлерівців та висвітлювалися українсько-єврейські відносини в роки Другої 

світової війни, але питання жертовності не порушувалося. 

                                                           
1
 Гура В. К. Соціальні міфи сіонізму: про реальну і ізраїльську дійсність / 

Гура В. К. – К. : Політвидав України, 1982. – 96 с. Клименко Т. Г. Сионизм – 

геноцид в действии / Клименко Т. Г. – Днепропетровск : Промінь, 1986. – 

189 с.; Гольнденберг М. А. Тупики сионизма / Гольнденберг М. А. – Кишинев : 

Картя молдовеняскэ, 1979. – 183 с. 
2
 Гроссман В. И. Черная книга / В. И. Гроссман, И. Эренбург. – Иерусалим : Яд-

Вашем, 1980. – 113 с. 
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Ізраїльські дослідники також вивчали єврейський опір нацизму, зокрема 

вступ євреїв до партизанських угруповань, як спосіб власного порятунку 

(І. Арад
1
), жертовність українських священнослужителів задля порятунку євреїв 

(Д. Левін). Е. Йонес
2
 у монографії описав знищення Янівського гетто на 

Львівщині, діяльність юденратів, знову-таки замовчуючи факти порятунку 

євреїв українцями в цьому регіоні. 

Геноцид євреїв на території Трансністрії описав Ж. Анкель
3
. У контексті 

регіонального сприйняття Голокосту українських євреїв, основою якого стали 

усні свідчення, слід виділити працю «В огне Катастрофы (Шоа) на Украине»
4
. 

Праці ізраїльських учених присвячено лихам євреїв у період війни, там лише 

побіжно наводяться окремі факти порятунку їх місцевим населенням. 

У західноєвропейській і американській історіографії наукові праці 

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

Основною ідеєю було подати євреїв як жертв нацизму. Автори цих праць 

наводять матеріал без аналізу радянських архівних справ (Р. Хілберг, Є. Шварц, 

М. Речестер). Для наступного етапу характерні праці про такі явища війни, як 

колабораціонізм серед місцевих мешканців, життя євреїв у гетто, юденрати 

(наукові дослідження Р. Родес, Ю. Фішер)
5
. Учені починають приділяти значну 

                                                           
1
 Уничтожение евреев СССР в годы немецкой оккупации (1941–1944) / 

Арад И. – Иерусалим : Яд Вашем, 1991. – 424 с. 
2
 Йонес Э. Евреи Львова в годы Второй мировой войны и Катастрофы 

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

«Холокост», 1999. – 488 с. 
3
 Ancel J. Transnistria 1941–1942. The Romanian Mass Murder Campaigns : in 3 

vol. / Ancel J. – Tel-Aviv : The Goldstein Diaspora Reserch Center, 2003. – Vol. 1: 

History and Documents Summaries. – 2003. – 861 p. 
4
 В огне Катастрофы (Шоа) на Украине. Свидетельства евреев – узников 

концлагерей и гетто, участников партизанського движения / Ред.-сост. д-р. 

Пинхас Агмон, д-р Йосиф Маляр. – Акко : Бейт Лохамейха Гетаот, 1998. – 

282 с. 
5
 Фишер Ю. Транснистрия. Забытое кладбище / Фишер Ю. – Одесса : Друк, 

2002. – 128 с.; The Einsatzgruppen Reports. Selections from the Dispatches of the 

Nazi Death Squads' Campaign Against the Jews July 1941 – Juanuary 1943 / Ed. by 

Yi. Arad, Sh. Krakowski, Sh. Spector. – NY: Holocaust Library, 1988 – 168 p.; 
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увагу розповідям очевидців подій, у яких згадується допомога місцевих 

мешканців євреям
1
. 

Науковець М. Дін присвятив низку праць проблемі Голокосту. Він 

проаналізував колабораціонізм місцевого населення та масове знищення 

українських євреїв. Але залишив поза увагою численні факти, коли українці 

рятували євреїв, коли тих переслідували гітлерівці та їхні прибічники
2
. 

У праці К. Беркгофа на основі широкої джерельної бази йдеться про 

гітлерівський окупаційний режим на території України. Так, автор згадує про 

масові антиєврейські акції окупантів та висвітлює, як місцеві українські 

мешканці сприймали антисемітські дії окупаційних військ
3
.  

З 1970-х рр. до сьогодні поширюється ідея ревізіонізму Голокосту. Ці 

риси притаманні 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
4
. А німецькі автори А. Гьотц та 

Х. Зузанне взагалі відхрещуються від незаперечного факту масових убивств 

євреїв, наголошуючи, що гітлерівці не виокремлювали єврейської етнічної 

групи з-поміж інших народів
5
. Таким чином, нівелюючи проблему Голокосту, 

ці вчені викреслюють і таке явище як жертовність, що виявилась у порятунку 

єврейського народу. 

                                                                                                                                                                                                 

Rhodes R. Masters of Death : The SS-Einsatzgruppen and the Іnvention of the 

Holocaust / Rhodes R. – New York : Alfred A. Knopf, 2002. – 334 p. 
1
 Устная история Холокоста // Центр изучения Холокоста. Документы и 

исследования. – Нью-Йорк, 1990. – Т. 3. – С. 11–16. 
2
 Dean M. Collaboration in the Holocaust Crimes of the Local Police in Belorussia 

and Ukraine, 1941–1944 / Dean M. – New York : St. Martin’s Press, 2000. – 241 p.; 

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

1933–1945 / Dean M. – United States : Holocaust Museum, 2008. – 437 p. 
3
 Беркгоф К. Жнива розпачу: Життя і смерть в Україні під нацистською 

владою / Беркгоф К. – К. : Критика, 2011. – 453 с. 
4
 Альтман М. Отрицание Холокоста: история и современные тенденции / 

Альтман М. – М. : Холокост, 2001. – 81 с.  
5
 Bevölkerungsstruktur und Massenmord: neue Dokumente zur deutschen Politik der 

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

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

Rotbuch – Verl., 1991. – 208 р. 
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В українській зарубіжній історіографії висвітлюється проблематика 

Другої світової війни, зокрема діяльність ОУН-УПА
1
. Низка авторів 

присвятили праці Карпатській Україні та звернули увагу на проблематику 

Закерзоння, де проживав певний відсоток єврейства
2
. 

Певні кроки в описанні єврейсько-українських відносин у період 

німецько-радянської війни спромігся зробити зарубіжний український 

дослідник П. Мірчук. Серед багатьох питань, які автор порушує в праці, 

основним є участь українців у порятунку євреїв під час німецької окупації. 

Після здобуття незалежності в Україні змінюються підходи до вивчення 

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

жертовності українського народу в порятунку єврейства. 

В українській історіографії Голокосту, в якій побіжно описуються факти, 

коли українці рятували євреїв, виділяються два основних періоди. 1991–

1994 рр. – регіональні праці, та 1995 р. – по теперішній час – загальні праці. 

Першими з науковців, які долучилися до регіонального вивчення 

катастрофи єврейства, зокрема й до теми українців-рятівників, були 

Я. Сусленський, С. Єлисаветський, Я. Хонігсман, Ю. Ляховицький, 

Д. Стародинський, Я. Камінський, О. Деко, А. Подольский
3
. Так, 

                                                           
1
 Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні / Косик В. – Париж; 

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

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

Париж : Б. в., 1994. – 80 с. 
2
 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 : Культура й 

освіта, 1949. − 96 с.; Стерчо П. Карпато-Українська держава / Стерчо П. – 

Торонто : НТШ, 1965. − 288 с. 
3
 Сусленський Я. М. Справжні герої / Сусленський Я. М. – К. : Україна, 1993. – 

152 с.; Елисаветский С. Бердичевская трагедия / Елисаветский С. – К. : 

УкрНИИНТИ, 1991. – 112 с.; Хонигсман Я. Катастрофа евреев Западной 

Украины / Хонигсман Я. – Львов : Б. и., 1998. – 352 с.; Ляховицкий Ю. Желтая 

Книга / Ляховицкий Ю. – Харьков : Бенсиах, 1994. – С. 13; Стародинский Д. 

Одесское гетто: Воспоминания / Стародинский Д. – Одесса : Хайтех, 1991. – 

112 с.; Каминский Я. И. «Минувшее проходит предо мною…»: Избранное из 

личного архива / лит. запись Г. Л. Малиновой / Каминский Я. И. – Одесса : 
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Я. Сусленський вів десятилітні тяжби щодо визнання митрополита Андрея 

Шептицького праведником народів світу. До 50-річчя вшанування пам’яті 

жертв Бабиного Яру
1
 приурочено низку публікацій, які не тільки нагадали про 

злочини окупаційних військ
2
, а й визначили нові підходи до вивчення 

Голокосту, зокрема, вперше згадано про жертовність українців у порятунку 

євреїв
3
. 

До наступного етапу (1995 р. – донині) в українській історіографії 

вивчення Голокосту євреїв України належать публікації багатьох відомих 

науковців, які в контексті гітлерівських злочинів, скоєних проти єврейства, 

подають факти, що ґрунтуються на спогадах українців-праведників
4
. 

Дослідниця Ж. Ковба, авторка багатьох праць на тему життя українських 

євреїв у період гітлерівської окупації, навела безперечні докази того, що 

українці рятували євреїв
5
. На матеріалах архівних джерел, мемуарів, усних 

свідчень безпосередніх очевидців Ж. Ковба охарактеризувала громадську 

думку та поведінку місцевих мешканців Галичини в період гітлерівського 

                                                                                                                                                                                                 

Аспект, 1995. – 162 с.; Деко О. Кедойшін: Повість-хроніка Шепетівського 

гетто / Деко О. – К. : Б. в, 1995. – 110 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. 
1
 Левитас Ф. Бабий Яр: Страницы трагедии / Ф. Левитас, М. Шимановский. – 

К. : Б. и., 1991. – С. 23–24. 
2
 Коваль В. С. Путь к Бабьему Яру: Немецкий антисемитизм: история, теория, 

политика / Коваль В. С. – К. : Ін-т історії АН УРСР, 1991. – 54 с.; 

Єлисаветський С. Єврей в антифашистському спорі й радянському підпільно-

партизанському русі в Україні / С. Єлисаветський // Український історичний 

журнал, 1995. – № 3. – С. 59–73. 
3
 Коваль М. Нацистський геноцид щодо євреїв та українське населення (1941–

1944) / М. Коваль // УІЖ, 1992. – № 2. – С. 25–33; Подольський А. Нацистський 

геноцид щодо єврейського населення України: дис. … канд. іст. наук: 07.00.05 : 

Етнологія / Подольський Анатолій Юхимович. – К., 1996. – 171 с. 
4
 Левітас Ф. Л. Євреї України в роки другої світової війни : [Текст]: автореф. 

дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.05 : Етнологія / Левітас Ф. Л. – К., 1997. – 33 с. 
5
 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. 

http://www.kby.kiev.ua/book1/articles/art12.html#note67
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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правління. Дослідниця навела й імена українських праведників, убитих за 

допомогу євреям
1
. 

Окремо авторка дослідила ставлення євреїв до Організації українських 

націоналістів, до цього питання побіжно звернувся і Д. Грицько-Цяпка, який 

описав український партизанський рух на Закерзонні
2
. 

Широкомасштабною в дослідженні українсько-єврейських стосунків є 

праця М. Шестопала. Автор на основі фактичного матеріалу розглянув 

співіснування українського та єврейського народів, на підґрунті чого 

спростував міф про український антисемітизм
3
. 

Дослідник проблеми Голокосту євреїв І. Левітас опублікував низку праць, 

у яких не лише висвітлив злочини гітлерівців проти євреїв, а й подав свідчення 

українських праведників, що рятували їх від окупантів
4
. 

У подібному річищі викладено основні ідеї дослідника Катастрофи євреїв 

України А. Подольського
5
. Автор порушує низку важливих питань, таких як 

колаборація на території України, керуючись принципом регіональності, 

окреслює міжетнічні українсько-єврейські стосунки в період війни. 

В. Нахманович опублікував статтю «Буковинський курінь і масові 

розстріли євреїв Києва восени 1941 р.», в якій на основі зіставлення фактів 

зробив висновок, що Буковинський курінь не брав участі в масових розстрілах 

                                                           
1
 Ковба Ж. Людяність у безодні пекла. Поведінка місцевого населення Східної 

Галичини в роки «остаточного розв’язання єврейського питання» / Ковба Ж. – 

Вид. 2, виправ. і доп.. – К. : Б. в., 2000. – 289 c. 
2
 Грицько-Цяпка Д. Партизанськими стежками Закерзоння / Грицько-Цяпка Д. – 

Львів : Логос, 2000. – 283 с. 
3
 Шестопал М. Євреї на Україні / Упоряд. і передм. В. В. Яременка / 

Шестопал М. – К. : МАУП, 2002. – 240 с. 
4
 Левитас И. Праведники Бабьего Яра / Левитас И. – К. : Еврейский совет 

Украины : Фонд «Память Бабьего Яра», 2001. – 256 с.; Левитас И. М . Бабий Яр. 

Спасители и спасенные / Левитас И. М. – К. : Сталь, 2005. – 570 с. 
5
 Проблема колаборації в добу Голокосту на теренах України та Латвії: спроба 

компаративного підходу // Голокост і сучасність. – 2003. – № 5. – С. 2–4; 

Єврейські діти України – жертви Голокосту / ред. А. Подольський, 

Ю. Смілянська, М. Тяглий. – К. : Укр. Центр вивч. історії Голокосту, 2004. – 

56 с. 
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євреїв у Києві 1941 р
1
. В даний контекст вписується й публікація 

О. Гончаренка, в якій автор описав факти, коли українці рятували євреїв від 

гітлерівського переслідування на території Райхскомісаріату «Україна»
2
. 

Протягом останнього десятиліття вийшла низка праць, присвячених 

гітлерівській окупації на території областей та окремих міст України. Автори 

описують злочини гітлерівців, аналізують життя місцевих мешканців у період 

окупації, і лише побіжно згадують про те, як українці рятували євреїв. Так, 

В. Наконечний на основі архівних матеріалів прагне узагальнити відомості про 

злодіяння гітлерівців до єврейського населення Волині та наводить докази того, 

що українці рятували євреїв
3
. Б. Гельман, описуючи Голокост у Криму, надає 

приклади діяльності українських Праведників світу
4
. Праці Б. Пріцкера, 

А. Рейдера, Є. Рибіної-Косової та М. Шитюка
5
 є загальними, автори 

розповідають про Голокост євреїв України, побіжно згадуючи про їх 

порятунок. У книзі про євреїв Миколаївщини
6
 на основі архівних та 

                                                           
1
 Нахманович В. Р. Буковинський курінь і масові розстріли євреїв Києва восени 

1941 р. / В. Р. Нахманович // УІЖ. – 2007. – № 3. – С. 76–97. 
2
 Гончаренко О. М. До питання про участь місцевого населення у порятунку 

євреїв на території Райхскомісаріату Україна (1941–1944 рр.) / 

О. М. Гончаренко // УІЖ. – 2010. – № 1. – С. 128–141. 
3
 Наконечный В. А. На еврейской волне: Статьи на укр. и рус. языках / 

Наконечный В. А. – Луцк : Надстырье, 2006. – 180 с. 
4
 Гельман Б. Причина смерти – расстрел. Холокост в Севастополе / Гельман Б. – 

Севастополь : Экспресс-печать, 2004. – 182 с. 
5
 Прицкер Б. Я. Винницкие мстители. Холокост. Вервольф и блюстители / 

Прицкер Б. Я. – Винница : Винницкая областная типография, 2010. – 128 с.; 

Рейдер А. Еврейская община Закарпатья. XX век: События, судьбы, 

документы / Рейдер А. – Ужгород : В. Падяка, 2004. – 192 с.; Рыбина-

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

очевидцев. Документы / Рыбина-Косова Е. Ф. – К. : Поэзия, 2012. – 112 с.; 

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

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

Миколаїв : Б. в., 2008. – 153 с. 
6
 Судьбы евреев Николаевщины в период Великой Отечественной войны 1941–

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

408 с. 
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статистичних даних відображено злочинну сутність окупантів щодо євреїв 

даного регіону і лише фрагментарно окреслено жертовність українців. 

У співавторстві В. В’ятровича та В. Бірчака зроблено спробу ширше 

підійти до участі в порятунку євреїв українських священнослужителів, зокрема, 

висвітлено жертовність Омеляна Ковча
1
. 

Отже, в сучасній українській історіографії простежується чітке 

відмежування від радянських усталених штампів. Розсекречення архівів 

вилилось у глобальне переосмислення українського націоналістичного руху, 

розширило базу вивчення Голокосту євреїв та розгляд українсько-єврейських 

стосунків у період гітлерівської окупації України. 

Російська історіографія повторює сформовані ще за радянської доби 

концепції про події в роки гітлерівської окупації, а певне переосмислення 

відбулося тільки на початку ХХІ ст.
2
 

Питання Голокосту стало об’єктом політичних маніпуляцій та 

пропаганди проти представників національних рухів у країнах колишнього 

СРСР. Наприклад, Л. Млєчін
3
 писав про колабораціонізм у роки війни, зокрема 

про українців, які нібито допомагали гітлерівцям вирішувати «єврейське 

питання». Автор зосереджується на значному масиві звинувачень українців у 

потуранні нацистам і відкрито ігнорує численні факти порятунку євреїв серед 

українських місцевих мешканців, зокрема й священиків різних конфесій, що 

надавали сприятливі для євреїв настанови парафіянам. 

                                                           
1
 В’ятрович В. М. Життя і смерть священника Омеляна Ковча / Комітет із 

вшанування пам’яті Блаженного Священномученика Омеляна Ковча / 

В’ятрович В. М. – Львів : Часопис, 2014. – 40 с. 
2
 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. 
3
 Млечин Л. М. Нож в спину. История предательства / Млечин Л. М. – М. : 

Центрполиграф, 2014. – 349 с. 
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А. Дюков та С. Дробязко
1
 безапеляційно стверджують, що українське 

місцеве населення, зокрема бійці УПА, керуючись антисемітськими ідеями, 

допомагало гітлерівцям знищувати євреїв. 

Таким чином, як бачимо, попри значний масив історіографічного 

доробку, в якому висвітлюється Голокост, таке явище, як жертовність 

українського народу в порятунку євреїв, досі не було предметом спеціального 

вивчення. 

 

1.2. Джерельна база 

 

Джерельні матеріали, використані для написання дисертації, поділяються 

на діловодні, судово-слідчі, джерела особового походження та інформаційні 

повідомлення в періодиці. 

Діловодні джерела представлено в архівних фондах Державного архіву 

Київської області (далі – Держархів Київської обл.), Центрального державного 

архіву вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України), 

Центрального державного архіву громадських об’єднань України (далі – 

ЦДАГО України), Державного архіву Львівської області (далі – Держархів 

Львівської обл.), Центрального державного історичного архіву України, 

м. Львів (далі – ЦДІАЛ України) та Галузевого державного архіву Служби 

безпеки України (далі – ГДА СБУ). 

В Держархіві Київської обл. зберігаються документи німецької 

адміністрації, які свідчать про діяльність гітлерівців щодо виявлення євреїв. Ці 

документи найширше представлено у фондах П-4 (Документальні матеріали 
                                                           
1
 Дюков А. Р. Второстепенный враг. ОУН, УПА и решение «еврейского 

вопроса» Фонд «Историческая память» / Дюков А. Р. – 2-е изд. испр. и доп.. – 

М. : Фонд «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. 
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про підпільно-партизанську діяльність у період тимчасової німецько-

фашистської окупації міста Києва та області), Р-2412 (Музей-архів переходової 

доби), Р-2215 (Максиловична сільська управа Хабенського району Київської 

області). 

Більшість документів містять інформацію про роботу окупаційної влади з 

виявлення євреїв серед місцевих мешканців. Гітлерівці шукали переписи 

населення за національними ознаками та метрики про хрещення. Окрім цієї 

інформації, в документах містяться матеріали про примусове вивезення 

цивільних на роботу до Німеччини, масові грабунки та розстріли тощо. 

Завдяки цьому джерельному масиву можна простежити, що значну 

частину євреїв упродовж 1941–1943 рр. було знищено, але гітлерівська влада й 

далі розшукувала євреїв, їхніх дітей та рідних. Ці пошуки тривали, оскільки 

гітлерівці знали, що українці переховують євреїв. 

Зазначений джерельний масив віддзеркалює процеси в період окупації 

міста Києва та Київської обл. 

Архівні матеріали ЦДАВО України представлено фондами КМФ-8 

(Колекція мікрофотокопій документів німецько-фашистської окупаційної 

адміністрації і командування вермахту, що діяли на тимчасово окупованих 

східних територіях), 54 (Український Центральний Комітет м. Краків), 3206 

(Райхскомісар України), 3833 (Краєвий провід організації українських 

націоналістів на західних українських землях), 3836 (З’єднання західних груп 

Української повстанчої армії («УПА-Захід»), 4620 (Колекція документів з 

історії Великої Вітчизняної війни), 4465 (Колекція документальних матеріалів 

українських емігрантських націоналістичних установ, організацій та осіб). 

У фонді КМФ-8 є дані про невизнаного праведника світу митрополита 

Андрея Шептицького та голову Української Національної Ради професора 

Миколу Величківського, який теж допомагав євреям. У документах цього 

архіву є інформація, що розкриває ставлення Ватикану та підвідомчої йому 

УГКЦ до нацистського режиму. Матеріали, що стосуються діяльності 

Українського Центрального Комітету, який поліпшував умови життя не лише 
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українців, а й українських євреїв, зібрано у фонді 54. У фонді 3206 – переважно 

накази та розпорядження окупаційної влади, зокрема є список українців, 

страчених за допомогу євреям. Фонд 3833 містить звернення митрополита 

Андрея Шептицького до українських єпископів з приводу нападу гітлерівських 

військ. Фонди 3836, 4620та 4465 представлено показами свідків про масове 

знищення населення (переважно єврейського) міста Києва та Київської обл., 

зокрема в Бабиному Яру
1
, оголошення німецької окупаційної влади тощо. 

Архівні матеріали ЦДАГО України періоду нацистської окупації 

представлено значним масивом документів радянських підпільних організацій, 

груп розвідки та свідченнями місцевих мешканців. Значну інформаційну 

цінність мають німецькі трофейні документи, адже в них зібрано дані про 

непокору українців окупаційній владі, що опосередковано стосується допомоги 

українців євреям. 

Загалом більшість матеріалів зображує ситуацію, яка склалася на 

території Райхскомісаріату «Україна», а саме: адміністративний поділ, 

створення численних гетто та концтаборів, рівень життя місцевих мешканців, 

злочини гітлерівців проти цивільного населення, зокрема масові страти євреїв. 

У фонді Центрального комітету комуністичної партії України (Ф. 1), 

Колекції документів з історії Комуністичної партії України в період Великої 

Вітчизняної війни (Ф. 57), Комісії з історії Великої Вітчизняної війни при 

Академії наук УРСР (Ф. 166) є свідчення про те, як гітлерівці знищували євреїв, 

а також побіжні згадки про жертовність українців у порятунку євреїв. 

Значний масив інформації, що потрапляв до органів держбезпеки СРСР – 

це донесення та свідчення пересічних мешканців УРСР, тому виділяючи цю 

інформативну базу як носій емоційного суб’єктивізму, слід верифікувати її з 

іншими джерелами. 

                                                           
1
 Бабий Яр: человек, власть, история. Документы и материалы : В 5 кн. – Кн. 1. 

Историческая топография. Хронология событий / Сост. Т. Евстафьева, 

В. Нахманович. – К. : Внешторгиздат, 2004. – 597 с. 
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Архівні фонди Держархіву Львівської обл. містять матеріали вищих 

органів управління окупованих територій, де є циркуляри, інструкції, накази 

генерального губернатора дистрикту «Галичина», листування, яке віддзеркалює 

основні напрями окупаційної політики в регіоні, організацію поліції, 

мобілізацію населення на роботу до Німеччини, формування стрілецької 

добровольчої української дивізії «Галичина», створення гетто (фонд Р-35). 

Документи фонду містять дані про кількість населених пунктів, установ, 

організацій, підприємств, державних маєтків; кількість та національний склад 

населення, інформаційні дані про примусово вивезених на роботу до 

Німеччини, кількість працівників губернаторства, службовців, учителів. У 

складі фонду є також листівки, оголошення, відозви, плакати нацистської 

окупаційної влади, статті, що розширюють коло джерел для вивчення періоду 

нацистської окупації Галичини. 

У фонді Р-24 збереглися циркуляри, розпорядження губернаторства, 

староств із різних питань реалізації окупаційної політики, у яких наводяться й 

численні факти про умови життя галичан під час нацистської окупації. 

Документи фонду (звіти, листування) віддзеркалюють також діяльність 

Українського допомогового комітету (далі – УДК), організації, що допомагала 

цивільним та військовополоненим. У справах фонду є відомості про склад 

населення (за результатами перепису, який нацистська влада провела 1942 р.); 

документи стосовно підтвердження належності осіб до етнічних німців, 

райхсдойче; списки особового складу сільських, міських управ, староств. Серед 

документів Стрийського окружного староства, що зберігаються у фонді Р-1952, 

є листування щодо створення гетто, мобілізації робочої сили до Німеччини, 

перелік установ та їхніх керівників. Циркуляри, інструкції, вказівки, штатні 

розписи та структура Дрогобицького староства. Досить показові справи про 

покарання українців за переховування євреїв. 

У документах фонду Р-58 зафіксовано директивні вказівки генерального 

губернаторства щодо структури та організаційних засад поліції, вміщені 

відомості про національний склад мешканців м. Львова, листування стосовно 
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прописки та виписки, розшуку громадян єврейської національності. Про стан 

судочинства на Галичині під час нацистської окупації свідчать документи й 

матеріали, що збереглись у фонді Р-77. 

Архівні матеріали ЦДІАЛ України представлено фондом 201, в якому 

міститься інформація про українські етнічні межі та людей, що заселяють ці 

території, добровільне хрещення євреїв, заклики митрополита Андрея 

Шептицького до українців дотримуватися Божих заповідей та не піддаватися на 

провокації тощо
1
. 

Судово-слідчі документи, представлено фондами ГДА СБУ та збірниками 

документів
2
. Особливо цінні документи з фонду Слідчої частини МГБ та 

Слідчого відділу КДБ (Ф. 7). Документи переважно стосуються судово-слідчої 

діяльності та розкриття політично-економічних злочинів у контексті 

колабораціонізму. Увагу слідчих було прикуто до антирадянської діяльності в 

роки війни, а саме: співпраці з окупантами, вивезення мешканців на примусові 

роботи до Німеччини, розстріли людей. У протоколах допитів можна віднайти 

згадки про те, що євреям допомагали не лише цивільні українські мешканці, а й 

ті, що перебували на адміністративних посадах окупаційної влади. Але, 

зважаючи на механізм терору радянської влади, затримані намагалися якомога 

                                                           
1
 Митрополит Андрей Шептицький у документах радянських органів державної 

безпеки (1939–1944 рр.). – К. : Українська Видавнича Спілка, 2005. – 480 с.; 

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали 1941–1944 / Упоряд. 

Ж. Ковба. – К. : Дух і Літера, 2003. – 313 с.; Митрополит Андрей Шептицький. 

Життя і діяльність. Документи і матеріали. 1899–1944. Церква і суспільне 

питання. Пастирське вчення та діяльність : У 2 т. – Львів : Місіонер, 1998. – 

Т. ІІ. – Кн. 1. – 1998. – 571 с. 
2
 Анатомия агрессии. Новые документы о военных целях фашистского 

германского империализма во Второй мировой войне / : [пер. с нем. 

Л. А. Зактрегер и др.; ред. В. В. Размеров]. – М. : Прогресс, 1975. – 319 с.; 

Історія застерігає: трофейні документи про злочини німецько-фашистських 

загарбників та їхніх посібників на тимчасово окупованій території України в 

роки Великої Вітчизняної війни / : [кер. кол. упоряд. В. М. Немятий]. – К. : 

Політвидав України, 1986. – 264 с.; Київ у дні нацистської навали. За 

документами радянських спецслужб / : [О. Є. Лисенко відп. ред.; упорядн.: 
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менше говорити про діяльність у період війни
1
. Судово-слідчі документи цінні 

тим, що в них зібрано матеріали допитів безпосередніх свідків тих подій, які в 

                                                           

Т. В. Вронська та ін.]. – К. – Львів : Б. в., 2003. – 527 с.; Киевщина в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945. Сборник документов / [сост. Ф. 

Ильин, М. Коломойский, О. Кременчугская-Мурат, В. Левин, П. Овчаренко, Я. 

Панин; П. Тронько (ред.)]. – К. : Киевское областное книжно-газетное 

издательство, 1963. – 736 с. Німецько-фашистський окупаційний режим на 

Україні 1941–1944 рр.: Збірник документів і матеріалів / : [упоряд. А. А. Батюк, 

І. Л. Бутич, П. М. Кострига та ін.]. – К. : Держполітвидав, 1963. – 488 с.; 

Преступные цели гитлеровской Германии в войне против Советского Союза: 

Документы, материалы / : [П. А. Жилина (ред.)]; Ин-т военной истории. – М. : 

Воениздат, 1987. – 301 с.; Совершенно секретно! Только для командования. 

Стратегия фашистской Германии в войне против СССР. Документы и 

материалы / : [сост. В. И. Дашичев]. – М. : Прогресс, 1967. – 752 с.; Советская 

Украина в годы Великой Отечественной войны 1941–1945: документы и 

материалы : В 3 т. / глав. ред. кол.: В. И. Юрчук и др. – К. : Наукова думка, 

1980. – Т. 1. Украинская ССР в первый период Великой Отечественной войны 

(22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г.). – 1980. – 555 с.; Советская Украина в 

годы Великой Отечественной войны. 1941–1945: документы и материалы : В 

3 т. – К. : Наукова думка, 1985. – Т. 1. Украинская ССР в первый период 

Великой Отечественной войны (22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г.) / сост. 

Д. Ф. Григорович (рук.) и др.; редкол.: В. И. Юрчук (гл.) и др. – [Изд. 2-е, 

доп.]. – 1985. – 518 с.; СС в действии. Документы о преступлениях СС / [под 

ред. М. Ю. Рагинского]. – М. : Изд-во иностр. лит., 1960. – 675 с.; Преступные 

цели – преступные средства. Документы об оккупационной политике 

фашистской Германии на территории СССР (1941–1944 гг.) / [сост. 

Г. Ф. Заставенко и др.; под общ. ред. Е. А. Болтина и Г. А. Белова]. – [3-е 

изд.]. – М. : Экономика, 1985. – 328 с.; Україна у Другій світовій війні у 

документах: Збірник німецьких архівних матеріалів (1941–1945) / Упоряд. і 

передмова В. Косика. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича 

НАН України, 1997. – Т. 1. – 1997. – 384 с.; Т. 2. – 1998. – 384 с.; Т. 3. – 1999. – 

382 с.; Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник 

документів і матеріалів / За заг. ред. А. Коцура, Н. В. Терес. – К. – Чернівці : 

Книги-XXI, 2008. – 1100 с.; Документи і матеріали з історії Організації 

Українських Націоналістів / редкол.: В. Верига та ін. – Т. 10. – Ч. 2: Газета 

«Українське Слово» 1941 року / : [упоряд. : О. Кучерук]. – К. : Вид-во ім. 

О. Теліги, 2004. – 304 с.; Бабий Яр: человек, власть, история. Документы и 

материалы : В 5 кн. – Кн. 1. Историческая топография. Хронология событий : 

[Электронный ресурс] / сост.: Татьяна Евстафьева, Виталий Нахманович. – 

Режим доступа : http://www.kby.kiev.ua/book1/ – 06.03.2012; Память Бабьего 

Яра: Воспоминания. Документы / [автор-сост. И. М. Левитас]. – К. : Еврейский 

совет Украины, 2001. – 256 с.; Історія державної служби в Україні : У 5 т. / відп. 

ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій; редкол.: С. В. Кульчицький та ін.; упоряд.: 



29 

силу тиранічного режиму давали правдиві свідчення, оскільки це видно з 

перехресних допитів. 

До цієї групи слід віднести матеріали праведництва з фонду «Пам’ять 

жертв фашизму в Україні» при Товаристві єврейської культури України та 

документи електронного ресурсу пошукового центру «Яд Вашем» у Єрусалимі 

(Ізраїль). Тут містяться розповіді про жертовність українців, котрі ризикували 

життям заради допомоги євреям, на яких чекала смерть від гітлерівських 

окупантів. Матеріали праведництва є високо надійним джерелом, оскільки самі 

праведники, врятовані та свідки фактів жертовництва підлягали перехресному 

допиту. Ці розслідування вела спеціальна комісія при «Яд Вашем», яка 

перевіряла всі факти та надавала дозвіл на визнання рятівника праведником 

народів світу. 

У даній ситуації існує проблема, яка полягає в багатьох неточностях при 

складанні списку українських праведників світу. У списку праведників в «Яд-

Вашем» є критерії етнічної належності та територіального проживання 

праведників, але вони не завжди відповідають дійсності. 

До джерел особового походження належать мемуари С. Борового, 

А. Бринського, П. Вершигори, М. Лева, Ц. Любеткіної, Г. Пікера, Л. Рожецкіна, 

Ю. Собесяки, Д. Стародинського, Ю. Шульмейстера та інші. 

Мемуари С. Борового, скажімо, присвячено загибелі одеського єврейства 

в роки війни
1
, в контексті теми Лев Рожецкін описує своє бачення як 

мешканець одеського гетто
2
. До одеського гетто було прикуто і увагу 

Д. Стародинського, який розповів про закарбовані в пам’яті злочини 

гітлерівців. Так, вони примушували живою колоною розміновувати поля, 

                                                                                                                                                                                                 

Г. В. Боряк (кер. кол. упоряд.), Л. Я. Демченко, Р. Б. Воробей. Голов. упр. держ. 

служби України; Ін-т історії НАН України. – К. : Ніка-Центр, 2009. – Т. 5. 

Документи і матеріали. – Кн. 1. 1914–1991. – 2009. – 824 с. 
1
 Воспоминания / С. Боровой : [Вступ. ст. М. Соколянского ; Примеч. и 

биоблиогр. коммент. В. Кельнера]. – М. : Иерусалим: Евр. ун-т в Москве, 

1993. – 383 c. 
2
 Рожецкин Л. С. Позднее эхо. Поэма / Под общей ред. Неверова И. М. / 

Рожецкин Л. С. – Одесса : Весть, 1993. – 176 с. 
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працювати на непосильних роботах. Кульмінацією розповідей є те, як автора 

врятував від страти українець
1
. 

У збірнику документів «Преступные цели – преступные средства»
2
 

документи віддзеркалюють масові вбивства, знущання з мешканців окупованих 

територій, зокрема євреїв, яких не виділяють з-поміж «радянських громадян». 

Про порятунок євреїв побіжно розповів А. Бринський, що був 

командармом у партизанському загоні. Також він згадав про євреїв, які, знаючи 

свою долю, не хотіли миритися з нею, боролися в лавах партизан, 

відвойовуючи свободу
3
. 

М. Лев досить детально описав життя в концтаборі для 

військовополонених
4
, продовжуючи тему, Ц. Любеткіна – учасниця повстання у 

Варшавському гетто – описала психологічний стан євреїв у гетто, їхню 

приреченість на смерть та жагу до життя
5
. 

Дослідник А. Кузнєцов на основі спогадів Діни Пронічевої розповів про 

гітлерівську окупацію Києва та про масові страти в Бабиному Яру
6
. 

Документи і матеріали з історії ОУН-УПА, зібрані в серії книг «Літопис 

УПА», проливають світло на факти, що замовчувались як за часів Радянського 

Союзу, так і згодом, вони є закритими в архівах Росії. Літопис УПА базується 

на документах і матеріалах, зібраних в архіві Закордонного представництва 

Української головної визвольної ради, міських та обласних архівах України, а 

також німецьких, польських, чеських і словацьких архівах. Особливо цікаві 

спогади бійців УПА, котрі описують, як вони з побратимами-євреями боролися 

                                                           
1
 Стародинский Д. З. Одесское гетто... – 116 с. 
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Спогади партизана / Бринський А. П. – Кн. 2. – Літ. запис Б. Є. Пильника : [Пер. 

з рос. А. В. Кудрицького]. – К. : Політвидав України, 1978. – 374 с. 
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 Лев М. Партизанские тропы / Лев М. – М. : Советский писатель, 1958. – 270 с. 

5
 Любеткин Ц. В дни гибели и восстания / Любеткин Ц. – Израиль : 

Библиотека – Алия, 1982. – 294 с. 
6
 Кузнецов А. Бабий Яр : Роман-документ / Кузнецов А. – Изд. 2. – М. : Посев, 

1973. – 59 с. 



31 

за незалежність Батьківщини. Євреї-лікарі завжди були в пошані серед упівців, 

оскільки рятували їм життя
1
. До свідчень німецьких окупантів можна віднести 

мемуари А. Шпеєра
2
. Голова нацистської пропаганди детально описав свою 

службу в Гітлера, а злочини проти людства, наприклад, масові страти євреїв, 

виправдовував наказами, які потрібно було виконувати. 

Рівень достовірності цієї групи джерел, звичайно, нижчий, ніж в архівних 

матеріалів. Спогади хибують на суб’єктивність, упередженість, замовчування 

неприємних моментів чи вчинків і перебільшення ролі інших, насправді 

несуттєвих подій. Проте саме вони здатні оживити сухий архівний матеріал, 

розкрити нові обриси проблем, зрозуміти мотиви людей, якими вони 

керувалися в тих чи інших ситуаціях, а інколи й відновити ланцюг подій, 

розірваний браком інформації в інших джерелах. 

Роль УГКЦ та постаті митрополита Андрея Шептицького в роки 

німецької окупації представлено опублікованими записами послань, листами 

митрополита, актами Митрополичого Ординаріяту з часів німецької окупації 

Східної Галичини (1941–1944). Проаналізовано документи радянських 

спецслужб, які збирали матеріали про життя і діяльність митрополита Андрея 

Шептицького та методами політичних репресій намагалися ліквідувати 

Українську греко-католицьку церкву. 

Значну частину джерел, використаних у дослідженні, становить 

періодика. Найбільше матеріалів нашої теми вміщено в пресі націоналістичного 

походження: «Нова Свобода», «Краківські вісті», «Українське слово», 

«Літаври». Так, газета «Нова Свобода» з 1938 по 1939 рр. була найвпливовішим 

часописом Карпатської України, який не лише віддзеркалював події 

українського державотворення, а й одним із перших подав інформацію про 

євреїв, що тікали з Угорщини, та злочини, нацистських катів проти цієї етнічної 

                                                           
1
 Бак Т. Медична опіка в УПА на Рівненщині (1943–1944 рр.) / Т. Бак // Літопис 

УПА. – Т. 32. – Львів, 2001. – С. 421. 
2
 Speer A. Inside the Third Reich / Speer A. – New York : Avon, 1971. – 712 p.; 

Lochner L. The Goebbels diaries / Lochner L. – New York : Popular library, 1948. – 

577 p. 
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групи. В газеті говориться про допомогу, яку українська влада Карпатської 

України надала євреям, що зазнали утисків від нацистської влади Угорщини. 

Такі українські видання, як «Українське слово», «Літаври» порушували тему 

злочинів гітлерівської влади досить опосередковано. Так, газета «Краківські 

вісті» агітувала українське населення допомагати один одному, особливо 

опікуватися про дітей сиріт. На шпальтах немає жодного слова про євреїв, але 

не важко здогадатися, що йшлося саме про них. Тисячі єврейських дітей батьки 

віддали в українські сім’ї, адже самі були не в змозі врятувати їх від смерті, яку 

несли гітлерівці. 

Періодика, залежно від рівня тиску на видавництво, варіювалася 

заангажованістю та звуженістю в поданні матеріалу. Загалом вона містила 

розпорядження органів влади, оголошення та статті про ситуацію в містах. 

Попри недоліки, преса мала значний вплив на громадсько-політичну думку. 

Отже, аналіз історіографії дає підстави вважати, що на сьогодні немає 

загальної праці на вказану тему, але джерельна база і доступна тепер українська 

еміграційна періодика дають достатньо можливостей для ґрунтовного і 

всебічного дослідження того, як українці рятували євреїв. На особливу увагу 

заслуговують матеріали фонду «Пам’ять жертв фашизму в Україні» при 

товаристві єврейської культури України та документи електронного ресурсу 

пошукового центру «Яд Вашем» у Єрусалимі (Ізраїль). У надійності даних 

джерел не виникає сумнівів, адже кожен факт жертовництва перевірявся. 

Судово-слідчі документи передбачалися для службового користування та 

містять інформацію про загальний стан на окупованих територіях, інформацію 

про страти місцевих мешканців, зокрема українців за надання допомоги євреям. 

Мемуари та періодика мають значну інформаційну цінність, однак містять 

низку недоліків. Так, мемуари хибують на суб’єктивізм, а публікації в пресі, 

будучи джерелом суцільної пропаганди, загалом не завжди відповідали реаліям. 

Тому ці джерела підлягають верифікації. 
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РОЗДІЛ 2 

 

ПРОЯВ УКРАЇНСЬКОЇ ЖЕРТОВНОСТІ ЩОДО ЄВРЕЙСТВА 

В ПЕРШИЙ ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

(ПОЧАТОК 1939 – 22 ЧЕРВНЯ 1941 рр.) 

 

2.1. Ідеологія нацизму щодо єврейської проблеми та її вирішення на 

українських землях 

 

Нападаючи на СРСР, Гітлер ставив дві основні мети – завоювати 

життєвий простір та поневолити народи, що жили на окупованих територіях. 

Знищення єврейства як втілення більшовизму, ворожого Німеччині, стало 

тільки прикриттям основних цілей, серед яких не останнє місце посідало 

володіння чорноземами України. Гітлерівці, висуваючи антибільшовицькі та 

антисемітські ідеї, прагнули пояснити майбутні репресії над мирним 

населенням, зокрема України. Напередодні нападу (весна – літо 1941 р.) 

німецьке командування видало низку наказів, що виправдовували будь-які дії 

окупантів. Так, вийшов наказ «Про військову юрисдикцію в зоні впровадження 

плану «Барбаросса» від 13 травня 1941 р., «Про заходи боротьби проти 

більшовицьких агітаторів, партизан та євреїв» від 19 травня 1941 р., 

«Директива про поводження з політичними комісарами» від 6 червня 1941 р. 

Головною особливістю цих документів було те, що євреїв поставили в один ряд 

з потенційними противниками майбутнього окупаційного режиму, що вже 

ставило під сумнів існування єврейського етносу
1
. 

20 січня 1941 р. вийшов документ, обов’язковий для всіх євреїв 

окупованих територій, незалежно від їхнього підданства. В ньому 

конкретизувалося, що євреями слід вважати всіх, хто за чоловічою або 

жіночою лінією мав одного з предків – єврея, зокрема й жінок, котрі вийшли 

                                                           
1
 Судьбы евреев Николаевщины... – С. 56–57. 
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заміж за осіб іншої національності. Окрім тих, хто сповідував іудаїзм, євреями 

вважалися представники різних сект, євреї-християни (православні, католики, 

протестанти) незалежно від того, коли вони перейшли до сповідання цих 

релігій і, нарешті, євреї-атеїсти
1
. Тож переважав генетичний, а не 

віросповідний підхід. 

Ймовірно, вони передчували спроби терміново змінити віру чи створити 

родину з представниками іншої національності, й прагнули покладатися на 

більш надійні, за їхньою версією, антропологічні ознаки. 

Також на селі євреї господарювали й завдяки цьому зблизилися з 

українством, сприймаючи, а з часом і вважаючи за рідну, українську мову, 

культуру та духовність. Православ’я теж відіграло свою роль, частими були 

змішані українсько-єврейські шлюби, що було одним із багатьох чинників, які 

дали поштовх до братніх взаємин між народами
2
. Щодо обізнаності, то 

гітлерівська влада була проінформована принаймні про те, що серед лікарів 

певну кількість становили євреї, і для їх розшуку видала наказ: «Усі лікарі і 

медичні робітники України повинні зареєструватися за загальних і власних 

інтересів. За розпорядженням Райхскомісаріату України, реєстрація медичного 

персоналу має відбуватися за допомогою відділів Охорони Здоров’я і Біржі 

Праці»
3
. 

СС почало з того, що перевіряли посвідки праці за місцем роботи. Тих, 

кому на ці документи не поставили печать, негайно забирали до концтаборів. 

Євреї вірили, що якщо хтось із них, має печатку, він залишиться живим
4
. Однак 

це була тільки підготовка до ідентифікації єврейства з-поміж інших мешканців.  

На території України жила велика частина єврейства. Так, за переписом 

населення від 1939 р. в Україні налічувалося 2,7 млн. євреїв. У містах євреї 

                                                           
1
 Про злочинства, заподіяні німецько-румунськнми загарбниками в м. Одеса і 

районах Одеської області. – К. : Б. в., 1944. – С. 8. 
2
 Селешко М. Вінниця: Спомини перекладача Комісії дослідів злочинів НКВД в 

1937–1938 / Селешко М. – Нью-Йорк : Фундація ім. Ольжича, 1991. – С. 87. 
3
 Держархів Київської обл., ф. Р-2215, оп. 1, спр. 15, арк. 81. 

4
 ЦДАВО України, ф. 4620, оп. 3, спр. 289, арк. 39. 
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відмежовувались від українців, що було пов’язано з низкою чинників, 

основним з яких була ментальність міських мешканців. 

Незважаючи на таку кількість єврейства на території України, радянська 

влада замовчувала численні факти переслідування його представників. 

Інформація про полювання гітлерівців на євреїв надходила радянській верхівці 

від контррозвідки та біженців, але ніяких заходів, навіть інформаційно-

агітаційних, радянська влада не вжила
1
. 

У газеті «Правда» за 1941 р., було опубліковано лише одне повідомлення, 

й то з посиланням на газету «America Mercury», де містилися спогади Гансона 

Хабе. Він як військовополонений розповідав: «Єврейське населення в містах... 

заганяється в гетто, а в сільських місцевостях – в концентраційні табори... всі 

запаси товарів підлягають реквізиції і їх пропонується здавати в найближчі 

склади конфіскованого»
2
. Але в цих спогадах не було жодного слова про 

численні розстріли мирних євреїв, газові камери й вивезення людей на каторжні 

роботи до Німеччини. 

Українські євреї перебували в повному інформаційному вакуумі, 

сприймаючи окупантів як народ з розвиненою культурою, адже учасники 

Першої світової війни пам’ятали поведінку німців, завжди контрольовану 

чинниками моралі. Тим паче, що німецькі колоністи більш як сто років мирно 

співмешкали на південно-українських територіях як з українським, так і з 

єврейським населенням. Зміну влади в Німеччині, коли державу очолив            

А. Гітлер, враховано не було. 

Гітлер розумів, що після початку війни (22 червня 1941 р.) з Радянським 

Союзом план «Бліцкриг», вважався найвдалішою формою завоювання, і на 

більшості території України гітлерівські війська досягли успіху. Група армій 

«Південь» стрімко просувалася територією України, в перші дні війни було 

                                                           
1
 Арад И. Катастрофа евреев на оккупированных территориях Советского 

Союза (1941–1945) / Арад И. – Д. : Ткума; Д. : Лира ЛТД; М. : Холокост, 2007. – 

С. 137. 
2
 Американский журнал о секретных инструкциях германского верховного 

командования // Правда. – № 203. – 24 июля 1941. – С. 2. 
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захоплено: 25 червня і 29 червня західні міста України, Луцьк і Рівне, 30 червня 

Львів, 8 липня Проскурів (Хмельницький). За невеликий проміжок часу було 

окуповано Житомир, Білу Церкву, Вінницю. Після переломної битви за 

території центрально-західного регіону гітлерівці відкрили собі шлях на 

Кіровоград, Кривий Ріг, Миколаїв, Херсон, Черкаси. 19 вересня німці ввійшли в 

Київ, до кінця цього місяця вермахт повністю окупував усю центральну 

Україну. 

З наступом німецьких військ у в’язницях НКВС масово винищували 

в’язнів
1
, щоб вони не перейшли на бік ворога, 27 червня 1941 р., легітимною 

стала політика випаленої землі
2
. 

Після нападу Гітлера на Радянський Союз винищення євреїв стало одним 

із найважливіших завдань окупаційної влади. З завоюванням України, для 

розподілу сфер впливу з липня 1941 р. в Берліні діяло міністерство у справах 

окупованих областей (Східне міністерство на чолі з імперським міністром 

Альфредом Розенбергом), яке складалося з двох департаментів: у справах 

України і у справах Прибалтики)
3
. 

Департамент у справах України поділявся на 7 управлінь: політичного 

(голова – Ліберман); економічного (Шлоттерер); технічного (Ф. Шютце); 

адміністративного (Рунге); кадрового (Сенвіц); культури (невідомо); преси та 

пропаганди (Кранц)
4
. 

Землі які підпадали під юрисдикцію Радянського Союзу, але перейшли 

під владу німців, поділялися на два райхскомісаріати «Остланд» і «Україна»
5
. 

У свою чергу територію України було поділено на 5 частин. Найбільшим 

був Райхскомісаріат «Україна», східні території підпали під пряме німецьке 

                                                           
1
 Кулаковський П. Розстріляні на початку війни / П. Кулаковський // З архівів 

ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – № 1 (1). – К., 1994. – С. 192. 
2
 Moscoff W. The Bread of Aflliction: The Food Supply in the USSR during World 

War II / Moscoff W. – Cambridge : University Press, Aug 8, 2002. – 36 p. 
3
 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 22, спр. 33, арк. 1. 

4
 Там само, арк. 2. 

5
 Там само, арк. 1. 
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військове командування, Галичина ввійшла до Генерал-Губернаторства

, Одесу 

окупували війська Румунії, а Карпатською Україною й далі володіла Угорщина. 

Німецьку цивільну адміністрацію об’єднував райхскомісар, який мав усю 

повноту влади і був підзвітний лише «фюреру» та Розенбергу
1
. 

Еріх Кох керував Райхскомісаріатом «Україна»
2
, поділеним на 6 

генеральних округів (Generalbezirke), які очолювали генеральні комісари: 

«Волинь-Поділля» з центром у Луцьку (25 гебітів) – обергрупенфюрер СА 

Генріх Шене; «Житомир» (26 гебітів) – президент урядової управи Курт Клем, а 

з 1942 р. правив бригаденфюрер СС Ернст Лайзер; «Київ» (13 гебітів) – 

гаумсляйтер Вальдемар Магунія (Аккерман); «Миколаїв» (15 гебітів) – 

обергрупенфюрер НСФК Евальд Оперман; «Дніпропетровськ» –

обербефельсгабер НСДАП (НСРПН) Клаус Зельцнер; «Крим» із центром у 

Мелітополі (5 гебітів) – гауляйтер Альфред Фравенфельд. Генеральний округ 

«Крим» був представлений як напівокруг, який мав назву Таврія, і не 

охоплював Криму повністю
3
. 

На окупованій території України німці встановили чотириступеневий 

адміністративно-територіальний поділ: 1) генеральні округи; 2) області, округи 

або райони; 3) сільські общини чи повіти; 4) села та інші невеликі населені 

пункти
4
.  

Кожний генеральний округ ділився на 20–30 районів з населенням від 150 

до 200 тис. чол.
5
 Гебіти складалися з 2–12 районів, котрі територіально 

збігалися з колишніми радянськими районами, на чолі з гебіткомісарами. 

                                                           

Поза райхскомісаріатом залишалися самостійні Білостокський округ та 

м. Львів з прилеглою до нього областю, названий дистриктом «Галичина», до 

складу якого включено міста Станіслав і Тернопіль. Також було виділено 

самостійний Лембергський військовий округ, яким керував колишній 

комендант Краківського округу Гемлер (ЦДАГО України, ф. 1, оп. 22, спр. 33, 

арк. 2). 
1
 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 22, спр. 33, арк. 2. 

2
 Там само, арк. 3. 

3
 Там само, арк. 3–4. 

4
 Там само. 

5
 Там само, арк. 4. 
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Обласного місцевого управління, де були б задіяні представники місцевої 

громадськості, не існувало. Тому в усіх ухвалах обласних комісій містилися 

посилання на постанови німецького командування
1
. 

У Райхскомісаріаті «Україна» було 5 найбільших міст: Київ, 

Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кам’янське (довоєнний 

Дніпродзержинськ), ці міста мали окремий статус і були підвідомчі 

штадткомісарам (комендантам). Кожне місто було підвідомче коменданту, 

якому підпорядковувався бургомістр
2
, відділ гестапо, жандармерія

3
, 

поліцейська управа
45

. Сільські общини об’єднувалися з кількох сіл. Очолювали 

ці общини бургомістри, яких призначали німецькі районні комісари з місцевих 

мешканців
6
. 

Найнижчою ланкою в адміністративно-територіальній структурі були 

окремі села, владу в них представляли сільські бургомістри та старости
7

, яких 

призначали районні комісари
8
. Сільські управління майже ніде не мали ні 

штампа, ані печатки. У районних іноді були штампи. Втім, усі документи, які 

                                                           
1
. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 22, спр. 96, арк. 3. 

2
 Там само, арк. 3. 


Міське управління поліції підпорядковувалося не обербургомістру, а 

жандармерії при комендатурі. Жандармське управління поширювалося, як 

правило, на 2–3 райони. В районах з широко розвинутим господарством, окрім 

коменданта з військових та інших питаннь, створювалася спеціальна, так звана 

сільськогосподарська, комендатура (ЦДАГО України, ф. 1, оп. 22, спр. 96, 

арк. 3). 
3
 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 22, спр. 96, арк. 3. 

4
 Там само, арк. 3. 

5
 Там само, арк. 3. 

6
 Там само, спр. 33, арк. 4. 


Німецька влада регламентувала, що правління в селі здійснювали один 

староста і один поліцай на 100 мешканців. Насправді поліцаїв було набагато 

більше. Це потребує пояснення, адже з того часу, коли німці почали вивозити 

українців на каторжні роботи до Німеччини, стати поліцаєм означало вберегти 

себе та рідних від смерті. Адже німці практично не чіпали людей, задіяних на 

адміністративних посадах, підзвітних німецьким чинам. Як старост, так і 

поліцаїв, обирали з тих, кого утискала радянська влада (ЦДАГО України, ф. 1, 

оп. 22, спр. 96, арк. 4–5.) 
8
 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 22, спр. 33, арк. 4–5. 
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там видавалися, завіряв районний комендант
1
. Тож загалом діловодство 

впорядкованим не було, а можливість підробити документи існувала. 

За наказом окупаційної влади, старости мали стежити, щоб у селі не жили 

сторонні, охорона перевіряла документи під час пересування. Втім, більший 

відсоток порятунку євреїв припадав саме на село, і він збільшувався, якщо 

мешканці були приязними один до одного
2
. 

Така ситуація спостерігалася в кожному населеному пункті, але що далі 

він був від центру німецької влади, то легше було жити місцевим мешканцям. 

Ускладнювало становище ще й те, що, попри добродушність сільського 

старости та поліцаїв, на кожну хату мала встановлюватися табличка, в якій 

було вказано кількість постояльців у цій будівлі. 

Випадки розстрілів місцевого населення за допомогу євреям, яких 

переховували в погребах, на даху, в копанках, були доволі частими. 

Найбезпечніше було розміщувати євреїв поза межами села чи видавати 

єврейських дітей за своїх. 

29 липня 1941 р. німецька влада заборонила призначати корінних 

мешканців на вищі адміністративні посади. Тому «українська допоміжна 

адміністрація» могла складатися лише з посадовців районної управи або 

міської, містечкової чи сільської управ, які завжди очолювали голови районів, 

міські бургомістри та сільські старости. Головними законними джерелами 

прибутку для допоміжної адміністрації були податки на торгівлю та плата за 

послуги. 

Нацистський терор у центральній Україні був справою двох підрозділів 

СС: Головного управління імперської безпеки та поліції порядку: «...функції 

карального органу виконує поліція»
3
. В Україні Головне управління 

представляли гестапо (таємна поліція) та СД (служба безпеки), дві 

«айнзацгрупи», які в свою чергу ділилися на підрозділи. Головними завданнями 

                                                           
1
 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 22, спр. 96, арк. 5. 

2
 Там само, спр. 165, арк. 66. 

3
 Там само, спр. 96, арк. 5. 
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айнзацгруп були боротьба з партизанами, комуністами, радянським активом та 

євреями
1
. Кожен генеральний округ мав свого керівника СС і поліції. 

За різні «порушення» покарання варіювалося від штрафів, побоїв до 

засилання до концтабору й розстрілу на місці. Штрафували переважно за 

невихід на ремонт доріг або на збирання врожаю. За перший – 100 руб., за 

другий – 300. Уже за третій раз винного ув’язнювали до табору. В деяких 

районах за невихід на роботу карали 25 ударами батогом
2
. У табір можна 

потрапити також за образу старости або поліцая, ходіння без документів, 

невиконання зобов’язань з натурпоставок (молоко, овочі тощо.)
3
 Також за 

продаж хоча б невеликої кількості м’яса. Міських мешканців могли засудити за 

продаж власних речей
4
. Окупанти дуже часто розстрілювали людей за 

торгівлю, вважаючи її прерогативою саме євреїв. Хоч це був найдоступніший 

спосіб для прожитку. 

Розстрілювали за зберігання зброї, слухання іноземного радіоефіру, 

грабунок продовольства. Людей тримали в жахливих умовах: «за користування 

електромережею для освітлення квартир міського населення – винні будуть 

розстрілюватися як саботажники»
5
. Німецька комендатура видала низку 

нестерпних для мирних мешканців наказів, відповідно до яких розстрілювали 

за появу на вулицях після встановлених годин, біля вікон, у дворі. В театрі до 

партеру пускали тільки німців, лише вони могли користуватися поштою. 

Сидіти місцевим мешканцям у присутності німецьких окупантів не 

дозволялося
6
. Тож розпорядження були не лише небезпечними, а й 

принизливими для тих, проти кого їх видавали. 

Життя в окупаційний період тривало в атмосфері терору, втім, люди 

намагалися не тільки вижити, а й врятувати ближнього. В цьому і полягала 

                                                           
1
 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 22, спр. 96, арк. 5. 

2
 Там само, арк. 8. 

3
 Там само, арк. 8. 

4
 Там само, спр. 33, арк. 14. 

5
 Там само, спр. 584, арк. 33. 

6
 Там само, арк. 33. 
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самопожертва українського народу, який рятував євреїв. Але, враховуючи, 

окреслені заходи контролю, спроможність порятунку була вкрай обмежена. До 

того ж німці намагалися в форматі простого реєстрування мешканців виявити 

елемент єврейства. Така політика передусім стосувалася чоловіків, яких 

реєстрували з 15 до 60 років. На реєстрації кожен мав пред’явити паспорт
1
 або 

військову книжку, після цього видавалося свідоцтво. Люди, які не з’являлися 

при обшуку, в яких не виявляли свідоцтва, були приречені на смерть
2
. 

Переміщення суворо контролювалося, одним із перших кроків німецьких 

окупаційних сил була посилена перевірка документів. Усі повинні були мати 

документи, що засвідчують їх особу та місце народження. Всі, хто залишив 

місце постійного проживання після 22 червня 1941 р. мали повернутися туди, 

де були до війни. Лише на правобережжя Дніпра не дозволялося переходити 

(навіть повернутися) без спеціальної перепустки, яку було дуже важко 

отримати через сувору перевірку
3
. Пересування між населеними пунктами без 

перепусток теж не дозволялося. За порушення цих норм розстрілювали або 

вішали
4
. 

В Україні німецька влада спровокувала штучний голод. Уже в серпні 

1941 р. було встановлено норми забезпечення продуктами залежно від 

національності. Німці одержували великий пайок, українці й поляки – 1400 г 

хліба на тиждень, а євреї – 700 г на тиждень, цукру одержували 200 гр. на 

місяць. Взагалі євреям надавали половину норми для українців та поляків. 

Пізніше хліба для євреїв виділяли тільки 500 г на тиждень, цукру – до 100 г на 

місяць. Почався страшний голод, від якого пухли діти. Серед євреїв 

загострювалися суперечності. Євреї-фахівці, котрі мали роботу, могли якось 

                                                           
1
 Сацюк О. Недоля жидів у Дубні / О. Сацюк, Ю. Шульмінський // Літопис 

Волині. – № 4. – 1958. – С. 74. 
2
 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 22, спр. 64, арк. 5. 

3
 Там само, спр. 96, арк. 7. 

4
 Там само, арк. 5. 
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заробити на прожиття, а безробітні, непрацездатні, переважно жінки й діти, 

залишалися без усього
1
. 

Наприклад, з Харкова німці вивозили все, але нічого не ввозили. За весь 

час німецької окупації населення хлібом не забезпечувалося. По продукти в 

інші місцевості не пускали. За порушення розстрілювали на місці. Ціни на 

продукти виросли. Так, мертвий кінь коштував 25 тис. руб. Але й за цими 

цінами продуктів не можна було дістати. В окремі місяці помирало від 400 до 

500 осіб на день. На міському кладовищі до 3-х склепів було скинуто понад 

4000 трупів померлих від голоду і виснаження. Тільки через морг було 

зареєстровано 13349 випадків смерті від голоду. А всього, за неповними 

даними, в роки окупації від голоду та виснаження померло 110–120 тис. осіб
2
. 

Такими діями гітлерівці намагалася зламати українців та євреїв і вбити в них 

особистість. 

Паралельно з висиланням людей у рабство до Німеччиини, по всій 

території України створювалися гетто для євреїв. Єврейське населення, що 

мешкало в тих районних центрах, де не було гетто, гітлерівці звозили для 

знищення в сусідні міста й містечка, в яких гетто було створено
3
. 

Умови проживання були ідентичними з таборами для 

військовополонених. Попри масовість мешканців гетто, боротьба проти 

гітлерівців там практично не велася, були тільки поодинокі випадки супротиву, 

але й ті завершувалися поразкою, яка коштувала життя всім в’язням: Так, у 

Львівському гетто останні 15 тис. мешканців озброїлись і вбили кількох 

німецьких катів. Усіх повстанців негайно розстріляли в самому гетто
4
. 

При гетто було сформовано юденрати. Критеріями їхнього створення 

слугував кількісний склад євреїв на певній території. Так, у кожному 

населеному пункті, де їх мешкало понад 50, діяв юденрат. У населених пунктах, 

де євреїв було менше, ніж 10 тис., на них припадало 12 членів юденрату, де їх 
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 ЦДАВО України, ф. 4620, оп. 3, спр. 289, арк. 36. 
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було понад 10 тис., до юденратів могло входити до 24 чол. Членів юденрату 

мали обирати самі євреї, тому обранці були освіченими й авторитетними серед 

співвітчизників. Юденрат, попри свою волю, мав виконувати накази вермахту 

та поліції. За великим рахунком, члени юденрату для гітлерівців нічим не 

відрізнялися від основної маси єврейства, тому, незважаючи на посади, які вони 

обіймали, їхнє життя під час терору нічого не коштувало. 

При юденратах було створено поліцію, яка складалася з в’язнів гетто, 

котра мала підтримувати в гетто порядок. На початку окупації гітлерівці 

видавали численні накази, які слід було донести до всіх мешканців гетто. Як 

правило, ці накази стосувалися контрибуції. Виплати проводилися під страхом 

розстрілу заручників, тож окупанти швидко збагачувалися. Євреям нічого не 

залишалося, крім вірити, що такі виплати врятують їх від смерті: «В липні 

місяці німці приступили до організації єврейської громади, яку організували як 

інструмент німецької політики проти єврейського населення. Єврейська 

громада була створена для того, щоб витиснути з євреїв все майно, гроші, 

робочу силу. Людей які числилися за єврейською громадою можна поділити на 

дві категорії: на людей наївних і на людей – негідників»
1
.  

Таким чином, гітлерівська влада дуже докладно продумала і спланувала 

шляхи вирішення «єврейського питання» на території України й уважно 

стежила за дотриманням усіх пунктів плану. Після завоювання території 

України, першими кроками німецької влади був повний контроль над всіма 

сферами життя. Це в свою чергу мало сприяти вирішенню «єврейського 

питання» та давало змогу впливати військовою силою на політичне життя цих 

земель. Після винищення євреїв наступною в списку була ліквідація українців. 
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 Арад И. Катастрофа евреев... – С. 190–192. 
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2.2. Солідарність з єврейством на українських етнічних землях поза 

межами УРСР (1939–1945 рр.) 

 

На окупованих українських етнічних землях, що входили до складу 

Білорусії, Чехословаччини та Румунії, визначаючи собою північно-західні та 

південно-західні кордони нашої держави, з початком Другої світової війни 

українці надавали допомогу євреям, яких переслідували гітлерівці. Спершу 

проблема постала на Закарпатті, тож взаємодія між українцями та євреями в 

регіоні потребує докладного дослідження. 

Як відомо, 10 жовтня 1938 р., після Мюнхенської змови, Чехословаччина 

обрала статус федерації у складі трьох народів: чехів, словаків та українців, а 11 

жовтня 1938 р. Празька центральна влада визнала автономію Карпатської 

України (назва «Підкарпатська Рутенія» з цього часу втратила юридичну 

силу)
1
.  

Відповідно до Мюнхенської угоди

 Чехословаччина віддала Німеччині ті 

території, на яких мешкали німці (Судетську область), а також мала 

задовольнити територіальні потреби Польщі й Угорщини. Таким чином, від 

Карпатської України було відділено Ужгород, Мукачево та Берегово, де жили 

переважно українці. Всі ці території перейшли до Угорщини. 

Коли расистські та антисемітські ідеї поширились на Угорщину, життя 

єврейської, як і багатьох інших національностей, у цій країні стало нестерпним. 

Тому євреї шукали порятунку від переслідування на території прикордонних 

держав, однією з яких була Карпатська Україна. Євреї мешкали тут поряд з 

українцями здавна й міцно вкоренились. Але з приходом угорців, скажімо, до 

                                                           
1
 Год кризиса 1938–1939 гг.: Документы и материалы : В 2 т. – М. : Наука, 1990. 
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 Мюнхенську угоду підписали в Мюнхені 30 вересня 1938 р. прем’єр-міністр 

Великої Британії Невіл Чемберлен, прем’єр-міністр Франції Едуар Даладьє, 

рейхсканцлер Німеччини Адольф Гітлер та прем’єр-міністр Італії Беніто 

Муссоліні. 
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Мукачевого, де відсоток євреїв був значним, окупанти прямо посилили 

антисемітські ідеї, яких у Карпатській Україні не було. Оскільки після 

віденського рішення сюди, як свідчать джерела, перейшло й оселилось у 

знайомих чи родичів багато емігрантів з територій, котрі перейшли під 

контроль Угорщини
1
. 

На знак солідарності й віротерпимості прем’єр Карпатської України 

Августин Волошин 29 грудня 1938 р. прийняв делегацію єврейських релігійних 

громад у складі 12 головних діячів, на чолі з послом Хаймом Куялем, які 

висловили лояльність урядові Карпатської України. Провідник делегації заявив, 

що всі єврейські релігійні громади та організації висловлюють необмежену 

довіру членам влади та українській державності загалом. Х. Кугель підкреслив, 

що єврейство, яке саме прагне відродити державність у Палестині, радіє, що 

український народ став вільним. Він наголосив, що євреї, котрі становлять 

понад 12% населення Карпатської України, переважно також зазнавали таких 

самих злиднів, що й українці, тож хочуть узяти участь у розбудові Карпатської 

України, адже саме там вони можуть почуватися захищеними. Х. Кугель також 

передав А. Волошину побажання свого народу, щоб дітям дозволили ходити до 

єврейських шкіл, де вони будуть «респектувати українську мову, історію, 

літературу й культуру»
2
. Делегація також просила згоди влади на створення в 

Карпатській Україні окремої єврейської центральної канцелярії – своєрідного 

інформаційно-координаційного центру
3
. Те, що прохання і побажання 

містилися відразу в першому зверненні, може свідчити, з одного боку, про 

високий рівень довіри до українського уряду, з іншого, про хистке становище 

євреїв. 

                                                           
1
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А. Волошин, вислухавши делегацію, відповів: «Я до жидів, що честують 

свою релігію й національність, завжди відносився прихильно. Конституція 

держави не була змінена так, щоб не забезпечувала всіх горожан федеративної 

держави одинакові права, внутрішній порядок… А щодо культурних потреб, 

будуть по можливості сповнені»
1
. 

Такий крок Августина Волошина убезпечив євреїв від переслідування й 

засвідчив, що Карпатська Україна була справжньою демократичною державою, 

де поважали права всіх національностей. Міністерство культу, шкільництва й 

народної освіти опікувалося справами національних меншин, забезпечуючи 

діяльність єврейських, чеських, угорських, румунських навчальних закладів. 

У лютому 1939 р. для євреїв, що тікали з Угорщини, на Рахівщині було 

збудовано низку лікарень, які незабаром укомплектовано медперсоналом та 

ліжками для хворих: «Першим вчинком нашої народної влади по евакуації 

було, забезпечити населення відповідною сіткою хоч провізорних лічниць. В 

дуже короткому часі, були заряджені нові лічниці в Дубовім, Великім Березнім, 

Воловці і Рахові… Провізорну лічницю в Рахові наш уряд тепер поширює. 

Лічниця буде мати біля 100 ліжок і буде засмотрена всіми лікарськими 

зарядженнями. Ця лічниця буде й осамостійнена»
2
. 

Справді, в Карпатській Україні робилося все можливе, аби життя євреїв 

не було загублено. Скажімо, комісара еміграції в Карпатській Україні др-р 

М. Бандусяк 1939 р. обіцяв улітку побудувати або купити 2 житлові будинки в 

Хусті для емігрантів з окупованих територій. Пояснював: «…у нас емігрантами, 

якими ми повинні піклуватися є ті, що переходять до нас із-за переслідування... 

досі наші власті ані одного емігранта не завернули до Мадярщини... більшість 

збігців, це властиво жиди. Причини, що їх змушують покидати Мадярщину... 
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 Делегація жидівських віроісповід. громад... – С. 3. 
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(це) проти-жидівський закон, господарський бойкот і взагалі політичне 

переслідування»
1
. 

Євреїв Карпатської України угорська влада намагалася привернути 

обіцянками: «...мадярське радіо пообіцяло нашим жидам, що коли вони 

поможуть Мадярщині в справі Карпатської України – Мадярщина прийме їх під 

свою опіку»
2
. Втім, українці Карпатської України роз’яснили євреям-біженцям, 

що воля не продається, а угорське радіо залучає до боротьби проти Карпатської 

України збанкрутілих політиків з «руссо-мадярського табору»
3
. Відомо, що 6 

березня 1939 р. Гітлер ухвалив ліквідувати решту Чехо-Словаччини. Також до 

планів входила окупація Богемії і Моравії

. Наступним кроком було прийняття 

незалежності Словаччини. А Угорщина отримала від фюрера дозвіл анексувати 

Карпатську Україну. 

15 березня 1939 р.

 угорські війська перетнули кордон Карпатської 

України
4
. Про цей крок угорської політики уряд Карпатської України 

повідомив Берлін, але Німеччина порадила незалежній українській державі 

скоритися. За таких умов Августин Волошин оголосив загальну мобілізацію 

військ по всій Карпатській Україні. 

Бойові дії тривали п’ять днів, і зрештою угорські війська окупували 

територію держави. Силами партизанських загонів українці боролися ще три 

тижні. Серед партизан були патріоти з Галичини та члени ОУН, також за 
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 Сірко О. Справа еміграції... – С. 4. 

2
 Хитка пропаганда // Нова Свобода. – 1939 р. – 26 лютого. – С. 3. 
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14 березня Чехословаччина припинила існування, а уряд Праги передав 

Богемію й Моравію у власність Німеччини. А прем’єр-міністр Угорщини Граф 

Пал Телеки де Секи направив Празі ультиматум з вимогою протягом 24 годин 

звільнити Підкарпатську Русь від чехословацької армії. Того самого дня 

угорські війська перейшли кордон у районі Мукачевого. 

Стерчо П. Карпато-Українська держава / Стерчо П. – Торонто : НТШ, 1965. – 

С. 216–217. 

В цей час зростало напруження у відносинах між Чехією та Карпатською 

Україною у зв’язку з тим, що 15 березня 1939 р. владний апарат Праги 

призначив на пост міністра в м. Хуст чеського генерала Л. Прхали. 
4
 ЦДАВО України, ф. 3833, оп. 2, спр. 2, арк. 36. 
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українську незалежність стояли євреї, які надавали медичну допомогу, тим 

самим рятуючи життя. В Карпатській Україні налічувалося 132 лікарів, серед 

них 50 українців, 24 росіян-емігрантів, 41 єврей, 9 чехів, а 8 – з інших 

народностей
1
. 

Станом на 1930 р. на Закарпатті мешкало 102 542 єврея
2
, а на середину 

1941 р., кількість євреїв збільшилася, оскільки, перш ніж Карпатську Україну 

окупувала хортистська Угорщина, постановами президента о. Августина 

Волошина євреям надавався захист від переслідувань. Отже, враховуючи 

природний приріст та масовий приплив євреїв-утікачів можна сказати, що їхня 

кількість досягла близько 125 тис.
3
 Українці Закарпаття всіма силами 

допомагали євреям-утікачам: «… до нас прийшла сусідка Шереги Ілона з трьох 

річною дівчинкою на руках (Кларою) і скрізь сльози стала просити моїх 

батьків, щоб ті сховали невістку Лізу, так як євреїв всіх забирають і вона не 

хоче щоб дитина залишилася сиротою… Батьки мої переглянулись і батько 

сказав: «Потрібно допомогти». Для нас почалися тяжкі дні. Ховали Лізу в 

будинку на горищі. Їсти їй носила менша сестра Юля»
4
. Навіть попри обшуки 

Ліза лишалася в українській сім’ї, де й народила свою дитину. 

Після масового вивезення євреїв гітлерівці розпочали пошуки тих, кому 

вдалося сховатися. По селах розвішувалися плакати: «Хто знає про євреїв і де 

вони ховаються, той одержить високу урядову та матеріальну нагороду, а хто 

знає, а не скаже, той буде повішаний і вся його рідня серед села»
5
. Втім, 

українці не видавали знедолених євреїв і тим самим наражали себе та рідних на 

смертельний ризик. Так, Михайло Миколайович Цупик, мешканець с. Велика 
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Чинчава Севлюшської округи Підкарпатської Русі, організував підпілля, щоб 

урятувати життя 8 євреїв і зобов’язався перед ними відповідати за їхнє життя
1
. 

У другій половині 1941 р. угорська влада масово депортувала євреїв до 

Кам’янця-Подільського та Східної Галичини
2
. Депортовані євреї підлягали 

знищенню, а ті, що уникнули депортації, далі боролися за життя. Паралельно на 

Закарпатті в усіх містах і районних центрах було збудовано гетто. В них 

мешкало 112500 євреїв, яких вивезли до концтаборів «Освенцим», «Дахау», 

«Біркенау», «Ніредьхаза», «Шарошпотоку» та ін. З них 104177 чол. було 

знищено. Таким чином, із Закарпатської обл. потрапили до концентраційних 

таборів 183395 чол., з них у в’язницях і таборах смерті німецько-угорські 

загарбники знищили 114982 чол.
3
 Серед страчених переважали євреї, але, 

попри такі масштабні знищення, українцям вдалося врятувати певну кількість 

єврейства. На сьогодні Праведниками народів світу визнано 23 українців, а 25 

надано звання Праведника України. 

На початку війни, як і німці, румуни не шкодували євреїв, але незабаром 

усвідомили, що вони самі є в очах Гітлера етнічною групою другого сорту, тож 

їхній тиск дещо послабшав. Українці відчули це, але ризик у разі порятунку 

євреїв залишався стабільним. Про що свідчить випадок, коли подружжя Бойків 

урятувало єврейську дівчинку в селі Медвежа на самому кордоні між Румунією 

та радянською Україною, на північний захід від містечка Липкани, на південь 

від Хотина. Коли в селі з’явилися румунські солдати, вони насамперед 

з’ясували, в яких будинках живуть євреї. Василь і Євдокія Бойко побачили 

через вікно, як під’їхали на мотоциклі солдати, потім вивели з сусіднього 

будинку єврейку Цвілю Якір з сином Ізраїлем, а також біженку-єврейку з 

Липкан, котра проживала в них з двома дочками. Зі зв’язаними руками їх 
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вивели на околицю села і розстріляли. Того самого дня розстріляли ще двох 

чоловіків-євреїв. Однак у Цвілі Якір була ще й донька, 16-річна Йохевед. За 

кілька секунд до того, як солдати ввірвалися в будинок, вона сховалася на печі. 

Як тільки солдати пішли, Василь Бойко послав восьмирічного сина Володю до 

будинку Цвілі. Володя побачив Йохевед на печі в шоковому стані. 

Через вікно в тильній стороні будинку він привів її додому до своїх 

батьків, які заховали дівчину на випадок, якщо солдати повернуться її шукати. 

Увечері, коли бандити покинули село, Василь Бойко і його батько таємно 

поховали вбитих. Йохевед залишилась у будинку рятівників декілька днів. 

Господарі та їхні діти, Надя і Володя, приховували її присутність. Вранці, 

виходячи на роботу в поле, Бойки замикали Йохевед у будинку; повертаючись, 

годували і втішали її. Потім Йохевед, поки господарів не було дома, вибралася 

через вікно й попрямувала в сусіднє село Ларга, де жили її родичі. Разом з ними 

вона була депортована на схід, у табори Трансністрії, і там дивом вижила. 

Через три роки її було звільнено з гетто містечка Бершадь Вінницької обл.
1
  

Євреїв, що проживали на українських етнічних землях Білорусії, зокрема 

на Берестейщині, масово було вивезено до гетто, а на середину 1942 р., не 

бажаючи залишати рабську силу в глибокому тилу, гітлерівці вирішили 

знищити поселенців. 

Старости сіл, боялись як за своє життя, так і за те, що в разі виявлення 

євреїв гітлерівці спалять село разом з усіма мешканцями. Це вплинуло на 

змішану українсько-єврейську сім’ю Корицьких. Анні Антонюк 1941 р. було 17 

років, вона жила з батьками в селі Слободзея (сьогодні Мала Слобідка), 

Кодимського району Одеської обл. Однією з її подруг була сусідка Ліза 

Корицька – шкільний учитель і секретар комсомольської організації, єврейка з 

маленького міста Дашів. У семирічному віці Лізу вдочерив дядько, і вона 

виросла в його родині. Після закінчення вчительської семінарії в Одесі дівчину 
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запросили на роботу в Слободзейську школу, де пізніше вона зустріла 

майбутнього чоловіка, українця Антона Корицького. 

До початку війни в пари було двоє дочок – п’ятирічна Світлана та 

дворічна Ніла. В перші дні війни Антона призвали до Червоної Армії, і він 

залишив вагітну дружину та дочок на піклування батьків – Віктора та Лукії 

Корицьких. Коли район окупували німецькі та румунські війська, староста села 

відправив Лізу з дочками до гетто міста Кодима. Анна вирушила за ними. Того 

дня, коли Ліза й дівчатка вже були в гетто, вона підкупила охорону, щоб 

звільнити Світлану. Пройшовши 30 км з дівчинкою на руках, Анна принесла її 

в село. 

Кілька днів вона ховала дитину вдома, поки дідусь Світлани забрав її до 

себе. Через деякий час Лізі й Нілі вдалося втекти з гетто, і вони повернулися до 

Слободзеї. Віктор ховав їх усіх у себе в будинку, поки староста села дізнався 

про це. Він зажадав, щоб Ліза разом з дочками покинула село протягом 24 

годин, інакше він викличе поліцаїв. У цій ситуації найрозумнішим було 

розділити сім’ю: Анна знову взяла до себе Світлану, Нілу переховувала її тітка 

Галя. Ліза вдень і вночі ховалася в сараї на околиці села, що належав одній 

бідній жінці, яка погодилася надати його для притулку. Оскільки господиня не 

мала можливості годувати Лізу, Анна або хтось із Корицьких таємно 

приносили їй що-небудь з їжі. 

У березні 1942 р. в цьому сараї Ліза народила сина, якого назвала 

Пилипом. Того ж року Антон несподівано повернувся у село – його звільнили з 

табору військовополонених, де він провів кілька місяців. Антон зняв будинок у 

сусідньому селі Слобідка й забрав туди дружину з дітьми. Йому вдалося 

зберегти сім’ю в безпеці аж до звільнення регіону 1944 р. Після війни Корицькі 

перебрались до Одеси, але підтримували тісний зв’язок з Анною та іншими 

людьми, які брали участь у їхньому порятунку
1
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До того, як 22 червня 1941 р. спалахнула німецько-російська війна, євреї в 

східній Галичині, приєднаній до СРСР на основі договору Молотова-

Рібентропа, жили відносно спокійно. Коли почалася війна, втікачі з Польщі на 

схід принесли відомості про переслідування євреїв на територіях під німецькою 

окупацією. Євреї, що жили на землях, приєднаних до СРСР, 1939 р. і не 

припускали, що знайомство з цими новинами настане для них так швидко. 

З початком війни між Німеччиною та СРСР запрацювала німецька 

машина смерті. Німці вже мали досвід знищення євреїв у Польщі, тому зараз 

уже не створювали гетто, «єврейських комітетів», трудових таборів; не було 

також сенсу загравати перед жертвами гаслом про «військові зусилля 

Німеччини» і обіцянкою після війни відправити євреїв на Мадагаскар у разі 

покори німецьким наказам. 

Так, Матвій Будневський, який разом з дружиною проживав на 

українській етнічній території в м. Хородло Люблінської обл. товаришував з 

сусідами – єврейською сім’єю Перелмутер. У період окупації євреїв міста 

Хородло, зокрема й Перелмутерів, зігнали до трудового табору, а з травня 

1942 р. їх усіх перемістили в сусіднє місто Ухане, де діяло гетто. Звідти велику 

частину євреїв відправили в табір смерті Собібор, а близько ста молодих євреїв, 

серед яких була і Фреда, повернули до м. Хородло на примусові роботи. 

Фреді вдалося втекти, і вона вирушила до будинку Будневських. 

Будневські в цей час поверталися додому з церкви і, побачивши Фреду, знаючи, 

що вона єврейка, інстинктивно обійняли її на очах у сусідів. 

Пізніше, протягом літа – осені 1942 р. Фреда регулярно тікала з трудового 

табору і йшла до Будневських, які її годували. 19 жовтня 1942 р. Фреда 

покинула табір, оскільки знала про його ліквідацію. Вона звернулася до 

Будневських, які вже приготувала для неї схованку. 21 місяць, аж до липня 
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1944 р., Будневські ховали Фреду під копицею сіна в кутку сараю. Задля 

безпеки переховування єврейки трималося в таємниці
1
. 

На 1942 р. значну кількість євреїв Закерзоння гітлерівці вже знищили. 

Так, у січні 1942 р. німці вбили всіх євреїв у польському селі Бобрик 

Люблінської обл. Місцеві селяни, в свою чергу, розправлялися з тими, кому 

вдалося уникнути розправи. Проте вбивцям не вдалося знайти Малку Фрідман 

(в заміжжі Зангер). Їй одній вдалося вижити
2
. Блукаючи полями й селами, вона 

вийшла до села Ожех Старий. Втомлена і змучена голодом, дівчина постукала у 

вікна маленького будиночка, що належав православним українським селянам 

Миколі та Анастасії Глинам. Незважаючи на вороже налаштованих сусідів і 

крайні злидні, подружжя запросило Малку в будинок. Її сховали в сараї. 

Керуючись добрими намірами до людей і релігійними почуттями, Глини 

піклувалися про Малку, як могли, ділилися з нею дахом і їжею. 

Для того, щоб дівчина змогла піти в безпечніше місце, молодший брат 

Анастасії вкрав документи в одної зі своїх однокласниць. Завдяки цьому Малка 

Фрідман змогла зареєструватися на роботі
3
. Ймовірно, хлопець вважав, що 

однокласниця в разі перевірки в будь-якому разі зможе довести свою особу й 

неєврейське походження, оскільки даний факти могли підтвердити сусіди, яких 

гітлерівці не раз долучали до справи як свідків. 

Переховування євреїв було вкрай ризикованою справою. В разі виявлення 

даного факту як на рятівників, так і на євреїв, що переховувались, чекала 

смертна кара і такі випадки були не поодинокими. 
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17 березня 1944 р. жандармерія міста Любачува обшукала господарство 

Нахачів — і в конюшні, в замаскованій ямі, виявила єврея. При спробі втекти 

його вбили поліцаї. 

Селянина Василя Нахача, 1893 р. народження, що жив із дружиною 

Катериною і трьома дітьми в селі Залісся, в околицях міста Любачув у Західній 

Галичині, затримали. Під час допиту стало відомо, що Василь переховував 

єврея Райха, свого давнього знайомого. Зі слів затриманого, Райх ховався в 

його будинку з осені 1943 р., протягом кількох місяців. Раніше, в різний час, 

сім’я Нахачів переховувала Соломона і Ханну Адлер із містечка Олишице та 

інших євреїв загальною кількістю 9 осіб. 

Подружжя Адлерів, затримане того самого дня в будинку селянки Марії 

Ганчар із села Липини (Волинської обл.), підтвердило, що переховувалось 

декілька місяців у Василя Нахача
1
. Таким свідченням несвідомо чи свідомо (з 

надією на якісь поблажки в разі правдивих відповідей) євреї погіршили 

становище свого рятівника. 

Під час допиту Василь стверджував, що не вміє читати, тому не знав про 

заборону гітлерівської влади допомагати євреям. 11 липня 1944 р. спеціальний 

суд у місті Львові визнав Василя винним у переховуванні євреїв і відхилив 

клопотання про помилування. Аналогічне рішення було ухвалено відносно 

Марії Ганчар, яка мешкала в селі Липини та мала п’ятьох дітей. 

На допиті стало відомо, що Соломон Адлер, 1896 р. народження, та його 

дружина Хана, 1901 р. народження, до війни проживали по сусідству з Марією 

Ганчар. У період німецької окупації вони перебралися до містечка Олешице. В 

листопаді 1942 р. разом з усіма євреями з Олешиця вони були насильно 

переселені в гетто Любачева, а після його ліквідації, 6–8 січня 1943 р., 

потрапили до трудового табору у Львові. 
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Втікши з табору, влітку 1943 р. вони прийшли просити допомоги в 

довоєнного знайомого Василя Нахача з села Залісся. Згодом Василя попросив 

про допомогу ще один єврей – Райх, але між Райхом і подружжям Адлерів 

відбулася сварка. Тому останні попросили Марію Ганчар заховати їх від 

гітлерівців
1
. І Василя Нахача, і Марію Ганчар стратили. 

Ще одною, не менш важливою, є історія сім’ї Цукерман, яку врятували 

українці Йосиф і Юлія Нечипор. Брат і сестра Нечипори жили в селі Нова 

Контенівка Грубешівського повіту Люблінського воєводства. Баптисти, що 

рано осиротіли, Йосип і Юлія жили бідно, обробляючи невелику ділянку землі. 

Час від часу Іван їздив у сусіднє містечко Дубенка, де познайомився з 

господарем продуктової крамниці Йоною Цукерманом. Після вторгнення 

німців до Польщі, у вересні 1939 р., і до літа 1943 р. Йосип не був у Дубенці й 

про трагічну долю місцевої єврейської громади знав тільки з чуток. 

Влітку 1943 р., Йона Цукерман з дружиною Ітою і восьмирічною донькою 

Рашель постукали у двері недобудованого будинку Нечипорів і попросили дати 

їм притулок на деякий час. Йосип, для якого допомога стражденним була 

обов’язком будь-якого християнина, впустив їх, не вагаючись. Голова сім’ї 

Цукерман розповів про те, що їм довелося пережити за майже чотири роки 

нацистської окупації. Півроку вони ховалися в поляка у Дубенці, але, коли у 

них скінчилися гроші, той вигнав їх, погрожуючи вбити. Потім почалися 

пошуки іншого притулку, втеча з Дубенки на село, відчайдушні спроби знайти 

когось, хто погодився б знову заховати їх. Йосип запропонував Цукерманам 

залишитися в нього, показавши єдине місце, яке могло бути їхнім укриттям – 

горище великої комори, де Нечипори тримали корову. 

Йосип з сестрою були настільки бідні, що іноді в будинку взагалі не було 

ніякої їжі, і тоді євреї лягали спати голодними. Так минуло кілька місяців, і 
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якось до Нечипорів прийшла середня дочка Цукерманів, Сара. Вона довго жила 

у Варшаві, видаючи себе за польку, поки зіткнулася на вулиці з колишнім 

однокласником. Побоюючись доносу, Сара втекла в село Дубенки, зв’язалася з 

тіткою, що ховалася в польської подруги, і від неї дізналася, де її батьки. Сара 

страждала на коросту, тому Йосипу і Юлії довелося помістити її окремо від 

інших, на горищі житлового будинку. Щоб придбати ліки, Йосип вирушив до 

міста, де розповів аптекарю про хворобу сестри, описавши симптоми Сари. 

Вперше в житті йому довелося сказати неправду, що вважається у баптистів 

великим гріхом. Потім він збрехав німецьким солдатам, які зупинилися в його 

будинку, представивши Сару своєю сестрою. Сара не була схожа на єврейку, 

добре говорила польською і трималася впевнено, тому солдати нічого не 

запідозрили. Після одужання Сара повернулася в Дубенки, де ховалася її тітка. 

На початку 1944 р. Юлія Нечипор вийшла заміж, трохи пізніше 

одружився і Йосип. Тільки після весілля, прийшовши в будинок з молодою 

дружиною, він відкрив їй свій секрет. Дружина Йосипа, Євгенія, допомагала 

чоловікові переховувати єврейську сім’ю до звільнення в червні 1944 р. 

Після війни Цукермани емігрували до США. Їхніх рятівників, українців, 

було переселено на територію СРСР у рамках обміну населенням між СРСР і 

Польщею
1
. 

Досить складно було багатодітним єврейським сім’ям, адже малолітні 

діти практично унеможливлювали порятунок від гітлерівців. Батьки-євреї 

досить часто, йдучи на страх і ризик, знайомилися з українськими сім’ями, аби 

віддати власних дітей українцям, щоб убезпечити від вірної смерті. Так, молоде 

подружжя Михайло і Анна Парасюни було членами євангелістської громади в 

селі Стенжиці Надвепжаньска Люблінського воєводства. Разом з батьками вони 

вирощували тютюн, який возили на продаж у Лодзь. 
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У квітні 1942 р., повертаючись з Лодзі додому, їм довелося декілька 

годин чекати поїзда на вокзалі у Варшаві. Там до них підійшов незнайомець. 

Він назвався Юзеком Сандомиром і повідомив, що він єврей. Це здивувало 

Анну, оскільки на єврея він був несхожий. Розпитавши Парасюнів, хто вони і 

звідки, та дізнавшись, що ті живуть відособлено, оточені побратимами за вірою, 

Юзек попросив їх забрати з собою його дітей. 

Разом вони попрямували до огорожі гетто, і Юзек пробрався всередину, 

попросивши Парасюнів чекати його в умовленому місці. Через півгодини він 

повернувся в супроводі дітей-підлітків: Хаї, Іцка і Сари. Ті, мабуть, знали про 

плани батька і запитань не ставили. 

Всі вони знову пішли на вокзал, де Юзек раптом вирішив, що Хаї краще 

повернутися в гетто. Іцик і Сара сіли разом з Парасюнами в поїзд. Діставшись 

наступного дня до села, Михайло і Анна вирішили ховати дітей у хліві. Через 

тиждень у селі з’явився Юзек. Він забрав Іцка з собою, повідомивши, що 

знайшов для нього роботу пастухом у сусідньому селі. Сару, за згодою Юзека, 

переправили до друзів – сім’ї Михайла та Ганни Гаратів. 

Йосипу і Ользі Гарат було близько сорока, в них не було дітей. Подружжя 

вело замкнутий спосіб життя. В день, коли Сара прийшла до їхнього дому, вона 

востаннє бачила батька і брата. Подружжя Гаратів дало дівчинці українське 

ім’я Олена. Для неї почалося нове життя, треба було звикати до звичаїв 

українського села, сільської праці, баптистської віри. Через рік вона вже нічим 

не відрізнялася від ровесниць, які виросли в селі
1
. 

За переписом населення 1939 р., на Кубані налічувалося 7351 євреїв, які 

мешкали переважно в містах. Найбільше їх було в Краснодарі й Новоросійську. 
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З 15 серпня 1942 р. кількість єврейства на Кубані стрімко збільшувалась 

за рахунок біженців з України
1
. Так, українка Домна Данилкович, яка втратила 

сім’ю в часи Голодомору, працювала нянею в єврейській родині Лис. Коли 

почалася війна, Поліна і Самуїл Лиси разом з дітьми: Іриною, Людмилою, 

Федею, Римою, та нянею Домною й незаміжньою сестрою Самуїла Любою 

евакуювалися. Діставшись до Кубані, вони зупинились у Краснодарі, де до них 

приєдналися сестри Поліни: Фаня Глушкіна й Анна Лозівська з п’ятирічною 

донькою Майєю. 

Влітку 1942 р., коли німецькі війська перебували на підступах до Кубані, 

Самуїл Лис вирушив з усією родиною на Кавказ. Проте дорогою в селі 

Курджіново на території Карачаєво-Черкесії, де зібралася велика група 

біженців, з’ясувалося, що окупанти випередили їх. Просуватися далі в гори 

стало неможливо, для повернення необхідно було зареєструватися в місцевої 

адміністрації, пред’явивши документи. 

Як глава сім’ї, до сільської ради вирушила Домна, і їй пощастило 

отримати перепустку на своє ім’я. У перепустці було зазначено, що Домна 

Данилкович повертається на постійне місце проживання, разом з 11 членами 

родини, без вказівки імен та прізвищ. Усі вони негайно покинули село. 

Пізніше їм стало відомо, що їхніх попутників-євреїв, що залишилися в 

Курджіновому, розстріляли. Протягом декількох днів Домна з «членами сім’ї» 

переїжджали з місця на місце, потім вирішили зупинитися в містечку Курганне. 

Домна зняла квартиру, й увесь період німецької окупації добувала продукти та 

інші необхідні речі для євреїв. 

Щодня вона вирушала збирати овочі з занедбаних городів, а ночами, в 

супроводі Фані та Поліни, ходила красти зі складів зерно. Решта членів родини, 
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 Войтенко Е. А. Преследование евреев и других жертв холокоста в 

Краснодарском крае : [Электронный ресурс] / Войтенко Е. А. – Режим доступа : 

http://www.superinf.ru/view_helpstud.php?id=1228. – 10.04.14. 
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зовнішність яких могла викликати підозру, не виходили з квартири до 

визволення міста в лютому 1943 р.
1
 

З розповіді Михайла Григоровича Прокопця: «Батько на фронті потрапив 

у полон, із-за втечі був відправлений смертником в Освенцим. А тут у матері 

нас було п’ятеро дітей. У невеликій кімнатці з пічкою жила евакуйована 

Федора Павлівна з дітьми Кларою, Галею і Володьою. А поліцейські 

причепилися, чому у дівчинки ім’я Клара? Вважали їх євреями, і маму через це 

разів чотири викликали до бургомістра, де казали: «Мотя, якщо ми точно 

встановимо, що вона єврейка, то ти поплатишся своїми дітьми». Мати ж йому 

відповідала, що та «жінка – як жінка». І німці до нас приходили, нюхали 

волосся у тієї жінки. Приходив і Заєць, теж нюхав у Дори волосся, а мати йому: 

«І чо ти, в біса, розумієш, що нюхаєш?». Адже німці тоді говорили, що євреїв 

«чутно на нюх»
2
. 

Таким чином, українці, що проживали на власній землі, але формально 

були громадянами інших країн, у тяжкий час не забували про друзів і сусідів та 

просто пересічних євреїв, що потребували допомоги та порятунку від смерті, 

яку несли гітлерівські загарбники.  

Відтак їхній подвиг вшановано: на 1 січня 2015 р. ізраїльська організація 

«Яд Вашем» визнала Праведниками Світу 56 українців, які рятували євреїв поза 

межами УРСР, а саме на території Польщі – 24, Молдови – 18, Білорусії – 13, 

Румунії – 1
3
. 

  

                                                           
1
 Праведники народів світу. Данилкович Д. (M.31.2/9226) : [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : 

http://db.yadvashem.org/righteous/righteousName.html?language=ru&itemId=40624

15. – 10.04.14. 
2
 Кубанские осколки Холокоста : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.timregion.ru/arhiv/6078-2011-07-08-12-02-53. – 10.04.14. 
3
 Праведники народов мира : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.yadvashem.org/yv/ru/righteous/statistics.asp. – 10.04.14. 

http://db.yadvashem.org/
http://www.yadvashem.org/


60 

РОЗДІЛ 3 

 

УКРАЇНСЬКА ЖЕРТОВНІСТЬ У ПОРЯТУНКУ ЄВРЕЇВ 

В 1941–1944 рр. НА ТЕРИТОРІЇ УРСР 

 

3.1. Дистрикт «Галичина» 

 

Ситуація на окупованій західній Україні була вкрай складною. Період з 

1941 по 1944 рр. став часом тяжких випробувань, які лягли на все її населення. 

Українське єврейство було в зоні ризику, але, зважаючи на інформаційну 

необізнаність, вважало німців цивілізованою нацією, тож не сприймало їх як 

потенційних убивць. Лише після масових акцій, як правило, свідки-українці 

повідомляли родичам, знайомим, сусідам – євреям про злочини загарбників. 

Для подальшого керування захопленими територіями та пошуками євреїв 

і більшовиків у директиві райхсміністерства східних областей від 1941 р. було 

окреслено територіальний поділ українських земель на генеральні округи, 

підвладні Німеччині, Угорщині та Румунії. 

1 серпня 1941 р., наказом Ганса Франка було утворено Дистрикт 

«Галичина», який входив до Генерал-губернаторства на правах 

адміністративної одиниці з центром у Львові. Він складався з Дрогобицької, 

Львівської, Станіславської та Тернопільської (за винятком північних районів) 

обл. 

У свою чергу ці території поділялися на окружні староства 

(крайсгауптманшафти) та виділені міста (крайсфрайштадти). Загалом з 11 

серпня 1941 р. Дистрикт «Галичина» повністю підпорядковувався німецькому 

генерал-губернаторству в Кракові. Тут діяли виключно німецькі закони й 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%BF%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82&action=edit&redlink=1
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розпорядження, тільки німецька влада мала нормувати всі сфери: 

адміністративну, політичну, господарську
1
. 

У Східній Галичині, за польськими даними, 1921 р. мешкало 534675 

євреїв. Зрозуміло, що до 1941 р. ця цифра змінювалась унаслідок як природних 

процесів, так і політичного перебігу подій. Проте щонайменше півмільйона 

галицьких євреїв, що мешкали у Львівській, Дрогобицькій, Тернопільській та 

Станіславській обл. України, влітку 1941 р. опинились під владою окупантів. 

За переписом 1939 р., на території нинішньої Львівської обл. проживало 

понад 200 тис. євреїв, половина з яких припадала на м. Львів
2
. Гітлер, знаючи 

про антибільшовицькі настрої на Західній Україні, прагнув ототожнити всіх 

євреїв з більшовиками. За допомогою пропаганди він бажав полегшити 

айнзацгрупам завдання з винищення єврейства, змальовуючи його 

представників як співробітників НКВС у катуванні та винищенні українського 

народу
3
. 

Населенню підвладної нацистам Галичини щодня доводилося стикатися з 

масовими стратами. Так, з 1941 р. і до кінця окупаційного періоду було 

страчено понад 172000 ні в чому не винних євреїв, українців та поляків, з яких 

понад 28000 чол. – у Тернополі загинули лікарі, вчителі, чорнороби, люди 

різних професій і спеціальностей
4
. 

Українці, співчуваючи євреям, не могли стояти осторонь, за що не раз 

розплачувалися власним життям. Так, 1941 р.: «За злочини на §1, 

розпорядження на придушення (боротьби) нападу... проти німецьких 

будівельних підприємств в генерал-губернаторстві від 2.10. місцевим судом 

поліції безпеки і служби СД для округу Галіція до смертної кари приговорили:.. 

6. Мойшевич Василь, народився 15.6.1908 р. в Онапа, машиніст, одружений, 

проживає в Онапі № 49. За пособництво євреям – переховуючи у своїй квартирі 

                                                           
1
 ЦДАГО України, ф. 57, оп. 4, спр. 5, арк. 14. 

2
 Круглов А. И. Энциклопедия Холокоста... – С. 106–107. 

3
 Романів О. Західноукраїнська трагедія 1941 / О. Романів, І. Федущак. – Львів – 

Нью-Йорк : НТШ, 2002. – С. 368. 
4
 ЦДАГО України, ф. 57, оп. 4, спр. 5, арк. 102. 
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євреїв, та постачання їм продовольства. 7. Колодзій Валентин, народився 

1.2.1892 р. в Дорні, робітник одружений, проживаючий в Бориславі. За 

пособництво євреям – укриття євреїв»
1
. 

Знаючи, що українці невдоволені більшовицькою владою, яку 

синонімічно ототожнювали з євреями, фюрер, задля швидшого вирішення 

єврейського питання намагався протиставити євреїв українцям

 як поплічників 

Радянського Союзу
2
. 

На доказ цього твердження, 2 липня 1941 р. гітлерівці відкрили у Львові 

три в’язниці та наочно продемонстрували злочини радянського режиму: 

«...незадовго до відходу російських військ совєти знищили у Львові та його 

околицях 18,000 чоловік, крім того, майже всі члени НКВС були євреї»
3
. 

У відповідь на це 3–4 липня 1941 р. у Львові прокотилася хвиля 

єврейських погромів, що було справою рук гітлерівської влади. Але, знаючи, 

що тут дислокувався батальйон «Нахтігаль», який підпорядковувався абверу і 

формувався з українців, котрі прагнули боротися з більшовиками, радянська 

пропаганда стверджувала, що в антисемітських погромах брали участь бійці 

цього підрозділу. Хоча це не так. Не було до цього причетне й цивільне 

населення, оскільки, проживаючи по-сусідству й будучи в гарних відносинах з 

євреями, українці нехтували спонуканням гітлерівської влади до погромів: 

«Являється характерним, що у всіх знищеннях над євреями цивільні мешканці 

Львова участі ніякої не приймали, спроби німців натравити українців та поляків 

на євреїв не вдалися»
4
. 

                                                           
1
 ЦДАГО України, ф. 57, оп. 4, спр. 150, арк. 2. 


 До політики ворожого протиставлення євреїв українцям вдавалася і радянська 

влада, спровокувавши низку подій, які мали за мету погіршити стосунки між 

двома братніми народами. Вбивство Симона Петлюри Самуілом Ісаковичем 

Шварцбурдом стало провокацією радянської влади для полегшення її боротьби 

з українськими націоналістичними ідеями. 
2
 Романів О. Західноукраїнська трагедія... – С. 368. 

3
 ЦДАВО України, ф. КМФ-8, оп. 1, спр. 77, арк. 41. 

4
 Там само, ф. 4620, оп. 3, спр. 289, арк. 36. 
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Гітлерівці систематично влаштовували в гетто масові облави і погроми. 

За час існування гетто у Львові, з 7 вересня 1941 р. по 6 червня 1943 р., всіх 

понад 136 тис. мешканців гетто, в тому числі літніх і дітей, було знищено. 

Частину розстріляли в самому гетто, частину – в Янівському таборі, а тих, хто 

залишився живими, німці відправляли в поїздах до містечка Бельзац (на 

фабрику смерті). Все майно страчених у гетто загарбники розграбували
1
. І вже 

за таких умов українська влада Львова на чолі з відомим професором Юрієм 

Полянським видала наказ, яким забороняла знущатися з євреїв, котрих залучали 

до різних робіт
2
, а Крайовий Комітет на чолі з генеральним секретарем 

Української Національної Ради К. Паньківським надіслали німецький владі 

меморандум з протестом проти організації гетто
3
. 

На час приходу військ Червоної Армії, 27 липня 1944 р., у Львові 

залишилося близько 2000 євреїв
4
. Їх урятували українці, часто, ризикуючи 

власним життям. Євреїв переховували в лікарнях, в помешканнях сусідів, а 

єврейських дітей віддавали до притулків для сиріт, де вони розчинялися серед 

українських дітей. 

Простіше було тим євреям, які могли знайти порятунок у друзів, родичів, 

сусідів українців. За врятування єврейського життя, в разі викриття, відповідала 

вся українська родина, тому порятунок був справою дуже ризикованою і 

потребував цілодобової пильності. 

Для збільшення шансів євреїв переховували одразу по кілька українських 

сімей. Так, у селі Виписки Львівської обл. в роки війни єврейську сім’ю з семи 

чоловік переховувало дві українські родини Антонишини і Лейки
5
.  

                                                           
1
 ЦДАГО України, ф. 57, оп. 4, спр. 37, арк. 136. 

2
 Держархів Львівської обл., ф. Р. 37, оп. 4, спр. 11, арк. 118. 

3
 Грицак Я. Українці в антиєврейських акціях у роки Другої світової війни / 

Я. Грицак // Грицак Я. Страсті за націоналізмом. Стара історія на новий лад / 

Грицак Я. – К. : Критика, 2011. – С. 98. 
4
 ЦДАГО України, ф. 166, оп. 2, спр. 295, арк. 6. 

5
 Архів при Товаристві єврейської культури України, ф. «Пам’ять жертв 

фашизму». Праведники України. Львівська область, спр. 7. Антонишин М. Г., 

14.08.2003. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BA
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Були випадки, коли українців, котрі допомогли євреям, усе-таки не 

страчували. Так, Ганну Михайлівну Красевич з м. Турка Львівської обл., коли 

мало не розкрилося, що вона переховує єврейку, врятував сусід – фольксдойч
1
. 

Нерідко українці, рятуючи євреїв, не розлучалися з ними й після 

завершення війни. Так, українка, працюючи в сім’ї Шпербергів, познайомилася 

з їхнім сином. У період окупації Львова вона переховувала юнака, а після війни 

вийшла за нього заміж
2
. 

Українці, які займали адміністративні посади, допомагали євреям 

планувати втечі з гетто і Янівського концтабору
3
. Невимовно тяжка ситуація 

була в єврейських гетто, де полонені, не маючи змоги заробити собі на їжу, 

десятками помирали від голоду. Українці знали про умови в численних гетто й 

концтаборах, тож, незважаючи на ризик бути розстріляними, намагалися 

постачати в’язням харчі. Після гітлерівської окупації в м. Бібрки було створено 

міжрайонне єврейське гетто. Ю. Л. Гузар свідчить, що його батьки активно 

підгодовували євреїв, а батько допоміг деяким із них утекти з гетто. 

З осені 1942 р. німці в гетто у євреїв знайшли продукти, які таємно 

постачав Тадей Львович Гузар, і заарештували євреїв, щоб довідатися, хто це 

все приніс. Начальником тюрми був сусід родини Гузарів Стахфибий, який знав 

правду, випустив з тюрми євреїв, а сам спочатку переховувався в криївках 

Гузарів, а згодом у селах Стрілки, Любешка, Серники і там організував 

антигітлерівську групу самооборони з місцевого населення. Згодом за 

посередництва Т. Гузара в Стрівському і Свірському лісах допоміг євреям, яких 

вдалося врятувати з гетто, створити Єврейську партизанську антигітлерівську 

групу з 60–65 чол., яка боролася з окупантами за активної підтримки місцевого 

населення. 
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В січні 1943 р. німці знову знайшли в гетто продукти харчування (м’ясо) 

яке заготовляв Т. Гузар. Євреїв арештували. Начальник в’язниці з села Лани 

випустив заарештованих євреїв, але не встиг сховатися. Німці стратили його й 

закопали поряд з єврейським кладовищем. Навесні 1943 р. Тадей Гузар із сином 

розкопали тіло й таємно поховали на християнському кладовищі в селі 

Ходорківці Бібрського району
1
. 

У вересні 1942 р. родина генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича 

півроку переховувала єврейську дівчинку 1936 р. народження, яку звали Ірина 

Райсінберг. Роман Шухевич зробив їй українську посвідку, в якій було змінено 

дату народження та прізвище на Рожко. Дівчинка перебувала у Шухевичів до 

лютого 1943 р., коли було ув’язнено дружину Романа Шухевича Наталію, потім 

люди Шухевича перевезли Ірину до черниць неподалік від Львова
2
. 

Досить часто українці, що працювали на євреїв у довоєнний період, були 

останньою їх надією на порятунок під час окупації. Такі українці без вагань 

допомагали євреям. Це є ще одним доказом проти будь-якої міжнаціональної 

ворожнечі. 

Прикладом є історія українки Анни Мелих, яка жила у м. Львові та до 

війни працювала у єврейській родині Вайсів. Після окупації міста зв’язок Анни 

з єврейською сім’єю було втрачено. Втім, улітку 1943 р., Анна, перебуваючи 

вдома, почула, що її кличуть з вулиці. Це була дівчинка, Тося Вайс. Українка 

поспіхом завела її додому, нагодувала й розпитала, що сталося. 

Всі члени сім’ї Вайс увесь цей час жили за підробленими документами, 

але їх хтось видав і лише Тосі пощастило вижити. Анна, маючи власну дитину 

та ризикуючи життям родини, сховала Тосю в підвалі своєї квартири, а сусідам 

повідомила, що це дочка її родичів. 

Єврейська зовнішність невдовзі видала дівчинку – до Анни прийшов 

поліцай і порадив для її ж блага повернути дитину. Анна, знала, що після цього 
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дівчинку вб’ють, тож звернулася до місцевого бюро працевлаштування. Там їй 

запропонували роботу в одному з поселень північно-східної частини Польщі. 

Отримавши документи на себе та дітей, українка покинула окуповане місто, 

чим спромоглася врятувати життя єврейській дитині
1
. 

Ще одна, досить схожа історія порятунку єврейської дитини пов’язана з 

українкою Катериною Сенегою. Вона працювала у Жовкві Львівської обл. 

нянею в сім’ї Самуеля Манделя, торговця лісом. У Самуеля і його дружини 

Шейндель було четверо дітей, молодша з яких, Діна, народилася 1935 р. 

Після окупації Жовкви, 28 червня 1941 р., влада заборонила неєвреям 

працювати у євреїв, і Катерині, проти її волі, довелося залишити Манделя й 

шукати іншу роботу. Втім, вона відвідувала вихованців, приносила їм фрукти й 

солодощі. Її візити тривали і після переселення євреїв до гетто, в грудні 1942 р. 

Потім, під час епідемії тифу, померли Шейндель і її син Зеліг. 

Коли німці приступили до ліквідації гетто, 25 березня 1943 р., Люсі й Рузі 

Мандель вдалося вмовити охоронця випустити їхню молодшу сестру Діну за 

межі гетто. Цілий день семирічна дівчинка блукала вулицями, а ввечері 

прийшла до няні. Катерина прийняла її, і ховала у своїй квартирі до ранку. 

Вона розуміла, що не зможе ховати чорняву і чорнооку дівчинку в місті, 

де її родину добре знали, тому вирішила відвезти її деінде. В одному селі 

поблизу Перемишля Катерина розшукала сестру, яку не бачила багато років, і 

«зізналася» їй, що Діна – її позашлюбна дочка від єврея. 

Сестра Катерини погодилася прийняти Діну до себе. Сама рятівниця 

вирушила в Перемишль на заробітки, але щотижня відвідувала дівчинку. Після 

звільнення від окупантів врятована і рятівниця повернулися до Жовкви
2
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Участь у порятунку євреїв брали і українські поліцаї Львова. Такий вибір 

посади не слід вважати колабораціонізмом, адже українець Качмарський (ім’я 

невідоме) не лише послуговувався найкращими намірами, це дало йому 

можливість урятувати сім’ю ділового партнера. Качмарський разом з Абрамом 

Фінком до війни виробляли взуття.  

З окупацією Льовова Качмарського призначили комісаром української 

поліції міста. У вересні 1941 р. почалася перша хвиля вбивств євреїв, і 

Качмарський прийшов до Фінків з пропозицією про допомогу. Відтоді 

протягом року комісар української поліції приносив їжу родині Фінків, яка 

складалася з голови сім’ї Абрама, його дружини Фейги та їхніх дочок Анни 

(1930 р.н.) і Бели (1934 р.н.). 

У листопаді 1942 р., після чергової акції, Качмарський прийшов до 

Фінків, які до того часу жили на території гетто, і повідомив їм, що вийшов у 

відставку. Він докладно розповів їм про майбутню долю євреїв Львова і 

порадив залишити гетто і знайти укриття в центрі міста. 

Як одне з можливих місць він запропонував маленьку взуттєву фабрику 

«Солід», на якій працювали шевцями два ченці Студитського ордена. Того ж 

дня сім’ю Фінків перевезли на фабрику, де про них дбали монахи Теодосій (у 

миру – Тадеуш Цебріньський) і Лазар (у миру – Лазар Шиян). 

Обидва ченці жили в Студитському монастирі на вулиці Петра Скарги у 

Львові. В підвалі вони зробили для єврейської родини замасковане укриття, 

куди щодня приносили все необхідне для підтримки життя підопічних. 

Пізніше, коли виявилося, що єврейські діти в цьому підвалі більше 

залишатися не можуть, Анну і Белу під вигаданими іменами перевели в 

дитячий будинок, що належав ордену Студитів. Їхні батьки, задля безпеки, 

залишалися на фабриці. Так єврейська сім’я Фінк за допомогою українців 

змогла пережити гітлерівську окупацію
1
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Досить часто довоєнна дружба українських та єврейських дітей 

відігравала досить значну роль в окупаційний період. Такі стосунки склалися 

між Катериною Стендзейко та Гершоном Гутом, які жили до війни в селі Янів 

Львівської обл. 

На початку війни Катерина влаштувалася працювати швачкою на 

фабрику, а в травні 1943 р. фабрика переїхала на вулицю Янівську, що 

межувала з тутешнім гетто. Тоді вона й зустріла 19-річного Гершона Гута, 

друга дитинства. Гут шукав можливості втекти з табору, і Катерина допомогла 

йому розробити план. 

Якось після роботи вона принесла Гуту цивільний одяг, і тієї ж ночі вони 

разом вийшли за межі табору. Стендзейко відвела Гута до себе додому і два 

місяці ховала його в себе, піклуючись про все необхідне. 

Катерина була заміжня, але в той час жила сама, оскільки її чоловік 

воював на фронті. Коли сусіди почали щось підозрювати, Гершон Гут вирішив 

покинути її будинок, щоб не наражати життя Катерини на небезпеку. Вона 

провела Гершона на залізничну станцію, і він сів на поїзд в північному 

напрямку. Пізніше Катерина дізналася, що Гершон Гут усю війну прожив під 

вигаданим ім’ям на території Волинської обл. Після війни він оселився в 

Самборі та одружився
1
. 

З окупацією Тернопільської обл., з 30 червня 1941 р., 125 тис. євреїв, з 

них 16700 – у самому м. Тернопіль
2
, опинилися в скрутному становищі: їх 

примусово виселили до щойно створеного гетто. Спершу євреї мали змогу на 

певний час залишати територію гетто: «У серпні 1942 року Мойше Гельман 

тричі приходив до нас з гетто до початку розстрілів євреїв, – згадує Беспалова 

Євстаф’я. – Ми давали йому поїсти, і він повертався назад. Коли мешканців 
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гетто розстріляли, його як фахівця з географії залишили в живих. Працював він 

на різних тяжких роботах. Одного разу Гельман утік звідти, прийшов до нас і 

попросив притулку. Мама погодилася його прийняти, виділивши йому куток у 

кімнаті»
1
. 

Також до євреїв, що мешкали в гетто, вільно заходили їхні рідні та друзі. 

Ольга Драган свідчила, що її чоловік Яків запросив до них у гетто Збараж 

Степана Драгана
2
: «Вони почали розмовляти про те, про се, і мій чоловік 

приготував для нього трохи продуктів. Степан сказав, що він хоче прийти 

завтра з грошима, щоб заплатити за продукти, але чоловік мій відповів: “Про це 

й мови бути не може, ми живемо у важкий час, сьогодні я тобі допомагаю, 

завтра, може мені знадобиться твоя допомога»
3
. Чоловіки подружилися, Степан 

відвідував родину Ольги і Якова після кожної акції. А взимку 1942–1943 р. 

прийшов до гетто з планом їхнього порятунку. 

Першими він вивів двох сестер Ольги – Міну і Женю, потім, після 

півночі, після сильної сніжної бурі, – саму Ольгу з чоловіком. Схованка, яку 

Семен підготував, виявилася замалою. Чоловіки ночами копали бункер під 

будинком, а землю, щоб не виникали підозри, розстеляли на горищі. 

Влітку 1943 р., коли ліквідували гетто, звідти втекла сестра Якова з її 

чоловіком і маленькою дочкою. Вони сховалися в покинутій хаті, поблизу 

будинку Степана, а через 3 дні, ослабнувши від голоду, звернулися до нього по 

допомогу й так теж опинилися разом з родичами в бункері. Дружина Степана 

Ольга була теж учасницею порятунку цих 9 євреїв
4
. 

У листопаді 1942 р., напередодні ліквідації гетто адміністрація міста 

Тернопіль видала наказ: «...§2. Всі євреї до 30 жовтня 1942 р. мають зайняти 

місце перебування в одній з єврейських округ мешкання. §3. Євреї, що 

                                                           
1
 Архів при Товаристві єврейської культури України, ф. «Пам’ять жертв 

фашизму». Праведники України. Тернопільська область, спр. 9. 

Беспалова Є. Ф., 03.09.2003. 
2
 Уничтожение евреев СССР в годы... – С. 331–332. 

3
 Там само. 

4
 Там само. 



70 

протидіють приписам §2 караються карою смерті. Карається і той хто дає 

євреям притулок, харчує їх»
1
. 

Знаючи, що зі знищенням гетто буде ліквідовано всіх його мешканців, 

українці не могли залишити євреїв напризволяще, тому священнослужителі 

особистим прикладом настановляли людей на добрі справи. Коли сім’я 

Кимехесів 1942 р. потрапила в гетто, священик Сергій Олійник допоміг їй 

утекти
2
. Переховуючи євреїв у місті Скалат, сусіди надавали праведникам 

інформацію про заплановані гітлерівські обшуки
3
. 

Євреї благали про допомогу, адже знали про свою долю в гетто, яке 

незабаром мали ліквідувати. Українці Михайло і Марія Бомок, маючи четверо 

дітей та живучи неподалік від гетто, не відмовили євреєм у допомозі. 

Так у будинку Бомоків оселилися п’ятеро молодих людей: Шломо 

Розенштейн, Шмуель Мардер і його наречена Віла Брейтшнайдер, сестра 

Шмуеля Міла (пізніше – Мільх) і Ета Сасс. 

Вони тікали 9 червня 1943 р. – в день акції, в результаті якої гетто Скалат 

було ліквідовано. Втікачів розмістили в підвалі будинку Бомоків. Через чотири 

місяці сім’я прихистила ще двох євреїв – Пепу Вільнер і її дочку Тову, яким 

напередодні ліквідації гетто в Скалаті за сприяння друзів-неєвреїв, вдалося 

втекти до лісу. 

Українцям було досить складно ховати сімох дорослих людей. Кількість 

продуктів, що закуповуються на базарі, піч, що працює більше, ніж зазвичай – 

усе це було предметом пліток серед сусідів, і незабаром хтось із них доніс 

окупантам на сім’ю Бомоків
4
. Отже, рятівники євреїв не завжди могли 
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розраховувати на розуміння сусідів, адже на цьому прикладі помітно, що ті не 

випадково проговорилися про вчинок Бомоків, а розкрили його свідомо. 

На початку 1944 р. німецькі солдати з’явилися на порозі будинку 

Бомоків. Михайлу і всім членам його сім’ї було наказано вийти у двір. Солдати 

обшукали кімнати й горище, а потім – сарай і корівник. Марія запропонувала їм 

випити, і обшук припинився, перш ніж справа дійшла до підвалу
1
. 

Порятунок євреїв певною мірою залежав від місця проживання. В місті 

набагато важче було сховати знедоленого, тим паче, якщо це була ціла сім’я. 

Але, навіть попри доволі великий ризик бути розстріляними, українцям 

вдавалося це зробити. І. П. Колубаєва, котра під час окупації жила в м. Чортків 

Тернопільської обл. на вул. Пітушевського 18, посвідчила, що гітлерівці 

розпочали терор проти євреїв одразу, як увійшли до міста, 6 липня 1941 р. А 

однієї зимової ночі 1942 р. до Колубаєвих прийшли близькі знайомі євреї 

Лебрат з дочкою Фридою. Господар сховав їх у себе на горищі, хоча неподалік 

від будинку діяли військова комендатура та гетто
2
, а отже, ризик бути викритим 

досягав надзвичайно високого рівня. 

Будучи в складній ситуації та постійно ховаючись від переслідувань, 

євреї часто зверталися до ледь знайомих українців, на свій страх і ризик 

просили у них допомоги. Про такий випадок розповіла Тетяна Концевич, що 

проживала в селі Рай Тернопільської обл. 

Коли німці окупували цю область, чоловіка Тетяни відправили на 

примусові роботи до Німеччини, і вона сама залишилася виховувати дочку 

Анну і маленького сина Хеню. 
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Восени 1941 р. Тетяна познайомилася з Зеєвом Шотенбергом. Зеєв 

працював трактористом, він перевозив цеглу з цегельного заводу в населеному 

пункті Раї до сусідніх Бережан. Шотенберг попросив Концевич нагодувати 

його, і вона не відмовила. Влітку 1943 р., за місяць до ліквідації гетто в 

Бережанах, Шотенберг знову з’явився в Раях, на цей раз із дружиною Малкою. 

Вони попросили Концевич сховати їх, а на знак подяки дали їй грошей, на які 

та змогла купити корову. 

У той час, як Тетяна ховала цю єврейську пару, через неї підтримувався 

зв’язок із сестрою Малки, Ханою Редліх. Хана жила з батьками та сином 

Шимоном у Бережанах, на руїнах гетто. В січні 1944 р. на території гетто 

почали селитися люди. Всі побоювалися, що євреїв, які там ховаються, можуть 

знайти, тому Тетяна Концевич вирішила забрати до себе родичів Малки. З 

обережності спочатку було вирішено переправити сина Хани – Шимона, коли ж 

Тетяна повернулася по батьків Малки і Хани, то їх уже заарештували. 

Одного разу, коли Тетяни не було вдома, до них зайшли два німці, щоб 

узяти сіна, яке зберігалося на горищі. Дочка Тетяни Анна, яка залишилася на 

хазяйстві, розуміючи, що так євреїв можуть виявити, і їм не вдасться втекти, 

заплакала і жестами, криком почала пояснювати непроханим гостям, що, поки 

мати не повернеться, вона не дозволить їм нічого забрати з будинку. Коли ж 

Тетяна прийшла додому, її дочка залізла на горище і скинула німцям кілька 

оберемків сіна. Забравши сіно, німці пішли з двору
1
. 

Євреї, які просили допомоги, часто видавали себе за українців, це було 

мотивовано тим, що вони побоювалися за свою безпеку, адже зверталися до 

незнайомих людей. Так сталося і з селянкою Зофією Ковальчук, мешканкою 

села Клебанівка Тернопільської обл. Напередодні війни її чоловік виїхав до 

Канади, і вона залишилася з 17-річним сином Степаном. 
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У червні 1943 р. Зофія прихистила в будинку незнайомого підлітка, який 

представився українцем на ім’я Михайло Західний. Згодом з’ясувалося, що 

насправді його звати Аарон Сегаль, і він родом з села Хмелиська, приблизно за 

20 км на південь від Клебанівки. 

Спочатку Аарон ховався в рідному селі разом з батьком Гершоном, 

братом Нахманом і сестрою Білією, а потім вони жили в лісі. Тоді Аарон 

вирішив, що він зможе вижити, користуючись фальшивими документами, і 

влаштувався працювати пастухом в одного місцевого селянина. Коли в ньому 

стали підозрювати єврея, він покинув цю місцевість і прийшов у будинок до 

Зофії Ковальчук дізнатися щодо роботи. 

Незабаром після того, як син Зофії пішов з дому і приєднався до УПА, 

Аарон Сегаль, спочатку найнятий на роботу пастухом, почав управляти всім 

господарством. Зофія нічого не питала про його походження, а коли дізналася, 

що він єврей, то стала ще більше його захищати. Скориставшись допомогою 

двоюрідного брата, який працював головою сільської управи, Зофія 

зареєструвала Аарона в сільраді під його вигаданим ім’ям. 

Аарон Сегаль залишався в Зофії аж до звільнення цих територій від 

окупації, яке настало 21 березня 1944 р.
1
 

Українці, перебуваючи в дружніх відносинах, намагалися всіляко 

допомогти євреям, адже це означало порятунок їхнього життя. Не залишився 

осторонь і Микола Гетьман. Він жив із сім’єю в містечку Скала-Подільська, в 

околицях Борщова, Тернопільської обл. Серед його знайомих була кравчиня 

Фейга Едельштейн. Фейга шила вдома, де її клієнти, як правило, бачили і 

чоловіка Фейги, Шолома, і їхнього сина Мунека. 

У липні 1941 р., коли гітлерівці окупували містечко, його мешканцям 

заборонили контакти з євреями. 26 вересня 1942 р. у Скалі-Подільській 
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пройшла акція масового знищення, під час якої було розстріляно понад 700 

євреїв. Серед цих жертв була й Фейга Едельштейн. 

Шолом та Мунек вижили і через два тижні були відправлені разом з 

іншими євреями до гетто містечка Борщів. Миколі вдалося забрати з гетто 

Шолома та Мунека, їх перевезли в Скалу-Подільську. Через деякий час 

Едельштейни приєдналися до групи єврейських чоловіків і жінок, які 

переховувалися в лісі. 

Узимку 1942–1943 р. землянку довелося залишити, оскільки виникла 

підозра, що її виявили. Шолом і Мунек, а також іще один єврейський підліток, 

Льоня, перебралися в напівзруйнований будинок у Скалі-Подільській. 

Шукаючи їжу, вони були змушені звертатися до знайомих, але більшість 

боялися надати допомогу, а деякі навіть погрожували здати їх поліції. 

Лише українка Олена Ковалишина погодилася постачати Едельштейнам 

продукти, нічого не вимагаючи натомість
1
. 

Особливу роль відігравали ліси українських Карпат: «Ліс служив як 

захист не тільки нашим революціонерам-патріотам, воякам УПА, але також 

втікачам з… німецьких таборів… Поважну роль відіграв український ліс, як 

захист для великого числа жидів у часах німецької окупації»
2
. 

У надлісництві Якторів було 4 лісництва площею 9 тис. га, поміж 36 

селами і 5 містечками Перемишлянського повіту

. Тут працювали 4 лісничих –3 

українці й 1 поляк, а 4 лісові практиканти всі були українці. З 32 гайових було 

28 українців і 4 поляки. Населення складалося на 70% з українців. У трьох із 

названих лісництв переховувалось понад 200 євреїв. А в четвертому, де 

лісничий особливо ними опікувався, навіть доправляв багатьом із них набої, – 
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близько 1500. Їм допомагали всі працівники господарств. Так, один із лісничих 

власними кіньми возив до бункера, де переховувалась група євреїв, харчі. 

Очевидець, П. Пік-Пясецький, припускає, що безкоштовно. Всі лісники 

повідомляли євреям про рухи гестапо, про небезпеки, які загрожували 

поодиноким криївкам, щоб їх мешканці мали змогу своєчасно змінити місце 

мешкання
 1
. 

На середину 1941 р. у Станіславській обл. мешкало близько 130 000 

євреїв, в липні того року їхня кількість збільшилася на 7–8 тис. чол. за рахунок 

депортації на цю територію угорських євреїв, котрі осіли в Станіславі, Коломиї, 

Обертині, Городенці, Косові, Надвірнянському районі
2
. На 1941 р. лише 

невелика частина єврейства встигла евакуюватись. 

По області гуляли чутки про те, що гітлерівці переслідують євреїв. Так, 

Тамара Йосипівна Йосипчук згадувала, що її батькові, Йосипові Таубману, 

після приходу німців запропонував перебратися до свого дому на околиці 

добрий знайомий Йосип Йосипчук. Батько говорив Тамарі, що тоді ніхто не 

вірив чуткам, що фашисти розстрілюють євреїв. Тому під час першої акції 

гітлерівців у Делятині загинув і він сам, і його дочка Розалія, і ще троє його 

братів та дві сестри з сім’ями, а всього в місті тоді було знищено майже 80 

євреїв. Тамарі з матір’ю вдалося сховатись у Йосипа Йосипчука: спочатку на 

горищі, потім – у підвалі та в оборогах, потім – у його родичів – сестри Зосі 

Йосипчук, дядька Дмитра Йосипчука. Коли взимку стало відомо, що поліцаї 

ночами шукають євреїв по хатах, Йосип Йосипчук перевів Тамару з матір’ю в 

сусіднє село Заріччя, де вони мешкали в його знайомих: Євдокії Мочерної, 

Ганни Ханенко, Миколи Петрочка, Дмитра Петрочка та інших, переходячи з 

хати до хати через 4–5 днів. Йосип Васильович забезпечував їх харчами. Але 

його заарештували за підозрою в переховуванні євреїв і жорстоко катували. 
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Втім, затриманий ні в чому не зізнався, тож його відпустили
1
. Отже, навіть 

якщо підозрюваному в допомозі євреєм вдавалося вийти з-під арешту, здоров’я 

він втрачав. 

Після окупації радянська влада взялася перевіряти населення окупованих 

територій на співучасть з гітлерівцями. Українців допитували, нерідко з 

тортурами. Так, у Рогатині Катерину Йосифівну Міндлер, яка переховувала 

єврейську сім’ю, після окупації забрали в НКВС. Дізнавшись про це, член 

єврейської сім’ї, яку переховували, «...відразу ж пішов у службу КДБ до 

керівника і сказав йому: «Якщо забираєте її, то беріть і всіх нас. Вона знайшла 

можливість, як урятувати нас від фашистів. Ми будемо до кінця життя 

завдячувати їй»
2
. Після цього затриману негайно звільнили. 

Значний відсоток єврейства до війни мешкав у численних селах 

Станіславської обл. Живучи поруч, українці та євреї виручали один одного. 

Наприклад, у селі Березів Нижній Коломийського району по сусідству жили 

українська родина Голинських та єврейська сім’я Райзелів. 

На початку липня 1941 р. регіон окупували німці. Незабаром євреям 

Березова Нижнього довелося переселитися в гетто містечка Делятин. 9 місяців 

Василь Голинський нічого не знав про долю колишніх сусідів. Лише в березні 

1942 р., в себе на подвір’ї, він зустрів братів Шмерля і Менделя Райзелів. Вони 

втекли з робочого табору недалеко від Делятина. Їхні батьки, дружини, сестра і 

брат з сім’ями загинули в Делятині під час великої акції 10 жовтня 1941 р. 

Василь сховав братів Райзелів на горищі хліва, над коровами, 

попередивши, що їм не можна видавати присутності іншим членам сім’ї 

Голинського. Він сповістив про це тільки матір, яка готувала їжу для втікачів-

євреїв. 

Шмерль і Мендель провели на горищі хліва 6 тижнів. Коли потепліло, 

Василь провів їх до лісу, забезпечивши інструментами для будівництва 
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землянки. Протягом кількох місяців він відвідував братів Райзелів у лісі, 

приносив продукти, ділився новинами. 

Прийшовши в черговий раз, він побачив, що землянка порожня. Ще через 

кілька місяців до нього дійшли чутки про те, що місцевий мисливець виявив у 

лісі двох євреїв: одного він поранив і потім здав до гестапо, а іншому вдалося 

втекти. Василь зрозумів, що йдеться про братів Райзелів, тільки він не знав, хто 

з них загинув. 

Минуло ще півтора року, і влітку 1944 р. радянські війська витіснили 

німців зі Східної Галичини. Василю не давала спокою думка про те, що один з 

братів живе в лісі й не знає, що окупація вже закінчилася. 

Щодня він ходив на пошуки, поки, нарешті, за ледь помітними слідами 

біля водойми, виявив Шмерля Райзеля. Шмерль був весь зарослий, його одяг 

перетворився на лахміття; після багатьох місяців, проведених далеко від людей, 

йому важко було говорити. 

Василь таємно привів Шмерля додому, постриг, дав штани і сорочку. Як і 

раніше намагаючись зберегти таємницю, він відвіз Шмерля до Коломиї, де 

зібралися євреї з навколишніх містечок і сіл. Василь залишив Шмерля на їхню 

опіку та з почуттям виконаного обов’язку повернувся в село
1
. 

Довоєнні дружні стосунки між євреями та українцями досить часто були 

вирішальним фактором, що спонукав українців до порятунку. Так, Богдан 

Гривнак з села Чесники Рогатинського району Станіславської обл. навчався в 

школі, а потім вступив на курси для вчителів, в місті Станіславі. Одним з 

однокласників Гривнака був Борис Арсен, також мешканець Чесників. 

Незабаром Богдан і Борис стали близькими друзями. Коли німці окупували цю 

область, сім’ю Арсенів було насильно переселено в гетто міста Рогатин. Тоді 

Гривнак віддав Арсенові свої документи, зокрема і свідоцтво про хрещення, 
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завдяки чому Арсен зміг утекти з гетто і знайти роботу та притулок у 

Тернополі. 

Батько Богдана часто приїжджав провідати Арсена, наче той був його 

сином. Іноді Борис навіть відвідував сім’ю в Рогатині й на деякий час 

залишався в будинку Гривнаків. Так тривало два роки, поки в середині вересня 

1943 р. в будинок прийшла з обшуком поліція. 

З’ясувалося, що Арсена заарештували в Тернополі за підозрою у зв’язку з 

партизанам. Богдан побоювався, що окупанти дізнаються про все. На допитах у 

Львівській в’язниці Борис Арсен не видав рятівників
1
. Тож затримані євреї не 

завжди виказували, хто їм допомагав. 

Співпрацювали до війни українська сім’я Паливодів та єврейська 

Бухвальдів. Проживаючи в селищі Нижнів Станіславської обл., вони 

підтримували приязні стосунки, оскільки глава сім’ї Бухвальдів торгував 

зерном і яйцями, а Григорій Паливода був одним з його постачальників. 

У перший тиждень липня 1941 р., коли німці окупували цю територію, 

близько 800 євреїв Нижнева депортували в гетто міста Станіславів, де 

більшість із них було вбито, серед них – глава сім’ї Бухвальдів і його старший 

син. Його дружина, Броня Бухвальд, і двоє дітей, Леон і Люція, залишилися 

живими. Вони втекли зі Станіславова й повернулися в Нижнів, де стали шукати 

притулку в сім’ї Паливодів. 

Троє євреїв ховалися на горищі, Григорій і Марія дбали про чистоту в їх 

укритті й постачали підопічних їжею. Двічі в будинку Паливодів проводилися 

облави. Вперше один з поліцаїв, вийнявши пістолет, став погрожувати вбити 

Григорія Паливоду, якщо той не покаже йому, де ховаються євреї. Тоді 
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Григорій узяв на руки маленьку доньку і присягнувся її життям, що він нікого 

не ховає
1
.  

Вдруге, коли ввірвалися поліцаї, вони обшукали весь будинок, 

включаючи горище, але не знайшли Бухвальдів. 

На початку 1944 р., коли Червона Армія наближалася до цієї місцевості, 

Бухвальди вирішили залишити будинок рятівників і вирушити в бік лінії 

фронту
2
. 

Не менш важливою є історія українки Домініки Стефанів. Вчителька за 

професією Домініка Стефанів та її дочки Мирослава і Оксана жили в місті 

Коломия, Станіславської обл. На початку 1930-х рр. вони зняли квартиру в сім’ї 

Ергерів і незабаром подружилися з господарями. 

4 липня 1941 р. німці окупували Коломию. Коли 1942 р. в місті було 

організовано гетто, будинок Ергерів опинився на його території. Стефаніви 

змушені були шукати нове житло в іншій частині міста. Перед переїздом до 

нової квартири Стефаніви запевнили Ергерів, що вони, в разі потреби, зможуть 

знайти їм притулок. 

5 листопада 1942 р. в двері будинку Стефанів постукала 15-річна 

Шуламіт Ергер. Як тільки Домініка відкрила двері будинку, Шуламіт зомліла, 

вона була хвора на тиф. 

Протягом кількох наступних тижнів Домініка та її дочки виходжували 

хвору. Пізніше Шуламіт Ергер дізналася, що Стефаніви також ховали в 

будинку Цілю Лейбович. Обидві єврейські дівчини пробули в будинку 

рятівників до 28 березня 1944 р., коли Коломию було звільнено
3
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Жертовність українців, попри їх вдалі спроби у порятунку євреїв, мала і 

трагічні наслідки. Так відомо, що гітлерівці привселюдно розстріляли за 

допомогу євреям 100 мешканців міста Станіслав
1
. 

Таким чином, євреї на території Львівської, Станіславської та 

Тернопільської обл., відчули всю сутність нацистського режиму. Радянська 

влада навмисно не попередила їх про антисемітизм загарбницької армії, чим 

сприяла її злочинній політиці. Тому з першими стратами єврейського 

населення, українці ціною власного життя рятували євреїв від смерті. Так, на 

2015 р., Рада національних товариств України визнала 38 українців із 

Дрогобицької, 181 із Львівської, 58 із Станіславської та 127 із Тернопільської 

обл. праведниками України. За даними «Яд Вашем», у Галичині налічується 

360 українських Праведників світу. 

 

3.2. Губернаторство «Буковина» 

 

Губернаторство Буковина

 – адміністративно-територіальна одиниця, яку 

22 липня 1941 р. створила влада Королівства Румунія на території окупованої 

Чернівецької обл. Української РСР. Губернаторство з центром у Чернівцях, 

включало райони Чернівецької обл. (Чернівецький, Хотинський, 

Сторожинецький), Молдавської РСР (Липканський і Бріченський райони), та 

румунські повіти (Дорохой, Камплуг, Радауці й Сучава). Губернатором 

Буковини став Ріошяну. 
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Наприкінці червня 1941 р. німецькі й румунські війська, окупувавши 

Чернівецьку область, відразу почали вбивати місцевих євреїв. Спочатку дії 

гітлерівців щодо євреїв, які перебували в шлюбі з українцями та прийняли 

хрещення, були неоднозначними. Так, Микола Куриш, його дружина 

Олександра і син Григорій жили в селі Раранча (нині Рідківці), приблизно за 7 

км від Чернівців (тоді Румунія, нині – Україна). Їхніми сусідами були Хірш 

Кула, його дружина Молка і їхні діти. В 1920-х рр. дочка Хірша Рузя закохалася 

в українця і, прийнявши християнство, вийшла за нього заміж. Молодята 

оселилися в Раранчі. Рузя взяла нове ім’я – Фрозина Житарюк, але її родина 

припинила з нею спілкування. 

Хірш Кула став однією з перших жертв нацистів. Його дружині й дочці 

Регіні вдалося втекти. Кілька годин вони ховалися в полі, а потім прийшли до 

будинку Куришів з проханням заховати їх. Куриші сховали їх у сараї. 

Молка та Регіна Кула ховалися в Куришів два тижні, протягом яких було 

знищено всіх євреїв села. На самому початку окупації Фрозина Житарюк 

сховалася на горищі свого будинку, але коли її чоловік зрозумів, що перебувати 

там небезпечно, він попросив Куришів заховати на кілька днів його дружину. 

Так Фрозина возз’єдналася з матір’ю і сестрою. 

Весь той час, що в їхньому будинку ховалися євреї, старший син 

Куришів, Григорій, відносив підопічним їжу, дбав про них і робив усе від нього 

залежне, щоб його молодші брати і сестри не дізналися про людей, що 

переховуються в будинку. Коли ситуація в селі стала менш напруженою, 

Житарюк повернулася додому, а Микола Куриш, на прохання Молки, поїхав до 

Чернівців, щоб знайти сестру Молки. Сестра попросила Миколу привезти 

Молку і Регіну до неї додому. Знайшовши Молку й Регіну він забрав їх з собою, 

де його сім’я опікувалася ними до кінця війни
1
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25 серпня 1941 р. інспектор поліції в м. Чернівці надіслав інформаційний 

бюлетень губернаторству Буковини та військовому командуванню про 

кількість мешканців, виселених до концентраційних таборів Буковини, на 24 

серпня 1941 р. В цьому бюлетені зазначались такі дані: «…Відомості по 

таборах Чернівці – Роша 666 євреїв, плюс 90 з домашнім доглядом і в лікарнях. 

Хотин-Секуряни – 12345 (чол.) Хотин – Єдинці – 11894/300 євреїв взято на 

роботу. Вижниця – Сторожинець – 1670 (чол). Вашківці-Сторожинець – 704 

(чол). Сторожинець – 1320 (чол); Разом 28689 (чол.)»
1
. 

Незабаром усіх євреїв Чернівців примусово виселили до Чернівецького 

гетто. Не стала винятком і сім’я Айзенгер, яка жила по-сусідству з українцями, 

Василем та Катериною Ковцунами. Так, під час переселення Катерина Ковцун 

передала сину Зімхе Айзенгер – Германові буханку хліба. В подальшому 

Василь і Катерина постачали єврейську сім’ю харчами, які збиралися зі всіма 

сусідами-українцями, що проживали на одній вулиці з Айзенгерами. В період 

масових перевезень євреїв до робочих концтаборів у Трансністрії сім’я 

Айзенгерів з допомогою Василя та Катерини Ковцунів змогла втекти з гетто, 

потім переховувалася в їхньому будинку аж до кінця окупації
2
. 

Але близько 50 тис. євреїв залишалися в цьому гетто. Знаючи, що їхню 

долю вже вирішено, бургомістр Чернівців Траян Попович домігся скасування 

подальшої депортації євреїв. На підставі усного наказу Антонеску, в місті було 

залишено понад 20 тис. євреїв необхідних професій. Ці дії бургомістра 

убезпечили останніх від смерті в концтаборах, куди їх планувалося відвезти. 

Наступним етапом стала легалізація євреїв. За допомогою місцевих 

українців, які працювали в адміністрації бургомістра, євреям видавалися так 

звані «авторизації». Це був документ, на підставі якого його власнику 
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дозволялося жити та працювати поза територією гетто
1
. В перші дні окупації, 

коли кількох місцевих чоловіків-євреїв села Оршівці заарештували й утопили в 

річці Прут, Марія Зеліско, що жила з чоловіком і шістьма дітьми, прихистила в 

себе єврейську сім’ю Габерів: Ісаака й Адель, їхніх дітей Дору й Хенріка, 

батьків і тітку Аделі. Звичайно, ризик був великим. Так, одного разу в будинок 

Зеліско прийшли румунські поліцаї й зажадали, щоб Марія приготувала для них 

обід. Поки жінка метушилася на кухні, поліцаї ввійшли до кімнати і побачили 

там євреїв. Вони виштовхали Габерів на вулицю і поставили біля стіни 

будинку. 

Марія побігла за ними і, тримаючи на руках маленького сина Віктора, 

стала перед поліцаями, затуляючи єврейську сім’ю. Вона проклинала поліцаїв, 

кричала, що не допустить убивства у своєму будинку, що не зрушить з місця, і 

нехай уже краще вони теж її вб’ють. Поліцаї були приголомшені, й, 

порадившись між собою, пішли. Єврейська сім’я Габерів, аби не наражати себе 

та сім’ю Зеліско на смертельну небезпеку, тоді ж залишила дім. 

Досить частими були випадки порятунку українцями своїх колег, так, 

Йосиф та Василина Васильковські працювали в лабораторії м. Чернівці, де 

познайомилися з колегою Емою Гельбер та її батьками Амалією та Шмуелем 

Альтерами. Коли Альтерів було загнано до гетто, Васильковські допомогли їм 

утекти, а потів сховали в себе на горищі, принесли їм ковдри, простирадла і 

трохи кухонного начиння. За ті півроку, поки Ема Гельбер і її батьки ховалися в 

цьому укритті, більшу частину місцевих євреїв відправили на інший берег річки 

Південний Буг, де й знищили
2
. 

Таким чином, попри контроль окупаційної влади на території 

Чернівецької обл., її українське населення спромоглося врятувати євреїв, яким 

                                                           
1
 Черновицкое общество еврейской культуры им. Е. Штейнберга. Вестник. 

Люди остаются людьми. Свидетельства очевидцев / Под ред. 

Г. Л. Шабашкевича. – Черновцы : Прут, 1992. – Вып. 2. – С. 4. 
2
 Праведники народів світу. Васильковський Й. // Яд Вашем : [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : 

http://db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=ru&itemId=4035786. – 

10.04.2014. 
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загрожувала смертельна небезпека. Про це свідчить статистика: 31 українця 

визнано Праведником України, 13-х удостоєно Праведниками світу. 

 

3.3. Губернаторство «Трансністрія» 

 

У липні 1941 р. за дозволом Гітлера Чернівецьку та Ізмаїльську обл. 

окупувала Румунія. 30 серпня 1941 р., на основі підписаного в Бендерах 

німецько-румунського договору було створено Трансністрію

. 19 серпня 1941 р. 

маршал, прем’єр-міністр Румунії Іон Антонеску в Декреті № 1 установив у 

Трансністрії румунську адміністрацію. Трансністрія охоплювала території 

Вінницької, Одеської, Миколаївської обл. Генерал-губернатором Трансністрії 

призначили Г. Алексяну. 

1939 р. на території Вінницької обл. мешкало 2344736 чол., з яких 141825 

становили євреї
1
. В самому місті та по області було створено низку гетто й 

концтаборів
2
. 

Життя в гетто для євреїв було вкрай складним. Так, Абрам Давидович 

Каплан, потрапивши з сім’єю до гетто в м. Могилів-Подільський, згадує, що в 

гетто діяв дуже жорстокий режим, за дотриманням якого стежили румунські 

війська, румунська адміністрація та місцева поліція. Всі мешканці 16 вулиць і 

провулків гетто (понад 4 тис.), з 5 років, зобов’язані були носити жовті зірки 

Давида на грудях і спині та блакитні пов’язки на рукаві. Територію було 

обгороджено парканом з вишками, уздовж якого постійно ходили румунські 

патрулі з собаками й місцеві поліцаї. За вихід за її межі дуже суворо карали, аж 

                                                           

 Трансністрія як адміністративно-територіальна одиниця існувала з 19 серпня 

1941 р. по 20 березня 1944 р. Столиця – м. Одеса, губернатор – професор Георге 

Алексяну. 
1
 Всесоюзная перепись населения 1939 года. Основные итоги. – М., 1992. – 

С. 68. 
2
 ЦДАГО України, ф. 57, оп. 4, спр. 210, арк. 3. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83
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до розстрілу. Щодня в гетто від голоду, хвороб, знущань помирали десятки 

людей. Українці намагалися будь-якими способами перекинути через паркан 

хліб, картоплю, капусту, буряк, мамалигу. Коли сім’я Капланів захворіла на 

висипний тиф, українці, знаючи, що в разі викриття їх розстріляють, усе-таки 

допомагали стражденним: «Ми з братом Льовою, – згадує Абрам Давидович 

Каплан, – лежали в дитячому ліжечку, закутані в різні ганчірки, старий одяг, 

без їжі, без ліків. У батька і старшого брата хвороба протікала дуже важко, вони 

марили, непритомніли»
1
. І тільки завдяки знайомим українцям – родині 

Лоскуєвих, Збегіних, Мар’яні Кучурук, які через знайомих їм поліцаїв щотижня 

проникали в гетто і приносили борошно, картоплю, хліб, фрукти, ліки, сім’я 

Капланів змогла одужати й уберегтися від голоду
2
. Отже, поліцаї, котрі 

охороняли гетто, також іноді йшли на ризик, дозволяючи заходити туди тим, 

хто збирався допомагати євреєм. 

Значна кількість єврейських концентраційних таборів та гетто була 

пов’язана з облаштуванням на території Вінницької обл. ставки Гітлера 

Вервольф. Поетапне будівництво передбачало залучення досвідчених 

робітників, яких набирали з єврейських концтаборів. Після виконання робіт 

працівників страчували. Франц Іванович Бушинський – директор лісозаводу в 

м. Вінниця по вул. Некрасова 65, урятував групу з 19 євреїв. Їм загрожував 

розстріл, оскільки робота добігала кінця
3
. Тож випадки порятунку траплялися й 

серед посадових осіб, наближених до надзвичайно важливого для гітлерівців 

проекту, а отже, і тут контроль можливо було за достатнього бажання обійти. 

Значній кількості єврейства Вінниці вдалося уникнути примусового 

поселення до гетто, і вони шукали порятунку в українців. Йосип 

Таужинянський, який у період окупації жив у с. Ставки Вінницької обл., 

згадував, що його дід у селі Ставки Бершадського р-ну Вінницької обл. 

                                                           
1
 У лещатах «нового порядку»: населення Вінничини під нацистським 

окупаційним режимом: Збірник документів і матеріалів. – Вінниця : Меркюрі-

Поділля, 2013. – С. 291–295. 
2
 Там само. 

3
 Прицкер Б. Я. Винницкие мстители... – С. 13–15. 
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врятував єврейську родину Директорів. Сам Йосип згодом переховував у 

високій кукурудзі від угону до Німеччини старшого товариша Івана Дядюшку
1
.  

Українська сім’я Тимчуків, яка проживала в селі Слобода-Шаргородська 

Вінницької обл., переховувала на горищі та в підвалі цілу єврейську сім’ю, 

перевдягнену в селянський одяг. Надія Степанівна Тимчук свідчить: «Хоча 

наша сім’я жила бідно і впроголодь ми ділилися з ними кожним шматочком 

хліба»
2
. 

Будинок у місті Шаргород, у якому мешкала родина Слюзалеків, 

перетворився на укриття: 13 осіб переховували на горищі, в сараї, в підвалі, а 

дівчинка Фаня Сени (їй тоді було 8 років) жила як родичка господарів. Багатьох 

переправляли до Румунії в безпечніше місце. Станіслава постійно опікувалась 

цими людьми, носила їм їжу, воду, попереджала про облави
3
. 

У порятунку євреїв безпосередню участь брали й діти. Так, Євгенія 

Вацлавівна Каленська, котра до війни й під час війни жила в м. Вінниці по вул. 

Литвиненка, 12-А, згадує, що 12-річною вона була свідком масового розстрілу 

на Літинському шосе, а ввечері ходила до ями з тілами й розгрібала її. Євреї, 

котрі потрапили туди живими, тікали. Оскільки вони були голі, потім люди 

допомагали їм одягом. А в будинку Каленських у серпні 1941 р. тиждень 

переховувались Ріва Тубіншлок з дочкою Ніною та сином Анатолієм. Поки 

вони не поїхали до Румунії, Євгенія, котра трохи знала німецьку, ходила по 

місту добувати для них харчі
4
. 

З українською сім’єю Шимків, що мешкала по сусідству з єврейськими 

родинами Ханцисів і Басисів у м. Могилів-Подільський, останні дружили, 

повсякчас допомагали один одному. Коли гітлерівці окупували Вінницьку обл., 

сім’ї Ханцисів з сином Яковом і Басисів з дітьми Михайлом і Юхимом 

                                                           
1
 Архів при Товаристві єврейської культури України, ф. «Пам’ять жертв 

фашизму». Праведники України. Вінницька обл., спр. 2. Таужинянський Й. К., 

23.03.2011. 
2
 Там само, спр. 6, Тимчук Н. С., 14.07.2004. 

3
 Там само, спр. 3, Слюзалек С. В., 03.03.2007. 

4
 Там само, спр. 23, Саболевський Й. І., 27.06.1996. 
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потрапили до концтабору «Печора». Сім’я Шимків, ризикуючи життям своїм та 

десятьох дітей, уночі вивезла на підводах дітей із сімей Ханцисів і Басисів до 

Могилева-Подільського і опікувалась ними до 1944 р.
1
. 

Досить часто бувало, що євреї, які не встигли евакуюватися, поверталися, 

але таке повернення було досить ризикованим, тому вони зверталися по 

допомогу до українців. Українці завжди допомагали їм у безвихідних 

ситуаціях. Так випало і родині Йосипа Гнатовича Саболевського. Він проживав 

у м. Могилеві-Подільському, в останні дні липня 1941 р. до нього у двір заїхало 

на підводах 24 осіб, включаючи дітей і літніх людей. Це були сім’ї Грінберга 

Йосифа, Грінберга Хуни, Трейгера Герша і Кандель Мани. «Вони були голодні, 

хворі і дуже просили допомогти їм… сховати їх… Ми з мамою Саболевською 

Антоніною Вікентіївною всіх прийняли, дали змогу помити дітей і всіх 

нагодувати, чим могли», допомагала і дружина Гната Марина
2
. Але через кілька 

днів родину видали, тому євреям довелося тікати, лише рідні Т. Герша 

залишались у сараї ще тиждень, поки Йосип вивіз їх підводою зі своєї вулиці. 

На дорогу їм дали хліба, борошна, картоплі
3
. 

Після масових розстрілів тільки одиницям із євреїв вдавалося вижити – за 

допомогою українців. Один з таких випадків описала Антоніна Синицька, 

батько якої сховав за мотлохом на печі Анатолія Каца. Того з батьком вели на 

масовий розстріл, але синові вдалося впасти в могилу живим і вибратися
4
. 

Звичайно, маємо зауважити, що попри доброту та гуманність українців, 

котрі, ризикуючи життям, рятували євреїв, завжди знаходилися люди, готові за 

винагороду приректи інших на смерть. Про це свідчить історія врятованого 

єврея Уми Адінзона, який на початку війни жив і працював в аптеці с. 

Зозулинці Вінницької обл. з сім’єю: дружиною Софією і сином Дмитром. До 
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 Архів при Товаристві єврейської культури України, ф. «Пам’ять жертв 
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нього часто заходила українка Віра, яка часто хворіла. Коли німці почали 

вбивати євреїв у сусідніх селах, Адінзон попросив Віру сховати його родину. 

Вони прийшли пізно ввечері. До самих морозів жили на горищі. Взимку Софія і 

Дмитро ховалися на печі. Адінзон удень сидів у підвалі, а вночі – на печі. Їжу 

готували, як могли і з чого могли. Потайки Віра носила їм їсти. Пройшло 

небагато часу, і хтось доніс фашистам, що Віра ховає євреїв. Німці прийшли в 

дім і почали шукати. Віру поставили під дулом автомата до стіни, але не 

розстріляли, бо в гітлерівця закінчились патрони. В цей час сім’я Адінзона 

сиділа в підвалі, зверху були накидані відходи від насіння. Так Адінзонів 

переховували до кінця війни
1
. 

За весь період окупації на Вінниччині було знищено 204781 мирних 

мешканців, більшу частину з яких становили євреї. Завдяки українцям 

Вінниччини значну кількість євреїв вдалося врятувати. 

1939 р. в Одеській обл. налічувалося понад 250000 євреїв. Область було 

окуповано з 22 липня по 29 серпня, місто Одесу – 16 жовтня 1941 р.
2
. 

Румунське військове командування, на відміну від німецьких окупантів, 

не створювало окремих спецгруп, які вирішували «єврейське питання», ці 

обов’язки покладалися на військову та цивільну поліцію
3
. Людей страчували в 

таборах смерті на території Одеського аеродрому, в селах Любашівка, 

Гвоздавка. Гетто були в таких населених пунктах, як Велика Врадіївка, 

Богданівка та інші
4
. Валентина Степанівна Тарновська згадує, що німці 

розстріляли її батька, а сестру і бабусю помістили в гетто під охороною німців і 

поліцаїв. Після періодичних облав на євреїв ніхто не повертався. У цей час до 
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 Архів при Товаристві єврейської культури України, ф. «Пам’ять жертв 

фашизму». Праведники України. Вінницька обл., спр. 34, Крученюк В. І., 

24.07.2001. 
2
 Круглов А. И. Энциклопедия Холокоста... – С. 126. 

3
 Шитюк М. М. Геноцид проти євреїв Південної України... – C. 67. 

4
 ЦДАГО України, ф. 57, оп. 4, спр. 269, арк. 43. 



89 

гетто, ризикуючи життям, пробиралася сім’я Трембицьких, котра доставляла 

євреям їжу й задобрювала поліцаїв, щоб ті мовчали про це
1
. 

Багато євреїв, тікаючи з уже окупованих країн як біженці, перетинали 

кордон України, але з приходом гітлерівців ставали заручниками ситуації. Раіса 

Федорівна Биченко свідчить, що її батьки разом з нею як біженці перейшли 

кордон Польщі та СРСР узимку 1939 р. й опинилися в Одесі. На початку 

окупації Одеси Раіса з матір’ю опинилися в єврейському гетто, але втекли, а 

потім довго ховалися від облав. Нові знайомі матері, Раїса Феодосіївна Биченко 

та її чоловік Анатолій Семенович Іонеско (молдаванин) допомогли їй оформити 

паспорт на ім’я польки Броніслави Мацієвської, а Раісу для більшої конспірації 

хрестили в костелі. Допомогли також з житлом. Втім, євреїв хтось видав, їх 

заарештували, і, попри свідчення рятівників та їхніх знайомих, матір 

розстріляли, а Раісу посадили до в’язниці. Втім, Р. Ф. Биченко з чоловіком, 

ризикуючи життям, підробили дівчинці документи й дали хабаря румуну-

коменданту в’язниці, щоб той випустив її. Також у 1943–1944 рр. родина 

безкорисливо врятувала ще одну дівчину-єврейку, зумівши залучити для цього 

офіцерів чеського батальйону
2
. Тож іноді українцям вдавалося допомогти 

євреям значною мірою завдяки корисливості осіб, відповідальних за безпеку в 

місцях ув’язнення. 

5 серпня 1941 р. Котовськ окупували німці, а 15 січня 1942 р. молодий, 

виснажений, з вигляду хворий, чоловік постукав у двері Зелінських і 

попросився переночувати. Він представився українським ім’ям і розповів про 

свої поневіряння та страждання з самого початку війни. Будучи солдатом 

Червоної Армії, він потрапив у полон, голодував у таборі військовополонених з 

якого потім утік. Хворим перебирався з села в село. Співчуваючи нещасному, 

Зелінські запропонували солдатові свій дах, не знаючи, що Яків Дрізо – єврей. 

Тиждень потому Марія, дружина Фелікса, здогадалася, що їхній новий 
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підопічний – єврей. Вона поділилася цією новиною з дочкою Валентиною, яка 

запитала Якова, чи правда це. Яків підтвердив, що це – правда, і вже був 

готовий шукати новий притулок, але Валентина та її батьки і не думали 

виганяти Якова. Навпаки, вони поставилися до нього з розумінням. 

Завдяки підтримці рятівників, Яків одужав, знайшов роботу на місцевій 

залізничній станції, познайомився з ровесниками, а потім закохався у 

Валентину. Якось на роботі його попросили принести довідку про медичний 

огляд. Яків був обрізаний, тож постав перед складним вибором. Іншим разом 

колишній однокласник упізнав його на вулиці. Оскільки небезпека наростала, 

Валентина разом з коханим знайшли вихід. Дівчина відшукала надійного 

лікаря, який дав Якову медичну довідку без огляду, а також змусила 

колишнього однокласника Якова заприсягтися, що він нікому не видасть 

таємниці. 

Наприкінці 1943 р., коли ризик бути впізнаним для Якова особливо зріс, 

Фелікс Зелінський обладнав укриття, де Яків ховався до 31 березня 1944 р., 

коли місцевість звільнила Радянська Армія. У червні 1944 р. Яків і Валентина 

одружилися
1
. 

Ще один приклад: Іван Бєлінський жив у місті Балта – одному з 

найбільших міст Автономної Соціалістичної Республіки Молдова, яку 

радянська влада проголосила 1924 р. Працював Іван на місцевому молочному 

заводі. 1940 р. його дружина померла, залишивши п’ятьох дітей, молодшому з 

яких було всього три роки. Одна місцева мешканка, Анна, зголосилася 

допомагати йому й доглядала за дітьми, поки він був на роботі. Після того, як 

вона пропрацювала у Івана рік, вони одружилися, й 1942 р. в них народилася 

дочка. 

Між тим, 4 серпня 1941 р. Балту зайняли німці, які пізніше передали 

контроль над містом румунським союзникам. Усіх місцевих євреїв, а також 
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єврейські родини з Бессарабії переселили до гетто, організоване в місті Балті у 

вересні 1941 р. Одними з мешканців гетто були Фраді Трейгер, двоє її дорослих 

дітей Циля і Фіма, а також її літня мати. Свого часу сім’я Трейгера допомогла 

Анні, коли вона тільки закінчила школу-інтернат і не мала коштів для 

існування, оскільки була зовсім сама. 

Тепер настала черга Анни допомогти їм. Вони з чоловіком забезпечували 

Трейгера продовольством у роки румунської окупації. Їжа була дуже простою – 

картопля, буряк, іноді цибуля. Часом вдавалося принести шматок хліба або 

жменю борошна. Це було небагато, але, в будь-якому разі, – істотно більше, ніж 

могли собі дозволити інші євреї в гетто. Мати Фраді не витримала важких умов 

і померла в роки окупації. 19-річного Фіму вбили за кілька тижнів до 

звільнення в березні 1944 р. Фраді й Циля (згодом Бейзер) змогли втекти з гетто 

після загибелі Фіми і переховувалися в будинку Белінських, які ховали їх разом 

з іще кількома євреями на горищі й намагалися доглядати за ними, як могли. 

Після війни Трейгери залишилися в тісних дружніх стосунках з Белінськими
1
. 

10 січня 1942 р. губернатор Одеси видав розпорядження, відповідно до 

якого, всі без винятку євреї Одеси та околиць, інтернувалися в гетто на 

Слобідці, куди зобов’язані були з’явитися протягом двох днів, з 8 год. ранку 

10 січня 1942 р. Кербуди, а також усі, хто знав будь-якого єврея, який не 

з’явився до поліційної дільниці або до гетто в названий термін, або єврея, який 

під фальшивими документами приховував єврейське походження, мали 

терміново повідомити про це в письмовій формі до поліційної дільниці. Тим, 

хто порушив би розпорядження, зокрема й допомагав би євреям ухилитись від 

інтернування, загрожував розстріл або каторжні роботи від 5 до 10 років
2
. 
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До Слобідського гетто за наявності паспорта могли заходити цивільні 

люди. Так українці постачали євреям все необхідне, оскільки румунська влада 

не збиралася утримувати багатотисячне єврейське населення
1
. 

В липні 1941 р. єврейську сім’ю Трахманів відправили на розстріл. Всі 

вони, крім Семена загинули. Вночі Семен Трахман вирушив у село Корячка до 

родини Євдокії Масленнікової. На другий день Євдокія повезла його в інше 

село й влаштувала там пасти овець. Вона приносила продукти, а взимку – теплі 

речі, навчила Семена вдавати божевільного, і йому вдалося дожити до 

звільнення Одеської обл.
2
 Можливо, саме вигадане божевілля вберегло Семена 

від зайвих розмов, під час яких могла бути викрита його таємниця. 

Українці рятували євреїв як до масових розстрілів, так і після них, 

розшукуючи поранених серед тисяч мертвих тіл. Так, Надія Василівна 

Кондрашова з сестрою Марією забрали з силосних ям, куди 29 березня 1942 р. 

німці та поліцаї поскидали розстріляних євреїв, поранених Любу і Емму 

Гінчерман
3
. 

Про єврейський геноцид на території Одеської обл. можна судити з 

офіційних румунських статистичних даних. Так, на грудень 1941 р. в м. Одеса 

було зафіксовано 44417 євреїв, через рік – 676; на березень 1943 р. – 66, після 

зазначеної дати про них більше не згадується
4
. 

З 1941 по 1944 рр. в Одеській обл. було знищено понад 120 тис. євреїв
5
, 

але, на думку С. Додика, під час окупації Одеси вижило близько 3000 євреїв, 

цю інформацію він оприлюднив під час дискусії 19 березня 2004 р. в 

українському науково-просвітницькому фонді «Голокост». Звичайно, ця 

кількість врятованого єврейського населення завдячує й допомозі українців
6
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Генеральний округ Миколаїв було утворено 15 листопада 1941 р. 

Командувачем території став генерал-комісар Евальд Оперман. Землі 

Миколаївщини ввійшли до складу Готляндського, Очаківського та частково 

Березовського повітів, які очолювали румунські префекти
1
. Територію сучасної 

Миколаївської обл. було поділено між румунською та німецькою зонами 

окупації, кордон між якими переважно проходив по річці Південний Буг: 

«Єдиний міст охоронявся румунською комендатурою і прохід був закритий»
 2
. 

На цих територіях тоді проживало близько 2 млн. чол., із них 90 тис. 

становили євреї
3
, в самому місті Миколаїв мешкало 25280 євреїв

4
, тому для 

такої кількості єврейства окупаційна влада створила низку гетто й 

концентраційних таборів
5
. 

14 вересня 1941 р. окупаційна влада міста Миколаїв оприлюднила наказ, 

згідно з яким, усі євреї міста 16 вересня мали з’явитися для реєстрації. Всіх 

прибулих розмістили на території єврейського кладовища, яке охороняла 

поліція. Діти мешканців села Водопій неподалік від місця утримання євреїв, 

попри заборону окупантів, ходили туди, приносячи в’язням воду та харчі
6
. 

Якщо діти робили все це з дозволу дорослих, ті, можливо, сподівалися, що 

охоронці поставляться до малолітніх поблажливіше. Можливо, це був спосіб 

уберегти від переслідування решту членів родини, адже можна було послатися, 

на те, що дитина пішла до євреїв, бо просто неслухняна. 

Щодня групу євреїв водили до джерела по вул. ІІ-й Інгульській, щоб ті 

могли набрати води. Користуючись ситуацією, українські підлітки Ф. Бондар, 
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М. Буртиш, А. Григоренко та М. Щербина відволікали охорону, що давало 

можливість утекти кільком євреям. Так було врятовано життя шістьох євреїв, 

які в подальшому переховувалися серед українських сімей у селі Водопій
1
. Тут 

уже помітне свідоме рішення хлопців, яке вони прийняли самостійно. 

Багатьом євреям регіону вдалося уникнути ув’язнення, і вони шукали 

порятунку серед українців. Так, єврейська сім’я Левицьких, що складалася з 7 

осіб, переховувалася в будинку Ільїних по вулиці Садова, 66. Діти Ільїних, 

граючись на вулиці, примітивши гітлерівців, сповіщали батьків, а ті ховали 

євреїв у погребі. Главу сім’ї – Пейсаха Хаймовича Левицького було розстріляно 

19 вересня 1941 р. поблизу села Мешківка, а його діти та дружина 

переховувалися в Ільїних до кінця окупації
2
. 

Кількість євреїв у Миколаївській обл. в роки окупації не була стабільною, 

оскільки туди в 1941–1942 рр. румунська влада постійно звозила євреїв з Одеси, 

Бессарабії та Буковини. Така передислокація проводилася для масового 

знищення в таборах смерті в західних регіонах сучасної Миколаївської обл.
3
 

Влітку 1943 р. німці гнали людей попереду своїх частин, котрі відступали. 

Єврейку Іту Терлецьку та двох її дітей загнали в колону людей, яких вели до 

села Ястребиново Вознесенського району в табір смерті. Сім’я Домущей, 

ризикуючи своїм життям, під час переходу євреїв сховала їх та вночі вивела за 

село. Ховалися євреї в лісі, поки один сусід доніс на них. Іту з дітьми 

ув’язнили. Родини Домушей та Чебанків зібрали продукти, підробили паспорт і 

викупили Іту з дітьми. Потім їх переховували в родині Чебанків
4
. 

Попри масові страти євреїв на українській території Трансністрії, певна 

кількість євреїв вижила завдяки зусиллям місцевих мешканців. На сьогодні 
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визнано 510 праведників України: по Вінницькій – 327, Одеській – 137 та 

Миколаївській – 46, а також на вказаних територіях налічується 518 

українських Праведників світу. 

 

3.4. Райхскомісаріат «Україна» 

 

Райхскомісаріат «Україна» створено 20 серпня 1941 р. Це була 

адміністративно-територіальна одиниця в складі Третього рейху, 

підпорядкована німецькій адміністрації. 

Рівненську обл. нацисти окупували за період з 24 червня по 9 серпня 

1941 р. Загальна кількість євреїв в області з середини 1941 р. становила близько 

110 тис. По області з 1941 по 1943 рр. знищено близько 95 тис. євреїв. При 

тому, що практично за той самий період окупації (1941–1944 рр.) по 23 районах 

Рівненської обл. було розстріляно 262 671 чол.
1
 

У самому м. Рівне було 6 місць масових страт. У західній частині міста 

діяло гетто (між вулицями Сталіна і Карла Маркса)
2
. В липні 1942 р. до цього 

гетто приїхала комісія гестапо, яка обдивилася та виміряла його територію. На 

підставі цього євреї зробили висновок, що влада збирається «закрити» гетто
3
. 

Варвара Борош свідчить, що з кожним днем у гетто боялися ліквідації все 

більше. Друг її чоловіка – українець Яків Сухенко, інженер, кілька разів 

пропонував її родині перейти до нього, поки домігся згоди: «Сухенко закрив 

нас в квартирі на ключ, а сам повернувся в гетто, щоб узяти дещо з наших 

особистих речей і свій плащ, який він забув у нас вдома. Через півгодини він 

повернувся дуже схвильований і розповів нам, що гетто оточено… і ніхто не 
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може ні вийти, ні ввійти. Він описав нам картину гетто: вікна і двері зламані, 

будинки порожні. Всіх жителів відвезли у вантажних вагонах у напрямку до 

Костопільського лісу»
1
. Дочка Варвари Міра легковажно вийшла на балкон, де 

її побачила сусідка-німкеня. Втім, жінка виявилася порядною й пообіцяла не 

видавати євреїв, що і зробила
2
. 

З 6 по 9 листопада 1941 р. в селі Сосенки було розстріляно 18 тис. євреїв. 

5–6 тис. євреїв, яких не встигли розстріляти, поселили до рівненського гетто, де 

13 липня 1942 р. їх теж стратили
3
. 

У ніч з 13 на 14 липня 1942 р. гетто в м. Рівне було ліквідовано – близько 

5 тис. євреїв вивезли поїздом під Костопіль і там розстріляли. В селі Корчев’є 

поблизу Костополя є могила, де поховано 3300 євреїв
4
. 

Життя єврея в Рівненській обл. гітлерівські кати оцінювали в 3 кг солі. 

Ситуація як у містах, так і в селах, була критичною: «…(у) Поліський та 

Рівненській областях – суцільні згарища, замість сел. Місцеві селяни по року-

півтора, живуть в лісових землянках і куренях, але нікуди не йдуть від рідних 

місць»
5
. Навіть за таких обставин українці не дозволяли підкупити себе. За 

спогадами Лукаша Костюкевича, який жив у селі В. Озера Рівненської обл., 

наприкінці серпня 1942 р. його батько за згодою родини прийняв у себе на 

хуторі євреїв Пільйо, Коріка і Йоську й дав їм роботу при кузні та харчування. 

Також у серпні 1942 р. на цей хутір єврейка Анна привела хлопчика Турок 

Нафталі (сина коваля з с. Карасін), якого під іменем Толя переховували до 

1944 р.
6
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На 2015 р. налічується 213 українців, які рятували життя євреїв на 

Рівненщині й були удостоєні звання Праведника
1
, з них 111 отримали звання 

Праведника світу. 

Тимчасовий окупаційний режим у Волинській обл. діяв з 22 червня 

1941 р. по 20 липня 1944 р. За цей час у місті Луцьк було створено 

концентраційний табір № 360, гетто з 20 тис. мешканців, в’язницю. З серпня 

1942 р. всіх мешканців луцького гетто поступово розстріляли, ще було вбито 5 

тис. євреїв, зігнаних у Луцьке гетто
2
. 

Попри жахливу ситуацію в Луцьку, яка практично нічим не відрізнялася 

від інших окупованих міст, українці допомагали євреям, оскільки знали їх до 

війни й були з ними в добрих стосунках. На підтвердження можна навести 

історію порятунку єврейської сім’ї Теслерів, яка мешкала в селі Марковичі 

Горохівського району. Глава сім’ї Янкель із дружиною Ітою виростили 

чотирьох синів – Гершка, Хаїма, Йося і Дюмина та двох дочок – Соню й Естер. 

Згодом родина розрослася. Гершко мав дружину і трьох дітей, Хаїм також був 

одружений і ростив двох дітей, Соня вийшла заміж за Мотелю і народила Песю. 

Всі вони багато працювали, мали магазин і кузню. Селяни не лише з 

Марковичів, але і з найближчих сіл приходили до них що-небудь купити та 

замовити інвентар чи інструмент у Гершка-коваля. 

Йося, Мотелю і Дюмина першого ж дня призвали до армії, вони пішли на 

фронт і загинули в боях. Всіх інших місцеві поліцаї зігнали в Горохівське гетто, 

де вони й загинули. Вдалося вижити лише Соні, що в серпні 1942 р. втекла з-під 

розстрілу. 

Пізно вночі, більш ніж через місяць, після поневірянь по лісах і ярах, вона 

прийшла в село Мирків і постукала у крайню хату. Жаліслива господарка 

обмила втікачку, нагодувала її, переховувала добу, але залишити в себе не 
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наважилася. Молода жінка ще якийсь час ховалася в лісі, а коли настали 

холоди, пробралася в рідне село і прийшла в будинок Марії Савеліївни Солтис. 

Українська сім’я Солтисів складалася з батьків Марії, її чоловіка Леонтія 

Петровича і двох дітей, 6-річної Соні та 15-річної Ганни. Звичайно, всі вони 

розуміли, на яку небезпеку прирікали себе в разі виявлення єврейки, але не 

могли відторгнути Соню, чию сім’ю добре знали і поважали. Леонтій викопав у 

сараї, де стояв кінь, яму, накидав у неї сіна і сховав туди втікачку. Кінь звик до 

жінки й дозволяв їй грітися біля свого боку. Іноді Соня ночувала на горищі 

будинку. Кілька разів, коли очікувалися облави, вона разом з Солтисами 

ховалася в кущах біля річки або в лісі. 

Не видали її навіть, коли в лютому 1943 р. гітлерівці схопили й 

розстріляли батька Марії Савеліївни Савелія Андрійовича Мольчака. І ніхто в 

селі, навіть найближчі родичі, не знав, що в будинку Солтисів ховається 

єврейка
1
. Це може свідчити як про недовіру до односельців, так і навпаки, про 

небажання залучати їх до надто ризикованої справи. 

Після знищення єврейського гетто в м. Луцьку його мешканців повели на 

розстріл. Сара, котра йшла серед них, несла дев’ятимісячну дочку, яку 

народила в Луцькому гетто. На роздоріжжі вул. Володимирської та Львівської 

Сара підбігла до костелу й поклала дитину в кущі біля його огорожі. Потім 

повернулася в колону. Немовля знайшов поліцай Петро Кратюк, котрий 

повертався з чергування. Він приніс дівчинку додому. Його дружина Марія вже 

близько десяти років не могла завагітніти. Вона знайшла в пелюшках фото 

ймовірних батьків маляти, явно єврейського походження, однак заявила 

чоловікові, що дитини нікому не віддасть. Сусідка Василина бачила, кого Петро 

приніс додому, прийшла до нього і висловила Марії припущення, що знайдена 

дитина – єврейська. Втім, Кратюк пригрозив, що задушить сусідку, якщо та 

комусь щось розповість, і та заприсяглася мовчати
2
. Можливо, цього разу 
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відіграли важливу роль сімейні обставини рятівників, котрі сприйняли за щастя 

можливість виховувати хоча б нерідну дитину. 

Подібних фактів на Волині багато. За смертельний ризик, за надання 

допомоги та порятунок євреїв 181 українця цього регіону було удостоєно 

звання Праведника України і стільки ж – Праведника народів світу. 

Захопивши м. Харків (Генеральний округ Харків), гітлерівці першого ж 

дня повісили 113 чол. і довго забороняли знімати тіла повішених
1
. «Щоб 

звільнити будинки у центрі міста для солдатів вермахту населення мало 

зібратися в бараках верстатного заводу і бувшого 8-го тресту, взявши із собою 

одежу і цінні речі»
2
. Мати Антона Миколайовича Гармаша пішла дізнаватися 

як бути тим, хто перебував у шлюбі з євреєм, і їхнім дітям. Їй сказали, що треба 

також виконувати розпорядження, але подруга, з якою жінка разом працювала, 

порадила: «Не здумай ходити, тому-що всіх євреїв вб’ють»
3
. Тож застерегла 

занадто законослухняну знайому, яка добровільно мало не поставила себе й 

дитину на межу між життям і смертю. 

Після цього мати стала ховати Антона в сусідів. Спочатку в Зінаїди 

Крівчіч, у якої було двоє дітей Костя і Вадик, на вул. Сериковській, буд. 

№ 105
4
. 

Після перших розправ над євреями в Харкові розпочалася паніка, адже 

ніхто не хотів, щоб його розстріляли за етнічну належність. Щоб урятувати їх, 

необхідно було охрестити дитину в християнській церкві. Наприклад, родина 

Андреєвих допомогла знайти надійного священика, котрий охрестив сина 

відомого в місті єврея Будьмана під іменем Ернест
5
. 

Значну частину євреїв було запроторено до місцевої в’язниці. Тогочасний 

бургомістр Олексій Іванович Крамаренко активно визволяв єврейських 
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заручників, про що невдовзі дізналися німці, й за ці дії в січні 1943 р. його 

стратили
1
. 

Попри масові розстріли в Харкові, певну кількість єврейства врятували 

українці, за що 123 чол. було удостоєно звання праведника України і ще 84 – 

праведника світу. 

Луганська обл. не стала винятком в окупаційній політиці гітлерівської 

влади. З перших днів окупації по місту було розклеєно накази, суть яких 

зводилася до смертної кари за будь-яке порушення порядку
2
. 

Наказом військового коменданта від 1942 р. в м. Лисичанськ, задля 

відсіювання євреїв, що постійно шукали прихистку: «2. Забороняється давати 

ночліг комусь би там не було, без відома поліції. 3. Кожен, хто прибував до 

Лисичанська повинен з’явитися в поліцію»
3
. 

В селах діяли практично ті самі настанови гітлерівської влади: «Списки 

осіб, які прибули в село з 22 червня 1941 року і проживають на території села 

по даний час¸ по їхній національності і окремо список на осіб, які проживають 

тимчасово...»
4
. 

Євреям, яких знали всі місцеві мешканці, не завжди щастило вижити, 

адже їхня популярність нерідко спрацьовувала проти них самих. Так, у 

м. Лисичанськ убили шановного в районі фельдшера Каца, котрому було вже 

75 р., розстріляли всю сім’ю лікаря Шеткіна
5
. 

У Луганську, по вул. Червоноармійській, живучи по сусідству з євреями, 

українці добре знали один одного: «По нашій вулиці жило багато єврейських 

сімей з однією з них дружила наша матір... Коли почалися облави, мати 
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прийняла цю єврейську сім’ю до нас у дім»
1
, – згадував Юрій Іванович 

Єрмоленко. 

Можливо, завдяки таким тісним стосункам, по Луганській обл., попри 

цинізм і злочинну діяльність, коли було страчено багато євреїв, певну кількість 

урятували 19 праведників України та 8 праведників народів світу. 

У Сталінській обл. ситуація була не ліпшою. Окрім постійних розстрілів 

та вивезення молоді в рабство до Німеччини
2
, в людей забирали будь-яку надію 

на майбутнє, вилучаючи медикаменти, що залишилися на складах після 

евакуації
3
. 

Після одної з багатьох розправ над євреями Сталіно

, єврейській дівчинці 

Жанні з родини Гальперіних, яку разом з іншими євреями скинули до шурфу 

шахти, на диво, вдалося вижити, після чого місцеві мешканці витягнули її й 

переховували всю війну
4
. Це було можливим, якщо шахту спеціально 

перевіряли, чи є там хтось живий, попри всю безнадійність ситуації. 

Аби врятувати життя знайомій єврейці Ревецці Карліні, донеччанка Ксеня 

Колодко переховувала її в себе на горищі понад місяць
5
. А потім, коли цій 

жінці вдалося звільнити з гетто сина Якова, вона втекла з ним з міста, довгими 

місяцями їм доводилося мандрувати Донеччиною і Харківщиною без 

документів. І ніхто з українців їх не видав. 

Яків Карлін згадував, що коли в одному з сіл Харківщини їм довелося 

зустрітися з місцевим старостою, то вони перелякалися, що він зараз же їх 

передасть гітлерівцям. Мати й син пояснювали, що йдуть міняти продукти, але 

їх, мовляв, пограбували, тож вони залишилися без документів. Староста 
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виписав Карліним довідку з печаткою, що в його селі їх обікрали, забравши всі 

речі й документи. Цю довідку вони й показували щоразу, коли перевірялися 

документи
1
. Можливо, посадовець і не повірив у розповідь Карліних, але 

вирішив допомогти їм врятуватися, бо вважав це важливішим, ніж правду. 

Українці Артемівська також активно допомагали євреям. Так, сім’я 

директора Артемівської МТС Георгія Германа врятувала від смерті єврейку 

Тисменицьку, переховуючи її від гітлерівців. Ця жінка після війни довгі роки 

працювала лікарем у місті
2
. Єврейську родину Євгенії Розенфлам з Артемівська 

під час окупації переховувала родина Ольги Лавриненко. Коли цій родині 

довелося залишати місто, то Лавриненки допомогли продуктами на дорогу й 

узяли на себе зобов’язання зберегти речі, які й повернули після війни. До речі, 

родина Лавриненків, як свідчила Є. Розенфлам, збирала продукти, готувала їжу 

для поранених військовополонених, яких переховувала в себе дома
3
. 

Українські сусіди попередили донеччанина-єврея Юрія Корсунського, 

який повертався з села, куди ходив міняти речі на продукти, про засідку 

карателів у його помешканні. Тож він зумів сховатися та врятувати своє життя
4
. 

У Донецькій, як в інших окупованих областях України, попри всю 

складність у порятунку євреїв, Праведниками України визнано 49 чол., і 43 – 

Праведниками світу. 

З 2 липня по 24 серпня 1941 р. було окуповано всю Житомирську обл. За 

переписом від 1939 р. тут проживали 125007 євреїв, близько 100 тис. з них – у 

містах та містечках
5
. 20 жовтня 1941 р. було утворено Генеральний округ 

«Житомир». За період окупації лише на території Житомирської обл. 

загарбники вбили й замордували 170557 чол., 253 було повішено
6
. 
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Вішали людей, як правило, привселюдно і за «особливі» провини, 

зокрема за ігнорування наказу про заборону надавати будь-яку допомогу 

євреям. Облави відбувалися практично щодня, тому рятівники, які мали багато 

родичів, могли вберегти євреїв, котрі в них могли перечекати обшук. Марія 

Григорівна Морозюк із чоловіком, які мешкали в м. Чуднів, одночасно 

переховували в себе дві єврейські сім’ї. Коли почалися часті облави, ці сім’ї 

переправили до батьків Марії Григорівни, в село за 15 км, де вони прожили до 

кінця війни
1
. 

Гітлерівці, спекулюючи на почуттях, а саме на бажанні отримати 

матеріальні блага, оскільки на всіх окупованих територіях панував голод, 

дізнавалися інформацію про переховування євреїв. І навіть, якщо останніх вони 

не знаходили, то по-звірячому розправлялися з праведниками. Так, у селі 

Мелени Коростенського району Олені Андріївні Возненко за недоведене 

переховування євреїв перебили кістки рук і ніг, після чого вона померла
2
. Такі 

ситуації не були винятками. Георгій Васильович Жукович згадує, що його 

мати-вчителька ховала вдома по вул. Госпітальній 12 (м. Житомир) під 

вигаданими прізвищами своїх учнів Фіму і Геню. Хлопчики жили в неї з 

перших днів окупації, коли розстріляли їхніх батьків. У листопаді 1943 р. на 

родину Жуковичів донесли, і матір, Георгія та його молодшого брата відіслали 

в концтабори Німеччини, де вони пробули 1,5 р.
3
  

По Житомирській обл., де прояви жертовності були в усіх районах, нині 

налічується 209 Праведників України та 202 Праведника світу. 

З огляду на те, що на дату звільнення Херсонщини від гітлерівських 

військ області як адміністративної одиниці ще не було, розгляд порятунку в ній 

євреїв буде номінальним у територіальному аспекті. 
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Після окупації Херсона, тут 19 серпня 1941 р. відразу було утворено гетто 

для євреїв, куди українське населення, попри сувору заборону, носило їжу 

рідним та сусідам
1
. Українці, що знали німецьку мову, мали набагато більше 

«пільг» на життя, ніж усі інші мешканці окупованих територій. Оскільки в 

перекладачів у часи розрухи й голоду завжди була робота, вони 

використовували можливість робити добро. Так, Галина Данилівна Яновська, 

що жила в Херсоні, трохи знала німецьку мову і була перекладачем у директора 

ковбасної фабрики. Працювала на різних роботах: обслуговувала робітників, 

серед яких були і військовополонені, і євреї, яких привозили з гетто. Через 

знайомого підпільника вона допомагала євреям тікати з фабрики або з гетто. 

Передавала їм їжу та одяг. Євреїв відправляли якимись шляхами до Криму. 

Серед них було багато дітей. Так тривало до вересня 1943 р.
2
 

У м. Берислав, що на Херсонщині, окупаційна влада поставила 

бургомістром Йосипа Йосиповича Фальмана. Користуючись цими 

повноваженнями, за час керівництва він допоміг урятуватися багатьом євреям, 

але з приходом радянської влади його, нібито як колаборанта, розстріляли
3
. 

До початку війни в Херсоні налічувалося 80 тис. чол.
4
, за 31 місяць 

окупації було знищено 48780 чол., 10 тис. з яких становили євреї
5
, але, 

зважаючи на те, що напередодні війни в м. Херсон проживало 16145 євреїв
6
, то 

за весь час окупації їх було знищено близько 70%. Ці підрахунки наводять на 

думку про те, що, якби не українці, котрі спромоглися врятувати решту євреїв, 

гітлерівці виконали б план «Юден-Фрай». Тому за порятунок єврейських 
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життів 30 українцям Херсона було надано звання Праведника України, 8 

визнано Праведниками народів світу. 

Кіровоградська обл., яка входила до Генерального округу «Миколаїв», 

теж потерпала від гітлерівців. Так, у концентраційних таборах, створених у 

Кіровограді, Олександрії, Адабаші, Павлиші та Терновій Балці, за період 

окупації було знищено 125 тис. мирних мешканців, 75 тис. із них припадало на 

Кіровоград. Війська вермахту вщент спалили хутори Буда, Ленінський, Вдовин 

і Дяки. 

Українці цього регіону не тільки рятували місцевих євреїв, а й 

допомагали військовослужбовцям Червоної Армії, серед яких теж були люди 

єврейської національності. Так, у грудні 1941 р. Володимир Микитович 

Чороновол познайомився з Григорієм Семеновичем Ланцманом, якого збили німці. 

Володимир Микитович забрав Григорія до себе в хату і переховував його від 

гітлерівців. Ділився їжею, одягом. Під час обшуку поліцаї все-таки знайшли 

Григорія, але Володимиру Микитовичу вдалося їх підкупити і визволити товариша. 

Так він і прожив у родині Чорновола до звільнення села в березні 1944 р.
1
 

Такі ситуації не були поодинокими. Про жертовність українців свідчить і 

такий факт, 7 січня 1944 р. радянські війська зайняли села Паліївка, Мала 

Виска, а вже на світанку наступного дня були змушені відступати. Володимир 

Микитович Чорновол згадує, що від нищівного вогню група солдат сховалася в 

сараї на хуторі Журавка за 3 км від Паліївки. Увечері 8 січня 1944 р. в хутір 

Журавка увійшли німці. Німецький офіцер упритул розстріляв радянських 

солдат. Серед них був Михайло Шарфман, котрий, попри дві тяжкі рани в 

грудях, вижив і по морозу 12–14 градусів проповз близько 500 м до крайньої 

хати. Там селянин Павло Добрицький надав йому першу допомогу. 

9 січня 1944 р. німецькі війська, що відступали, розквартирувались у 

с. Паліївка. Павло Добрицький і Пелагея Ценцура (мати трьох дітей) перенесли 
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тяжкопораненого солдата в надійніше місце – напіврозвалену хату літньої 

жінки Анастасії Паномаренко та її сина. Хата стояла в центрі села, навпроти 

штабу німецьких військ, але німці боялися туди заходити через антисанітарію
1
. 

За шафою й мішками з зерном Михайло Шарфман перебував до 4 березня 

1944 р., коли радянські війська звільнили Паліївку. 

Пелагея Ценцура готувала йому їжу, трохи кращу, ніж для своїх дітей. 

Двічі на день її приносив наймолодший син Олександр, якому було наказано 

нікому і нічого говорити
2
. 

При безвихідних ситуаціях у порятунку євреїв, українцям допомагав і 

випадок. Ось що згадує Анатолій Наумович Макарчук: «Я був пастухом і 

влітку 1941 року... гнали стадо корів по вузькій дорозі між складами 

«Заготзерно» і овочевою базою «Плодовощі», назустріч нам, два німця гнали на 

станцію для подальшого розстрілу десяток півтора жінок і дітей – євреїв. Серед 

них була моя сусідка... При зустрічі змішалися корови і люди. Роздратовані 

німці підняли крик і почали прикладами розганяти корів та людей. Я 

скористався ситуацією, яка склалася, і штовхнув у відкриту хвіртку овочевої 

бази єврейку Малку з двома дітьми, віком 1 і 4 роки, де вони сховалися за 

високим дощатим парканом»
3
. 

Так у Кіровоградській обл. діяло багато українців. У цілому тут 

налічується 24 Праведника України та 48 Праведників світу. 

Генеральний округ «Київ»

 як адміністративно-територіальну одиницю 

Райхскомісаріату «Україна» було утворено 20 жовтня 1941 р. Він включав 

території сучасних Київської, Полтавської та Черкаської обл. України. За 
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переписом населення від 1939 р. на даних територіях проживало 120101 євреїв
1
. 

У період евакуації певна більшість із них залишилися в Києві
2
. Це було 

пов’язано з тим, що радянська влада, знаючи про те, що гітлерівці масово 

знищують євреїв, не попередила євреїв Києва та області про можливі трагічні 

наслідки. Тому українське єврейство, сприймаючи німців, як європейський 

народ, не бажало вірити в антисемітські чутки. 

Після окупації цих територій зондеркоманди 4А та 4Б, розпочали масові 

акції зі знищення місцевого єврейства. Так, з 1941 по 1943 рр. Бабин Яр став 

інтернаціональною могилою. 

19 вересня 1941 р. німецькі війська вступили на територію Києва. Вслід за 

ними до столиці ввійшли спецпризначенці – зондеркоманда 4А та 

айнзацкоманда 5. Метою цих частин зі складу айнзацгрупи С було винищення 

всіх євреїв міста: «У перші два-три дні, як зайшли в Київ, офіцери і солдати 

ходили по домівках і питали, де квартири «юде», розламували двері, заходили і 

забирали різні цінні речі»
3
. Паралельно з пошуком євреїв розпочалися розстріли 

полонених червоноармійців, серед яких певний відсоток становили євреї. 

20 вересня місто сколихнулося від низки вибухів, які вчинили залишені в 

Києві радянські диверсійні групи. 24 вересня від масового підриву замінованих 

будівель у місті вирувала пожежа. Під час гасіння полум’я німці схопили 

киянина, який перерізав пожежний рукав. Як виявилося, він був євреєм
4
, тому 

гітлерівська влада звинуватила всіх місцевих євреїв у підпалі будівель міста
5
. 

Зокрема, за ініціативою коменданта Києва генерал-майора Ебергарда було 

вивішено низку оголошень такого змісту. Відповідальність за саботаж 
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покладався на всіх мешканців Києва, щоразу німці показово розстрілювали по 

100–300 чол. і погрожували новими жертвами
1
. 

26 вересня 1941 р. в Києві було проведено нараду за участю коменданта 

міста генерал-майора Ебергарда, штандартенфюрера СС П. Блобеля, 

обергрупенфюрера СС, генерала поліції Третього рейху Ф. Еккельна та 

оберфюрера СС д-ра О. Раша. Основним питанням, яке розглядалося на цій 

нараді, була підготовка до масового знищення євреїв у Бабиному Яру
2
. 

Наступним кроком, спрямованим на вирішення «єврейського питання», 

стало виведення євреїв з міста під приводом масового переїзду
3
: «28. ІХ. був 

розподілений, розклеєний наказ на зеленому або синьому папері, наказ ні ким 

не підписаний
4
: «Наказується всім жидам міста Києва і околиць зібратися в 

понеділок дня 29 вересня 1941 року до год. 8 ранку при вул. Дехтярівській 

(коло кладовища). 

Всі повинні забрати з собою документи, гроші, білизну та інше. Хто не 

підпорядкується оцьому розпорядженню, буде розстріляний. Хто займе 

жидівське мешкання або розграбує предмети з тих мешкань, буде 

розстріляний»
5
. До речі, гітлерівці вважали євреями і вихрестів аж до третього 

покоління
6
. 

Як євреї, так і українці, що перебували у змішаних шлюбах, переважно 

вірили, що їх справді вивезуть із міста. Підігрівало ці думки й те, що на Сирці 

була залізнична станція, до якої окупанти закликали прийти мирне населення. 

У вечері того ж дня євреям дозволили зайти до своїх квартир та зібратися 

в дорогу. Наступного ранку «через Євбаз по Дмитрівській вул., годин в 7–8, 

почали йти євреї. Йшли поодинці, сім’ями, натовпом. Тягли з собою речі. Йшли 

з маленькими дітьми. Їх проводжали... українці, допомагали нести речі... було 
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багато змішаних шлюбів, чоловіки не хотіли залишати своїх дружин-єврейок, 

дружини – чоловіків»
1
. 

Гітлерівці, знаючи про запланований масовий розстріл у Бабиному Яру, 

зберігали солідарність у мовчанні. Але й серед катів інколи зустрічалися люди з 

докорами сумління
2
: «29-го вересня вона, як усі, пішла на цвинтар, на півдорозі 

якийсь громадянин побачив у неї на руці гарну золоту обручку з діамантом, 

схопив за палець і почав стягувати його, стягнув, в руці у неї були документи, 

вони розсипалися, підняти їх було неможливо, вона пішла далі, зустріла по 

дорозі німця – перекладача, підійшла до нього і розповіла, що вона йде на 

кладовище тому, що у неї матір єврейка, батько українець, сама вона українка, 

одружена з українцем, дитина українець... На це все у неї були документи. Він 

порекомендував їй і матері повернутися назад»
3
.  

Тисячі євреїв разом з родичами-українцями і сусідами, які йшли дорогою 

смерті, підходячи до зазначеного місця збору, побачили, що попереду стояли 

німці в коричневій формі. Після проходження певного кордону назад не 

випускали й українців, котрі проводжали євреїв: їх змушували роздягатися, 

одяг і речі відкладали, паспорти забирали, а їх самих розстрілювали над 

ровами. Речі сортували на місці, так, золото та інші коштовності складали в 

балії
4
. 

Українці, які проводжали євреїв, розділили їхню долю. Наприклад, 

очевидці розповідали про 25 українських дівчат, яких, забравши паспорти, 

розстріляли одними з перших
5
.  

Після перших масових розстрілів у Бабиному Яру євреї зрозуміли всю 

хибність сподівань на краще майбутнє, бо стало очевидно, що гітлерівська 
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влада прагне знищити їх як етнос. Масова екзекуція сколихнула українців і 

викликала серед них велике співчуття до євреїв
1
. 

Відтепер саме українці, зневажаючи ризик бути розстріляними за будь-яку 

допомогу євреям, рятували стражденних. Попри етнічну ідентифікацію в 

паспорті, українці як «свідки» дуже часто спростовували належність людини до 

єврейської етнічної групи
2
. Таких прикладів дуже багато, ось один із них. Софія 

Володимирівна Кац згадує, що її матір розстріляли, а сестра заявила, що вона 

українка, тож її посадили під слідство. А потім свідки підтвердили її версію. 

Втім, коли заарештували батька, дівчина пішла на нелегальне становище і 

ховалася в Вінницькій області
3
. 

Певну кількість євреїв українці врятували ще до початку масових 

розстрілів у Бабиному Яру. Так, двірники, які мали сповіщати гітлерівців про 

місця проживання євреїв, ділилися пересторогами з останніми. Сусіди, які чули 

про масові екзекуції в Бердичеві та Вінниці, переховували євреїв у своїх 

домівках
4
. 

Українці, що працювали в німецькій адміністрації, засвідчували євреїв як 

українців, за що, в разі викриття, розстрілювалися
5
. Зокрема багатьох 

єврейських дітей, батьків яких під конвоєм вели на страту до Бабиного Яру, 

врятували українці. 

Серед них значну роль у порятунку невільників долі відігравали й 

українські поліцаї
6
, які заздалегідь попереджали про можливі гітлерівські 

обшуки домівок, де переховувалися євреї. А у в’язницях допомагали євреям 

тікати
7
. Олександра Петрівна Паламарчук із с. Горошків посвідчила, що поліцаї 

затримали її сусідів Бейлу Кац із дочкою Олександрою. Начальник поліції 

Гоменюк завів у дім до О. Паламарчук О. Кац і говорив з нею. Потім 
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затриманих вивезли. Через тиждень Олександра повернулася в село й 

розповіла, що її матір розстріляли, а її врятував Аким Гоменюк
1
. 

За саботування наказів гітлерівської влади, які стосувалися знищення 

євреїв у Бабиному Яру, було розстріляно бургомістра Києва Володимира 

Пантелеймоновича Багазія. 

Євреї Києва за допомогою українців, оминаючи німецькі застави, почали 

перебиратися до сіл Київської обл., де порятунок євреїв у селах був спільною 

справою. Важливу роль у ньому відігравали сільські старости. Німецькі патрулі 

в селах були звичним явищем: «Пошуки повинні проводитися завжди 

мінливими формами, у самий різний час, особливо ж у ввечері або рано 

вранці»
2
. За допомогу євреям селяни наражалися на смертельну небезпеку

3
. 

Слід також зазначити, що Буковинський курінь з’явився в Києві лише у 

першій половині листопада, а отже насправді він не брав участі в розстрілах 

євреїв у Бабиному Яру восени 1941 р. З цього випливає, що українська поліція 

не відігравала провідної ролі в розстрілах, бо за відсутності буковинців її було 

замало для таких масштабних акцій
4
. У Бабиному Яру, на відміну від 

Сирецького табору, охорона складалася не з українських поліцаїв, а виключно 

зі спеціально підібраних німецьких жандармів – молодших і середніх офіцерів 

«СС»
5
. Отже, німецька адміністрація, очевидно, вважаючи Бабин Яр особливо 

відповідальним об’єктом, тому не наважувалась доручити його українцям, 

серед яких могли виявитися прибічники євреїв. 

Євреї, яким пощастило уникнути розстрілів у перші дні, шукали притулку 

в українців. Так, актриса Київського молодіжного театру Діна Васерман 

свідчила, що українська селянка, котра впустила її після втечі з Бабиного Яру, 

вислухавши її розповідь про те, що вона – українка, яка проводжала подругу-

єврейку до місця розстрілу, взяла її за руку і провела в дім. Там дала Діні чисту 
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сорочку, кофту, спідницю і старі черевики, нагодувала й дала відпочити. І 

тільки потім сказала: «Дочко моя, я знаю, хто ти є насправді, але в Бога ми всі 

однакові. У нас один Бог. Ради того, що я тобі чимось допомогла, мої два сини 

вернуться живими з війни. Але в мене тобі залишатися небезпечно – 

поліцейські собаки шукають тут щодня. Вони шукають євреїв, за голови яких ці 

звірі платять гроші. Ти відпочинь трохи, виспись. Я дам на дорогу тобі харчів, і 

ти попробуй добратися до наших. Хай Бог буде завжди з тобою»
1
. Вассерман 

зраділа, що жінка її підтримала, однак боялася зашкодити їй, тому, коли 

господиня вийшла з дому, рушила далі
2
. На цьому прикладі помітний один з 

мотивів допомоги – віра в те, що за це хтось колись допоможе рідним 

рятівника, втім, наявні джерела не дають змоги докладніше дослідити, 

наскільки він був поширений. 

Л. К. Островський, В. Ю. Давидов, Я. А. Стекж, Ц. М. Бродський, котрі 

втекли від розстрілу в Бабиному Яру 29 вересня 1943 р., свідчили, що їх як 

військовополонених Сирецького концтабору на околиці Києва 18 серпня серед 

інших 100 осіб відрядили до Бабиного Яру. Там закували в кайдани і змусили 

викопувати і спалювати трупи радянських громадян, котрих убили німці. 

Останні привезли з кладовища гранітні пам’ятники й залізні огорожі. З 

пам’ятників полонені робили майданчики, на які клали рейки, а на рейки – 

залізні огорожі. Зверху накладали шар дров і поливали все нафтою. Коли трупи 

викладалися в кілька рядів, їх підпалювали. У кожній такій печі містилося до 

2500–3000 тіл, які подрібнювали кісткотрамбовками. Для прискорення роботи 

застосували екскаватор. Попіл змушували розсіювати по яру. В’язні працювали 

по 12–15 год. на добу. Німці виділили спеціальні команди людей, які знімали з 

убитих сережки, обручки, витягали з щелеп золоті зуби. З 18 серпня до 29 

вересня, коли свідки втекли, за їхніми даними, було спалено близько 7 тис. 

жертв
3
. 
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Євреїв, яких не встигали стратити, гітлерівці поспіхом вивозили. Вагони 

поїздів стояли декілька днів, поки заповнилися людьми. Українці, знаючи про 

жахливе становище полонених, наражалися на смертельну небезпеку, 

передаючи невільникам воду й харчі. Сміливців обстрілювали німецькі 

конвоїри
1
. 

Гітлерівський терор був підсилений виданням наказу «Ч.5», відповідно до 

якого: «Всім керівникам будинків м. Києва до 24-х годин зголосити всіх 

жидів... що мешкають у їх будинках, – до найближчих районових Комісаріатів 

та Команди Української поліції м. Києва... Затаєння цих людей матиме 

наслідком смертну кару»
2
. 

Гітлерівці постановили: «З метою з’ясування кількості населення, яке 

залишилося в м. Києві та околицях, підпорядкованих м. Києву, після звільнення 

м. Києва від совєтів та розподілу залишившогося населення за національністю, 

статтю, віком, освітою, віросповіданням, фахом-зайняттям… Провести станом 

на 15 січня 1942 року міський перепис населення по м. Києву та околицях, що 

підпорядковані Районовим управам м. Києва»
3
. Втім, чи не головною метою 

перепису було бажання знати, скільки ще євреїв залишилося на території 

Київщини після перших масових акцій знищення. 

Будучи не в змозі виявити євреїв, яких переховували українці, 

гітлерівська окупаційна влада вирішила: «Зобов’язувати всіх кербудів, 

комендантів і орендарів муніципальних та інших будинків у м. Києві та його 

околицях, що підпорядковані Районовим управам, – придбати до 25 січня 

1942 р. на пропускних пунктах Адресового бюро при Районових управах 

подвірні книжки затвердженого зразка… Зобов’язати… з 26 січня по 20 

лютого1943 р. провести прописку всіх без винятку мешканців, що постійно, або 

тимчасово перебувають на території домоволодіння»
4
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Українці, знаючи, що рано чи пізно євреїв, яких вони переховують, буде 

виявлено, вдавалися до різних хитрощів. Вони всиновлювали єврейських дітей, 

батьків яких було страчено, чи передавали їх один одному, щоб мати більше 

шансів на порятунок. Про все це свідчить розповідь Галини Кучанської: «Коли 

в місто Фастів у серпні-вересні 1941 р. увійшли фашисти, вони винищили все 

єврейське населення, в тому числі і мою багатодітну сім’ю: батька-водовоза 

Янкеля, матір і шістьох дітей. Прізвище своїх рідних не пам’ятаю і не 

пам’ятають люди через давність подій. Одному з моїх братів, Аркаші було 10 

років. Коли сім’ю вели на розстріл разом з усіма євреями, Отей сказав моєму 

братові: «Аркаша, бери Броню і біжи». Аркаша ховався зі мною по городах, 

чагарниках, ярах»
1
. Потім хлопець відніс дівчинку знайомим рибалкам на хутір 

Казновка, а сам до зими ховався по ярах, а тоді застудився, захворів і помер. 17-

річна Зінаїда Макарівна Єременко, яка прийшла купити риби, побачила Броню 

й забрала до старшої сестри – Марії Аврамівни Кучанської. Та дала дитині своє 

прізвище та назвала Галею. Ризикуючи життям, вона ховалася з дитиною, котра 

вже називала Марію мамою, в селах Пилипівка, Паляніченці, Снітинці, бо серед 

загалом доброзичливих людей траплялися й такі, що підсилали поліцаїв
2
. 

Переховувати євреїв у селах, де всі знають усіх, було особливо тяжко. І 

навіть, коли гітлерівці за наданою інформацією не знаходили людей єврейської 

національності, українців забирали на допити. Ті знали, що в разі зізнання, 

прирікають на смерть не тільки себе, а й усіх, хто брав участь у порятунку, 

включаючи малолітніх дітей. Тому терпіли тортури мовчки
3
. 

Буцімто з метою «системного виявлення стану природного приросту 

населення…, а також вивчення стану шлюбів та фактів всиновлення»
4
, 

окупаційна влада ухвалила з 15 січня 1942 р. встановити в Києві та на 

                                                           
1
 Архів при Товаристві єврейської культури України, ф. «Пам’ять жертв 

фашизму». Праведники України. Київська обл., спр. 15. Кучанська М. А., 

06.09.1998. 
2
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3
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4
 Там само, спр. 15. Кучанська М. А., 06.09.1998. 
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околицях, підпорядкованих його районовим управам, обов’язкову реєстрацію 

всіх випадків народження, смертей та всиновлення
1
. Втім, так гітлерівці 

прагнули звузити для євреїв можливості уникнути переслідувань завдяки тому, 

що з ними одружувались українці. 

Родичі померлих українців віддавали євреям паспорти небіжчиків, адже 

цей документ коштував життя, коли гітлерівський патруль ідентифікував особу 

за національністю
2
. 

Часто бувало, що члени єврейських сімей потрапляли до концтаборів. Так 

сталося і в Корсуні-Шевченківському, коли Ріва Фройлівна Горшкун з дітьми, 

переховуючись в українців, була схоплена і відправлена до концтабору. Її 

чоловік, знаючи, що чекає на його родину, попросив знайомих допомогти. За 

домовленістю з охороною табору, було зроблено обмін жінки з дітьми на 

чоловіка, котрий пожертвував собою
3
. 

Багато євреїв та українців потрапило до в’язниць. В однакових умовах, 

в’язнів-євреїв гітлерівці зневажали куди більше, аніж українців. Українці 

допомагали євреям там, як тільки могли, оскільки всі прекрасно розуміли, що 

кожен день може бути останнім. 

Українці були обурені політикою гітлерівців стосовно єврейського 

населення, про що свідчать численні документи. Ось спогад з Богуслава 

Київської обл.: «...по нашій вулиці Леніна фашистські поплічники вели сім’ю 

Петрушенко (Трудман) Єлизавету Михайлівну, вагітну з маленькою дитиною 

на руках і двома дівчатками... які трималися за мамину спідницю (Емма і 

Світла). Їх вели до німецької комендатури для відправки у табір для євреїв. Всі 

сусіди вийшли на вулицю і кричали, щоб їх відпустили, оскільки вони – 

українці. Їх дідусь по батькові – українець Петрушенко Фома Васильович, був 

старостою в церкві, він був дуже шанована людина в Богуславі... Дідусь зі 

                                                           
1
 Держархів Київської обл., ф. Р-2412, оп. 2, спр. 3, арк. 187. 

2
 Архів при Товаристві єврейської культури України, ф. «Пам’ять жертв 
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3
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мною побіг їм назустріч, він дуже кричав і плакав, ми просили і всі люди, що 

йшли за ним просили відпустити цю сім’ю, оскільки вони – українці. Дідусь зі 

мною і ін. сусідами відвели тітку Лізу до церкви, де їх ховали деякий час... 

потім вона переховувалась у дідуся в сараї, потім у Гнуркевич Галі»
1
. 

Євреїв, як правило, привселюдно заштовхували до вантажівок та 

розстрілювали за межами населених пунктів. Так трапилось і в Фастові 

(червень 1943 р.). Галина Афанасіївна Іващенко свідчить, що якось її мати 

Антоніна Петрівна Сугак силоміць привела додому дівчинку – Цілю Вайгруб, 

закрила її в кімнаті й знову кудись побігла. А потім розповіла, що в місті 

зустріла німецького солдата, який тягнув матір Цилі – Соню Вайгруб з 

дитиною на руках у машину. Соня не віддала дівчинку, хоч Антоніна й 

просила, але попросила забрати старшу дочку, яка залишилася вдома: «Мене 

забирали вже, але потім відпускали, – сказала Соня – так, як немає наказу 

розстрілювати з дітьми». А. П. Сугак виконала прохання й хотіла 

повернутись по молодшу дівчинку – Іду, але вже не застала її з матір’ю. 

Згодом стало відомо, що батька, матір і двох сестер Цилі розстріляли 

гестапівці
2
. Тож помітно, що єврейська жінка занадто повірила в 

законослухняність окупантів і не погодилася вчасно прийняти допомогу 

українки, за що розплатилася своїм та життям дочки. 

Проблема з відповідними документами для євреїв була першочерговою. 

Українці, обіймаючи певні посади при німецькій адміністрації, допомагали 

розв’язати це питання життя і смерті, тим самим ризикуючи бути страченими в 

разі викриття. Так, «Ткаченко, Войко і Мороз були заарештовані гестапо з 

причини… вони робили паспорти євреям, як українцям»
3
. 

Але зважаючи на те, що видання особистих документів чітко 

регламентувала німецька влада і їх у певних випадках потрібно було 
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поновлювати, відносини між євреями та українцями були тривалими. Адже 

саме українці давали шанс вижити не тільки певним індивідам єврейської 

національності, а й цілим сім’ям. Студентові-єврею Давиду Айзановичу 

Пінснеру, який тікав із Яготинського табору військовополонених із дружиною 

Галиною Рогач, у листопаді 1941 р. видав підроблені документи на своє ім’я 

Олексій Олександрович Шевчук із с. Красилівка Броварського району. За цими 

документами з печаткою інституту та підписом Олексія, котрі той іще й 

систематично оновлював, Давид переховувався всі два роки окупації
1
. 

Після отримання документів євреї позбавлялися переслідування, адже 

прирівнювалися до українців і могли не тільки безперешкодно пересуватися, 

але й працювати, тим самим заробляючи на життя. В Києві навіть заарештували 

єврея, що вдягнувся у форму німецьких військ та служив водієм при військовій 

частині
2
. 

Врятувавши єврейську дитину, потрібно було вчити її української мови, 

але передусім дитина повинна була знати «молитву «Отче наш», так як німці 

вважали, що всі... повинні знати цю молитву»
3
. Загалом питання охрещених 

євреїв для гітлерівської окупаційної влади завжди було актуальним. Розповідає 

професор Микола Величківський: «…познайомлений, я звернувся до 

начальника Гестапо з такою вимогою: «У нас за більшовиків церква була 

відділена від держави і влада не втручалася до внутрішніх справ церкви (я 

говорив неправду, але цього вимагали обставини і я мусив так говорити). А ви 

вчора в садибі Софійського Собору заарештували всю Українську Церковну 

Раду, що мала свою нараду, навіть архієпископа Олексія. Прошу їх усіх негайно 

звільнити з-під арешту». 
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Начальник Гестапо, що до цього часу поводився зі мною незвичайно 

чемно, почервонів. Він не встав, а просто скочив і почав підвищеним тоном 

говорити, що всі заарештовані – комуністи, а комуністи мусять бути знищені. 

Я знову зазначив, що заарештовані не є комуністами, бо архієрей і 

священики не можуть бути комуністами. Начальник гестапо ще більше 

почервонів, він уже кричав, запінившись: «Там, між 122 заарештованими, є 22 

юди (жиди), а коли вони юди, то мусять бути знищені». 

Я відповів, що й жиди, коли вони християни, то вже наші, а врешті – 

жиди також наші громадяни. 

Коли начальник гестапо почув це, то з ним зробилося щось неймовірне. 

Він бив кулаком по столі й кричав: «Хоч би юда був і священиком, то він юда, і 

мусить бути знищений!» 

Я хотів далі продовжувати суперечку з приводу нещасних жидів, але інж. 

О. Бойдуник, що сидів поруч, здержав мене: «Пане професоре, – сказав він, – 

суперечкою не поправите справи; спасайте те, що можна…»
1
. 

За свої переконання, 6 лютого разом з багатьма іншими членами ОУН, 

зокрема О. Левитським, О. Телігою та ін., у в’язниці опинився і професор 

Микола Величківський, якого ще 4 жовтня 1941 р. в Києві, за ініціативою 

похідних груп ОУН, обрали головою Української Національної Ради
2
. Він 

згадував, що в приміщенні гестапо на вул. Великій Володимирській в’язничний 

сторож-німець був один на всі три поверхи. Перших два дні заарештованим 

давали раз на день ложку юшки з брукви, а потім перестали. Щоранку в’язнів 

випускали до вбиральні: «Коли я, ідучи до вбиральні, хотів забрати з собою 

славнозвісну тюремну «парашу», то сторож накинувся на мене з криком, щоб я 

залишив «парашу», бо для цього є «юда». І дійсно, сторож-німець, що походив 

із Познаня і знав польську мову, крикнув: «Юда, ходзь тутай!» 
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Прийшов старий, мабуть 70-тилітній жидок і виніс «парашу» з моєї 

камери. Я розговорився з цим нещасним жидком, скориставшись з того, що 

німець, як звичайно, пішов на нижчий поверх. Жидок походив з містечка 

Бихова, що на північ від Києва. 

За що вас посадили? – запитав я. 

Як-то за що? Та ж я – жид! – здивовано відповів він. Говорив доброю 

українською мовою... А потім попросив мене, чи не маю щось з'їсти, бо він уже 

чотири дні не їв. Німці заарештованим жидам не дають їсти, а тих, що з голоду 

падають, розстрілюють. Я сказав нещасному жидові, що й сам нічого не маю, 

бо і нам не дають їсти. Я мав дві головки часнику і одну подарував йому. Жид 

узяв, подякував і сказав, що коли нас не годують, то, видно, будуть невдовзі 

розстрілювати»
1
.  

У даний період окупації знайомі та сусіди ставали практично ріднею. 

Адже гуртом легше долати будь-які перешкоди. Так, українська сім’я 

Костюшків з Білої Церкви надала прихист Григорію Мястиковському, який утік 

із концтабору. При втечі будинок сім’ї Костюшків був чи не єдиним місцем на 

всій території міста, де можна було сподіватися на порятунок. Тим паче, що там 

уже переховувався дядько Григорія Леонід Горобцов
2
. 

Узимку українцям потрібно було думати не лише про обшуки, а й про 

здоров’я людини, що переховується. Так, у с. Безпечне Сквирського району 

«...на горищі будинку, заповненого сіном, в сараї було зроблено укриття... 

Лещинська Е. Ф. готувала їжу, шила йому теплий одяг. Я зв’язала йому теплі 

шкарпетки, рукавиці...»
3
. Це було питання не лише доброчинності, а й спільної 

безпеки, адже будь-який звук, такий як кашель або шморгання могли 

коштувати людського життя. 
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Таким чином, попри масові екзекуції, багатьом євреям Київщини, завдяки 

українському місцевому населенню, вдалося зберегти життя. Тож на 2015 р. 

Праведниками Світу та України Бабиного Яру було визначено 605 осіб. 

Крім того, по Київській обл. й Києву Яд Вашем визнала 273 українця 

Праведниками народів світу та 110 вважаються Праведниками України. 

На Полтавщині історія розвивалася також у подібному річищі. Мотрона 

Романівна Красоха, коли 9 вересня 1941 р. гітлерівці під розриви авіабомб 

увійшли в Кременчук, у розпачі вирішила йти пішки до м. Пирятин. Дорогою 

побачила дівчинку, яка плакала і когось кликала, була одна, і забрала з собою. 

Дівчинка розповіла, що її звати Мая, а її батька – Абрам. Мотрона Романівна 

виховувала Маю разом з рідною дочкою Надією, але про це нікому не 

розповідала. Коли по хатах ходили поліцаї, Маю ховали в погріб, іноді всі 

разом сиділи в окопах у лісі
1
. 

Ті євреї, які тверезо зрозуміли, що їхнє становище при німцях стане 

безнадійним, збиралися в дорогу. «Поїхала сім’я Носовицьких. Борови – все 

віддавалися ілюзіям – а можливо обійдеться, і не встигли евакуюватися. Німці 

увійшли до міста ... Поповзли чутки, що дітей українців забиратимуть до 

Німеччини (згодом все підтвердилося), з’явилися очевидці розстрілів мирного 

населення, пізніше всіх євреїв почали виселяти до гетто. У дні окупації було 

видано наказ, згідно якого, євреї повинні реєструватися і носити жовту 

нашивку. Почастішали випадки втеч з гетто. На міських стінах Кременчука був 

вивішений черговий наказ: «Якщо хто-небудь впустить єврея на ночліг або 

надасть житло, той буде розстріляний не тільки сам, але і вся сім’я». ...в 
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Кременчуку як і скрізь почалася паніка. Всі, хто міг, евакуювалися, хто куди»
1
. 

В селищі Ново-Іванівка Кременчуцького району було створено гетто
2
. 

На початку жовтня 1941 р. розпочала роботу Міська управа Кременчука, 

бургомістром якої обрали Синицю-Вершовського. Невдовзі його було 

заарештовано та страчено за допомогу євреям. Ось як про це писали самі німці: 

«…Співпраця з українськими організаціями та поліцією в основному добра». 

Втім, відповідальних осіб не завжди ретельно перевіяли, адже бургомістр міста 

Кременчука Синиця саботував накази, за що був заарештований. Службовці 

айнзацкоманд допитали його і виявили, що він користувався фальшивими 

персональними даними, щоб перешкодити вирішенню єврейської проблеми. 

Він змусив протоієрея Романовського хрестити євреїв і давати їм християнські 

імена. За це бургомістра Синицю стратили
3
. 

З посиленням тиску гітлерівців на місцеве населення шансів на 

виживання у євреїв, яких переховували українці, ставало дедалі менше, тому їм 

нічого не залишалося, крім утікати до міст і сільської глибинки, де жили їхні 

друзі
4
. 

Антисанітарія була в усіх окупованих містах, хвороби швидко 

поширювалися, в певних випадках це грало на руку єврейському населенню, 

яке понад усе бажало жити, йшло на крайні заходи: «...батько Цю-ю-сан – Яків 

був дуже хворий, у нього був туберкульоз... тоді називали чехотка. Батько 

помер через 8 місяців в 1942 році. На дверях з вулиці висіла табличка 

(«чахотка» німецькою мовою), німці боялися туди заходити. Навідували, 

                                                           
1
 Архів при Товаристві єврейської культури України, ф. «Пам’ять жертв 

фашизму». Праведники України. Полтавська обл., спр. 19, Яни Г. О., 

20.09.2000. 
2
 ЦДАГО України, ф. 57, оп. 4, спр. 270, арк. 114. 

3
 Уничтожение евреев СССР в годы... – С. 322. 

4
 Архів при Товаристві єврейської культури України, ф. «Пам’ять жертв 

фашизму». Праведники України. Полтавська обл., спр. 19... 



122 

годували його тільки вночі. Проживали ми через дорогу з родиною Сторчак ... 

Ось вони нас і переховували»
1
. 

На території Полтавської обл. в роки окупації (1941–1943 рр.) було 

знищено 112850 мирного населення, з них 58369 жінок і 11256 дітей
2
, серед 

страчених значний відсоток становили євреї. Але певну кількість єврейства 

українцям вдалося врятувати, про що свідчить статистика: 50 Праведників 

України і 38 Праведників світу. 

Єврейські діти, що потрапляли до гетто, не мали жодних шансів на життя, 

оскільки помирали від голоду або від розстрілів. Українці не могли допустити, 

щоб сотні невинних душ було знищено. Тому, незважаючи на загрозу смертної 

кари, понад усе прагнули врятувати їх. 

Раїса Семенівна Гончарук-Вижчина, значаючи, на яку небезпеку 

наражалися рятівники, свідчить, що 1941 р. її та ще кількох євреїв викрали з 

гетто в с. Тернівка Джулинскького (тепер Бершадського) району Вінницької 

обл. Аж до кінця окупації в березні 1944 р. їх рятували, ховали в с. Томашівка, 

Уманського району, в м. Умані по вул. Осташівській, 20 на Софіївській 

Слобідці, вул. Первомайській: у погребі, на горищі, в лісі, в копицях сіна
3
. 

Значна кількість страченого єврейства нинішньої Черкащини припадає на 

місто Умань, але й в інших містах і селах проводилися масові страти євреїв, 

українці, співчуваючи стражденним, ризикували життям задля їхнього 

порятунку. 83 рятівників, які вижили, або посмертно були прирівняні до 

Праведників України і 16 визнано Праведниками світу. 
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Генеральний округ «Дніпропетровськ» включав території Надпоріжжя й 

Запоріжжя, існував з 25 серпня 1941 по 25 жовтня 1943 рр. У Генеральному 

окрузі на 1939 р. мешкало близько 160 тис. євреїв
1
.  

На території Дніпропетровська було 3 місця масових розстрілів: у яру на 

території Лісорозсадника, навпроти інституту інженерів залізничного 

транспорту, було розстріляно й закопано живцем 11 тис. чол.; у 

протитанковому рову за 4 км від міста і за 300 м від селища Верхнє – 20 тис. 

чол.; у школі № 9 по вул. Мостовій, № 3 розстріляно близько 500 чол. 

Серед військовополонених певний відсоток становило єврейство, і 

українці викупляли у німецьких охоронців не лише співвітчизників, а і євреїв, 

про це свідчить спогад Степаніди Моісеївни Зозулі. Її батько потрапив у полон. 

З табору його викупила у німців і поліцаїв дружина – Катерина Сергіївна. Під 

чужими документами, які Моісеєві передали військовополонені, він 

переховувався з дружиною та дочкою в Полтаві, де ніхто не знав, що він єврей
2
. 

Українська національність, стверджена в особистих документах, не раз 

допомагала їхнім власникам-євреям. Так, Вірі Гірш та її матері вдалося 

представитися українцями. Мати записалася як Харченко Марія Степанівна, а 

Віра – як Харченко Віра Олександрівна
3
, ці дії українців з оформлення 

єврейській сім’ї документів, по суті, врятували життя. 

Усім євреям, як відомо, було наказано носити пов’язку про їхню етнічну 

належність: «...мій батько викликав матір і сказав їй зняти пов’язки з дітей, дав 

завдання священнослужителю Китаєву перехрестити трьох дітей Люсю, Гришу 

і Льоню (хоча хлопчикам був зроблений обряд обрізання до війни) і видали їм 
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документи ... Їх відразу ж повезли до надійної людини – Самарського Я. А., де 

їх ніхто не знає»
1
. 

Врятовані євреї після отримання ідентифікаційних документів, не 

провокуючи гітлерівців, виїжджали з будинків праведників. Змінюючи місця 

проживання, вони зустрічали євреїв, які, зневірившись, шукали притулку. 

Знедоленим давали адреси відомих українців, які мали можливість на певний 

час уберегти єврейські життя від гітлерівських каральних груп. Однією з 

багатьох була сім’я Зінаїди Дмитрівни Мекеліти, яка жила в м. Кривий Ріг. Ще 

до війни її чоловіка репресувала й розстріляла радянська влада, вона ж, маючи 

на руках двох дітей, за весь час окупації надавала прихист п’ятьом євреям
2
. 

Ось доля Зималя Ароновича, який звернувся до І. В. Гаврилова і 

В. Т. Полякова з проханням підписати заяву-доручення (автобіографію). На її 

основі Зималь Аронович отримав новий паспорт на ім’я Добродуба Тихона 

Андрійовича з зазначенням, що він українець, це врятувало і його 

десятилітнього сина Арона
3
. 

Подібна історія євреїв, яких врятувала українська сім’я Дорохових. У 

період гітлерівських обшуків Дорохови переховували в себе єврейську 

дівчинку 1928 р. народження. Не знаючи справжнього імені дівчинки, звали її 

Лідою, згадує Леонід Миколаєвич Дорохов: «Було дуже страшно і небезпечно, 

весь час жили у великому страху. Я постійно ходив по вулиці, 

прислуховуючись до всього і до всіх. Одного разу їй довелось ховатися у 

сусідки на печі… 19 вересня 1943 року до нас під’їхав незнайомий чоловік і 

сказав, що сюди їде каральний загін. Ми в чому були в тому і пішли… разом з 

дівчинкою Лідою в кукурудзяні поля»
4
. Цікавою є особа «незнайомця», 
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втаємниченого в справу родини, можливо, не знали його тільки діти, тому через 

багато років так і назвали. 

Можна стверджувати, що були певні села, особливо популярні серед 

євреїв, котрі шукали, де сховатися. Але ця інформація проникала до німецьких 

патрулів, і тоді кара чекала на всіх мешканців. 

Так, за час окупації Запорізької обл. гітлерівці знищили 18 населених 

пунктів, де переховували євреїв
1
. 

Попри масовість розстрілів у Запорізькій обл., певну кількість євреїв 

вдалося врятувати від смерті, про що свідчать дані Ради національних 

товариств України: 32 праведники України та 24 праведники світу. 

Генеральний округ Крим існував з 1 вересня 1942 по 23 жовтня 1943 рр. і 

на території сучасних Херсонської та Запорізької областей України. За 

переписом 1939 р., в Кримській АРСР мешкало 65452 євреїв
2
. До окупації 

близько 40% із них встигли евакуюватися з півострова
3
. 

Гітлерівці не вважали караїмів євреями, що давало цьому народу 

індульгенцію на життя. Але кримчаків планували знищити. Тому євреї могли 

сподіватися лише на допомогу сусідів, які не були під підозрою в окупантів. За 

свідченням Олександри Петрівни Самаріної, вона зробила паспорти з 

національністю «караїми» кримчацькій родині Агніназі, яка в середині грудня 

1941 р. виїхала в село Кодачай до родичів Самаріних
4
. 

Місто Сімферополь гітлерівці окупували 1 листопада 1941 р. До кінця 

грудня в місті вже було страчено 14 тис. євреїв. А за весь час окупації – 23325 

євреїв. Лише тим із них, кому допомагало місцеве населення, вдавалося 

отримати шанс на виживання. 
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Практично в усіх українських селах півострова були євреї. Тому сільські 

старости та всі мешканці села несли за них відповідальність. Син сільського 

старости Микола Іванович Линіченко засвідчив, що його батько до війни 

дружив з єдиною в селі єврейською родиною: Лазарем Пітом, його дружиною 

Ксенією та сімома дітьми. Лазар Піт загинув на фронті. Коли в Джанкої почали 

переслідувати євреїв, Іван Линиченко сказав Ксенії роздати дітей по сусідах і 

самій піти з дому. Коли приїхали поліцаї, нікого вже не було, тож староста 

сказав, що в його селі євреїв немає. А коли 1942 р. євреїв у Джанкої почали 

розстрілювати, І. Линиченко відправив дітей Л. Піта в село Кім. Микола 

Линіченко з сестрами Людмилою та Євгенією переводили їх з місця на місце. 

Коли в гестапо дізналися, що в селі живуть єврейські діти, туди приїхав 

комендант з перекладачем і наказав принести документи. Порадившись, 

І. Линиченко поїхав до церкви й узяв документи в священика
1
. Таким чином, 

єврейську родину Пітів було врятовано. 

Євреї, знесилені від постійних утеч, попри заборони окупаційної влади 

щодо всякого переміщення, одразу привертали увагу гітлерівських патрулів, які 

їх одразу розстрілювали. Українці ближніх сіл, почувши стрілянину, приходили 

й ховали небіжчиків за церковними канонами. Але інколи поранення були не 

смертельними, тоді пораненим допомагали, не маючи практично ніяких 

медикаментів. До села Кара Сан у квітні 1944 р. ввійшли дві жінки з дітьми. Їх 

схопили німці, вивезли за село. Н. К. Савельєва засвідчила: «Їх вивезли за село, 

ми почули постріли, і німці поїхали. Коли ми потім до них підійшли, то 

побачили, що жінки лежали закривавлені, але були ще живими. Ми їх забрали 

додому і виявилось, що одна дівчинка, віком півтора року була убита, а друга 

тяжко поранена: в ліву щоку і ліву ногу, також було садно на лівій стороні 

голови, її мати теж була поранена. Інша жінка з новонародженою дитиною була 

поранена. Коли жінки прийшли до тями, ми дізналися їхні прізвища, Ляснукова 
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і Єфросинія Григорівна... Знаходилися вони у нас до звільнення села»
1
. Отже, 

українці перевіряли, чи загинули євреї, щоб або поховати, або врятувати їх. 

Таким чином, гітлерівські війська, захоплюючи українські території, 

паралельно втілювали план Гітлера з вирішення «єврейського питання», але 

попри певні «успіхи» гітлерівців, українці будучи гуманною нацією, 

спромоглися врятувати не одну сотню євреїв на території Криму, за це 170 

українців удостоєно почесного звання праведника України та 26 – праведника 

народів світу. 

Українці та євреї Райхскомісаріату «Україна» дуже потерпіли від 

німецьких загарбників, адже саме тут було проведено наймасштабніші 

розстріли євреїв. За порятунок останніх 1585 українцям було присвоєно звання 

Праведника України і 822 – Праведника народів світу. 

 

3.5. Роль українських священнослужителів у порятунку євреїв 

 

У період гітлерівської окупації України релігія в уособленні УГКЦ та 

УПЦ стала перехідною ланкою між українцями та євреями, хоч, зрештою, і цей 

зв’язок спостерігається протягом багатьох років співжиття двох народів
2
. 

22 вересня 1939 р. радянські війська ввійшли до Львова. Наступним 

кроком радянської влади було приєднання Волині та Галичини до УРСР. 

Наслідками стали конфіскація церковних земель, репресії, депортації та 

розстріли української інтелігенції, промисловців та священнослужителів
3
. 

                                                           
1
 Архів при Товаристві єврейської культури України, ф. «Пам’ять жертв 

фашизму». Праведники України. АР Крим, спр. 42. Савєльєва Н. К., 18.11.1997. 
2
 Дашкевич Я. Еврейско-украинские взаимоотношения в Восточной Галиции 

(конец ХІХ – начало ХХ в.) / Я. Дашкевич // Исторические судьбы евреев в 

России и СССР. Начало диалога. – М. : Б. и.,1992. – С. 265. 
3
 Ще про українські гекатомби // Українські щоденні вісті. – 1941. – № 18–11 

липня – С. 3. 
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Під час згадуваних єврейських погромів у Львові 3–4 липня 1941 р. саме 

духовенство УГКЦ відіграло основну роль у втриманні українців, які прагнули 

помсти за рідних і близьких, закликавши до терпимості. Так, 9 вересня 1941 р. 

митрополит Андрей Шептицький говорив: «Вс. Духовенству часто 

представляти злобу задержанного гріха добровільного чоловікоубійства, бо, на 

жаль, множаться случаї, в яких невинні люди українці падають жертвою сліпої 

ненависті рідних по національності братів українців (євреїв не виділяють з-

поміж етнічних українців – ДКС)... державна влада хоч може злочин карати, не 

має права карати його смертю. Нехай наша молодь знає, що нема на світі влади, 

яка могла би позволяти одобряти або показувати злочини чоловікоубійства»
1
.   

Священнослужителі пояснили мирянам, що численні злочини, які нова 

влада намагалася приписати євреям, скоїли працівники НКВС, які покинули 

територію перед приходом німців. То була система, в якій знищено любов і 

щиросердність. Що представники влади, як київські, так і московські, були 

уповноважені на будь-яке свавілля, що НКВС вербував молодь і погрозами 

робив із неї слухняних виконавців своєї волі. Також наголошувалося, що вся 

освіта стала державною, викладання релігії заборонили, натомість пропагувався 

фанатичний атеїзм. Служителі церкви підкреслювали, що досі можуть 

працювати лише завдяки побожності простих людей
2
, чим іще раз 

підкреслювали надію на підтримку серед останніх. 

На армію Гітлера українське населення покладало великі надії як на 

визволителя від гнітючого червоного терору. Адже українці розглядали прихід 

гітлерівців як можливість створити власну державу: «...з глибоким 

переконанням, що українська державність є також в інтересі Великої 

Німеччини та найде повну піддержку у неї, – заявляємо свою готовість лояльної 

співпраці з Урядом Великонімеччини, переконані, що в сей час будемо визнані 

                                                           
1
 Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали... – С. 45–46. 

2
 Actes et Documents du Saint Siеge relatifs а la Seconde Guerre Mondiale. – 

Vol. 3a. – Vaticana : Libreria Editrice, 1967. – Р. 168–173. 

http://www.vatican.va/archive/actes/documents/Volume-3b.pdf
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повним об’єктом права, як автохтонна нація Галичини, та що будемо брати 

участь в усіх органах державної влади»
1
. 

30 червня 1941 р. у Львові, який уже контролювали німецькі окупанти, 

було проголошено Акт відновлення Української Держави. Українці 

сподівалися, що це – крок до розбудови незалежної держави, громадянином 

якої могла стати будь-яка людина, незважаючи на етнічну та релігійну 

належність. Митрополит заявив, що разом з усіма очікує від молодої держави 

мудрості, справедливості, врахування потреб усіх громадян, незалежно від 

національного й соціального походження
2
. Такі очікування можуть свідчити 

значною мірою про необізнаність з ідеологією Третього райху, особливо з тими 

її частинами, де йшлося про чистоту арійської раси, шляхи отримання 

«життєвого простору» для німців.  

30 грудня 1941 р. у посланні «До всіх Високопреосвященних і 

Преосвященних Православних Архієреїв в Україні і на українських землях» 

митрополит Андрей Шептицький наголошував, що, аби досягти національних 

ідеалів, потрібна єдність. Розуміючи, що обставини все одно можуть скластися 

несприятливо, владика закликав усунути будь-які суперечності, зокрема й 

релігійні
3
. Будучи патріотом, митрополит звертався до всіх громадян, кому не 

байдужа доля Батьківщини: «Усі, хто почуваються українцями і хотять 

працювати для добра України, нехай забудуть про які-небудь партійні роздори, 

нехай працюють в єдності і згоді над відбудовою так дуже знищеного 

більшовиками нашого економічного, просвітного і культурного життя»
4
. 

                                                           
1
 ЦДІАЛ України, ф. 201, оп. 1, спр. 265, арк. 3. 

2
 Звернення митрополита Андрея Шептицького до духовенства і віруючих // 

Українські щоденні вісті. – 1941. – 5 липня. – № 1. – С. 3. 
3
 Державник, мислитель, богослов. Матеріали міжнародної наукової 

конференції, присвяченої 60-річчю від дня смерті Митрополита Андрея 

Шептицького. 2 листопада 2004 року. – К. : Українська Видавнича Спілка, 

2005. – С. 16–17. 
4
 Пастирський лист Митрополита А. Шептицького зі Львова з нагоди 

відновлення Української держави, 1 липня 1941 р. // Акт 30 червня 1941. 

Збірник документів і матеріалів. – Львів – Київ : Піраміда, 2001. – С. 126. 



130 

Митрополит Андрей Шептицький, як і всі українці вірив, що гітлерівські 

війська звільнять Україну з-під влади Радянського Союзу, а отже її територія 

стане суверенною: «Як глава Української греко-католицької церкви я передаю 

ексцеленції мої сердечні вітання з приводу оволодіння столицею України ... 

Український народ бачить в цьому звільненні столиці від більшовицького 

ярма – ознаку свого звільнення з рабства... ми сподіваємося, як вельми 

зацікавлений друг Німеччини в цій боротьбі, яку ви ведете також і за розвиток 

нашого народу, на можливості релігійної та національної свободи»
1
.  

У змісті привітання акцент робиться лише на самому факті визволення 

Галичини з-під ярма більшовицьких окупантів. 

До березня 1942 р. по всій Львівській обл. зберігалося відносно спокійне 

становище. Як свідчить доктор філософських наук Пилип Лазаревич Фрідман, у 

цей час відбувалися тільки дрібні акції та грабунок євреїв, тому людям навіть 

здавалося, що життя нормалізується
2
.  

Першу масштабну «акцію» під виглядом «переселення» окупанти 

провели в березні 1942 р. З єврейською громадою навіть було обумовлено 

порядок її проведення, участь самої громади і допомогу єврейській поліції. До 

«переселенців» німці включили бідних і непрацездатних. Усіх вивезли до 

Белзця нібито на роботу і протягом 2 тижнів знищили 15 тис. чол. 

Наприкінці першої великої акції німці забрали до концтаборів кілька 

десятків євреїв-міліціонерів, буцімто за те, що ті відпустили багато ув’язнених. 

Це було так, хоча свідки зазначають, що вони переважно відпускали євреїв або 

брали гроші за звільнення. 

Навіть після таких подій іще побутувала думка, що знищуватимуть лише 

безробітних, тож євреї намагались якнайшвидше влаштуватися кудись 

                                                           
1
 Ліквідація УГКЦ (1939–1946). Документи радянських органів державної 

безпеки. – К. : ПП Сергійчук М. І., 2006. – Т. І. – С. 179–180. 
2
 ЦДАВО України, ф. 4620, оп. 3, спр. 289, арк. 37–38. 
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працювати
1
. Отже, окупаційній владі вдавалося переконливо приховувати 

істинні плани. 

Постать митрополита Шептицького в період окупації мала беззаперечний 

авторитет для гітлерівської влади, що визнавали навіть працівники НКВС
2
. 

На противагу більшовицькій владі, Адольф Гітлер не забороняв 

сповідувати релігії, за умови, що конфесії не матимуть політичного 

забарвлення
3
. Саме дозвіл на «віру в Бога» українське населення сприйняло як 

кінець радянської епохи. До 1941 р. відбудовувалися церкви та відбувалися 

масові хрещення дітей і дорослих
4
, зокрема євреїв, яких гітлерівські війська 

переслідували як спільників більшовизму. 

Члени українсько-єврейських сімей теж переймали християнську віру, 

охрещуючи і власних дітей. Так, Олександр Пещанський, 1903 р., який 

народився в Києві, а 15 серпня 1940 р. переїхав до Львова, писав у проханні про 

хрещення, що його дружина християнка, що за 16 років шлюбу в них 

народилося троє дітей, таємно охрещених іще в Києві. Щодо себе 

О. Пещанський зазначив, що не міг прийняти християнство в Радянському 

Союзі, бо більшовики переслідують релігію законом
5
. Питання, чому він цього 

не зробив разом з дітьми, якщо вже вдалося знайти надійного священика, 

залишається відкритим. Як і те, щоб б завадило приховати хрещення як дітей, 

так і батька. Ймовірно, Олександр і не був переконаним прихильником 

християнства, тож відкладав таїнство до часу, поки це стало неможливим, а 

хрещення дітей відбулося з ініціативи матері. 
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Існують хибні думки, що за хрещення євреї мали платити, а самі 

священики були заінтересовані в наверненні єврейства у християнство: «Кожна 

з вище наведених... осіб внесла до рук підписаного власноручно прохання – 

уділення св. Т. Хрещення, заявляючи, що не є ніким силувана і не числить на 

яку-небудь матеріальну користь»
1
. «Жиди масового гокочаться об уділенні їм 

Тайни св. Хрещення, поодиноко та то і цілими родинами. Є така родина, що 

удокументовує свою щирість тим, що має двох кільканадцять літніх хлопців без 

обрізання»
2
. 

Таким чином, українські євреї приймали християнство, оскільки були 

солідарні з українством настільки, що підтримували українську державність, 

сприймали українську культуру і традиції, як свої: «...просимо уклінно 

прийняти нас на лоно гр. кат. Церкви. Не страх перед переслідуванням жидів, 

не особисті вигляди на кращі умови життя, але факт, що ми відірвані так під 

суспільним, як і релігійним оглядом від жидівського народу та їхньої 

престарілої релігії, хочемо жити і працювати на тій землі і з тим народом, з 

яким ми зв’язані і традиціями християнськими і культурою… Тому просимо 

смиренно дозволити нам прийняти Св. Тайну Хрещення, а якщо потрібно 

піддатися іспитам і підготовці до тієї великої Тайни, просимо Вашу Еміненцію 

вказати нам ласкаво дорогу, як до тієї великої Божої ласки дійти»
3
. Звісно, не 

можна відкинути й те, що деякі євреї прагнули до хрещення не стільки через 

палке релігійне почуття, скільки через страх бути страченими, який так яскраво 

спростовується в наведеному проханні. 

Внаслідок звільнення території Галичини від більшовиків, українське 

населення перебувало в стані ейфорії, переповнення вірою в незалежність своєї 

держави, яка б стала домівкою для багатьох народів. Але відчуття свободи 

незабаром розвіялося через масові злочини гітлерівських військ. 
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Гітлерівцям було відомо, що на території Галичини мешкає близько 800 

тис. євреїв
1
. До даної цифри слід додати і євреїв, які емігрували з інших 

окупованих країн. 

У вирішенні «єврейського питання» основну роль було відведено 

айнзацгрупі С, яка з 22 червня по грудень 1941 р.
2
 тільки у Львівській обл. 

знищила понад 12 тис. євреїв
3
. Спочатку кожному розстрілові євреїв 

передували провокації гітлерівців у таких окупованих містах Галичини, як 

Броди, Дрогобич, Тернопіль, Самбір. Багатьом подібним акціям, а значить і 

масовим розстрілам, завадили українське духовенство та інтелігенція
4
. 

Паралельно з розстрілами євреїв насильно відправляли до гетто на 

території практично всіх міст Галичини, так лише у Львівській обл. гетто були 

в таких містах: Городок, Золочів, Перемишль, Рава-Руська, Самбір, Сокаль, 

Стрий та інші
5
. На етапі переселення євреїв до гетто гітлерівці знищували 

престарілих, хворих та калік. Тільки в Львівському гетто, створеному 8 

листопада 1941 р., до початку наступного року налічувалося близько 100 тис. 

євреїв. 

У порятунку єврейства особливу роль відігравали греко-католицькі 

священики та монахи. Показовою є участь у рятуванні євреїв від гітлерівських 

катів невизнаного Праведника народів світу митрополита Андрея 

Шептицького, який передусім закликав українців не брати участі в 

антисемітській діяльності, наголошуючи, що євреї мають спільну з українцями 

історію та рівні з ними у правах.  

До речі, ще до війни Андрей Шептицький був у добрих стосунках з 

єврейством. Намагався владнати міжнаціональні та релігійні конфлікти, знав 
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іврит та ідиш, за що завжди був у пошані серед євреїв
1
. Митрополит Андрей 

Шептицький вбачав у сіонізмі спільні риси з українськими націоналістичними 

ідеями, вважав його породженням найвищої людської етики. Підкреслював, що 

євреї стають ближчими до українців завдяки сіонізму й відкрито висловлював 

симпатію його прибічникам
2
. 

Митрополит розумів, що влада Гітлера на території України є тотожною 

більшовицькій, оскільки обидві форми правління тиранічні. Населення 

окупованої території стало дешевою рабською силою, працездатних насильно 

вивозили до Німеччини. Селян обклали високими податками, тобто всі дії 

окупаційної влади повторювали дії Радянського Союзу, спрямовані на 

створення штучного голоду. 

Масові єврейські погроми, які проводила гітлерівська армія, викликали в 

українців ненависть до завойовників, попри обіцянки верхівки Рейху звільнити 

українські землі від більшовицького гніту. 

В цей нелегкий час Шептицький прагнув налагодити зв’язок з Ватиканом, 

який був територіально та політично ближчий до ставки Гітлера й мав 

вплинути на хід подій, адже натиск гітлерівців став нестерпним
3
. Улітку 1942 р. 

на території Західної України євреїв почали масово депортувати до 

концтаборів. З 20 по 23 серпня 1942 р. з львівського гетто було вивезено до 

таборів смерті понад 50 тис. євреїв. З приводу цього Шептицький листом 

звернувся до Ватикану: «Сьогодні ціла країна погоджується, що німецький 

режим є, можливо, ще більшим злом, ніж більшовицький, майже диявольським. 

Вже майже рік не минає і дня без найжахливіших злочинів, вбивств, 

пограбувань і переворотів... Євреї стали першими жертвами...»
4
. 

Митрополит іще 14 січня 1942 р. написав особистого листа до Гітлера. У 

тексті владика нагадує про всі сподівання української нації на Німеччину, про 

масовий перехід українців Червоної Армії на бік Гітлера та їхнє розчарування й 
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загальну гнітючу атмосферу в Україні
1
. При цьому звертається до адресата 

«Ваша Ексцеленція», а далі докладно описує причини розчарувань: «...йдеться 

про приєднання Галичини до Польщі, а Одеси до Румунії. Рішення такого роду 

зводить нанівець широко задумані наміри щодо нового ладу Європи... 

Ненависна більшовицька система в Україні ліквідована, проте, з іншого 

боку, право на приватну власність, за яке вперш і ціною великих жертв боровся 

український народ, не відновлено. Колективні господарства, більшовицький 

засіб зробити українського селянина рабом, збереглися...»
2
. У листі вбачається 

спроба повідомити Гітлерові, про ситуацію як про новину для нього, можливо, 

таку, яку приховують адміністратори на місцях. 

Андрей Шептицький, задля припинення антисемітських настроїв у 

гітлерівській армії звернувся з листом-протестом до Генріха Гіммлера. 

У згадуваних листах митрополит висловлював такі побажання: по-перше, 

Україна має стати незалежною державою, по-друге, стражденний єврейський 

народ матиме змогу убезпечити себе від переслідувань на території незалежної 

України. 

У відповідь по греко-католицьких церквах прокотилася хвиля обшуків, 

метою яких було знайти євреїв, яких переховували священнослужителі. 

За згадкою рабина д-ра Давид Кахане: «23-го травня 1943 року, коли було 

вирішено зліквідувати табір, я працював у нічній зміні. Завжди робітники 

табору приходили о восьмій годині ранку і поминали свій робочий день. Цього 

ранку вони не прийшли... Через декілька годин до нас дійшла вістка, що табір 

зачинений на замок і що там творяться жахливі справи: німці ліквідують 6–7 

тисяч євреїв, що знаходились у таборі. У тому ж таборі відводять місце для 

здорових євреїв, а гетто, яке буде також ліквідоване через декілька днів. За 

годину-дві директор майстерень «Воів» отримав наказ по телефону, відправити 
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в табір робітників нічної зміни. Ми відразу зрозуміли, що нас чекає...»
1
. Так 

євреї втекли з гетто. 

Цілий день Давид Кахане переховувався в пивниці, а ввечері, десь між 

сьомою та восьмою годинами, вирішив піти до митрополита і прохати про 

притулок. Він зірвав із одягу таборову жовту зірку, зняв брудний одяг, 

надягнув штани та піджак. 

Перескочивши через паркан, він попрямував до площі Святого Юра. 

Дійшовши до собору Давид постукав у двері, йому відчинив священик та 

впустив його всередину. 

Священик привів рабина до пивниці, дав йому помитися, дав нову одежу 

та білизну. Близько півночі Давид Кахане піднявся до митрополита, який чекав 

на нього. Митрополит попросив рабина розповісти, що з ним сталося, запевнив, 

що діти, яких врятували з табору, в надійних руках і пообіцяв допомогти
2
. 

Рабин розповів митрополиту про все, що відбувалось у таборі, зокрема й 

про вбивства та облави, про день, коли було знищено 6–7 тис. євреїв, про 

підготовку до ліквідації гетто. Після розмови митрополит передав рабина під 

опіку свого брата ігумена Климента Шептицького. З того часу Давида Кахане 

переховували в бібліотеці на Святюрській горі. Йому зробили схованку, з усіх 

боків замасковану книгами
3
. 

У посланні «Про милосердя
4
» (червень 1942 р.) митрополит Андрей 

Шептицький звернувся до свого народу, говорячи про зневажливість до всього 

матеріального задля порятунку людського життя. Так митрополит обережно 

висловив співчуття до єврейського народу та закликав українців віддати 

останнє, щоб урятувати знедолених євреїв. 
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На кінець літа 1942 р. митрополит Андрей Шептицький довів, що 

дотримується свого послання: організував кампанію з порятунку українських 

євреїв
1
, у якій брали участь такі священнослужителі: архімандрит монахів-

студитів Климентій Шептицький, ігуменя Студитського монастиря Йосифа, 

котра керувала всіма жіночими монастирями. Преподобний о. Марко Стек вів 

масштабну роботу з виготовлення для євреїв документів, за якими їх 

ідентифікували як українців. Священик о. Герман Будзінський та єромонах 

Кипріян (Шульган) опікувалися долею багатьох євреїв, зокрема синами 

головного рабина Львова, Куртом та Натаном Левінами; о. Никанор Дейнега, о. 

Іван Котів та сестра Моніка Полянська організували видачу євреям «арійських» 

документів, забезпечували їх одягом та харчами
2
; о. Микола Галянт, керівник 

митрополичої канцелярії разом із секретарем Володимиром Грицаєм
3
 

переховували в церквах євреїв. Опікуватись рабином Кахане Андрей 

Шептицький особисто доручив Володимиру Грицаю. 

Згідно зі списком, який склав Давид Кахане, участь у порятунку євреїв 

брали більш як 240 українських греко-католицьких священиків. Урятовані євреї 

надавали українцям інформацію про кількість залишених напризволяще 

єврейських дітей, які без «втручання» українського населення не мають 

жодного шансу на виживання. Так, коли таку інформацію надав рабин д-р 

Давид Кахане, 14 серпня 1942 р. було таємно виведено з львівського гетто і 

сховано в численних монастирях Львова та Львівської обл. 200 єврейських 

дітей. На замовлення їм виготовили документи, надали фальшиві посвідчення 
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про хрещення та назвали українськими іменами. Такі дії українців врятували їм 

життя
1
. 

Схожою на свідчення Давида Кахане є розповідь Курта Левіна, сина 

рабина Єзекиїля Левіна. Курт добрався до собору Святого Юра, зустрів монаха-

студита Атанасія, який провів його до митрополита Андрея Шептицького. 

Зустрівшись з митрополитом, Курт розповів йому про трагічну ситуацію, в якій 

опинилася єврейська громада, котру систематично знищували в концтаборі 

Белжець. Після цієї розповіді, за розпорядженням Андрея Шептицького, в 

одному з храмів Львова сховали Натана – молодшого брата Курта. Незабаром 

до нього приєдналися і сам Курт з матір’ю
2
. 

Шептицький вбачав у масових розстрілах пряму загрозу повного 

знищення єврейського народу, тому 21 листопада 1942 р. в пастирському 

посланні «Не убий»
3
, засудив будь-яке вбивство як гріх, незважаючи на те, 

задля чого його скоїли. Адже політика не звільняє людину від дотримання 

заповідей: «Коли приходиться ще нам, ридаючи, згадувати про випадки 

чоловіковбивства, сповнені на братах-громадянах тієї самої української 

національності, то з великим болем серця треба нам піднести і ті ворожнечі, 

ненависті і роздори, що братів пхають до такої домашньої війни...».  

Переховуванню євреїв сприяв отець Никанор – настоятель Студитського 

монастиря на вул. Петра Скарги у Львові. У 1942–1943 рр., за сприяння 

митрополита Андрея Шептицького, отець Никанор брав активну участь у 

порятунку єврейських дітей і розподілі їх по монастирях і притулках Західної 

України
4
. 

                                                           
1
 Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали... – С. 256. 

2
 Левін К. Мандрівка крізь ілюзії / Левін К. – Львів : Свічадо, 2007. – С. 54–56. 

3
 Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали... – С. 234. 

4
 Праведники народів світу. Никанор. (M.31.2/421) // Яд Вашем : [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://db.yadvashem.org/righteous/family. 

html?language=ru&itemId=4016616. – 10.04.14. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1942


139 

Архімандрит Климент Шептицький, молодший брат митрополита Андрея 

Шептицького, в серпні 1942 р. брав участь у переховуванні Курта Левіна, 

батько якого був дуже відомим рабином Львова. 

Климент Шептицький дістав для Курта свідоцтво про хрещення та 

документи на ім’я Романа Митків, після чого Курта відправили до монастиря в 

Личаків, на околиці Львова. 

У період окупації значна кількість єврейства переховувалась у греко-

католицьких церквах, в одній із них мешкали Натан Левін, молодший брат 

Курта, сини рабина Хамайдеса, сім’я Подожиних і пані Абрахам та її дочка. 

Цих та багатьох інших євреїв спрямував у монастирі Західної України 

священик Марко Стек, який отримував вказівки від Андрея Шептицького щодо 

переховування євреїв та надання їм документів
1
. 

Митрополит, попри великий ризик, ховав євреїв у монастирях
2
, видавав 

їм підроблені документи, які виготовляли українці, що посідали певні посади в 

німецькій адміністрації. Священнослужителі закликали вірян допомагати 

знедоленим євреям, адже саме від них залежав порятунок багатьох людських 

життів. Так УГКЦ настановляла парафіян на благі справи. Силами вірян євреїв 

з документами переховували в усіх церквах не тільки Львова, а й усієї 

Львівській обл. 

Отець Омелян Ковч 1941 р. в місті Перемишляни врятував євреїв, яких 

під час молитви гітлерівці закрили у синагозі й підпалили її, про це свідчить 

мешканець Перемишлян Леопольд Кляйман-Козловський: «Ковч, який 

досконало знав німецьку мову, крикнув до німецьких солдатів, щоб допустили 

його до синагоги. Останні оніміли від здивування і пустили його, а отець 

кинувся виносити людей із охопленої вогнем синагоги»
3
. 
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Зі створенням у Перемишлянах гетто, о. Ковч, ризикуючи життям, 

пробирався туди та приносив стражденним євреям харчі, медикаменти та одяг. 

Також Омелян Ковч «легалізовував» проживання євреїв на окупованій 

території, виготовляючи метричні витяги з церковних книг, так, було видано 

600 свідоцтв
1
 та переведено в греко-католицьку віру близько 2 тис. осіб. 

30 грудня 1942 р., отця Ковча заарештували за допомогу євреям. Його 

було ув’язнено у львівській тюрмі на вул. Лонцького. Гітлерівці, в обмін на 

свободу, запропонували йому підписати заяву про відмову в хрещенні євреїв, 

але священик не погодився, тому його відправили до концтабору Майданек. 

Навіть у таборі смертників священик сповідував в’язнів, яких щодня 

розстрілювали: «Коли б мене тут не було, хто поміг би їм перейти через цей 

поріг? Вони пішли б з усіма своїми гріхами та у глибокій розпуці, що нависає 

над цим пеклом. Якщо я не буду тут, то хто допоможе їм перейти ці 

страждання... Зараз я тут єдиний священик. Не уявляю собі, що вони зробили 

би без мене... Умирають по-різному, і я помагаю їм пройти цей міст»
2
. 

За духовну опіку над в’язнями Омеляна Ковча називали «парохом 

Майданека». Помер о. Ковч 25 березня 1944 р. а 27 червня 2001 р. Папа 

Римський Іоанн Павло ІІ проголосив його блаженним
3
. 

На літо 1942 р. в німецьких концтаборах було засуджено до страти 480 

священнослужителів, найімовірніше, за порятунок єврейства
4
. 

Євреї на знак подяки брали участь у формуванні українських військових 

сил, про це говорять радянські документи: «Финансирование бандеровского 

движения производилось в основном из Галиции. Члены платили часть 
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определенных взносов, а часть они давали в виде продовольствия. Уставлено, 

что даже евреи давали деньги»
1
. 

Таким чином, Митрополит Андрей Шептицький у період німецької 

окупації використовував адміністративну структуру УГКЦ як основну силу 

пасивного спротиву гітлерівській владі, а її мережу для надання допомоги 

євреям. Завдання з переховування переслідуваних євреїв та надання їм іншої 

допомоги покладалося на всіх церковних служителів та мирян. Такі дії були 

досить ризикованими, адже в разі викриття на смертельну небезпеку 

наражалися не тільки євреї, а й рятівники, але можливість бути розстріляними 

не зупиняла ні самого Митрополита Андрея Шептицького, ані вірян УГКЦ. За 

допомогою митрополита значна кількість єврейства знайшла притулок у греко-

католицьких монастирях і навіть у митрополичій резиденції. 

Іван Гірний, особистий водій митрополита з 1941 по 1944 р., за 

розпорядженнями Андрея та Климента Шептицьких, потайки доправляв євреїв 

до монастирів та інших місць, де вони могли почуватися в безпеці. Іван Гірний 

перевозив євреїв у вантажівці марки «Форд», на яку було виписано спеціальну 

перепустку, що дозволяла використовувати це авто для транспортування 

церковного майна, або на «Пакарді», призначеному для митрополита у зв’язку з 

його паралічем. Врятованих євреїв забезпечували фальшивими документами та 

для маскування одягали в монаше облачення. Авторитет митрополита 

Шептицького захищав ці рейси від німецьких обшуків, які почастішали 1943 р.
2
 

Так, лише за серпень 1942 р. Іван Гірний перевіз до монастирів Студитів в 

Уневі та Якторові понад 80 єврейських дітей. 

Схимник Данило в сиротинці при чоловічому монастирі в Уневі 

опікувався більш як 200 єврейськими дітьми
3
. Ієромонах Унівської лаври УГКЦ 
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о. Даниїл Тимчина за настановою Митрополита Андрея Шептицького в 

дитячому будинку при монастирі переховував трьох єврейських хлопчиків
1
. 

Окрім Львівщини, попри загрозу смертної кари, надавали допомогу 

євреям і католицькі священики Волині. Так, о. Сіркевич з Рівного за допомогою 

нотаріуса Шумського видавав свідоцтва про народження та хрещення євреям-

біженцям, священик із Янової Долини видавав євреям свідоцтва про хрещення, 

у селищі Володимирець Рівненської обл. о. Домінік Вавжинович закликав 

мирян допомагати євреям та не лишати їх у біді. 

Не покинув напризволяще єврейських дітей і отець Антон Навольський. 

Будучи парохом міста Товсте на Тернопільщині, він переховував їх у 

парохіальному домі, де разом з родиною церковного старости опікувався ними. 

Також йому вдалося надати прихист шістьом єврейським родинам, яким він 

допомагав харчами та одягом. Отець Іван Нагірний у грудні 1941 р. з Львівської 

цитаделі вивів п’ятьох в’язнів – євреїв-лікарів. Отець О. Поберейко з 

с. Брюховичі в сиротинці Василіан наддав прихисток єврейським дітям. 

Священик Проць із м. Снятин переховував удома єврейську родину Грінбаума
2
. 

Навіть наступник митрополита Андрея Шептицького, Йосип Сліпий, у 

роки війни переховував єврейську родину
3
. Будучи духовним наставником 

ОУН, Андрей Шептицький наказував оунівцям допомагати євреям. Члена ОУН 

Івана Равлика, який виступав проти єврейських погромів, разом із родиною 

стратили гітлерівці
4
. Українські воєнізовані групи рятували співвітчизників, 

переховуючи колишніх старшин УГА та єврейських лікарів, які 

супроводжували українців у боротьбі за незалежність: «Одного разу я був у 
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товаристві заступника комісара другого комісаріату поліції хорунжого А.М., ми 

обговорювали діяльність сітки ОУН серед української поліції. А.М. поставив 

питання Климіву, що робити, щоб німці не використовували української поліції 

до протижидівських акцій»
 1
. Климів заявив, що українська поліція має уникати 

антиєврейських акцій, в них не має взяти участь жоден член ОУН, бо 

наступними в черзі на знищення стоять українці
2
. Попри переховування євреїв, 

ОУН виготовляла підроблені документи, про це свідчать донесення німецької 

служби безпеки СД: «Сьогодні точно встановлено, що рух Бандери забезпечує 

фальшивими паспортами не тільки своїх членів, а й також євреїв»
3
. Отже, слова 

митрополита не були марними. 

Євреїв, яким загрожувала смерть, рятували не лише греко-католицькі, а й 

православні священнослужителі. 

Так, священик Олексій Олександрович Глаголєв був настоятелем 

Покровської церкви в Києві, на Подолі. Його батьком був священик Олександр 

Глаголєв – професор Київської духовної академії і фахівець з давньоєврейської 

релігії та обрядів. У 1911–1913 рр. під час процесу в справі Бейліса, 

звинуваченого в ритуальному вбивстві, професор Глаголєв виступав як свідок 

на боці захисту і доводив, що іудейська релігія не містить обрядів, які 

приписували їй антисемітські кола
4
. 

В роки нацистської окупації Олексій Олександрович Глаголєв, його 

дружина Тетяна Павлівна та їхні діти, Магдалина й Микола, попри заборону 

окупаційної влади надавати євреям будь-яку допомогу, під ризиком бути 

розстріляними рятували єврейські життя. 

29 вересня 1941 р. до Глаголєвих за порадою родичів прийшла просити 

допомоги єврейка Ізабела Наумівна Мінкіна з 10-літньою дочкою Ірою. Отець 
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Олексій клопотався про них у проф. Оглобліна, тодішнього міського голови, 

але комендант вказав йому на те, що питання про євреїв – виключно 

компетенція німців. Т. П. Глаголєва віддала Ізабеллі Наумівні свої паспорт і 

метрику про хрещення й порадила жінці тікати в село. І. Н. Мінкіна з цими 

документами 8 місяців прожила в с. Злодіївці (нині – Українка) у знайомих. 

Тим часом гестапівці мало не заарештували Т. П. Глаголєву як підозрілу 

особу без документів, її врятували тільки свідки. І. Мінкіну теж викликали в 

сільуправу для встановлення особи, і вона втекла до Києва. 29 листопада вона 

прийшла до Глаголєвих і відтоді ховалась у їхній квартирі та на церковній 

дзвіниці. Крім Мінкіних, Глаголєви допомогли ще кільком євреям, зокрема 28-

річній Тетяні Давидівні Шевельовій (дружині українці Д. Л. Пасічного) і її 

матері Євгенії Якимівні Шевельовій. 

О. Глаголєву допомагав науковий співробітник Академії наук Олександр 

Григорович Горбовський. При німцях він «оформився» як управитель 

церковних будівель Києво-Подільської Покровської церкви. На її території він 

переховував євреїв та підлітків, яким загрожувала відправка до Німеччини, 

навіть отримував на їх усіх хлібні картки. 

Низці євреїв було видано довідки про те, що вони півчі, паламарі, сторожі 

церкви і т. д. «Якби німці розібралися, що при настільки маленькій і бідній 

церкві такий величезний штат, авторам цих довідок непереливки було б... 

Згадана мною сім’я Пасічного вкривалася в церковному будиночку близько 10 

місяців» – свідчила Мінкіна
1
. 

Багато зусиль доклали Глаголєви для порятунку Миколи й Людмили 

Гермайзе та їхнього сина Юрія, хрещених євреїв. 

Влітку 1943 р. Глаголєви, не підкорившись наказу окупаційної влади про 

виселення з Подолу, нелегально жили на території церкви. Восени перед самим 
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звільненням Києва Олексій Олександрович з сином Миколою потрапили в 

німецький концтабір на вулиці Артема, але їм вдалося втекти
1
. 

Православний священик Володимир Дложевський разом з дружиною 

Марією та дочкою Оленою жив у містечку Гнівань Вінницької обл. Коли 17 

липня 1941 р. гітлерівці ввійшли до Гнівані, розпочалися масові антиєврейські 

акції. Тому єврейська сім’я Панських, із п’яти чоловік, кілька місяців 

переховувалась у Дложевських. 

Соня Райкіс з дітьми: Бетею, Лізою, Манею, Мішею завжди могли 

розраховувати на допомогу Дложевських. Адже ця сім’я була в скрутному 

становищі, бо чоловіка Соні, батька її дітей, Абрама Райкіса було розстріляно в 

перші дні окупації. 

Дложевські також допомагали сім’ям Матвія Вайнберга і Шмуеля Еліса. 

Коли ситуація в Гнівані стала надто небезпечною для євреїв, Володимир 

Дложевський допоміг сім’ям Панських і Вайнбергів знайти провідника, який 

перевів їх убрід через річку Південний Буг, до Трансністрії. 

Шмуеля Еліса з дружиною Молкою і дочкою Анною священик перевіз до 

Ворошилівки, сховавши у возі. 

Євреїв, які вчасно не покинули Гнівань, розстріляли 20 червня 1942 р. 

Увечері після розстрілу 12-річний Михайло Райкіс, якому пощастило вижити, 

прийшов до сім’ї Дложевських. Хлопчика господарі нагодували, дали йому 

чистий одяг та допомогли перетнути кордон з Трансністрією
2
. 

16 квітня 1942 р. Георгій, молодший син Михайла Дрончака, випускника 

Східної Ортодоксальної семінарії, побачив у дворі Сарело Шапіро, привів її у 

будинок. Шапіро розповіла Дрончакам, що кількома годинами раніше її матір, 
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невістку і племінників забрали на розстріл, а їй вдалося втекти. 20-тирічну 

Сарело вирішили переховувати в будинку, знайомим і сусідам дівчину 

представляли як родичку. Михайло Дрончак дістав для неї документи з 

українським прізвищем, завдяки чому вона могла залишати укриття. 

Протягом війни члени сім’ї Дрончаків урятували не одне єврейське 

життя, зокрема в них тривалий час переховувалася Ріва Зайдман із грудною 

дитиною. З часом, друзі Дрончаків переправили їх у Трансністрію, де їм 

вдалося пережити війну. 

На початку 1943 р. Дрончаки вирішили переїхати в село Чернетки, 

поблизу від Бершаді, оскільки там Михайлу запропонували місце священика, 

Сарело Шапіро переїхала разом з ними
1
. 

Досить схожою на історію порятунку Михайла Райкіса є історія Ізі 

Рєзніка. 21 липня 1941 р. німці увійшли в м. Хмільник Вінницької обл. 

Розпочалося масове знищення місцевого єврейства. 16 січня 1942 р., під час 

такої акції Ізі вдалося втекти в с. Голодки. 

Після втечі Ізя повернувся додому в Хмільник, однак там його схопили і 

разом з великою групою інших євреїв повели на розстріл. Змішавшись серед 

людей, Ізі вдалося прорватися через оточення розстрільної команди. 

Після втечі від смерті єврейський хлопчина переховувався почергово в 

українських сім’ях Богонюків та Гуменюків, допоки місцевий священик 

Володимир Кохановський та його дружина Марія прихистили його у своєму 

будинку. Кохановські ховали хлопчика аж до січня 1944 р., потім Ізя 

перебрався до самотньої хатини в лісі, куди молода місцева жінка Ольга 

Поліщук регулярно приносила йому їжу та одяг. Через деякий час Ізя 

приєднався до лав партизанів, де боровся проти окупантів
2
. 
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Православний священик Ігнатій Грогуль із дружиною Варварою, дочкою 

Євгенією та сином Степаном жили в селі Загірці Вельке Волинської обл. (нині 

Вельке Загірці Рівненської обл.). Ігнатій 1942 р., в одній з поїздок до сусіднього 

міста Дубно, познайомився з Еліяху Якіра. Якіра шукав можливості визволити 

сім’ю з гетто. Щоб допомогти, Грогуль погодився взяти до себе в пастушки 

його молодшу, дев’ятирічну, дочку Мір’ям
1
.  

Їй дали українське ім’я. Вона допомагала Грогулям по господарству і 

пасла корів. Час від часу Ігнатій їздив у Дубно і завжди повертався з новинами 

про сім’ю Мір’ям. 

Мір’ям довго ховалася або в будинку родини Грогулів, або в підвалі. Того 

ж року лінія фронту наблизилася до Дубна, і німецькі солдати квартирувалися в 

Загірці Вельке. Коли жили в Ігнатія та Варвари, то стали підозрювати в Мір’ям 

єврейку. Грогулі вирішили тікати в ліс разом зі своєю підопічною
2
. 

У с. Оршівці Чернівецької обл. приблизно ста євреям було наказано 

зібратися в дворі будинку згадуваної родини Габерів. Операція проводилась під 

командуванням одного німецького та двох румунських офіцерів. Несподівано 

з’явився Іван Шербанович, священик місцевої православної церкви. Солдати 

грубо відштовхнули його, думаючи, що він теж єврей. Іван розстібнув пальто, і 

всі побачили облачення священика й розп’яття на грудях. Священик підійшов 

до офіцерів і зажадав, щоб ті заприсяглися, що не зроблять євреям нічого 

поганого. Через кілька годин євреям дозволили повернутися додому
3
. 

Не менш важливими були настанови священиків парафіянам, які 

засуджували переслідування євреїв, та закликали допомагати стражденним. 
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Яскравим прикладом можуть слугувати дії священика Антіна Ізвольского. 

Проживаючи в с. Тлусте (нині Товсте), на південь від міста Чорткова 

Тернопільської обл., Антін іще до війни приділяв у проповідях багато уваги 

вихованню терпимості, й завдяки цьому місцеві українці були в добрих 

стосунках з євреями. 

6 липня 1941 р. після відходу радянських солдат по Тлустому 

прокотилися акти масових убивств місцевих євреїв. За день їх загинуло 200. 

Почувши про це, священик Ізвольський дав настанови парафіянам не впускати 

нікого до Тлустого, що убезпечило євреїв, які могли туди приїхати звідкілясь, 

від розправ. 

9 липня 1941 р. в Тлусте увійшли частини угорської армії, а через два 

місяці вони передали контроль над територією німцям. Під час німецької 

окупації Антін Ізвольский допомагав євреям усіма можливими способами, 

загалом він переховував їх як у себе вдома, так і в церкві. 

Улька Соммер, одна з тих, кого він урятував, пізніше свідчила, що під час 

війни в проповідях Ізвольский постійно закликав до любові серед сусідів, 

незважаючи на їхні етнічні відмінності та настановляв парафіян не потурати 

гітлерівським антисемітським акціям, а допомагати творити добрі справи, 

надаючи євреям допомогу
1
. 

Православний священик Максим Ілліч Федорчук у проповідях до мирян 

теж виступав проти гітлерівського геноциду. Велике враження на нього 

справила поїздка в Дубно: «27 травня (1942 р. –Д. С), коли прибув до Дубна, то 

вразила велика тиша, і безлюддя в місті. Виявляється, цього дня в ранці німці 

вивозили частину жидівського населення і розстрілювали. На всіх ця 

стрілянина зробила прикре враження»
2
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Отець Максим Федорчук, стривожений масовими вбивствами євреїв, 

говорив: «...моторошно робиться, як німці так легко можуть гратися з 

людським життям. Яке вони мають право вистріляти всіх жидів?! То ж світ 

великий... нехай собі йдуть, куди хочуть... але навіщо цілу націю зводити зі 

світу»
1
. 

Священик Свято-Покровської церкви в місті Каховка Савелій 

Цибульников урятував єврейських дітей. 8 вересня 1942 р. десятки змішаних 

українсько-єврейських родин разом із сотнями дітей було відправлено до гетто. 

29 серпня, на християнське свято Усікновення глави Іоанна Хрестителя, 

Савелій в облаченні священика прийшов до гетто. Він виголосив проповідь, у 

якій заявив: якщо дітей стратять, кров невинних опиниться і на його руках. 

Тому він краще помре разом з ними, а не житиме з усвідомленням цього гріха. 

Він додав, що православна церква не дасть благословення на вбивство 

невинних душ, а кожен, хто бере участь у цьому, буде проклятий. 

Ця проповідь справила на адміністрацію гетто сильне враження, і було 

вирішено на честь святого дня відпустити дітей. Після звільнення дітей Савелій 

попросив їхніх батьків прийти до нього в церкву. Всі, хто прийшли, отримали 

документ про хрещення з датою народження їхньої дитини. 

Серед цих дітей були Борис і Георгій Іляшенки. Їхню матір-єврейку Берту 

Бурланд Савелій також охрестив на самому початку окупації. Мати немовляти 

Віктора Горелика теж отримала документ про хрещення сина на своє дівоче 

прізвище. Валентин та Світлана Ліфшиці, батько яких служив у Червоній 

Армії, теж отримали сертифікати про хрещення на дівоче прізвище матері – 

Усенко. 

Священик порадив цим сім’ям покинути Каховку, оскільки побоювався, 

що дітей знову заарештують. В останні роки окупації охрещені діти жили у 

друзів або родичів за межами міста. 
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Загалом допомога священнослужителів зводилася до видання євреям 

фальшивих свідоцтв про народження, засудження в проповідях антисемітизму 

та переслідування євреїв, а також священики акцентували на тому, що слід 

допомагати стражденному єврейству, що потерпало від терору гітлерівців. 

Українські священики, незважаючи на конфесії, надавали допомогу євреям, 

різниця полягала лише в масштабності цих дій, що в свою чергу залежало від 

авторитету священика перед мирянами та окупаційною владою на місцях. 

 

3.6. Участь євреїв у партизанських загонах, зокрема у підрозділах 

УПА як одна з форм порятунку 

 

Територія Західної України в період Другої світової війни була насичена 

як радянським, так і українським партизанськими рухами, цьому сприяли 

географічні та демографічні умови цих земель. 

Українські євреї, тікаючи з гетто та уникнувши розстрілу, часто 

приєднувались до партизанських груп. Основними причинами вступу євреїв у 

лави партизан був пошук відносної безпеки, а також боротьба проти гітлерівців. 

Кістяк радянських партизанських загонів складався з солдат, що вийшли з 

оточення, або військовополонених, яким вдалося втекти
1
. Влітку 1942 р. на 

територію Волині з радянського тилу було передислоковано партизанський 

загін, яким командував Дмитро Миколайович Мєдвєдєв. Партизанів у ньому 

налічувалось близько 150, чверть з них становили євреї. Загін діяв у сфері 

розвідки на територіях Львівського та Рівненського регіонів
2
. 

Певні зрушення радянського партизанського руху відбулися в листопаді 

1942 р., коли з південного Полісся на північний схід Волині було 

передислоковано загін Антона Бринського, а також партизанські з’єднання 
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Сидора Ковпака та Олександра Сабурова. Так, Ісаак Гнатюк, будучи 

червоноармійцем, після німецького полону вступив у партизанський загін під 

командуванням Миколи Корніщука, що з часом влився до партизанського 

з’єднання А. Бринського. 

У вересні 1942 р. в лісі поряд з селищем Маневичі Волинської обл. Ісаак 

зустрів двох єврейських дівчаток-підлітків, Лею і Беллу Ріг, дочок коваля з села 

Млин. Сестри розповіли Ісааку, що їхній батько загинув на самому початку 

окупації, а мати була вбита за два дні до того, як усю єврейську громаду 

Млинова знищили. Дівчаткам вдалося втекти, і вони прийшли в цей район у 

надії знайти сім’ю дядька, але виявилося, що нікого з родичів немає серед 

живих. 

Ісаак Гнатюк переховував дівчат на горищі порожнього будинку в селі 

Лишнівка, щоночі він приносив їм харчі. В листопаді 1942 р. Ісаак попросив 

допомогти в цій справі свою подругу Віру Каспрук. 

На початку березня 1943 р. селом поповзли чутки про те, що тут 

переховують євреїв. Через це Віра допомогла дівчатам перебратися до лісу, де 

на них чекав Ісаак. Той привів сестер у партизанський загін, де вони 

залишалися аж до звільнення цієї території від окупації (весна 1944 р.)
1
. 

Знаючи про великі партизанські з’єднання, українські євреї, що тікали з 

гетто, вирушали до лісів, щоб приєднатися до партизанських загонів. Для 

євреїв-чоловіків ці дії підкріплювалися практичною важливістю у порятунку 

життя, адже в населених пунктах, підконтрольних окупаційній владі, сховатися 

було досить складно. Як у містах, так і в селах, більшість чоловіків було 

мобілізовано, а поява нової людини відразу викликала б питання у гітлерівців. 

Так, у селі Рогачове Житомирської обл., де було знищено близько 2000 

євреїв на околиці села, вціліли тільки 20 сімей висококваліфікованих фахівців. 

Родина Вайнерманів була серед них. Усіх їх відправили в гетто у Новоград-
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Волинський. Напередодні Різдва 1942 р., коли охоронці були п’яні, невеликій 

групі мешканців гетто, включаючи сім’ю Вайнерманів, вдалося втекти. 

Чоловіки вирушили шукати радянські партизанські загони, а жінки й діти були 

змушені дбати про себе самостійно. Хася і її єдиний син, 14-річний Григорій, 

вирушили в село Кікова до знайомих українців Тимощуків. 

Петро і Пелагея Тимощуки прийняли їх у себе. Хасю і Григорія спочатку 

ховали в підвалі будинку, а коли настала весна і потепліло, – на горищі й у 

сараї. 11-річний Федір Тимощук теж брав активну участь у порятунку Хасі та 

Григорія. Він приносив їм їжу, а також виконував роль вартового, коли вони 

виходили з укриття трохи подихати свіжим повітрям
1
. 

Постійні пошуки євреїв у населених пунктах створювали досить 

напружену ситуацію, адже на смертельну небезпеку, в разі викриття, 

наражалися як євреї, що переховувалися, так і українці-рятівники. Не 

витримуючи такого психологічного натиску, та задля блага українців, що 

надавали їм прихист, євреї йшли до лісу шукати партизанів. Так, у містечку 

Степань Рівненської обл., двоє єврейських дівчат Соня Вінер і Марія Бергер, 

17-ти і 16-ти років у період окупації переховувалися в українській сім’ї 

Грохольських. Коли до їхнього хутора дійшли чутки про появу в лісах 

радянських партизанів, Соня пішла їх шукати. Марія залишалася у рятівників 

ще на деякий час. Одного разу на хутір з обшуком прибули поліцаї. Побачивши 

їх наближення, Костянтин сховав Марію в бочку з зерном, так глибоко, що їй 

навіть було важко дихати. Глибина і врятувала її від багнета, яким штрикали в 

бочку. Поліцаї нічого не знайшли і поїхали, тоді напівнепритомну Марію 

вийняли з бочки. Вона вирішила негайно йти до лісу й прожила там, під 

захистом радянських партизанів, до звільнення від гітлерівців
2
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Наприкінці 1942 р. в районі містечка Серкіни на Волині було створено 

прорадянський партизанський загін під командуванням Олександра Абугова. 

Загін складався з 50 чол., переважно євреїв
1
. 

Відома єврейська партизанська група Моісея Гільдельмана, що діяла в 

лісах східної Волині. Її було створено з 12 євреїв, що втекли з гетто до містечка 

Корець
2
. Таких єврейських партизанських груп було безліч. Досить часто 

єврейські подружжя, які перебували в партизанських загонах, дітей, аби не 

наражати на небезпеку, віддавали українським селянкам, які про них могли 

подбати. Так, у серпні 1942 р., приблизно через рік після початку німецької 

окупації Вінницької обл., Євдокію Пустовіт відвідав сусід, Іван Боднюк, 

поговоривши трохи, він запитав, чи не могла б вона взяти на виховання 

єврейську дитину, батьки якої партизани. 

Боднюк знав батька цієї дитини за спільною партизанською боротьбою і 

відгукувався про нього з великою повагою. Трохи подумавши, зваживши свої 

можливості й не забуваючи про ризик, пов’язаний з приховуванням євреїв, 

Євдокія погодилася допомогти. 

Минуло кілька днів – і дев’ятимісячний Льоня Мудрик з’явився в її 

будинку. Хлопчика принесла мати, Зінаїда, уродженка містечка Іллінці 

Вінницької обл. Вона вперше бачила Євдокію і ніяк не могла зважитися 

залишити первістка в незнайомої селянки. З іншого боку, залишаючи сина в 

селі, Зінаїда давала йому шанс на порятунок. Льоня, народжений у суворих 

умовах Іллінецького гетто, не пережив би зими в лісі. 

Хлопчині змінили ім’я на Миколу та представили сусідам як дитину 

племінниці. Рідна мати щоночі відвідувала малюка
3
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У вересні 1941 р. в Броварському районі під Києвом діяв партизанський 

загін із 70 чол., у якому переважали євреї
1
. Паралельно з воєнізованими 

партизанськими угрупованнями на території України було створено численні 

єврейські сімейні табори. Так, на Волині було 12 сімейних таборів, у яких жило 

2500 єврейських жінок, дітей та людей похилого віку, більшість – утікачі з 

гетто. Такі табори були під охороною партизан-євреїв, а їхнє місце дислокації 

трималося в таємниці
2
. Але, попри існування таких таборів, значна кількість 

єврейських жінок залишали дітей в українських сім’ях, а самі вливалися в 

партизанські загони, воюючи проти ворога. Наприклад, у селі Суховоля 

Житомирської обл. єврейка Євгенія Колмейська «...свого семимісячного сина 

Михайла залишила на піклування подружжю Гоппе, у яких влітку минулого 

року народилися хлопчики-близнюки. Євдокія та Леопольд виховували 

Михайла, як свою третю дитину»
3
. В січні 1942 р. Євгенія приєдналася до 

партизанського загону, що діяв у цьому районі. 

Важливу роль у радянських партизанських загонах відігравали євреї-

лікарі, лише в 22 великих формуваннях партизанських загонів на території 

України їх налічувалося близько 140 чол.
4
 

Досить часто українці, що перебували в лавах радянських партизанів, 

допомагали євреям харчами, зокрема під час втечі з гетто. Так, Петро Піскун, 

що жив у м. Червоноармійськ Житомирської обл. мав досить багато знайомих 

євреїв. 10 липня 1941 р. гітлерівці стратили значну кількість місцевого 

єврейства, вижили тільки 12 євреїв – фахівців-ремісників з сім’ями, серед яких 

була кравчиня Фаїна Мішок з синами Льонею і Марком, 17-ти і 10-ти років. 
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Сім’ю Мішок помістили в одну з камер поліцейської дільниці: Фаїна 

виконувала замовлення з пошиття одягу, а її синів щодня виводили на різні 

важкі роботи. Одного разу Петро побачив їх у місті і щиро співчував 

хлопчикам, хоча знайомий з ними не був. Він став регулярно забезпечувати їх 

продуктами. 

1943 р. Петро вступив до партизанського загону «За Перемогу» під 

командуванням Панаса Мастеренка. Але він не забув про Льоню і Марка: за 

згодою командира загону і за допомогою інших партизанів Петро організував 

їхню втечу. Петро в супроводі товариша вивіз Фаїну з в’язниці на німецькій 

вантажівці, а потім забрав з місця роботи її синів. Їх прийняли в партизанський 

загін, де вони воювали з ворогом до січня 1944 р.
1
 

Попри бажання євреїв влитися в радянські партизанські з’єднання, вони 

не раз наражалися на ворожість, підкріплену антисемітизмом самих партизанів. 

Так, улітку 1943 р. група євреїв із Дубна, якою командував Меір Вільнер, 

зустрівшись із загоном ковпаківців, отримала відмову в проханні долучитися до 

них. Подальша одноосібність цієї єврейської групи призвела до того, що її 

знищили гітлерівці, живими залишилося тільки 16 чол.
2
 

Цей прояв антисемітизму був непоодиноким. Так, група євреїв із Ковеля, 

що втекла до лісу, наштовхнулася на групу радянських партизан під 

командуванням Насєкіна з бригади Лінькова. У відповідь на прохання 

прийняти їх, євреїв було обеззброєно. Їм наказали повертатись у місто і добути 

ще зброї. За відмову виконувати наказ євреїв розстріляли. Єдиний єврей, що 

вижив, після повернення у Ковель розніс цю інформацію, яка негативно 

вплинула на подальші втечі євреїв з гетто та пригнітила їхній моральний стан
3
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Радянські партизанські з’єднання, що відмовлялися приймати євреїв у 

свої лави, керувалися, по-перше, твердженням, що втікачі з гетто можуть бути 

гітлерівськими агентами, а по-друге, їм були ні до чого замордовані та 

знесилені голодом і хворобами люди. 

Досить частими були сутички між радянськими партизанськими загонами 

та УПА, тому одним із напрямів боротьби радянської пропаганди проти 

українського націоналізму була спроба звинувачувати бійців УПА в 

антисемітизмі. Сфальшовані та перекручені факти так міцно вкоренилися, що 

іноді вважаються правдою досі. Те, що воїни УПА рятували євреїв, при цьому 

свідомо замовчувалось або й зовсім перекручувалось. Зокрема, не згадувалося, 

що українці ігнорували накази гітлерівців щодо знищення євреїв. 

Так, 18 листопада 1941 р. в м. Олевську гітлерівська адміністрація віддала 

наказ організатору відділів УПА – Поліська Січ Тарасу Бульбі-Боровцю взяти 

участь у розстрілі єврейського населення. А той, як свідчить документ, 

відмовився: «Сотник Сиголенко доповідає, що сьогодні прибув у штаб 

«Поліської Січі» з Житомира капітан німецьких військ «СС» Гичко і запросив 

допомоги від «Поліської Січі» в розстрілі всіх поголовно євреїв в Олевську до 

дня 19 листопада 1941. 

Сотник Сиголенко заявив німецькому коменданту, що наш відділ уже 

розпущений і тому ми не маємо права давати своїм козакам таких наказів і, по-

друге, наші будуть скликані для боротьби з озброєним ворогом як воїни, а не 

знищувати обезоружних жінок, старих, калік і дітей, незважаючи на їх 

національність»
1
. 

Справді, українці, маючи спільну історію з євреями та проживаючи з 

ними протягом багатьох століть, у період Другої світової війни не бажали брати 

участь в антиєврейських акціях, про що згодом буде чітко заявлено: «Ніколи й 

ніде українські повстанці не брали участі в протижидівській акції. В 

українській підпільній пресі, що появлялася цілими десятками органів під 
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німецькою окупацією і сьогодні виходить в умовах більшовицької дійсності, 

немає слова, спрямованого проти жидів. Народ, що веде визвольну боротьбу, не 

може ставити своїй ідеології шалені гітлерівські расистські теорії. Загально 

відомий факт, що за німецької окупації в рядах УПА боролися поруч українців і 

жиди, а передусім лікарі»
1
. 

В програмових документах ОУН наголошувалося, що після закінчення 

Першої світової війни й поразки українських визвольних змагань відносини 

між євреями і українцями у східних і західних українських землях складалися 

по-різному. На території УРСР багато євреїв зорієнтувалися, що українці 

опинилися в неволі, тож почали симпатизувати їхньому революційному 

підпіллю. У документах ОУН зазначалося, що «московсько-більшовицькі 

імперіалісти» намагаються звернути всю ненависть українських селян і 

робітників на євреїв, щоб відвести її від себе
2
. Отже, організація українських 

націоналістів, будучи політичною силою, заявляла про забезпечення 

нормального існування українського єврейства, оберігаючи його від ворожого 

екстремізму. 

Далі оунівці заявляли про спроби більшовиків посварити українців і 

євреїв: «Останніми літами органи МВД-МГБ зударившись з силою нашого 

руху, почали застосовувати різні прийоми поборювання росту революційних 

рухів в Україні. Між іншим створюють вони фіктивні підпільні організації, щоб 

при їх помочі вловити свідоміший український елемент, головно з-поміж 

молоді. Для витворення враження, що це дійсно протилежні організації, дають 

керівникам цих організацій доручення розкидати протидержавні листівки, в 

яких закликається населення до поборювання «жидів – п’явок українського 

народу»... в східних областях України зріст протиєврейських настроїв серед 

населення, то причиною цього явища є, з одної сторони, ті євреї, які фактично 

вислуговуються московсько-більшовицьким, а з другої сторони, використання 
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цього факту органами МВД – МГБ в цілі відвернення уваги населення від 

справжньої причини їхнього жахливого становища
1
. 

Однак у «західних областях України справа, малася дещо інакше. Тут 

нав’язувалися все ширші і ширші знайомства між українцями і євреями. Чим 

раз частіше можна було стріти євреїв – виразних симпатиків українського 

революційного руху. Наслідком цього, в час німецької окупації багато євреїв 

знайшло схоронище в рядах УПА. Деякі з них навіть вибилися на досить 

поважні становища…»
2
. 

Так, більшовицька влада докладала значних зусиль, аби змалювати 

українців як антисемітів. Ці провокації були наслідком страху перед 

об’єднанням націоналістичних ідей українців та євреїв, що могли зашкодити 

більшовицькій імперії: «закид, який дуже часто видвигає проти нас чеська 

більшовицька преса – це «антисемітизм» нашого руху. У відозві виданій від 

імені чесько-словацької армії до наших повстанських відділів, яка була 

розкинена з літаків, сказано між іншим: «Звернулися Ви до нас, вояків народно-

демократичної армії з листівкою, в якій закликаєте нас, щоб ми разом з Вами 

воювали проти більшовизму і жидів»... Таких тверджень, які закидають нам 

антисемітську пропаганду, можна зустрінути дуже багато в чесько-

більшовицькій пресі. Навіть «Нев-Йоркске лісти» з дня 02.02.1946 року, 

улягаючи тій пропаганді, пишуть: «Бандеровці заплавілі целе виходні 

Словенско протіжідовскімі летаки».
3
 На ці закиди в ОУН відповідали, що 

ніколи не видавали й ніде, ні в Україні, ані, тим паче, в Словаччині, не 

поширювали таких відозв і листівок. Понад те, що проти євреїв організація 

взагалі не висловлювалась проти євреїв, її члени не брали участі в 

антисемітських акціях, в лавах УПА під час німецької окупації безперешкодно 

служили євреї. Українська Головна Визвольна Рада (УГВР) забезпечила всім 

мешканцям України, зокрема всім національним меншинам, рівність усіх 

                                                           
1
 ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 65, арк. 289. 
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громадянських прав: «Нам взагалі чужа і ненависна всяка національна 

нетерпимість, всяка нетолеранція, всякий груповий та національний егоїзм, 

шовінізм, погромництво та інші подібні прояви. Уважаємо це за 

некультурність, дикунство і людоїдство»
1
. Всі ці докази наводились, аби 

переконати в тому, що українці, котрі довго самі були поневолені, прагнуть 

такого ладу, де «кожна людина, кожна людська громада і кожна нація буде 

мати забезпечену повну рівність усіх прав. Ці ідеали не дадуться ніяк погодити 

з антисемітизмом і погромництвом, що закидає нам зовсім безпідставно 

більшовицька пропаганда. Поширення антисемітського руху було б навіть 

шкідливе для нашої визвольної боротьби тому, що зводило би енергію і 

заінтересування народних мас на фальшиві тори»
2
. 

Наприкінці цього документа зазначалося: «Не жиди завоювали і держать 

під своєю окупацією Україну, а московські імперіалісти. І тому не проти жидів, 

але проти московських імперіалістів мусить бути звернена наша боротьба. Про 

наше правдиве відношення до жидів посвідчать найкраще самі жиди, 

громадяни Вашої держави, які зустрічались з нашими повстанськими військами 

в часі рейдів наших відділів по території Словаччини в місяці квітні 1946 року. 

Наші відділи зустрічали тоді у Вас немало жидів, але відносились до них 

завжди щиро і прихильно, так само, як до всіх інших людей. Ми маємо з цього 

рейду навіть на письмі посвідчення жидів, які зложили добровільні грошеві 

датки на цілі боротьби УПА…»
3
. 

Зважаючи на звіряче ставлення військ вермахту до населення окупованої 

України, українці та євреї спільно чинили опір, тим самим рятуючи життя 

співвітчизникам та звільняючи землі від завойовників: «...справа йде про 

визвольну боротьбу України проти Німеччини... незалежну Українську державу 

можна завоювати тільки зброєю... трофейна зброя і боєприпаси не здаються 

                                                           
1
 Літопис УПА. Нова Серія. – Т. 21: Ярослав Старух... – С. 643–644. 
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3
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німецькій армії, а ховається міліцією в різних місцях. Зброя збирається також 

євреями»
1
. 

Євреї брали безпосередню участь у формуванні українських військових 

сил: «Фінансування бандерівського руху робилося в основному з Галичини. 

Члени платили частину певних внесків, а частину вони давали у вигляді 

продовольства. Встановлено, що навіть євреї давали гроші»
2
. Тому військові 

формування, які очолювали Бандера та Мельник, рятували українське 

населення, до якого вони прирівнювали й євреїв, від висилання до Німеччини: 

«Бандерівський рух противиться посилці робочої сили в імперію»
3
. Українські 

військові угрупування боролися за життя поневолених, агітуючи їх: «...до опору 

проти здачі сільськогосподарських продуктів, проти посилки робочої сили в 

імперію і проти участі в німецько-українських установах»
4
. 

На хвилі терору німецької армії, військово спрямоване угрупування 

Бандери, хоч і діяло окремо від Мельника, але, маючи з ним спільні ідеї, 

намагалося відродити українську державність: «В Київ потрапила листівка, яка 

містить організаційні бандерівські інструкції ОУН. У введенні говориться: 

«Завдання, які стоять перед народом, суть наступна: «створити самостійну 

національну державу. Без власної землі, уряду, армії не може бути ніякого 

життя для українського народу»
5
. Листівка була зверненням до всіх народів на 

території України, включаючи і євреїв, яким українці дуже співчували. 

Справді, значну кількість єврейських лікарів, таких як: «Чорний» з 

Рівного, курінний лікар Я. Ждана – «Острого», Грудоель з Луцька, лікар з-під 

старшинської школи УПА на «Січі», Берензон з Матвієва (Ковель, Волинь) 

медсестра у відділі, який дислокувався в районі Матвієва, «Білий», лікар на 

північних теренах групи «Турів»
6
, лікар Самуель Найман «Максимович» 
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врятували бійці УПА. Ці медики, перейнявшись ідеєю незалежної України, 

вірно служили в українській армії, не раз рятуючи життя побратимам. Серед 

багатьох таких лікарів, найбільш знаним є «Кум». Йому було дозволено 

перейти на легальний спосіб життя з приходом більшовицької влади, але він 

залишився вірним ідеям
1
. 

23 січня 1946 р. «Кум» загинув у бою з НКВС за незалежність України, 

обороняючи шпиталь із пораненими повстанцями. Ось як про це писала 

підпільна преса: «…лікар др. Кум – єврей по національності, за віддану працю в 

рядах УПА Постановою Української Головної Визвольної Ради від 30 травня 

1947 р. був нагороджений Срібним Хрестом Заслуги»
2
. 

Треба відзначити, що багато євреїв-лікарів, з огляду на жертовність 

українців, намагалися допомагати заарештованим підпільникам. Так, євреї-

лікарі навіть у в’язницях лікували українців після тяжких побоїв, якими 

супроводжувалися гітлерівські допити: «...мене взяли на перше переслухання. 

Вели мене і здорово били руками та ніжкою від крісла, так що я кільканадцять 

разів умлівав. Знаки від тих побоїв маю ще й досі. Ввечері принесли мене 

півживого до камери. В середу, 9 грудня, у камеру вступив старий лікар-жид 

Лілієнфельд...»
4

. Лікар вилікував українця, який міг померти від побоїв. 
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 Бак Т. Медична опіка в УПА на Рівненщині... – С. 421. 
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 У в’язницях лікарі-євреї відігравали досить важливу роль, попри 

першочергові зобов’язання вони були зв’язківцями, передаючи з волі 

інформацію полоненим бійцям УПА та допомагали їм у втечі з в’язниці: «З 

волею Я. Старух тримав контакт через одного із охоронців-українців із 

Зондердінсту (за кольором форми їх називали «чорні»). Також у зв’язках 

допомагав тюремний лікар-єврей Бодек (теж в’язень; згодом використав нагоду 

слабого режиму і втік), який допоміг Ярославу уникнути кількох допитів з 

тортурами, стверджуючи, що той вже вмирає… Майже від початку ув’язнення 

Я. Старуха були спроби визволити його з тюрми. Так, була напрацьована схема 

втечі за допомогою лікаря Бодека, який мав зробити Ярославу щеплення від 

тифу, а коли той би захворів, його б перевезли до тюремного шпиталя на 

Замарстинові, звідки легше викрасти» (Літопис УПА. Нова Серія. – Т. 21: 

Ярослав Старух. Документи і матеріали. – К.; Торонто, 2012. – С. 117–118). 
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Багато цивільних євреїв вступали до лав УПА, аби боротися з 

окупаційним режимом на своїй землі, не винятком стала єврейка Стела 

Кренцбах. Вона була дочкою західноукраїнського рабина на Львівщині, й, 

будучи в санітарній службі УПА, рятувала життя українським патріотам. Стелу 

Кренцбах було врятовано від примусового виїзду до Сибіру, подруга-українка, 

дочка священика, переховувала її в себе до відходу більшовиків і в період 

гітлерівської окупації м. Львова. 

Подруга Стели була членом УПА, друкувала агітаційні листи та 

допомагала ліками. Саме вона відрадила Стелу Кренцбах виїздити на роботу до 

Німеччини, запропонувавши їй присвятити життя визвольній боротьбі за 

українську незалежність: «Було це 7-го листопада 1943 р… Як ти представила 

мене, Олю, як українку чи жидівку? – питала я, йдучи пільною доріжкою в 

сторону сіножатей біля лісу. – Будь спокійна, вони про тебе все знають, і між 

ними можеш бути тим, ким ти є. Вони не ділять людей на раси, тільки на 

чесних і нечесних. – Я пішла з полегшею, слова Олі підбадьорили мене. І того 

дня стала я членом геройської УПА. 

До липня 1944 р. переховувалися ми в лісистих околицях біля Львова. 

Там пройшла я 6-місячний санітарний курс, який провадило двоє лікарів жидів 

і один українець. В нашій групі нарахувала я тоді 12 жидів, з цього 8 лікарів»
1
. 

Перебуваючи на службі в Українській повстанській армії, євреї-лікарі 

знаходили тут прихисток від гітлерівців: «В часі німецької окупації в многих 

відділах УПА служили також жиди, зокрема лікарі, і тут знаходили охорону й 

опіку та служили своїм знанням в боротьбі УПА проти терору гітлерівських 

окупантів»
2
. 

Ще однією цікавою сторінкою служби євреїв в лавах УПА була доля 

Мандика Хасмана. Він народився в багатодітній сім’ї у м. Дрогобич. У період 
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В. Давиденко. – Нью-Йорк : Пролог, 1957. – С. 345–346. 
2
 Літопис УПА. Нова Серія. – Т. 21: Ярослав Старух... – С. 644. 



163 

німецької окупації вся сім’я Хасманів, окрім двох дочок, які змогли 

евакуюватися, потрапила до дрогобицького гетто. 

Влітку 1942 р. гітлерівці, задля скорочення мешканців у гетто, розпочали 

масовий розстріл. Мандику дивом вдалося врятуватися. Діставшись до 

залізничної колії, він потягом добрався до Волині, де певний час переховувався 

в українських сім’ях. Прийнявши християнство й отримавши нове ім’я та 

прізвище, Мандик перейшов на легальний стан. У 14 років він приєднався до 

лав УПА, де спочатку доглядав коней, а з часом брав участь у боротьбі за 

незалежність своєї держави проти окупаційних сил. 

1945 р. Мандик Хасман, а за документами Володимир Дмитренко, 

потрапив у засідку НКВС, де його було тяжко поранено. Після тортур воїн 

УПА не видав побратимів, тож за браком прямих доказів і як малолітнього його 

відпустили на волю
1
. 

Подібну історію можна навести про єврея Нахмана Кофмана, який, 

будучи в лавах УПА, боронив державність України: «…єврей з Коростеня на 

Житомирщині Нахман Кофман, не тільки зобов’язувався в січні 1945 року 

співробітничати з УПА, допомагати їй матеріально і доповідати їй про всі 

ворожі переслідування по території, але й справді виконував вказівки підпілля 

ОУН під псевдо «Каменчук»
2
. 

Єврей Герш Йосипович, будучи уродженцем Славського району 

Дрогобицької обл., ще хлопчиною партизанив у загонах ОУН, за що радянська 

влада засудила його на 25 років
3
. 

Схожа доля була і в Добровського Лейби-Іцика Йосифовича, який з 

початком війни був мобілізований до Червоної Армії, а в жовтні 1941 р. під 
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Полтавою потрапив у полон до німців. Незабаром йому вдалося втекти з-під 

ув’язнення до Рівненщини. В листопаді того самого року Лейба-Іцик став 

членом ОУН, а в липні 1943 р. – політичним консультантом у політичному 

відділі при командуванні УПА – Північ: «В період часу, з серпня місяця 1943 

року по січень місяць 1944 року, Добровський написав цілий ряд 

антирадянських листівок... і написав антирадянську книгу...
1
». 

30 серпня 1941 р. у м. Львові за сприянням митрополита Андрея 

Шептицького поновив діяльність Український Червоний Хрест. Організація 

допомагала хворим незалежно від їхньої національної належності. У м. Львові 

місцевий голова контактував з представниками єврейських лікарів у 

львівському гетто, поставляючи знедоленим ліки
2
. 

Весною 1942 р. УЧХ ліквідувала окупаційна влада, але діяльність 

організації не припинялася. Відділ суспільної опіки при Українському 

Центральному Комітеті на території Генерал-Губернаторства і далі рятував 

людські життя. З 1943 по 1949 рр. «Служба здоров’я» при УЧХ діяла в УПА. 

Ще одним підтвердженням приязних стосунків між євреями та 

українцями у воєнний час є листівка «Євреї – громадяни України!». Цей 

документ ОУН було написано в березні 1950 р. Так, уже після формального 

завершення війни, для українсько-єврейських борців за незалежність вона ще 

тривала. В згаданій листівці євреїв закликали допомагати членам ОУН і УПА 

під керівництвом УГВР боротися за розбудову незалежної соборної України. 

Саме до цього народу звертались, як до такого, котрий на власному досвіді 

переконався, наскільки погано не мати власної держави. Всім громадянам 

майбутньої України, незалежно від національності обіцяли рівні права та 

обов’язки. Також євреїв закликали зупинити тих співвітчизників, які 

допомагають Кремлю придушувати повстанців
3
. Тож участь євреїв у боротьбі 
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за українську незалежність було подано як одну з вирішальних умов їхнього 

процвітання. 

У період війни, коли євреї були для гітлерівців основною мішенню для 

знищення, до цих дій були причетні й поляки, які відкрито виявляли 

антисемітські настрої, про що можна судити зі «Звіту з поїздки в польські терен 

від 13 до 22.7.1946 р.»: «загально в Польщі відбувається погром жидів... чия це 

робота... «Це робота наша»... Це дуже зле, що ви провадите акцію на жидів 

Жидівські вістки в світі є досить сильні й при нагоді світ може Вас зачислити 

до спвіробітників в нищенні жидів. Кап: «Но так, ми спеціальної ваги до цього 

не прикладаємо, це є вбільшості робота війська і міліції»
1
. 

Але слід зазначити, що український народ бажав урегулювати це питання 

мирно, на жаль, поляки не бажали переговорів: «...летючки ОУН, звернені до 

польського народу, польські шовіністи дерли демонстративно, не читаючи. 

Слід сказати, що це потягнення ОУН поляки потрактували, як нашу слабість і 

віднеслися до цього ігноруюче»
2
.  

Українцям нічого не залишалося, крім боронити свою землю, і вони 

вступали до лав українських націоналістично-патріотичних організацій. При 

цьому члени УПА усвідомлювали, що ніхто з них може не дожити до постання 

незалежної України, але сподівалися стати прикладом для майбутніх поколінь
3
. 

Так, хоч і на деякий час «Внаслідок протидій Української Повстанської Армії 

польське підпілля припинило атаки на українське мирне населення»
4
, тим 

самим було зупинено масові погроми євреїв. 

Таким чином, приписуючи УПА відкритий антисемітизм, радянські кола, 

перш за все, зважали на інформаційний вакуум, який у часи терору не давав 

змоги спростувати ці твердження. ОУН-УПА намагалися використати 

гітлерівську Німеччину для відновлення незалежності України, але в силу 
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обставин та зміни політичних векторів, герої України стали ворогами 

радянського режиму. 

Задля надання ваги своїй дезінформації, Радянський Союз приписував 

участь бійців УПА до всіх масових страт, надаючи особливу увагу злочинам 

проти єврейського народу. Дані наклепи не мали під собою хронологічних та 

ідейних засад, що зводилося до простого перекручування фактів: «Ніколи й 

ніде українські повстанці не брали участі в протижидівській акції. В 

українській підпільній пресі, що появлялася цілими десятками органів під 

німецькою окупацією і сьогодні виходить в умовах більшовицької дійсності, 

немає слова, спрямованого проти жидів. Нарід, що веде визвольну боротьбу, не 

може ставити своїй ідеології шалені гітлерівські расистські теорії. Загально 

відомий факт, що за німецької окупації в рядах УПА боролися поруч українці і 

жиди, а передусім лікарі»
1
. 

За всю післявоєнну історію, аж до розпаду Радянського Союзу, 

інформацію про участь євреїв у боротьбі за свободу не лише своєї нації, а й 

України, як Батьківщини в лавах УПА віднайти дуже складно. Ці факти понад 

усе прагнула знищити радянська влада, що їй практично і вдалося, багато 

архівних справ не збереглося, поступово перестають поповнюватися усні 

джерела історії. 

Таким чином, самостійного єврейського повстанського руху на території 

України в роки Другої світової війни на території України не було. Євреї 

завжди були часткою радянського підпілля або ж служили в лавах УПА. 

У даних воєнізованих угрупуваннях вони шукали порятунку від 

переслідування гітлерівських катів та паралельно вели боротьбу з ними. Навіть, 

коли Друга світова війна формально завершилася, євреї – бійці та лікарі УПА 

боролися з більшовицьким режимом, у той час як євреї, що служили в 

радянських партизанських загонах, налагоджували мирне життя. 
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ВИСНОВКИ 

 

– Визначено, що питання жертовності українців щодо порятунку 

єврейства в роки Другої світової війни на даний час досліджено фрагментарно. 

Історики досі цікавилися лише фактами злочинної діяльності гітлерівських 

окупантів та проблемою Голокосту, не виділяючи з контексту питання 

жертовності українського народу в порятунку єврейства. Дослідники 

проросійського спрямування взагалі роблять акцент на так званому 

українському антисемітизмі, тим самим заперечуючи факт порятунку євреїв 

українцями в період Другої світової.  

Незважаючи на значну кількість праць, що стосуються нацистського 

окупаційного режиму та Голокосту на території України, на сьогодні не існує 

наукових робіт, які б спеціально висвітлювали жертовність українського народу 

у порятунку єврейства. Тому джерельна база є достатньо репрезентативною для 

вивчення питання. Загалом інформативний потенціал архівів на території 

України та електронного ресурсу пошукового центру «Яд Вашем» в Єрусалимі 

дозволяє всебічно висвітлити тему жертовництва українців. 

– Встановлено, що першими сколихнулися від низки єврейських погромів 

та масовості страт мешканці західноукраїнських земель. Після нападу 

гітлерівців на СРСР подібна ситуація склалася в центральних та східних 

регіонах України, де окупанти діяли дещо повільніше, а це дало змогу більшій 

кількості єврейства евакуюватися, оскільки вже було відомо про расистську 

спрямованість окупаційної влади. Перший етап гітлерівської окупації вражав 

злочинністю, поспіхом, але досить масштабно проводилися пошуки та 

знищення євреїв, паралельно створювалися гетто, в яких євреї помирали від 

голоду, хвороб та непосильної рабської праці. 

– Досліджено, що перші потоки євреїв, змушені тікати з сусідніх з 

Україною держав, стривожили українську громадськість Закарпаття. Однак 

саме в Карпатській Україні вже на початку 1939 р. підтримали євреїв-біженців з 
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європейських країн. Уряд Карпатської України на чолі з Августином 

Волошиним офіційно виступив на захист переслідуваних у Європі євреїв, 

прихистивши їх на своїй території. До гітлерівського нападу на СРСР 

підтримку євреям надавали також українці окупованих Лемківщини, Надсяння, 

Холмщини і Підляшшя. 

– Проаналізовано, що значний внесок у порятунок єврейського населення 

зробили українці всіх регіонів УРСР, включених до дистрикту «Галичина» 

Генеральної губернії, Губернаторства «Буковина» і «Трансністрія» та 

Райхскомісаріату «Україна». 

Від початку війни і до 1942 р. (коли розпочалися масові розстріли 

українських євреїв), визнаних поза законом євреїв було спроваджено до 

численних гетто, де умови проживання були невимовно складними. Знаючи про 

їх безвихідне становище, українці весь цей час постачали євреям харчі та 

медикаменти, допомагали одягом за що не раз були розстріляні. 

Ризикували життям, своїм і рідних, як прості люди, що переховували 

втікачів від смерті й годували їх, так і ті українці, що перебували на 

адміністративних посадах при окупаційній владі. Так, багато з українських 

поліцаїв, яких тривалий час звинувачували в розстрілах єврейського населення, 

як виявляється, переховували та харчували євреїв, допомагали їм при втечі з 

гетто та в’язниць. 

До окремої категорії рятівників належать українські бургомістри: 

Синиця-Вершовський (Кременчук), Юрій Іванович Полянський (Львів), 

Володимир Пантелеймонович Багазій (Київ), Олексій Іванович Крамаренко 

(Харків). Вони, саботуючи накази гітлерівської влади, рятували життя сотням 

євреїв. Ці дії були досить небезпечними, адже відкрито свідчили про 

прихильність до євреїв, за що нерідко розстрілювали. Можливість втратити 

посаду й відповідні повноваження на цьому тлі вже була другорядною, хоча 

гітлерівці сподівалися на підтримку свого режиму, якраз надаючи їх. Навіть 

румуни та німці, що займали посади бургомістрів на Буковині, за допомогою 

місцевих українців спромоглися врятувати значну кількість єврейських життів. 
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Серед них слід згадати бургомістрів Одеси – Германа Пинтю, Чернівців – 

Траяна Поповича та Берислава – Йосипа Фальмана. 

За статистикою, у євреїв було більше шансів на порятунок у сільській 

місцевості, де майже завжди до справи долучалися всі мешканці села, разом з 

дітьми, наражаючись на ризик колективної страти. Стосовно участі в порятунку 

євреїв малолітніх дітей (відзначалась і в містах), можна зробити висновок, що 

їх починали залучати, коли ті розуміли ситуацію достатньо, щоб не виказати 

таємниці комусь сторонньому або зовсім малим братам чи сестрам. Втім, 

складно визначити, кому ці діти допомагали більше, батькам (що було однією з 

основних складових виховання), чи стороннім людям, котрих ті переховували. 

Підлітки, як сільські, так і міські, вже могли діяти цілком автономно від 

дорослих, виявляючи й намагаючись реалізувати власне бажання врятувати 

когось від смерті. Сільський староста відігравав одну з вирішальних ролей, 

оскільки постійно доповідав гебіткомісарам про ситуацію. В містах постійно 

перебували гарнізони гітлерівських військ та вище командування, тому і 

контроль за населенням був на вищому рівні. Але й там українці переховували 

євреїв. Перевагами міста як середовища порятунку були менш тісні стосунки 

між мешканцями, що давало змогу видавати, наприклад, єврейських дітей за 

своїх, а також ширші, ніж на селі, можливості надати євреям реєстраційні 

бланки, щоб урівняти їх з українцями. 

Окремо вирізнено роль українців Києва й околиць, які врятували сотні 

єврейських життів при розстрілах у Бабиному Яру. Так, українці намагалися 

пояснювати євреям, щоб ті не надто довіряли обіцянкам окупантів, приймали 

під опіку їхніх дітей, допомагали тим, хто втік. Також оцінено роль українців, 

які взаємодіяли з євреями на своїх етнічних землях поза межами УРСР, і 

встановлено, що українці-автохтони, котрі проживали на нинішніх територіях 

Польщі, Білорусії, Молдови та Росії активно допомагали єврейству. 

– Висвітлено роль священнослужителів у роки гітлерівської окупації, за 

допомогою яких було врятовано тисячі єврейських життів. Незважаючи на 

заборону, вони хрестили єврейських дітей, щоб убезпечити від переслідувань. 
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Найвідоміший серед українських священнослужителів – митрополит Андрей 

Шептицький – у часи війни врятував не одну сотню єврейських життів, але ці 

дії були б неможливі без допомоги його пастви та інших служителів церкви, 

серед яких – як ієрархи, так і звичайні священики, монахи й монахині. Вони 

надавали прихисток євреям у церквах, брали участь в організації втеч з гетто та 

в’язниць, видавали реєстраційні документи. Важливою була згода охрещувати 

всіх, хто про це попросить, без прискіпливої перевірки на щирість релігійних 

почуттів. Проповідуючи в церквах, духовні особи були виразниками 

праведництва, закликаючи допомагати євреям, витісняючи зі свідомості 

українців повідомлення гітлерівців зі звинуваченнями євреїв у злочинах 

більшовиків. 

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

переховувалися в українських праведників, але в подальшому, аби не наражати 

їх на зайві ризики, встановлювали зв’язки з більшовицькими партизанськими 

з’єднаннями й Українською повстанською армією, де спільно воювали проти 

ворога, рятуючись водночас від переслідувань з боку гітлерівців. Не можна 

відкинути й такий мотив євреїв долучитись до руху Опору, як бажання 

помститися ворогові. 

Окремі очільники українського національно-визвольного руху та їхні 

родини, зокрема Тараса Бульби-Боровця і Романа Шухевича рятували 

єврейських дітей. 

– Встановлено, що питання визнання праведників в післявоєнний час і до 

1991 року в СРСР практично не розглядалося. Тисячі імен жертовників 

стерлися з пам’яті поколінь. Перш за все це було пов’язано з ідеологією 

тиранічного режиму, який висвітлював факти періоду окупації у форматі 

загальної перемоги, звеличуючи лише Червону армію та її полководців. Не 

було взято до уваги протиборство населення, зокрема українського, яке 

намагалося не тільки вижити, а й врятувати стражденний єврейський народ. 

Антагоністичне ставлення Радянського Союзу до українського націоналізму так 

і до сіонізму, розірвання СРСР дипломатичних зв’язків з Ізраїлем на довгі роки 
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виключили можливість в отриманні та аналізі інформації про врятованих та 

їхніх рятівників у період Другої світової війни. 

Із заснуванням Ради національних товариств України у 1989 році, 

починається збір інформації про праведників Бабиного Яру, який у подальшому 

був розширений і включав в себе інформацію про праведників України. 

Із здобуттям незалежності України та відновленням зв’язків з Ізраїлем 

почався новий етап, збирання втраченої інформації. Але за даний проміжок 

часу багато учасників тих подій пішло з життя, тільки їхні діти, яким з вуст в 

вуста передавалися неймовірні історії порятунку могли заповнити білі плями. 

У даній ситуації існує ще одна проблема, яка полягає в багатьох 

неточностях при складанні списку українських праведників світу. У списку 

праведників в «Яд-Вашем» хоч і є критерії етнічної приналежності та 

територіального проживання праведників, але вони не завжди відповідають 

дійсності.  

Згідно даних ізраїльського пошукового центру «Яд Вашем», станом на 1 

січня 2015 року 2515 українці удостоєні почесного звання Праведника Світу, в 

тому числі багато з них рятували євреїв поза межами УРСР, а саме на території 

Польщі – 24, Молдови –18, Німеччини – 2, Білорусії – 13, Румунії –1. Із 

загальної кількості праведників світу – 25685, українців таким чином близько 

10 відсотків. Крім того, понад 4000 українців визнано Праведниками України, з 

них 605 українців Радою національних товариств України удостоєні почесного 

звання Праведника Бабиного Яру.  
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СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

 

ДЖЕРЕЛА 

 

Архівні матеріали 

 

Галузевий державний архів Служби безпеки України 

 

Ф. 2. Управління боротьби з бандитизмом МВД, Управління 2-Н та 4-те 

Управління МДБ – КДБ УРСР 

 

Оп. 7 

1. Спр. 4. Переклад документів захоплених у противника, т. 1. 1951 р., 

269 арк. 

Оп. 11 

2. Спр. 44. Переклад документів захоплених у противника, т. 3. 

1944 р., 390 арк. 

 

Ф. 6. Кримінальні справи на реабілітованих осіб 

3. Спр. 75134 ФП. Архівно-слідча справа на Добровського Л. Й. 

1944 р., арк. 134. 

 

Ф. 7. Слідча частина МГБ та Слідчий відділ КДБ 

4. Спр. 7870. Архівно-слідча справа на Василенко М. Г., т. 1, 27 

квітня – 5 червня 1950 р., 165 арк. 

5.  Спр. 8321. Архівно-слідча справа на Василенко П. Ф., т. 1, 1 

лютого – 15 травня 1951 р., 306 арк. 

6. Спр. 8321. Архівно-слідча справа на Василенко П. Ф., т. 2, 1 

лютого – 15 травня 1951 р., 606 арк. 
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7. Спр. 8543. Архівно-слідча справа на Корнійчука М. Г., т. 1, 24 

липня – 23 листопада 1951 р., 345 арк. 

8.  Спр. 8543. Архівно-слідча справа на Корнійчука М. Г., т. 2, 24 

липня – 23 листопада 1951 р., 176 арк. 

 

Ф. 13. Колекція друкованих видань КГБ УРСР 

9. Спр. 376. Збірник документів про структуру та характер 

антирадянської діяльності «Організації українських націоналістів – ОУН» та 

«Української повстанської армії», т. 65, арк. 288–293. 

 

Державний архів Київської області 

 

Ф. П-4. Документальні матеріали про підпільно-партизанську діяльність в 

період тимчасової німецько-фашистської окупації міста Києва та області 

Оп. 1 

10. Спр. 264. Про боротьбу з німецько-фашистськими загарбниками, 

про людські жертви та заподіяну шкоду на території Переяслав-Хмельницького 

району, в роки Великої Вітчизняної війни,1943 р., 62 арк. 

 

Ф. Р-2412. Музей-архів переходової доби 

Оп. 2 

11. Спр. 3. Копії постанов Київської Міської Управи та голови міста 

Києва з жовтня 1941 р. № 1–200, 3 жовтня – 1 грудня 1941 р., 226 арк. 

 

Ф. Р-2215 Максиловична сільська управа Хабенського району Київської 

області 

Оп. 1 

12. Спр. 15. Розпорядження рай управи, 1942–1943 рр., 81 арк. 
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Центральний державний архів вищих органів влади та управління 

України 

 

Ф. КМФ-8. Колекція мікрофотокопій документів німецько-фашистських 

адміністративних установ, армійських груп та їх тилових охоронних 

підрозділів, які діяли на окупованих східних територіях (1939–1945 рр.) 

Оп. 1 

13. Спр. 38. Вказівки А. Гітлера і Міністерства про політику німців в 

Україні і про ставлення до українського населення, звіти командувача 

німецьких військ в Україні й господарського штабу на Сході про господарське 

становище та настрої населення України; доповідь Е. Коха «Радянська 

спадщина в Україні – настрої та досвід», звернення А. Гітлера до голови 

українського національного комітету у Львові митрополита А. Шептицького, 

голови Українського національного комітету в Києві – проф. Величковського, 

отамана військ УНР – Павленко Д. М. (в Празі) і вождя ОУН – А. Мельника; 

адміністративний поділ райхскомісаріату «України» і списки генерал-комісарів, 

1941–1942 рр., 136 арк. 

 

Ф. 54. Український Центральний Комітет м. Краків. Відділ суспільної 

опіки 

Оп. 2 

14. Спр. 83 в. Копії звітів, доповідних записок, інформацій про роботу 

відділу, допомоги біженцям Галичини і Волині при Українському 

Центральному Комітеті та копія листа міністру закордонних справ Німеччини – 

Рібентропу про погане ставлення німецької влади до українських емігрантів з 

Західної України в Німеччині, про нераціональне використання на роботі 

української інтелігенції на еміграції, 14 травня 1941 р. – 2 червня 1942 р., 

41 арк. 
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Ф. 413. Центральна комісія національних меншостей при 

Всеукраїнському центральному виконавчому комітеті 

Оп. 1 

15.  Спр. 249. Звіт РНК УСРР про роботу серед національних 

меншостей, витяги з протоколів ІХ, Х Всеукраїнських зїздів Рад. Постанова 

Політбюро ЦК КП(б) У «Про стан народної освіти на Україні», 1927, 201 арк. 

 

Ф. 3206. Райхскомісаріат Україна 

Оп. 1 

16.  Спр. 7. Адміністративний поділ райхскомісаріату Україна. Коротка 

характеристика народностей, які населяють СССР, 23 вересня 1941 р. – 24 

жовтня 1941 р., 39 арк. 

17.  Спр. 7 в. Законоположення про сім’ю. 22 арк. 

Оп. 2 

18.  Спр. 2. Розпорядження райхскомісара про організацію роботи. 18 

грудня 1941 р. – 13 грудня 1943 р., 18 арк. 

19.  Спр. 226. Вироки фашистського суду над жителями окупованих 

областей України за карні злочини, т. 1, 4 травня 1942 р. – 7 вересня 1942 р., 

140 арк. 

20.  Спр. 227. Вироки фашистського суду над жителями окупованих 

областей України за карні злочини, т. 2, 7 вересня 1942 р. – 8 грудня 1942 р., 

106 арк. 

21. Спр. 228. Вироки фашистського суду над радянськими громадянами 

за порушення розпоряджень райхскомісара України, 19 червня 1942 р. – 27 

січня 1943 р., 75 арк. 

Оп. 3 

22.  Спр. 5. Переписка з книжними фірмами про відправку книг в 

райхскомісаріат Україна, т. 4, 18 липня 1942 р. – 28 жовтня 1942 р., 61 арк. 
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Ф. 3833. Краєвий провід організації українських націоналістів на західних 

українських землях. Організаційна реферантура 

Оп. 1 

23.  Спр. 66. Звернення митрополита Шептицького, єпископів 

Холмського і Житомирського, Генеральної округи до українського населення в 

зв’язку з нападом Німеччини на Радянський Союз, 1 липня 1941 р., 11 арк. 

Оп. 2 

24.  Спр. 2. Постанови ІІ великого збору українських націоналістів. 

Неповний список постанов другої конференції. Постанови ІІІ надзвичайного 

збору організації українських націоналістів, 1941 р. – червень 1944 р., 118 арк. 

 

Ф. 3836. З’єднання західних груп Української повстанчої армії («УПА-

Захід») 

Оп. 1 

25.  Спр. 25. Протокольна книжка нарад, що провадилися по станицях, 

та протокол зходу в лісі 23.VI.1944 року, 7 лютого 1943 р. – 23 червня 1944 р., 

6 арк. 

 

Ф. 4620. Колекція документів з історії Великої Вітчизняної війни 

Оп. 3 

26.  Спр. 243-а. Покази жителів м. Києва (художника Н. А. Прахова , 

професорів И. Н. Житова, Н. А. Шепелевського, А. М. Зюкова, 

Ю. Ю. Крамаренко, лікарів Київської психіатричної лікарні та ін.) про 

фашистський окупаційний режим, звірства фашистських окупантів, масові 

розстріли в Бабиному Яру, знищення хворих психіатричної лікарні. Довідка 

Київської обласної комісії сприяння Надзвичайної Державної Комісії зі 

з’ясування і розслідування звірств і збитків, яких завдали німецькі окупанти 

комунальному господарству м. Києва. Німецькі листівки та оголошення, 

1943 р., 145 арк. 
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27.  Спр. 243-б. Протокол допитів колишніх полонених громадян 

Берлянт С. Б., Островського Л. К., Давидова В. Ю., і інш. Про звірства 

німецько-фашистських окупантів в м. Києві, умови утримання полонених у 

Сирецькому та інш. концтаборах, масові розстріли в Бабиному Яру; протокол 

допиту Бистрова В. В. який брав участь у проведенні катувань, побитті 

радянських військовополонених, 1943 р., 47 арк. 

28.  Спр. 289. Витяги з повідомлень НДК про знищення німецько-

фашистськими окупантами мирного населення м. Львова, 1944 р., 70 арк. 

 

Ф. 4465. Колекція документальних матеріалів українських емігрантських 

націоналістичних установ, організації та осіб 

 

Оп. 1 

29.  Спр. 204. Бюлетені Українського пресового бюро Карпатської 

України. № 5 від 30 грудня 1938. № 28/33/ 8 березня 1939 р. м. Хуст, 30 грудня 

1938 – 8 березня 1939 рр. 

30.  Спр. 807. Статистичні дані про населення міста та кордони 

Радянських республік, складені Трембицьким В., 1942 р., 82 арк. 

31.  Спр. 965. Стаття «Північно-кавказькі, українські землі», 9 арк. 

32.  Спр. 1004. Стаття «Трагедія православного українського населення 

на Холмщині та Підлиссю», 1938 р., 11 арк. 

 

Центральний державний архів громадських об’єднань України 

 

Ф. 1. Центральний комітет Комуністичної партії України 

Оп. 22 

33.  Спр. 33. Доповідні записки УШПР в ЦККП/б/У про організацію 

управління і режим фашистів на тимчасово окупованій території України, 12 

січня 1943 р., 44 арк. 
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34.  Спр. 64. Огляд НКВС УРСР про окупаційний режим в м. Києві, 

діях українських буржуазних націоналістів, складений за матеріалами преси за 

вересень – жовтень 1941 р. Довідка зв’язкової ЦК КП/б/У М. Родиної про 

відомих їй інтелігентів м. Києва, що перейшли на службу в німецькі установи, 

Жовтень 1941 р. – 20 червня 1943 р., 28 арк. 

35.  Спр. 76. Інформаційне повідомлення німецьких каральних органів 

про підпільний та партизанський рух, дії українських буржуазних націоналістів, 

економічний і політичний стан у районах України, тимчасово-окупованих 

німецько-фашистськими військами (15 травня – 17 липня 1942 р.) Переклад з 

німецьких документів, представлених у Нюрнберзі Міжнародному Військовому 

Трибуналу, 29 листопада 1946 р., 68 арк. 

36.  Спр. 77. Інформаційне повідомлення німецьких каральних органів 

про підпільний та партизанський рух, діях українських буржуазних 

націоналістів, економічний і політичний стан у районах України, тимчасово-

окупованих німецько-фашистськими військами (24 липня – 6 листопада 

1942 р.). Переклад з німецьких документів, представлених у Нюрнберзі 

Міжнародному Військовому Трибуналу, 29 листопада 1946 р., 127 арк. 

37.  Спр. 96. Довідка оргінструктурського відділу ЦККП/б/У «Про нові 

порядки» на тимчасово окупованій німецькими загарбниками території, 15 

грудня – 16 грудня 1942 р., 66 арк. 

38.  Спр. 297. Звіт керівника та членів підпільної групи медичних 

робітників м. Києва (керівник Волевач Д. І.) про роботу, що була зроблена в 

період тимчасової фашистської окупації. Списки членів підпільної організації, 

22 листопада 1942 р. – 17 серпня 1944 р., 213 арк. 

39.  Спр. 165. Звіти, доповідні записки, листи в ЦККП/б/У комуністів, 

керівників, учасників підпільних організацій, партизан Вінницької області про 

стан партійного підпілля, створення і бойову діяльність партизанських загонів, 

настрої населення, що проживає на території, тимчасово окупованій німецько-

фашистськими загарбниками та інші питання, 10 березня 1943 р. – 22 червня 

1944 р., 130 арк. 
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40.  Спр. 584. Звіт Харківського місккома КП/б/У про роботу 

підпільних партійних організацій в м. Харкові в період тимчасової окупації 

німецько-фашистськими військами в 1941–1943 рр. та додаток до нього 

(довідка) органів НКДБ про причини провалу Харківського підпільного 

комітету партії; лист (копія) секретаря підпільного обкому КП/б/У 

І. І. Бакуліна, передане перед смертю із тюрми; акт про звірства і жахливі 

злочини німецько-фашистських окупантів у м. Харкові; список учасників 

підпілля або тих, хто сприяв підривній роботі проти німців, не увійшли до 

звіту). Адміністративна карта м. Харкова, Квітень 1945 р., 41 арк. 

41.  Спр. 873. Зведення Політуправління Південно-Західного фронту 

про стан партизанського руху на Україні, окупаційного режиму і методи 

фашистської пропаганди. Агентурні, оперативні зведення розвідувального 

відділу штабу Південно-Західного фронту про окупаційний режим, розміщення 

військ противника, методи боротьби німецьких властей проти партизан та інші 

питання, 15 листопада 1941 р. – 20 лютого 1942 р., 15 арк. 

Оп. 23 

42.  Спр. 598. Постанови Ради Народних Комісарів СРСР, інформаційні 

повідомлення про роботу Надзвичайної державної комісії зі встановлення і 

розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників, 11 квітня 1943 р. – 

6 січня 1944 р., 104 арк. 

43.  Спр. 1063. Звіти, доповідні записки, акти та інші матеріали про 

розміри збитків, що були завдані німецько-фашистськими загарбниками, і ними 

скоєні злочини на території України, 31 травня 1944 р. – 31 грудня 1944 р., 

217 арк. 

 

Ф. 57. Колекція документів по історії Комуністичної партії України 

Оп. 4 

44.  Спр. 5. Копії резолюцій, постанов, звітів, доповідей про роботу РК 

КП/б/У Дрогобицької, Станіславської, Тернопільської та Львівської областей. 

Копія звіту про злодіяння німецько-фашистських загарбників на території 
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Тернопільської області. Листівки періоду Великої Вітчизняної війни, 6 квітня 

1941 р. – 7 січня 1945 р., 177 арк. 

45.  Спр. 14. Відомості, довідки та інші документи про винищувальні 

батальйони, участь трудящих в обороні міст і населених пунктів, про партійне, 

комсомольське підпілля, партизанські загони, учасників інших форм опору, що 

діяли в період Великої Вітчизняної воїни. Про кількість знищеного німецько-

фашистськими загарбниками мирного населення, військовополонених і 

викрадених до Німеччини на каторжні роботи. Відомості і списки населених 

пунктів, знищених на території Запорізької області. Копії документів, в яких є 

дані про участь колишнього начальника УНКВС по Запорізької області 

Леонова т.в.о. в обороні м. Запоріжжя в 1941 році», 26 серпня 1941 р. – жовтень 

1943 р., 193 арк. 

46.  Спр. 34. Верстка збірника «Київщина в роки Великої Вітчизняної 

війни 1941–1945 рр.», 22 червня 1941р. – 3 червня 1944 р., 392 арк. 

47.  Спр. 37. Збірник документів та матеріалів «Львівщина у Великій 

Вітчизняній війні, червень 1941 – травень 1945 рр.», 22 червня 1941 р. – грудень 

1945 р., 505 арк. 

48.  Спр. 38. Копії доповідних, довідок та інших матеріалів про стан 

організаційно-партійної роботи, відновлення народного господарства, 

транспорт допомоги червоної армії після звільнення області від окупантів. 

Копії наказів, відомостей та інших документів німецької влади про їх 

фашистський режим у період тимчасової окупації Луганської області, 30 січня 

1942 р. – 26 липня 1943 р., 221 арк. 

49.  Спр. 40. Документи та матеріали до збірника «Чернівецька область 

в період Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.». Документи отримані із 

партійного архіву Чернівецького обкому КП України в 1962 року, 24 липня 

1941 р. – 27 червня 1946 р., 129 арк. 

50.  Спр. 56. Звіт, довідка, відомості зам. Голови ради народних 

комісарів УРСР тов. Барановського А. М. по питанням виробництва озброєння 

та спорядження для армій південного фронту понад державного плану, про 
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евакуацію населення з України і по питанню евакуації промислових 

підприємств, обладнання, майна колгоспів, радгоспів, МТС в Калмикську 

АРСР, Орджинікідзевський край, райони північного Кавказу та Дагестанську 

АРСР, 1 грудня 1941 р., 28 арк. 

51.  Спр. 111. Телеграма райхскомісару України Коху з приводу 

відсутності продуктів для ув’язнених в СД 180 і про те, що арештовані 

голодують (переклад з німецького оригіналу, що зберігається в ЦДЖР УРСР), 

17 лютого 1942 р., 2 арк. 

52.  Спр. 122. Матеріали на німецькій мові (Адміністративні інструкції, 

що відносяться до управління Галіцією) та інші матеріали, 1942–1943 рр., 

63 арк. 

53.  Спр. 123. Відомості окупаційної влади про вивіз хліба із України, 

дезертирство 23 українських поліцаїв і захоплення ними озброєння (переклад з 

німецьких оригіналів, що зберігається в ЦДЖР УРСР), 13 березня 1944 р., 

4 арк. 

54.  Спр. 150. Копія об’яви німецької окупаційної влади про вирок 

радянським громадянам до смертної кари (переклад з німецького оригіналу, що 

зберігається в ЦДЖР УРСР). 27 травня 1944 р., 7 арк. 

55.  Спр. 167. Донесення № 1–3 органів поліції і СД на окупованій 

території про становище населення, підпільну роботу комуністичних 

організацій, діяльність партизанських загонів в окупованих німецько-

фашистськими загарбниками районах і про дії німців проти підпілля/партизан 

тощо (матеріали на німецькій мові отримані із Комітету державної безпеки при 

Раді Міністрів УРСР), 1 травня 1942 р. – 15 травня 1942 р., 60 арк. 

56.  Спр. 168. Донесення № 4–6. органів поліції безпеки і СД на 

окупованій території про стан населення, підпільну роботу комуністичних 

організацій, діяльність партизанських загонів на окупованих німецько-

фашистськими загарбниками районах і про дії німців проти підпілля, партизан 

та по іншим питанням (Матеріали німецькою мовою, отримані з комітету 
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державної безпеки при Раді Міністрів УРСР), 22 травня 1942 р. – 5 червня 

1942 р., 71 арк. 

57.  Спр. 183. Фотокопії матеріалів із військового архіву СС, який був 

знайдений на території Чехословаччини, де є дані про окупаційний режим на 

тимчасово загарбаній німецько-фашистськими військами території Радянського 

Союзу, в тому числі України. 24 серпня 1941 р. – 15 листопада 1941 р., 31 арк. 

58.  Спр. 194. Копія довідки про звірства німецьких окупантів над 

радянськими військовополоненими в таборі м. Славути. Копія звіту, донесень, 

розвідувальних зведень штабів фронтів, українського штаба партизанського 

руху, відділу пропаганди та агітації ЦК КП/б/У, про бойові дії партизанських 

загонів і диверсійних груп в тилу ворога. Копія спец донесення про 

партизанський рух та політичну ситуацію в окупованих районах Польщі. Копії 

доповіді та доповідної записки політуправління 4 Українського фронту про 

боротьбу трудящих Закарпатської України за возз’єднання із радянською 

Україною та про проведення політичної робіт серед населення (документи, 

отримані із архіву Міністерства Оборони СРСР 21 липня 1963 р.), 1941 р. – 10 

липня 1945 р., 348 арк. 

59.  Спр. 197. Копії політдонесень і огляду політуправління і штабу 

партизанського руху Південно-Західного фронту про політичну роботу серед 

партизанських загонів і населення, а також про звірства фашистських військ 

над військовополоненими, партизанами і цивільним населенням на тимчасово 

окупованій радянській території. Копії звіту та політ донесень політуправління 

і Білоруського фронту та групи радянських окупаційних військ у Німеччині про 

роботу серед військ і населення противника в період підготовки і проведення 

Берлінської операції і про відношення німецького народу до Червоної армії 

(документи, отримані з архіву міністерства оборони СРСР 25 червня 

1963 року), 19 січня 1942 р. – 1 травня 1945 р., 140 арк. 

60.  Спр. 210. Відомості про партійне і комсомольське підпілля, 

партизанські з’єднання, загони, групи, учасників інших форм опору, що діяли в 

період Великої Вітчизняної війни, про кількість знищеного німецько-
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фашистськими окупантами мирного населення, військовополонених та 

викрадених до Німеччини на каторжні роботи, списки населених пунктів, що 

були знищені загарбниками і концентраційні табори на території Вінницької 

області, вересень 1941 р. – березень 1944 р., 50 арк. 

61.  Спр. 212. Довідки, відомості про кількість партійних, 

комсомольських і патріотичних організацій, що діяли в період Великої 

Вітчизняної війни, довідки про окупаційний режим, про населені пункти 

Волинської області, знищені фашистами за зв’язок з партизанами і відсіч 

загарбникам. Довідка про табір для військовополонених в м. Володимир-

Волинську. Копія витягу зі звіту на засіданні гебіткомісарів Волині і Подолії, 

Вересень 1941 р. – травень 1944 р., 37 арк. 

62.  Спр. 213. Довідка про табір військовополонених в м. Володимир-

Волинськ. Список населених пунктів Волинської області, знищених фашистами 

за зв’язок з партизанами і відсіч загарбникам у період Великої Вітчизняної 

війни, вересень 1941 р. – січень 1944 р., 9 арк. 

63.  Спр. 214. Відомості про партійне і комсомольське підпілля, 

партизанські з’єднання, загони, групи, учасників інших форм опору, що діяли в 

період Великої Вітчизняної війни, про кількість знищеного німецькими 

окупантами мирного населення, військовополонених і викрадених до 

Німеччини на каторжні роботи. Відомості і списки про населені пункти, 

населення, що було знищене в концентраційних таборах на території 

Дніпропетровської області, серпень 1941 р. – 1944 р., 110 арк. 

64.  Спр. 225. Довідки, відомості про підпільні партійні, комсомольські 

організації, патріотичні групи, партизанські загони під командуванням 

Цендровського А. І., що діяли у період Великої Вітчизняної війни, про кількість 

знищеного німецько-фашистськими окупантами мирного населення, 

військовополонених і викрадених до Німеччини на каторжні роботи. Відомості 

про населені пункти, що були знищені фашистами, і про гетто, створені ними 

на території Житомирської області, 20 жовтня 1941 р. – березень 1944 р., 

41 арк. 
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65.  Спр. 227. Довідки, відомості про партійне підпілля, партизанський 

рух в роки Великої Вітчизняної війни та відомості про створення 

концентраційних таборів, гетто, про винищення мирних громадян угорсько-

фашистськими окупантами на території Закарпаття, 1941 р. – 1944 р., 22 арк. 

66.  Спр. 231. Відомості про партійне і комсомольське підпілля, 

партизанські загони, учасників інших форм опору, що діяли в період Великої 

Вітчизняної війни, про кількість знищеного німецько-фашистськими 

окупантами, мирного населення, військовополонених і викрадених до 

Німеччини на каторжні роботи, відомості про населені пункти, знищені 

загарбниками, і про концентраційні табори на території Кіровоградської 

області, 15 вересня 1941р. – березень 1944 р., 29 арк. 

67.  Спр. 233. Відомості про партійне і комсомольське підпілля, 

партизанські з’єднання, загони, які діяли в період Великої Вітчизняної війни, 

про кількість знищеного німецько-фашистськими загарбниками мирного 

населення, військовополонених та викрадених до Німеччини на каторжні 

роботи, відомості та списки населених пунктів, що були знищені окупантами на 

території Кримської області. Список моряків-підпільників, жовтень 1941 р. – 

квітень 1944 р., 48 арк. 

68.  Спр. 266. Довідки, відомості про партійне підпілля, партизанські 

загони, учасників інших форм опору, які діяли в період Великої Вітчизняної 

війни, про кількість знищеного німецько-фашистськими загарбниками мирного 

населення, військовополонених та викрадених до Німеччини на каторжні 

роботи, список населених пунктів які були знищені фашистами, і список 

концентраційних таборів, що були влаштовані на території Миколаївської 

області. Довідка про створення партійної організації на заводі ім. А. Марті 

(нині завод ім. Носенко) в м. Миколаїв. Документи отримані із партійного 

архіву Миколаївського обкому КП України в 1963–1966 рр., вересень 1941 р. – 

6 квітня 1944 р., 32 арк. 

69.  Спр. 269. Копія доповідної записки про роботу Одеського 

морського порту в початковий період Великої Вітчизняної війни. Копії довідок, 
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відомостей про партійне і комсомольське підпілля, партизанські загони, про 

зв’язок румунів-військовослужбовців з підпільними організаціями в роки 

Великої Вітчизняної війни, про кількість знищеного німецько-фашистськими 

окупантами та їх спільниками мирного населення, військовополонених і 

викрадених до Німеччини на каторжні роботи. Список концентраційних таборів 

і гетто, які були створені фашистами на території Одеської області. Документи 

отримані з партійного архіву Одеського обкому КП України в 1963–1965 рр., 

липень 1941 р. – квітень 1944 р., 51 арк. 

70.  Спр. 270. Довідки, звіти про партійне і комсомольське підпілля, 

партизанські загони, учасників патріотичних груп, що діяли в період Великої 

Вітчизняної війни, про кількість знищеного німецько-фашистськими 

загарбниками мирного населення і викрадених до Німеччини на каторжні 

роботи. Списки населених пунктів, що були знищені окупантами на території 

Полтавської області, вересень 1941 р. – вересень 1943 р., 122 арк. 

71.  Спр. 275. Довідки, відомості про партійне та комсомольське 

підпілля, партизанські з’єднання, загони, групи, учасників інших форм опору, 

які діяли в період Великої Вітчизняної війни, про кількість знищеного 

німецько-фашистськими окупантами мирного населення і викрадених до 

Німеччини на каторжні роботи і про знищені фашистами населені пункти на 

території Рівненської області. Документи отримані із партійного архіву 

Рівненського обкому КП України і Державного архіву Рівненської області в 

1963–1965 рр., жовтень 1941 р. – 10 квітня 1944 р., 60 арк. 

72.  Спр. 277. Довідки, відомості про партійне та комсомольське 

підпілля, партизанські з’єднання, загони, групи, учасників інших форм опору, 

які діяли в період Великої Вітчизняної війни, про кількість знищеного 

німецько-фашистськими окупантами мирного населення і викрадених до 

Німеччини на каторжні роботи і про знищені фашистами населені пункти на 

території Сумської області. Документи надійшли з партійного архіву 

Сумського обкому КП України в 1963–1966 рр., серпень 1941 р. – вересень 

1943 р., 63 арк. 
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73.  Спр. 280. Довідки, відомості про партійне та комсомольське 

підпілля, партизанські з’єднання, загони, групи, учасників інших форм опору, 

які діяли в період Великої Вітчизняної війни, про кількість знищеного 

німецько-фашистськими окупантами мирного населення і викрадених до 

Німеччини на каторжні роботи і про знищені фашистами населені пункти на 

території Харківської області. Документи отримані з партійного архіву 

Харківського обкому КП України в 1963–1967 рр., жовтень 1941 р. – серпень 

1943 р., 131 арк. 

74.  Спр. 283. Довідки, відомості про партійне та комсомольське 

підпілля, партизанські загони і групи, які діяли в період Великої Вітчизняної 

війни на території Херсонської області, про кількість знищеного німецько-

фашистськими окупантами мирного населення і викрадених до Німеччини на 

каторжні роботи. Документи надійшли з партійного архіву Херсонського 

обкому КП України і Державного архіву Херсонської області в 1963–1965 рр., 

серпень 1941 р. – березень 1944 р., 19 арк. 

75.  Спр. 284. Копія рознарядки газети «Червоний кордон» для 

військових частин. Копії звернень, листівок періоду Великої Вітчизняної війни. 

Копії протоколу, відомостей про злочини, які були скоєні німецько-

фашистськими загарбниками на території Кам’янець-Подільської 

(Хмельницької області). Копії виписок Кам’янець-Подільського обкому партії 

про мобілізацію робочої сили на відновлення промисловості. Документи 

надійшли із партійного архіву Хмельницького обкому КП України, 24 червня 

1941 р. – 16 листопада 1944 р., 31 арк. 

76.  Спр. 285. Довідки, відомості про діяльність підпільних партійних 

організацій, партизанських з’єднань, загонів і груп в період Великої 

Вітчизняної війни, довідки про вчинену шкоду і злочини, скоєні німецько-

фашистськими загарбниками і їх спільниками на території Хмельницької 

області та інші питання. Документи надійшли з партійного архіву 

Хмельницького обкому КП України в 1958–1966 рр., 5 вересня 1941 р. – 26 

березня 1944 р., 60 арк. 
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77.  Спр. 286. Довідки, відомості про партійне і комсомольське 

підпілля, партизанські з’єднання, загони, групи учасників інших форм опору, 

що діяли в період Великої Вітчизняної війни на території Чернігівської області. 

Відомості та список сіл, які знищені фашистськими загарбниками за надання 

допомоги партизанам з коротким описом, як проходило знищення, відомості 

про кількість убитих, замучених, розстріляних та викрадених до Німеччини 

радянських громадян по районах області. Документи отримані з партійного 

архіву Чернігівського обкому КП України і державного архіву Чернігівської 

області в 1963–1966 рр., 27 серпня 1941 р. – вересень 1943 р., 147 арк. 

78.  Спр. 287. Довідки, відомості про партійне і комсомольське підпілля 

партизанські загони, учасників інших форм опору, що діяли в період Другої 

Світової війни, про кількість знищених німецько-фашистськими загарбниками 

мирного населення та викрадених до Німеччини на каторжні роботи, відомості 

про населені пункти, знищені окупантами на території Черкаської області, 

вересень 1941 р. – березень 1944 р., 51 арк. 

 

Ф. 166. Комісія по історії Великої Вітчизняної війни при Академії наук 

УРСР 

Оп. 2 

79.  Спр. 2. Передрук документів із Сумського обласного державного 

архіву, про німецько-фашистський режим на Україні, 23 жовтня 1941 р. – 18 

серпня 1944 р., 53 арк. 

80.  Спр. 3. Копии писем советских граждан из германского 

фашистского плена, 13 січня 1941 р. – 7 січня 1943 р., 11 арк. 

81.  Спр. 10. Повідомлення громадян Коваленко О. Л. і 

Бондаренко Є. Т, що вийшли із ворожого тилу, про німецький окупаційний 

режим в м. Артемівську Сталінської області УРСР, 15 травня 1942 р., 8 арк. 

82.  Спр. 11. Перепечатки документов из Сумского областного 

государственного архива о немецко-фашистском режиме на Украине, 1 січня 

1942 р. – 30 грудня 1942 р., 88 арк. 
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83.  Спр. 12. Письма на родину от советских граждан, угнанных в 

Германию, квітень 1942 р., 3 арк. 

84.  Спр. 20. Письмо на родину от советских граждан, угнанных в 

Германию, грудень 1942 р., 48 арк. 

85.  Спр. 26. Розпорядження німецьких комендатур про відправку гр. 

Української РСР, народжені в 1922, 1923, 1924, 1925 гг. до Німеччини на 

роботу та списки осіб для відправлення, 9 грудня 1942 р. – 26 травня 1943 р., 13 

арк. 

86.  Спр. 27. Акти розслідувань злочинів німецько-фашистських 

загарбників та їх посібників, які скоєні на території Сумської обл. за період 

1941–1944 рр., 10 вересня 1943 р. – 28 жовтня 1943 р., 118 арк. 

87.  Спр. 28. Зведення про нанесену шкоду підприємствам та установам 

міста Шостка Сумської області німецько-фашистськими загарбниками за період 

з 1941–1943 рр., 9 листопада 1943 р., 13 арк. 

88.  Спр. 108. Щоденник німецької перекладачки Люди Колинкович, 4 

січня 1943 р., 62 арк. 

89.  Спр. 113. Копії німецьких наказів про лагерне розміщення 

російських військовополонених та мобілізації всіх працездатних жителів Ново-

Архангельського району Кіровоградської обл. на будівництво доріг, 16 лютого 

1944 р. – 26 вересня 1944 р., 4 арк. 

90.  Спр. 275. Стенограма бесіди з Пронічевою Д. М. про злодіяння 

німецьких окупантів в м. Києві по Бабиному Яру, 24 квітня 1946 р., 20 арк. 

91.  Спр. 295. Копія стенограми бесіди з Фрідманом про окупаційний 

режим на Україні, 30 січня 1946 р., 6 арк. 

Оп. 3 

92.  Спр. 257. Спогади С. Я. Фиалко про перебуванні в концтаборі 

«Сирець» м. Київ і «Дахау» в 1943 – квітні 1945 рр., 10 червня 1946 р., 44 арк. 

93.  Спр. 260. Воспоминания жителя с. Мельники, Черниговского р-н, 

Кировоградской обл., Мироненко А. И. об оккупационном режиме на Украине 

во время Великой Отечественной войны, 128 арк. 
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94.  Спр. 348. Протоколы, акты, справки, ведомости, списки об 

угнанных, замученных и расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками 

граждан Корсунь-Шевченковского района Киевской области, собранные 

экспедицией комиссии, 3 апреля 1944 г. – 27 июня 1946 г., 107 арк. 

 

Державний архів Львівської області 

 

Ф. Р-24. Львівське окружне староство губернаторства дистрикту Галіція 

(період німецько-фашистської окупації) 

Оп. 1 

95.  Спр. 261. Статистика єврейського населення, 15 липня 1942 р. – 13 

січня 1943 р., 11 арк. 

96.  Спр. 389. Накази та переписка щодо питання обмеження прав 

єврейського населення. Відомості про єврейські книги-записи цивільного стану, 

1 липня 1942 р., 51 арк. 

 

Ф. Р-35 Губернаторство дистрикта Галіції м. Львів 

Оп. 5 

97.  Спр. 11. Переписка між губернаторами львівського і люблінського 

дистриктів про встановлення кордону, 12 серпня 1941 р. – 23 січня 1942 р., 19 

арк. 

Оп. 6 

98.  Спр. 250. Протокол наради керуючого складом губернаторства 

дистрикта Галіції про організацію у Львові єврейського гетто. Докладніше 

записки єврейських общин у Львові, 1941 р., 36 арк. 

Оп. 9 

99.  Спр. 312. Переписка Відділу охорони здоров’я у зв’язку з 

діяльністю лікарів єврейської національності, 4–5 грудня 1941 р., 12 арк. 
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Ф. Р-37 Львівські міські староства 

Оп. 4 

100.  Спр. 11. Управа Львова, 26 липня 1941 р., 118 арк. 

 

Ф. Р-58. Дирекція Львівської міської поліції Паспортний відділ 

Оп. 4 

101. Спр. 2. Информационный бюллетень для Генерал-Губернаторства 

за 1941 год (на украинском языке), 21 січня 1941р. – 11 грудня 1941 р., 30 арк. 

 

Ф. Р-77. Львівський Окружний Німецький Суд 

Оп. 1 

102.  Спр. 309. Справа по обвинуваченню поляка Цеслуцинского 

Михайла у приховуванні євреїв, 1 січня 1943 р. – 21 січня 1944 р., 7 арк. 

103. Спр. 331. Справа Стефана Раставецького, який обвинувачується в 

підробці фальшивих документів, 28 січня 1943 р. – 2 червня 1944 р., 7 арк. 

104. Спр. 356. Відношення щодо питання звільнення з концентраційного 

табору Шот Андрія, 23 лютого 1943 р., 2 арк. 

105.  Спр. 366. Обвинувачувальна справа Костерка Юлія, який 

звинувачується в переховуванні євреїв, 1 березня 1943 р. – 17 липня 1944 р., 

129 арк. 

106.  Спр. 504. Справа по обвинуваченню Корбецького Володимира у 

переховуванні євреїв, 3 червня 1943 р. – 17 березня 1944 р., 40 арк. 

107.  Спр. 585. Справа Вайгель Казимира і Вайс Христини, які 

звинувачуються у підробці фальшивих продовольчих документів військового 

господарства, 1 серпня 1943 р. – 2 квітня 1944 р., 46 арк. 

108.  Спр. 1358. Справа Гавлінга Антона, Генца Йозифа та ін. по 

звинуваченню їх у сприянні євреям у втечі з гетто, 31 березня 1944 р. – 15 

липня 1944 р., 10 арк. 
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Ф. Р-1952. Стрийське окружне староство 

Оп. 2 

109.  Спр. 10. Поліцейський відділ. Переписка окружного старости в м. 

Стрий з Дрогобицької окружної управи і єврейським комітетом про створення 

єврейських кварталів, про обмеження євреїв та видачі їм особливих посвідчень, 

10 січня – 6 листопада 1941 р., 5 арк. 

 

Центральний державний історичний архів України, м. Львів 

 

Ф. 201. Греко-католицька митрополича консисторія м. Львів 

Оп. 1 

110. Спр. 75. Листування з парафіяльними урядами про надання дозволу 

на вихрещення євреїв, 1941 р., 174 арк. 

111. Спр. 265. Заява членів Української національної ради у Львові, 

німецькій окупаційній владі про визнання їх представниками західних областей 

України в Німецькому уряді та надання політичних прав на співробітництво з 

гітлерівцями в війну проти Радянського Союзу. Перелік вимог, 14 серпня 

1941 р., 21 арк. 

 

Архів при Товаристві єврейської культури України 

 

Ф. Пам'ять жертв фашизму в Україні 

Автономна республіка Крим 

112. Спр. 21. Андрєєва Н. Х., 28.10.2000. 

113. Спр. 21. Самаріна (Руденко) О. П., 29.11.2000. 

114. Спр. 42. Савєльєва Н. К., 18.11.1997. 

115. Спр. 53. Линіченко М. І., 27.11.2002. 

 

Вінницька область 

116.  Спр. 2. Таужинянський Й. К., 23.03.2011. 
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117. Спр. 3. Слюзалек С. В., 03.03.2007. 

118. Спр. 6. Тимчук Н. С., 14.07.2004. 

119. Спр. 14. Синицька А. І., 20.05.2000. 

120. Спр. 16. Рожанський В. Г., 17.11.2010. 

121. Спр. 21. Самборська Н. Ф., 28.10.2000. 

122. Спр. 23. Саболевський Й. І., 27.06.1996. 

123. Спр. 34. Крученюк В. І., 24.07.2001. 

 

Волинська область 

124. Спр. 12. Абрамович М. Р., 15.11.2006. 

125. Спр. 17.Вітрук П. Т., 05.09.2000. 

126. Спр. 19. Буз О. Р., 20.09.2000. 

 

Дніпропетровська область 

127. Спр. 4. Зозуля С. М., 24.05.2004. 

128. Спр. 5.Белецкая В. А., 21.05.2003. 

129. Спр. 15. Авер’янова-Самарська Т. Я., 10.12.2003. 

130. Спр. 22. Мекеліто З. Д., 30.05.1996. 

131. Спр. 47. Чернова Н. І., 20.03.1998. 

 

Донецька область 

132. Спр. 2. Блошенко Н. В., 16.01.2008. 

133. Спр. 27. Волотко І. І., 05.03.2001. 

134. Спр. 29. Пизіна Л. А., 19.12.2007. 

 

Житомирська область 

135. Спр. 3. Бобров Є. Є., 04.02.2008. 

136. Спр. 21. Колубаєва І. П., 02.07.2004. 

137. Спр. 40. Морозюк М. Г., 24.12.2001. 

138. Спр. 48. Возненко Є. А., 26.06.2002. 



193 

139. Спр. 94. Жукович Г. В., 20.04.1994. 

 

Закарпатська область 

140. Спр. 16. Бок-Кормош М. П., 18.12.2003. 

141. Спр. 26. Андрусь М. Ю.  04.06.1996. 

142. Спр. 26. Довганич В. І., 04.06.1996. 

143. Спр. 40. Костак В. М., 24.12.2001. 

144. Спр. 48. Феєр П. В., 26.06.2002. 

 

Запорізька область 

145. Спр. 5. Остапенко Т. Я., 05.06.2004. 

146. Спр. 23. Поляков В. Т., 15.12.2000. 

147. Спр. 24. Гаврилов В. І., 28.10.2000. 

148. Спр. 25. Дорохов Л. М., 05.02.2001. 

 

Івано-Франківська область 

149. Спр. 2. Йосипчук Г. О., 23.03.2011. 

150. Спр. 10. Йосипчук Й. В., 29.04.2001. 

151. Спр. 29. Гривнак Б. С., 30.05.1996. 

152. Спр. 29. Гривнак М. С., 30.05.1996. 

153. Спр. 43.Міндлер К. Й., 18.05.2003. 

 

Тернопільська область 

154. Спр. 9. Беспалова Є. Ф., 03.09.2003. 

155. Спр. 12. Баб’як Я. І., 26.07.2000. 

156. Спр. 21. Тигович Р. П., 28.10.2000. 

157. Спр. 21. Стебельська (Масна) Д. П., 02.11.2004. 

158. Спр. 36. Кушаба (Белко) Л. І., 23.10.2001. 
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Київська область 

159. Спр. 9.14. Тарасюк М. Т., 20.05.2000. 

160. Спр. 15. Апатський В. М., 06.09.1995. 

161. Спр. 15. Кучанська М. А., 06.09.1998. 

162. Спр. 17. Іващенко Г. А., 20.05.1996. 

163. Спр.17. Костюшко О. П., 20.05.1996. 

164. Спр. 17. Хрустальова Л. Ф., 20.05.1996. 

165. Спр. 25. Товстолін Г. О., 05.02.2001. 

166. Спр. 46. Самбор О. Н., 30.04.2002. 

167. Спр. 48. Красножон Н. С., 26.06.2002. 

 

Кіровоградська область 

168. Спр. 4. Макарчук А. Н., 24.05.2004. 

169. Спр. 7. Черновол В. М., 07.05.2007. 

170. Спр. 10. Ценцура П. Г., 01.02.1999. 

 

Луганська область 

171. Спр. 8. Єрмоленко Ю. І., 21.08.2006. 

172. Спр. 8. Єрмоленко О. Ф., 21.08.2006. 

 

Миколаївська область 

173. Спр. 8. Домущей А. І., 21.08.2004. 

174. Спр. 10. Ільїн О. Х., 05.09.2006. 

175. Спр. 29. Монук’ян М. М., 30.05.1996. 

 

Одеська область 

176. Спр. 5. Маслєннікова Є. М., 21.05.2003. 

177. Спр. 8. Тарновська В. С., 01.11.1994. 

178. Спр. 20.Стрельбицька Г. І., 23.05.1996. 

179. Спр. 20. Биченко Р. Ф., 27.05.1996. 
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180. Спр. 6591. Кондрашова Н. В., 23.02.1994. 

 

Полтавська область 

181. Спр. 19. Яни Г. О., 20.09.2000. 

182. Спр. 48. Красоха М. М., 26.06.2002. 

183. Спр. 48. Сторчак А. С., 26.06.2002. 

 

Рівненська область 

184. Спр. 2. Грохольський О. К., 14.04.2004. 

185. Спр. 2. Костюкевич К. Н., 17.04.2006. 

186. Спр. 2. Костюкевич Л. К., 17.04.2006. 

 

Сумська область 

187. Спр. 21. Попова Т. А., 28.10.2000. 

188. Спр. 47. Завадська Д. І., 20.03.1998. 

189. Спр. 47. Швида Є. М., 20.03.1998. 

 

Харківська область 

190. Спр. 11. Пищик П. Ф., 16.04.2008. 

191. Спр. 20. Андрієва Р. І., 27.05.1996. 

192. Спр. 41.Гармаш А. М., 29.03.2002. 

193. Спр. 47. Дивятко О. К., 20.03.1998. 

 

Херсонська область 

194. Спр. 2. Яновська Г. Д., 16.01.2008. 

195. Спр. 43. Гнезділов А. І., 29.04.2002. 

196. Спр. 48. Вороніна Л. А., 22.08.2004. 

 

Чернігівська область 

197. Спр. 21. Дробязко Є. Д., 29.05.1996. 
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198. Спр.21. Ляшенко К. М., 29.05.1996. 

199. Спр. 21.Ющенко В. А., 29.05.1996. 

 

Черкаська область 

200. Спр. 21. Гончарук-Вижчина Р. С., 28.10.2000.  

201. Спр. 21. Кучеренко Т. Г., 28.10.2000. 

 

Львівська область 

202. Спр. 1. Красевич Г. М., 02.2004. 

203. Спр. 7. Антонишин М. Г., 14.08.2003. 

204. Спр. 40. Гузар Ю. Л., 24.12.2001. 

205. Спр. 54. Волошина А. Г., 26.02.2002. 

 

Хмельницька область 

206. Спр. 4. Маламан Г. П., 26.03.2010. 

207. Спр. 9. Ларіонова Е. М., 30.05.2007. 

208. Спр. 19. Линецька К. А., 22.05.1996. 

209. Спр. 20. Линецький В. Й., 10.10.2000. 
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