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ВСТУП  
УДК 94(477) 

ПОДОЛЬСЬКИЙ А.Ю. 

(м. Київ) 

 

МІСЦЯ ПАМ’ЯТІ ТА ПАМ’ЯТНИКИ ЖЕРТВАМ ГОЛОКОСТУ І 

ГЕНОЦИДУ РОМІВ В УКРАЇНІ: ЯКІ ВОНИ Є, ЯКІ МАЮТЬ 

БУТИ. НА ПРИКЛАДІ МІЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ 

«ЗАХИСТИМО ПАМ'ЯТЬ» 

    

Анотація. Стаття присвячена дослідженню формування 

культури і політики пам’яті про жертви Голокосту і геноциду ромів в 

сучасній Україні. На прикладі міжнародного науково-дослідного і 

освітнього проекту «Захистимо пам'ять», що триває на теренах 

України вже більше десяти років, автор аналізує сучасний стан, 

тенденції, виклики і перспективи створення місць пам’яті і культури 

вшанування пам’яті жертв Другої світової війни, зокрема українських 

євреїв та українських ромів. Також в статті зроблено ґрунтовний 

аналіз кардинальних відмінностей в політиці пам’яті щодо жертв 

Голокосту в часи комуністичного режиму на українських землях та в 

сучасній демократичній Україні 

Ключові слова: Голокост, геноцид ромів, політика пам’яті, 

Друга світова війна, українські євреї, українські роми. 

Виклад основного матеріалу. Для українського соціуму і 

української держави питання увічнення пам’яті жертв Голокосту вже 

давно стало на часі і є своєрідним маркером європейських устремлінь 

сучасної України, демонстрацією українського політичного курсу на 

євроатлантичну інтеграцію з одного боку і гідне вшанування жертв 

Другої світової війни в Україні, як в переважній більшості 

європейських країн, з іншого боку. Це є одночасно і завданням і 

викликом для сучасної України. Для того, щоб зрозуміти, хто ми є 

сьогодні, нам необхідно вивчити уроки минулого, залишити в своїй 

пам’яті спогади тих, хто пережив переслідування і вбивства з боку 

диктаторських режимів ХХ століття на нашій землі, вшанувати пам'ять 

жертв і тим самим повернути гідність людям, в котрих її брутальним 

способом відібрали злочинці.   

Проблематика вшанування пам’яті про жертви націонал-

соціалізму, зокрема жертви Голокосту і геноциду ромів в Україні часів 
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Другої світової війни і німецької окупації, перебуває як в площині 

історичних досліджень і комеморативних практик, так і в царині 

суспільного і політичного життя в країні. Очевидно, що форми і види 

такої пам’яті можуть бути різними. Наприклад, видання мемуарів 

людей, що пережили окупацію і масові вбивства, наукової, педагогічної 

літератури, проведення академічних конференцій, навчально-

методичних семінарів, присвячених історії Другої світової війни, історії 

Голокосту, безперечно, є внеском в збереження пам’яті про жертви 

нацистського геноциду та формою вшанування пам’яті про цих людей. 

Тобто, дослідницька і освітня діяльність є одними з чинників 

збереження пам’яті про трагічні історичні події, про тих, у кого в 

насильницький спосіб забрали життя. 

Проте, також очевидно, що основним видом і формою увічнення 

пам’яті жертв війни і тотальних масових вбивств цивільного населення 

в багатьох країнах світу і також в Україні залишається облаштування та 

меморіалізація місць масових вбивств, місць масових поховань жертв. 

Створення на таких місцях пам’ятних знаків, пам’ятників, меморіалів 

перетворює ці місця поховань на місця пам’яті, де відбувається 

вшанування жертв. Саме такі гідно вшановані місця можуть допомогти 

нам наблизитись до розуміння подій, що сталися, допомогти зберегти 

пам'ять про події, створити чи полегшити зв'язок з минулим, створити 

меморіальний простір чи простір пам’яті для співчуття жертвам. Цей 

розділ нашого методичного посібника присвячено місцям пам’яті і 

пам’ятникам жертвам Голокосту і геноциду ромів на теренах України 

як головним формам увічнення пам’яті про трагічну долю українських 

євреїв і ромів в роки німецької окупації.  

Перед тим як докладно перейти до аналізу місць масових 

поховань жертв Голокосту, маємо написати про специфіку пам’яті про 

геноцид ромів в сучасній Україні [9, с. 65-67]. Головна специфіка 

полягає в тому, що ця проблематика ще абсолютно недостатньо 

вивчена в сучасній українській історіографії історії Другої світової 

війни загалом та в порівнянні з історією Голокосту зокрема. Упродовж 

кількох років Український центр вивчення історії Голокосту спрямовує 

зусилля на вивчення та викладання історії різних груп жертв націонал-

соціалістичного режиму та порівняння їх доль в роки Другої світової 

війни і в повоєнний час.  

Проти ромів Третій рейх також проводив політику переслідувань 

та «викорінення» з суспільства. Цей злочин довгий час залишався 



8 
 

невивченим й витісненим на узбіччя академічних досліджень та 

суспільної пам’яті. Особливо це стосується трагічного становища 

ромських громад на теренах окупованого у 1941-1944 рр. СРСР, 

зокрема теренів України. За дослідженнями українських та зарубіжних 

істориків за останнє десятиріччя можемо казати, що за період німецької 

окупації України нацистам було вбито приблизно від 12 до 20 тисяч 

ромів. Проте, це питання потребує додаткового дослідження. 

Пам’ятні знаки і пам’ятники на місцях вбивства ромів в радянські 

часи були геть відсутні. Тільки за часів незалежності вони з’явились в 

публічному і пам’яттєвому просторі сучасної України; переважно 

завдяки зусиллям ромських громад і громадянського суспільства 

України. Поки що ми можемо назвати хіба що декілька таких 

пам’ятних знаків: це пам’ятник загиблим ромам в Бабиному Яру в 

Києві, пам’ятник в Чернігові та невеличкий пам’ятний знак у 

Новгород-Сіверському в Чернігівській області. Тим більше надто 

важливою виглядає ініціатива проєкту «Захистимо пам'ять» створити 

місця пам’яті вбитим ромам. Завдяки проєкту пам’ятників побільшало. 

Зараз вони є в с. Дівошин, с. Калинівка і м. Іванопіль Житомирської 

області. Процес справжнього увічнення пам’яті ромів, жертв 

нацистської окупації в період Другої світової війни на теренах України, 

ще попереду. І це виклик культурі й політиці пам’яті, для українського 

суспільства й української держави. Тому що цей народ і ці люди були і 

є частиною України, українського суспільства і української культури.    

Щоб зрозуміти стан захисту і збереження таких місць пам’яті в 

сучасній Україні, особливості місць масових поховань жертв Голокосту 

на українських теренах, вартує зробити історичний екскурс в минуле, а 

саме в післявоєнний час, коли в Україні панував тоталітарний 

радянський, комуністичний режим і домінувала його ідеологія, яка 

повністю контролювала політику пам’яті: створення чи не створення 

пам’ятників, вшанування чи не вшанування пам’яті жертв. 

Головним концептом радянської ідеології щодо пам’ятання 

єврейських жертв серед цивільного населення окупованих теренів 

України було замовчування національної приналежності цих жертв, не 

виокремлення їх серед інших жертв нацистів в роки війни і окупації. Ця 

політика мала свої витоки ще з періоду початку Другої світової війни, 

коли на першому етапі війни, з 1939 по 1941 роки, союзник 

гітлерівської Німеччини, сталінський СРСР, замовчував брутальну 

антисемітську політику і практику, переслідування і вбивства 
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єврейських громад, здійснювані нацистами на окупованих теренах 

Австрії, Чехословаччини, Польщі та, власне, на територіях самої 

Німеччини. В результаті такої політики замовчування злочинів 

союзника євреї СРСР, зокрема й українських теренів, з початком 

радянсько-німецької війни в червні 1941 року нічого не знали про 

брутальне поводження і вбивства євреїв нацистським режимом. Це 

сприяло тому, що під німецькою окупацією опинилась велика кількість 

єврейського населення українських земель і абсолютна їх більшість 

стали жертвами тотального нацистського геноциду проти євреїв. 

Незначне виключення становили євреї Східної Галичини, тому що у 

1939 році, рятуючись від гітлерівського тотального антисемітизму та 

переслідувань, на цих українських теренах опинялись біженці з 

Польщі, а також з інших європейських країн. Місцеві євреї дізнавались 

від них про жахливу поведінку з боку нацистських окупантів щодо 

єврейських громад. Проте, в цілому по всіх українських землях було 

відомо мало що про відкриту і небезпечну антиєврейську політику і 

практику нацистів проти євреїв протягом 1939-1941 років на всіх 

підконтрольних Третьому рейху територіях. 

Тому й в кінці війни і перші повоєнні роки радянське керівництво 

України (тодішня назва Українська Радянська Соціалістична 

Республіка ― УРСР) вже стало на шлях приховування єврейського 

походження жертв масових поховань, що були по великих містах, а 

також селищах, містечках по всій українській території. 

В період 1945-1948 рр. на українських землях під контролем 

радянського режиму постали перші пам’ятні знаки, пам’ятники 

українським євреям, що були жертвами Голокосту. В цей проміжок 

часу пам’ятники встановлювались в більшості випадків місцевими 

громадами селищ і містечок, де нацистами були повністю вбиті їхні 

сусіди-євреї. З міського або селищного простору зникли люди, цілі 

родини, цілі громади, що перед війною та німецькою окупацією разом з 

українцями, поляками, росіянами, іншими були органічною складовою 

цього простору. І тому ті, хто вціліли під окупацією, ті, хто повертались 

з фронту чи евакуації, передовсім євреї, але не тільки євреї, намагались 

хоч якось вшанувати пам'ять своїх сусідів, друзів, близьких родичів. 

Тому в деяких випадках саме в цей період з’являлись невеличкі 

пам’ятні знаки на яких було написано правду про жертв. Зазвичай в ці 

роки пам’ятні знаки споруджувались саме на місцях масових розстрілів 

людей, коли масові (в радянському словникові «братські») могили були 
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відомі всім і був відкритий доступ до них. Меморіальні написи на таких 

пам’ятниках використовували тодішню типову мову комуністичного, 

сталінського режиму. До прикладу можна привести напис на 

пам’ятнику в лісі біля міста Тараща (Київська область), який було 

встановлено у 1948 році. Там було вбито близько 1500 єврейських 

чоловіків, жінок, старих, дітей; напис вказував: «Здесь покоится прах 

еврейских граждан погибших от рук немецко-фашистских бандитов во 

время оккупации города Таращи в 1941 году». 

Подібні пам’ятники і написи на них докорінно відрізняло від 

пам’ятників наступного періоду (1960-1980-і роки) те, що на багатьох з 

них було написано, що тут поховані вбиті окупантами євреї. Такі 

меморіальні написи у другій половині 1940-х років можна було 

зустріти в різних куточках України (наприклад: Тараща, Дрогобич, 

Кам’янець-Подільській, інші місця). Безумовно, більшість таких 

монументів встановлювалися євреями, що пережили окупацію за 

активної допомоги своїх неєврейських сусідів; на очах багатьох з них 

під час німецької окупації були вбиті всі євреї їх містечок і селищ. Такі 

пам’ятники жертвам Голокосту в перше п’ятиріччя після завершення 

Другої світової війни не були масовим явищем, скоріш поодинокі 

випадки, коли місцеві громади разом з місцевими євреями, що 

пережили окупацію чи повертались з фронту чи евакуації, 

наважувалися встановити якійсь знак чи монумент, щоб вшанувати 

пам'ять загиблих односельчан. Більшість місць масових розстрілів 

цивільного населення євреїв і не євреїв залишалась в цей період не 

маркованими і на них нічого не було. 

Єврейська національна і культурна діяльність, в тому числі й 

вшанування пам’яті жертв Голокосту в прорадянській Україні, 

фактично стало забороненим комуністичним режимом, після 1949 року. 

Очевидно, що це було політичне рішення диктаторської влади, 

пов’язане з провалом сталінської політики щодо молодої держави 

Ізраїль. Створену в 1948 році державу радянський режим планував 

зробити «форпостом соціалізму» на Близькому Сході, тобто 

ідеологічно і політично підконтрольною країною, як це сталося з цілою 

низькою країн Центральної і Східної Європи після завершення війни. 

Наслідком цієї поразки режиму протягом 1949-1952 років стала шалена 

антисемітська кампанія з боку влади, спрямована проти євреїв СРСР [2, 

с. 353], в тому числі і проти українських євреїв. Під репресії потрапили 

лікарі, письменники, вчені, вчителі, робітники. В той час іноді просто 
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мати єврейське прізвище було доволі небезпечно. Режим мстився 

людям, які тільки-но пережили гетто, табори, розстрільні ями, важку 

евакуацію, боротьбу на фронті проти нацистів. До прикладу, були 

закриті заклади єврейської культури і науки: Кабінет єврейської історії 

і культури АН УРСР в Києві, єврейський державний театр у Чернівцях. 

Зі Спілки письменників України виключили видатних єврейських 

літераторів, що більшу частину життя провели на українських теренах 

і, не зважаючи на диктат комуністів, писали на теми українсько-

єврейських стосунків, про взаємовплив двох культур: Давида Маркіша, 

Давида Гофштейна, Лейба Квитко, Іцика Фефера та інших [5, с. 73].   

Апогеєм всього цього сталінського післявоєнного антисемітизму став 

розстріл цих письменників та інших діячів єврейської радянської 

культури 12 серпня 1952 року по справі Єврейського 

Антифашистського Комітету. Їх усіх звинуватили в «буржуазному 

націоналізмі», сіонізмі, «антирадянській діяльності» і розстріляли, а їх 

родини було репресовано. 

Після таких дій влади на теренах радянської України фактично 

припиняється вшанування пам’яті євреїв, що були масово вбиті в роки 

німецької окупації. Життя єврейської громади остаточно ліквідовано 

режимом; українські євреї, що пережили гітлерівський геноцид і 

сталінський антисемітизм, страшенно принижені і налякані. В таких 

умовах пам'ять про жертви Голокосту зберігається фактично 

напівтаємно чи таємно в родинах протягом чотирьох післявоєнних 

десятиліть. А в публічному просторі панує мовчання і страх, хоча при 

цьому всі, хто пережив війну – і євреї і їх сусіди українці та інші – всі 

знають і пам’ятають місця, де нацисти жахливо і брутально забрали 

життя у людей. Протягом 1950-х і початку 1960-х років пам’ятні знаки 

у багатьох місцях, де були вбиті євреї, просто не встановлюються; а 

там, де все-таки якісь монументи з’являються, в написах не згадуються 

євреї: на більшості таких пам’ятних знаках владою придумано 

абсолютно деперсоналізований напис: «жертвам фашизму». Однак, на 

українських теренах навіть у цей період були поодинокі виключення, 

які можна, фактично, вважати проявами громадянської мужності та 

протистояння режимові в намаганні по-справжньому увічнити пам'ять 

людей, які жили поруч і разом до війни. Такий випадок був у  

Старокостянтинові (Хмельницька область), коли місцева громада на 

чолі з головою громади у 1957 році спорудили пам’ятник жертвам 

Голокосту і в написі вказали, що тут поховані саме євреї: «Здесь 
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покоится прах 5200 граждан еврейской национальности, замученных 

фашистами в 1942 году. Вечная память жертвам фашизма». Після 

цього був звільнений з роботи голова міського комітету компартії у 

Старокостянтинові, його звинуватили у тому, що дав дозвіл на такий 

напис на пам’ятнику (З розповіді директора краєзнавчого Музею м. 

Старокостянтинова у 2007 р. під час проведення Літньої школи 

УЦВІГу для студентів-істориків, що була присвячена усно історичним 

дослідженням і збору свідчень у тих мешканців міста, що пережили 

німецьку окупацію. ― А.П.). Цей пам’ятник і досі є в публічному 

просторі міста з цим самим написом; місцева громада опікується 

збереженням цього місця.     

У середині 1960-х років комуністичний режим почав створювати 

свій концепт про Другу світову війну (в радянському словникові 

«Велика вітчизняна війна»), в основу якого поклали тотальну (при 

тоталітаризмі все тотальне) героїзацію подій. З 1965 року щорічно в 

СРСР (зрозуміло, що в прорадянській Україні також) став святкуватися 

День перемоги 9 травня, саме святкуватися, а в такому разі місця для 

скорботи і співчуття загиблим і вбитим не залишалося. Режимом був 

створений конструкт перемоги за яким гідні пам’яті були тільки ті, хто 

воював зі зброєю в руках, солдати, що загинули на полі бою. За таким 

підходом вшанування пам’яті жертв нацистів серед цивільного 

населення, жертв масового геноциду євреїв чи ромів, відходило на 

другорядний план, а часто-густо взагалі в такому конструкті пам’яті 

співчуття жертвам війни не існувало. Друга світова війна в 

підручниках, музеях, книжках, фільмах, публічному просторі виглядала 

тільки як військові дії Червоної Армії, радянських партизан (зрозуміло, 

для комуністичної диктатури іншого антинацистського підпільного 

руху на теренах радянської України бути не могло), а життя людей під 

німецькою окупацією, трагічні дилеми щоденного вибору, доля 

цивільного населення окупованих німцями територій – все це 

залишалось за дужками радянської ідеології і радянської 

контрольованої політики пам’яті. 

Також за межами такої політики пам’яті залишались важкі, часто 

трагічні історії цілих груп людей в роки війни. Мова іде не тільки про 

євреїв чи ромів, яких гітлерівський режим поставив за коло життя, але 

й про примусових робітників, жінок, чоловіків, підлітків, молодих 

людей, котрих гітлерівці, починаючи з 1942 року, насильно 

депортували до Німеччини в якості дешевої чи дармової робочої сили, 
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а після завершення війни ті з них, хто повертався, підпадали під 

приниження та репресії з боку влади, як «неблагонадьожніє» (словник 

мови радянського режиму), «що працювали під час війни на ворога»; 

радянських військовополонених, яких були мільйони, величезна 

кількість з них загинули в нелюдських умовах нацистського полону, а 

ті, хто повертався, потрапляли під молох сталінських репресій як 

зрадники Радянської Батьківщини. Таким чином, для всіх таких людей 

9 травня насправді не було святом і навіть не було закінченням війни, 

тому що для значної кількості з них вона продовжилась в таборах і 

в’язницях комуністичного режиму. Для цього режиму пам'ять людей, 

що пережили окупацію, була не важливою, вона, фактично, була 

небажаною, така небажана пам'ять [12, с. 84-85]. 

Також, маємо зазначити, не була в СРСР поширена і пам'ять про 

тих, хто рятував від загибелі під час окупації євреїв, ромів, інших 

представників цивільного населення. Якщо визнавати та пошановувати 

рятівників, тоді треба було б розповідати правду про особливу політику 

нацистського геноциду щодо цілих груп, зокрема і в першу чергу до 

євреїв. А це не входило в рамки радянської ідеології, що сконструювала 

чіткий міф про війну, в якому не було місця повній правді про події, не 

було місця про розуміння долі цивільного населення на окупованих 

землях, не було місця для співчуття людям (До речі, в післявоєнній 

Німеччині (в обох частинах ФРН і НДР) також не було поширеним 

знання про Праведників, про тих, хто рятував євреїв. По пізніших 

спогадах і документах знаходимо таке пояснення: ці люди, що 

рятували, були в кричущій меншості на відміну домінуючої більшості 

тих, хто нічого не робив для спасіння інших. Та більшість після війни 

не вітала історії про праведництво, тому що вони оголяли байдужість 

більшості. – А.П.) [4, с. 4-5]. Натомість засудження зрадників було в 

тренді комуністичного режиму весь час його існування, від початку 

1920-х років до падіння режиму у 1991 році. 

Доконаним фактом є те, що проблематика Голокосту в добу 

радянського тоталітаризму приховувалась, єврейські жертви 

нацистського режиму маркувались тільки як «радянські громадяни», 

спеціальних наукових досліджень не існувало, комеморативні практики 

заборонялись комуністичною владою, тема не викладалась в 

навчальних закладах. Українські євреї не мали можливості 

вшановувати пам’ять своїх близьких, що були за часів німецької 

окупації вбиті по всій українській землі, прямо на місцях, де вони 
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багато сторіч жили, або депортовані в табори смерті, що їх створили 

нацисти на теренах Польщі. З теренів окупованої німцями України 

євреїв депортували до нацистського табору смерті Белжець, що був 

розташований у східній Польщі. Туди депортували євреїв зі Східної 

Галичини (березень-грудень, 1942 р.). Також українських євреїв (євреї 

Закарпаття) депортували в табір смерті Аушвіц (травень, 1944 р.). 

Така ситуація страху та вимушеного забуття в післявоєнній 

Україні була наслідком політики пам’яті радянської влади про Другу 

світову війну, сформовану ще під час війни Сталіним та його 

оточенням. Згідно цієї політики всі жертви нацизму (в радянському 

словникові ― «фашизму») маркувались евфемізмом «мирні радянські 

громадяни» чи «радянський народ», владою було заборонено 

виокремлювати загиблих за етнічною, національною, релігійною 

ознакою, передовсім євреїв. Так, наприклад, жертви Бабиного Яру були 

визначені тільки як радянські громадяни. Таким тоталітарним, 

брехливим політичним концептом була спаплюжена пам’ять у 

свідомості декількох післявоєнних поколінь, зокрема, про жахливу 

кількість вбитих на теренах України євреїв.   

В останні чверть століття радянського панування в Україні (1965-

1991 рр.) скрізь в усіх українських селищах і містах з’являються (вони 

також були і в другій половині 1940-1950-х роках, але не в такій 

кількості) пам’ятні знаки, пам’ятники, монументи солдатам-

визволителям, Невідомому солдату, вшановуються братські солдатські 

могили, відбувається щорічне вшанування на 9 травня та місцеві дати 

тих вояків Червоної Армії, що загинули визволяючи як в цілому 

Радянську Батьківщину, так і конкретні населені пункти. В багатьох 

випадках, особливо, коли це стосувалося конкретної місцевості, це 

були важливі церемонії пам’яті. Проте, така пам’ять про війну, такі 

вшанування загиблих військових, були виключно героїзацією Другої 

світової війни; в такій політиці пам’яті майже не було місця цивільним 

жертвам війни, передовсім не було місця жертвам Голокосту. 

Саме в цей період місця масових поховань євреїв України, що 

були жертвами нацистського окупаційного режиму, в більшості ніяк не 

маркувались. Здебільшого на українських теренах це були місця 

масових розстрілів, масових поховань у віддалених ярах, лісах, посеред 

полів, у колишніх протитанкових ровах чи піщаних кар’єрах. Але 

також були такі місця прямо на території селищ, містечок, міст. Місцеві 

громади, місцеві люди пам’ятали і знали про ці жахливі місця, але в 
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публічному просторі побоювались згадувати про них, а церемонії 

вшанування пам’яті полеглих проводилися тільки біля пам’ятників і 

поховань військовим. Одночасно, можемо знайти в цей період (1960-

1980 рр., аж до падіння Радянського Союзу) доволі поодинокі пам’ятні 

знаки жертвам Голокосту з таким написом-евфемізмом, про який вже 

згадувалося: «мирні радянські громадяни». Таке собі кліше радянської 

ідеології, що було запропоновано в якості меморіальних написів на 

місцях, де були вбиті євреї. Прикладів є достатньо велика кількість, але 

тут наведемо один з найвідоміших: в Бабиному Яру в Києві. Пам’ятник 

був відкритий 2 липня 1976 року (дата, яка не мала жодного 

відношення до вбивства євреїв в цьому місці) з таким написом: «Тут у 

1941-1943 роках німецько-фашистськими загарбниками було 

розстріляно понад сто тисяч громадян м. Києва і військовополонених». 

Після декількох десятиліть, що минули після війни, багато з цих 

місць вбивств канули в небуття. Для небагатьох, кому вдалося вижити, 

вшанування пам’яті вбитих членів родини, друзів та знайомих було 

можливим лише у вузькому колі. Офіційна радянська історіографія 

відмовлялася визнати євреїв як окрему групу жертв Другої світової 

війни. Коли за ініціативи євреїв, що вижили і повернулись, 

встановлювалися скромні пам’ятні обеліски, вони мусили бути 

присвячені радянським громадянам [12, с. 5-8]. Це створювало 

конфлікт між пам’яттю в родині (в даному випадку в українських 

єврейських родинах) і офіційною державною пам’яттю, яку 

контролював режим. В родинах пам’ятали своїх близьких, що були 

вбиті нацистськими окупантами тільки за те, що вони були євреями, а 

радянська влада таку пам’ять не толерувала і фактично забороняла, в 

публічному просторі на українських теренах так точно. У людей 

забирали право на скорботу, право на співчуття… 

Тут, на нашу думку, дуже доречним буде процитувати сучасну 

українську письменницю Софію Андрухович, яка намагається 

осмислити трагедію євреїв, писати про український контекст історії 

Голокосту: «…переживши всі ці нелюдські жахливі речі, історія 

склалася так, що настали радянські часи, і вже інша держава почала 

тиснути в сенсі забування історії. Тут особиста травма і 

неспроможність розповідати по ці нелюдські речі накладались на 

заборону з боку Радянського Союзу говорити про те, що було раніше. 

Було небезпечно розповідати. Це загрожувало арештом і засланням, 

проблемами для рідних. Всі ці теми витіснялися. Так минав час. Але 
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насправді вони завжди залишалися і залишаються з нами. В несвідомий 

спосіб оце мовчання диктувало поведінку тих людей, які безпосередньо 

переживали ці події. Це були люди тяжко травмовані через те, що в них 

існувала частина особистості, якою вони просто не спілкувалися з 

близькими і зі світом. Це не спілкування, це мовчання чи оніміння 

передавалося з покоління в покоління. Як на мене, це оніміння є дуже 

шкідливим. Адже виходить так, що ми просто не користуємось якоюсь 

частиною себе» [3]. 

Після розпаду СРСР у 1991 році Україна стає незалежною, 

суверенною державою і це кардинальним образом позначилось на 

культурі пам’яті про жертви Голокосту. Проблематика історії 

Голокосту стає окремою темою наукових досліджень, а також темою 

для викладання в освітніх закладах України. Єврейські громади країни 

отримують нарешті довгоочікувану можливість, історичний шанс: 

встановлювати правдиві пам’ятні знаки та створювати місця пам’яті 

жертв Голокосту, організовувати і проводити комеморативні заходи на 

місцях масових поховань, де німецькі націонал-соціалісти вбивали 

українських євреїв. 

Внаслідок історичних наукових досліджень, можемо 

стверджувати, що на території сучасної України знаходяться близько 

2000 місць масових розстрілів жертв Голокосту. Протягом 1990-х – 

першого десятиліття 2000-х років в Україні, в багатьох місцях були 

встановлені пам’ятні обеліски, що вказували на єврейське походження 

жертв, але, в той же час, також значна кількість місць масових 

поховань євреїв України залишається необлаштованою, без будь-яких 

пам’ятних знаків щодо походження і трагічної долі жертв. Проте, на 

сьогодні можемо казати про близько 1100 місць з тих близько 2000, де 

пам’ять жертв Голокосту на теренах України вже вшановано. Більшість 

з цих місць було облаштовано за часи української суверенності. 

Важливо зосередитись на питанні: яким чином в останні три 

десятиліття на землях незалежної України відбувалося вшанування 

пам’яті євреїв, вбитих за часи німецької окупації? Тут треба 

підкреслити основні риси чи характеристики цього процесу 

встановлення пам’ятників та вшанування жертв: 

- абсолютна більшість різного масштабу і якості пам’ятних знаків 
на місцях масових поховань жертв Голокосту у 1990-і ― початок 2000-

х років були встановлені за ініціативи та коштом місцевих єврейських 

громад, ентузіастів. Часто-густо до цього долучалися євреї, єврейські 
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родини, що мешкали в різних країнах, але походження їх вбитих 

близьких родичів було з українських теренів. Саме тому вони активно 

долучалися до створення місць пам’яті в Україні; 

- часто-густо нові пам’ятні знаки з новими меморіальними 

написами встановлювалися поряд зі старими пам’ятниками на місцях 

вбивства євреїв, зі старим кліше: «мирні радянські громадяни»;  

- влада і чиновники, як центральна так і місцева, до цього 
процесу дуже мало долучалась. Фінансова підтримка і відповідальність 

за створення пам’ятників та облаштування меморіальної території була 

на єврейських громадах разом з представниками громадянського 

суспільства. Місцева влада зазвичай підтримувала встановлення 

пам’ятників і сприяла юридичному оформленню дозволів на 

облаштування місць пам’яті. Проте, на жаль, вистачає місць, які не 

захищені юридично, а значить беззахисні і відкриті для вандалізму і 

руйнування. Це величезний виклик зараз і це, очевидно, має бути 

відповідальність місцевої громади, місцевої влади. 

Меморіалізація, що базувалась на величезному ентузіазмі тих, 

хто створював місця пам’яті, сприяла появі в Україні цілої низькі 

різних за архітектурними і скульптурними формами, а також за 

змістом, пам’ятників жертвам Голокосту. Безперечно, це було 

позитивним явищем після десятиліть мовчання з боку радянського 

режиму та створення брехливих пам’ятників з брехливими написами. 

Проте, в цих пам’ятниках жертвам Голокосту були і значні недоліки, 

причиною яких була відсутність попередніх польових і архівних 

наукових історичних досліджень перед створенням місця пам’яті, 

вироблення системи меморіальних написів, що базувались і 

підтверджувались  архівними документами та свідченнями очевидців, 

правильної мови таких написів. На тому етапі це, можливо, було 

зрозумілим: після падіння комуністичного тоталітаризму єврейські 

громади просто боялись і не вірили, що прийшов новий час, вважали, 

що будь-якої миті знову стане заборонено вшановувати пам’ять своїх 

близьких людей, і тому поспішали. Наслідком такого поспіху ставали 

помилки у написах на новостворених пам’ятниках, монументах чи 

меморіалах. Варто наголосити на дуже типових і знакових помилках, 

що можемо бачити на місцях пам’яті, створених тридцять чи двадцять 

років тому: 

- в меморіальних написах невірно  вказано кількість жертв, часто 
цю кількість було значно перебільшено; фактичні помилки, що 
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спотворювали саму трагічну подію (до прикладу: кричуща помилка в 

кількості депортованих євреїв зі Львова, зі станції Клепарів до табору 

смерті в Белжеці. На табличці в Клепарові зазначено цифру 500 тисяч 

депортованих?! В самому Белжеці за період його існування було вбито 

близько 438 тисяч євреїв з усіх країн Європи, звідки їх туди 

депортували нацисти. З усієї Східної Галичини протягом 1942 року 

можемо обережно казати про близько 100 тис. людей, насильно 

відправлених до табору смерті у Белжеці); 

- граматичні помилки в меморіальних написах (помилки є в 
написах українською, англійською, івритом у Чернівцях, Львові, 

Харкові тощо); 

- часто-густо мова меморіальних написів залишалась з 

радянськими ідеологічними кліше чи з фрагментами таких кліше (до 

прикладу: на багатьох пам’ятниках можемо бачити кліше на кшталт: 

«Здесь похоронены мирные советские жители, расстрелянные 

немецко-фашистскими карателями». Цікавий приклад м. Березне, що 

на Рівненщині ― у дендропарку, де було вбито 3680 євреїв цього 

містечка та околиць, стояв радянський знак з написом:  «На этом 

месте 25 августа 1942 года немецко-фашистскими оккупантами были 

расстреляны 3680 советских граждан». У 1993 році єврейська громада  

встановила пам’ятний знак мовою іврит, напис на якому був дослівним 

перекладом радянського тексту! У місті Брацлав, що на Вінниччині, 

поставили пам’ятник вбитим євреям з єврейською символікою, але з 

таким меморіальним написом: «Светлой памяти брацлавчан, зверски 

замученных в немецко-фашистских концлагерях Брацлава и Печоры»);  

- на багатьох пам’ятниках цього періоду написи були російською, 
іноді разом з івритом чи їдишем, рідше українською; 

- у великих містах, де знаходились дуже відомі масові поховання 
жертв Голокосту, було створено меморіали, але без музейної експозиції 

та освітньої складової (Як приклади можна назвати Меморіал у 

Дробицькому Яру в Харкові, Меморіал Львівському гетто, 

Національний історико-меморіальний заповідник у Бабиному Яру в 

Києві); 

- в багатьох місцях пам’яті в Україні пам’ятні знаки чи 

пам’ятники не мають належного юридичного оформлення, а тому 

відкриті до різних форм вандалізму, існує небезпека зруйнування таких 

місця пам’яті; 
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- однією з важливих проблем при відкритті пам’ятників чи 
меморіалів жертвам Голокосту чи жертвам геноциду ромів є попередня 

відсутність дослідження місця масових розстрілів, місця злочину, 

визначення максимально точного знаходження масових поховань і 

місця злочину. В цьому плані проєкт «Захистимо пам’ять» 

відрізняється від інших вшанувань пам’яті жертв Другої світової війни 

в Україні. В рамках проєкту, перед будівництвом меморіалу чи 

пам’ятника проводились неінвазійні дослідження теренів, які дозволяли 

визначити точні контури місця поховання, а це, в свою чергу, 

створювало можливість захисту цього місця від дій природи і людини.  

Очевидно, що при справжньому долученні влади і експертного 

середовища до процесу меморіалізації місць масових поховань жертв 

Голокосту ситуація значно б покращилась. Головне, щоб поступово 

вшанування пам’яті жертв Голокосту перестало вважати в 

українському суспільстві тільки «єврейською справою». Такі приклади 

– виклик владі від суспільства, і чиновники вже мають навчитися 

прислухатися до суспільних запитів. На користь цієї тези говорить 

нещодавнє потужне історико-соціологічне дослідження [8], метою 

якого було спробувати критично проаналізувати використання історії в 

неакадемічній сфері, а саме у публічному просторі міст ― через 

пам’ятники, музеї, святкування та ритуали тощо. Дослідження 

проводилось на сході і півдні країни у великих містах ― Дніпрі, 

Харкові, Запоріжжі, Одесі. Однією з тем дослідження було питання, як 

в цих містах пам’ятають про Голокост. Виявилось, що ця проблематика 

перебуває в якомусь особливому статусі, статусі окремої теми, 

окремого історичного сюжету, не інтегрованого в загальний дискурс 

про Україну в контексті історії Другої світової війни. Про Голокост 

знають, говорять, але представляють публічно як особливу подію без 

відповідного історичного контексту. Меморіальний простір, пам’ятні 

знаки та вшанування жертв Голокосту в цих місцях справа в основному 

єврейських громад, які це роблять без якоїсь помітної участі державних 

і місцевих органів влади. Абсолютно очевидно, що такий стан речей 

треба змінювати в бік відповідальності міських громад, влади, 

суспільства в цілому і розглядати це як частину власної історії в 

загальнонаціональному контексті. 

Крім того, на сьогодні в багатьох місцях пам’яті жертв Голокосту 

на теренах України нові пам’ятні знаки, де вже є правильний і 

правдивий меморіальний напис, знаходяться поряд з пам’ятниками 
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радянської тоталітарної доби, де не вказано про походження жертв і 

чому саме за це вони були вбиті. Прикладів доволі багато. Як показові, 

де пам’ятники жертвам Голокосту, що постали в добу незалежності 

України, знаходяться поряд з радянськими пам’ятниками, можна 

назвати наступні: Київ, Бабин Яр; Харків, Дробицький Яр; Кам’янець-

Подільський; Бердичів, Одеса, Миколаїв та інші. На наш погляд, це 

важливо залишити, а не руйнувати. Таким чином ми можемо вивчати 

політику пам’яті, зокрема до жертв Голокосту і геноциду ромів в 

комуністичну тоталітарну добу. Якою заідеологізованою, вибірковою, а 

отже неправдивою була ця політика і культура пам’яті. Про це варто 

пам’ятати і пояснювати. Для цього, можливо, замість того, щоб просто 

зносити ці пам’ятні знаки, пам’ятники, варто робити інформаційні 

стели з поясненням та історичними довідками, чому в той період в тому 

чи іншому місці і загалом в прорадянській Україні існувала така 

абсолютно вертикальна, контрольована політика пам’яті про жертви 

Другої світової війни. 

Ще інша, але надто важлива, ситуація з пам’ятниками і місцями 

пам’яті складається в Україні в останнє десятиліття, що пов’язане з 

неоголошеною але абсолютно реальною війною, яку проти нашої 

країни веде Російська Федерація. Мова йде про те, що в останні роки на 

площах великих міст, а також невеликих районних центрів і маленьких 

селищ, поряд з різними пам’ятними знаками тоталітарної і вже 

української доби, що присвячені жертвам і героям Другої світової 

війни, радянськими пам’ятниками воїнам-інтернаціоналістам, що 

воювали в Афганістані, жертвам Чорнобильської трагедії, з’являються 

місця пам’яті, пам’ятники і меморіали українським воїнам, що 

захищають суверенність України в найновітніший час, прямо зараз, 

воїнам АТО/ООС. Це нова реальність культури історичної пам’яті, що 

зараз формується в нашій країні. Маємо розуміти цю сучасну ситуацію, 

уникати конкуренції пам’ятей та вивчати все в історичному і в 

історично-сучасному контексті як складові власної історії, вміти це 

пояснити своїм учням. 

Якраз однією з потужних відповідей на такі виклики став наш 

ґрунтовний міжнародний науковий і освітній проєкт «Захист і 

меморіалізація місць масових поховань євреїв України в роки Другої 

світової війни» (скорочена назва у 2010-2019 роках «Захистимо 

пам’ять», з 2020 – «Мережа пам’яті») [7], що розпочався на українських 

теренах у 2010 році і продовжується по сьогодні. Генеральним 
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завданням такого проєкту є допомога у поверненні пам’яті про знищені 

німецькими окупантами єврейські громади до українських сіл та 

містечок. Саме до малих населених місць України, де поряд з 

українцями століттями проживали євреї. Повернення єврейського 

минулого в Україну, власне повернення частини свого, спільного 

минулого. Навіщо Україні пам’ятати про своїх євреїв? Відповідь на це 

питання дуже проста. Українці з євреями дуже довго співіснували 

разом. Це співіснування було дуже різним, не завжди гармонійним, але 

люди жили разом, в одному просторі. Таким чином, ми вшановуємо не 

чужу пам’ять, вшановуємо свою пам’ять ― ці люди наші… 

Неоднозначна і складна ситуація з увічненням пам’яті жертв 

Голокосту в невеличких населених пунктах України і спровокувала 

початок проєкту «Захистимо пам’ять». П’ять поховань у західній 

частині країни до 2015 р. було облаштовано як гідні місця пам’яті. Під 

патронатом Фонду Меморіал убитим євреям Європи, що розташований 

в Берліні, з 2016 року почався наступний етап захисту та визначення 

масових поховань. Фонд, разом з українськими партнерами, 

облаштовує 15 пам’ятних місць, зокрема ті, що присвячені убитим 

ромам [1]. З українського боку головним змістовним партнером вже 

майже десять років виступає Український центр вивчення історії 

Голокосту [11]. Саме ця інституція забезпечує наукову і педагогічну 

складову проекту. Фінансування такого проекту всі ці роки здійснює 

тільки Міністерство закордонних справ Німеччини, з боку української 

держави поки що, на величезний жаль, жодної гривні не вкладено. 

Натомість, у деяких регіонах проекту маємо приклади допомоги 

місцевої влади у створенні місць пам’яті. В частині місць проекту, на 

жаль, ми досі зустрічаємо часто-густо просто дивний опір створенню 

пам’ятників жертвам Голокосту і геноциду ромів. Певний супротив 

процесу вшанування пам’яті з боку місцевих чиновників. Наприклад, 

не зважаючи, на дуже активну діяльність місцевих вчителів, 

співробітників проекту, місцева влада деяких місць вперто не хоче по-

справжньому опікуватись місцем пам’яті. Також маємо приклади 

засідань місцевих обласних комісій по вшануванню жертв війни, 

політичних репресій та учасників АТО, де проект зустрів відвертий 

спротив затвердженню меморіальних написів на пам’ятниках, 

споруджених в рамках проєкту. 

Загалом, в рамках проекту «Захистимо пам’ять» протягом майже 

десяти років діяльності було створено 20 меморіалів в п’яти областях 
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України (Волинська, Львівська, Рівненська, Житомирська і Вінницька 

області). Ці меморіали стали своєрідним еталоном чи зразком для 

увічнення пам’яті жертв Голокосту на теренах України, і в цілому всіх 

інших цивільних жертв німецької окупації українських земель в добу 

Другої світової війни. Меморіали проекту врахували помилки, 

притаманні пам’ятникам жертв Голокосту в Україні останніх 

десятиліть (про що йшлося вище). 

Дослідники проекту, внаслідок академічних, фахових дискусій, 

відкинули радянські штампи і кліше, присутні на меморіалах жертвам 

війни, які були створені в повоєнні, радянські часи і розробили нові 

критерії меморіального напису. Такий напис на майбутніх пам’ятних 

знаках жертвам Голокосту і геноциду ромів мав відповідати наступним 

критеріям: 

- означення жертв. У випадку масових вбивств євреїв і ромів, 

німецька окупаційна влада забирала життя у цих людей саме за їх 

етнічну приналежність; 

- вказання злочинців. Хто саме зчинив злочин, хто був учасником 
масових розстрілів (які саме каральні підрозділи окупантів та місцевих 

виконавців, якщо такі були, брали участь в злочині масового вбивства. 

В розширених історичних довідках, що розташовувались на 

інформаційних стелах, була можливість називати імена злочинців, 

якщо такі були відомі); 

- назва місцини, де відбувався масовий розстріл; 
- дата, коли відбувся розстріл, якщо відома точно. Якщо ні, тоді 

приблизно; 

- кількість жертв, точна чи приблизна, в залежності від 

результатів історичного дослідження; 

- хто і коли побудував меморіал, пам’ятний знак чи пам’ятник; 
- хто відповідає за збереження меморіалу, пам’ятного знаку чи 

пам’ятнику; 

- культурні маркери у тексті: за єврейською релігійною 

традицією, на кожному пам’ятнику написано івритом скорочену 

молитва за померлого (в перекладі): «Нехай їхні душі будуть зав’язані у 

вузол вічного життя»; 

Загалом місце пам’яті в рамках проєкту «Захистимо пам'ять» 

виглядає наступним чином: 

- пам’ятний знак чи пам’ятник з меморіальним написом; 
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- інформаційна стела з інформацією про історію громади до 
масових розстрілів, а також історією вбивства; 

- історії конкретних людей і родин, що знайшли тут останній 

притулок; 

- інформацію подано трьома мовами: українська, іврит, 

англійська; 

- забезпечено та захищено фізично кордони поховання; 
- місце для публічних заходів під час вшанування пам’яті жертв; 
- під’їзди до місця, дорожні знаки, що вказують, що тут меморіал 

чи місце пам’яті. 

Приклади таких написів можна знайти на офіційному сайті 

проєкту «Захистимо пам’ять». Для ілюстрації наведемо приклад 

меморіального напису в одному з місць першої частини проєкту, в 

селище Бахів, що за дев’ять кілометрів від Ковелю, районного центру 

Волинської області. Текст напису наступний: «У 1941-1944 роках у 

м. Ковель та навколишніх селах було знищене німецькими окупантами 

та підлеглими їм місцевими службами. На цьому місці було вбито 

більше 8 тисяч євреїв. Нехай душі їхні будуть зав’язані у вузол вічного 

життя» [11]. 

Надто важливим видається той факт, що вчителі-учасники 

проєкту «Захистимо пам’ять» часто-густо продовжують меморіальну 

діяльність самостійно, вже поза межами проєкту. Один з яскравих 

прикладів ― це діяльність вчителя історії в селі Самари Ратнівського 

району Волинської області, покійного нині Володимира Онищука. Він 

зумів донести місцевій громаді, що, вшановуючи пам’ять вбитих під 

час німецької окупації місцевих євреїв, ми повертаємо в своє село 

власне минуле. Завдяки невичерпному ентузіазму та допомозі місцевих 

підприємців і місцевій владі, цей вчитель зібрав кошти на пам’ятник, 

провів зі своїми учнями пошукове історичне дослідження про місцеву 

єврейську громаду. В результаті такого дослідження було встановлено 

імена 35 людей із 74 загиблих, а також імена членів української родини 

в селі Самари, що рятувала своїх сусідів-євреїв від смерті і була 

розстріляна разом з євреями. Тому в цьому селі зараз стоїть пам’ятник 

євреям і українцям, що жили разом і загинули також разом. Громада 

опікується цим меморіальним місцем [10]. Меморіальний напис на 

пам’ятнику: «На цьому місці 31 жовтня 1942 року були розстріляні 80 

жителів села Самари. Серед них – 74 єврея та українська родина яка 

переховувала євреїв. Вічна їм пам'ять.». 
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У новому етапі проєкту таким прикладом є Самгородок. За 

ініціативи місцевих учнів та вчителя Юрія Берези й за сприяння та 

співфінансування місцевої громади було вшановано терени поховання 

жертв Голокосту на місцевому єврейському цвинтарі. Точного місця 

поховання віднайти не вдалося, але тепер про злочини на теренах 

кладовища нагадує пам’ятний знак. 

Такі приклади вшанування пам’яті жертв Голокосту надихають і 

вселяють надію у формування справжньої культури пам’яті про Другу 

світову війну в сучасній Україні, де головною ознакою такої культури 

пам’яті буде повернення людської гідності жертвам і створення поля 

для емпатії людям, яких злочинно вбили і яких ти ніколи не знав за 

життя. Все більш актуальною стає мікроісторія, локальні дослідження 

конкретних місць, відтворення картини зла в маленьких містечках. 

Саме погляд на велику історію Голокосту як на сукупність маленьких 

історій конкретних людей може наблизити нас до розуміння речей, які, 

здається, осягнути неможливо в принципі. 

Багатовікове співжиття українців та євреїв на українських землях 

далеко не завжди було трагічним і конфліктним, як це було в жахливу 

добу війни і Голокосту, відносини між двома спільнотами були 

різними, часто-густо відбувався продуктивний взаємовплив культур. 

Такий досвід надихає нас і сьогодні, коли українці і євреї намагаються 

будувати свою спільну антиімперську ідентичність в сучасній  

демократичній Україні [6, с. 424]. 

Щоб ця перспектива антиімперської ідентичності у нас не зникла, 

державні українські інституції мають реально діяти разом із 

партнерами – громадськими професійними організаціями і бути в 

авангарді процесу формування сталої концепції спільної історичної 

пам’яті про минуле в сучасному українському суспільстві. 
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ВОНИ ХОТІЛИ ВРЯТУВАТИ ЖИТТЯ: ПРАВЕДНИКИ НАРОДІВ 

СВІТУ 

 

Анотація. Статтю присвячено вивченню феномену рятування 

євреїв у період Голокосту. Розглянуто чинники суспільно-політичного 

характеру, які впливали на дослідження історії порятунку євреїв.  

Ключові слова: Праведник народів світу, Голокост, євреї, 

рятівники, тимчасово окуповані території, Яд Вашем. 

Виклад основного матеріалу. 2 лютого 2021 р. Верховна Рада 

України ухвалила постанову, якою встановила 14 травня як День 

пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. 

Постанова рекомендує Міністерству культури та інформаційної 

політики забезпечити створення Українським інститутом національної 

пам’яті із залученням інститутів Національної академії наук України 

списку осіб, які, ризикуючи своїм життям і життям рідних, допомагали 

євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту. 

У СРСР на офіційному рівні тема Голокосту, а відтак і тих, хто 

надавав допомогу євреям замовчувалась з політичних причин. По-

перше, особлива доля євреїв під час нацистської окупації не 

вписувалась в ідеологічну конструкцію про «єдиний радянський 

народ». По-друге, на це впливали радянсько-ізраїльські дипломатичні 

конфлікти та побоювання щодо активізації єврейського національного 

руху. Викликало підозру також спілкування між рятівниками та 

врятованими, якщо останні проживали поза межами СРСР. Діяльність з 

пошуку та надання звання Праведник народів світу почалась відкрито 

дуже пізно – лише після проголошення в Україні незалежності, до чого, 

на жаль, багато зі свідків банально не дожили., багато не могли 

розповісти про свій вчинок, багато не отримали посвідчень, бо не 

лишилося свідків. Але ця робота триватиме, бо «данина поваги до 

праведників ― це інвестиція у спільне майбутнє». 

Коли під час Другої світової війни нацистська Німеччина 

прирекла до загибелі європейських євреїв, знайшлися люди, які, 

ризикуючи власним життям та життями своїх рідних, наважувалися 
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рятувати євреїв ― надавати їм притулок, їжу, допомагати їм вижити, 

керуючись лише почуттям милосердя і не вимагаючи нічого натомість. 

Жертвами Голокосту вважаються шість мільйонів євреїв Європи, 

у тому числі півтора мільйона дітей, хоча поіменного списку 

закатованих не існує. Сотні мільйонів європейців, що жили під гнітом 

нацистського режиму, здебільшого або зберігали мовчання і займали 

позицію невтручання, або співпрацювали з убивцями. Але були й інші 

люди, які простягали євреям руку допомоги і намагалися врятувати їх, 

ризикуючи при цьому власним життям і життям своїх близьких. 

У 1953 р. для вшанування пам’яті жертв нацизму в 1933-1945 

роках рішенням Кнесету був заснований Яд Вашем ― ізраїльський 

Національний меморіал Катастрофи та Героїзму. Згідно зі статтею 9 

прийнятого Кнесетом у 1953 р. закону «Про увічнення пам’яті 

мучеників і героїв», одним із завдань Яд Вашему ― вшанування імен 

тих «праведників, які ризикували своїм життям заради порятунку 

євреїв». Водночас при Яд Вашем під юрисдикцією Верховного Суду 

Ізраїлю було створено спеціальну комісію, в обов’язки якої входить 

надання почесного звання Праведника народів світу. Вона розглядає 

кожен конкретний випадок, відтак ухвалює рішення, і несе повну 

відповідальність за присвоєння цього звання. 

У 1963 р. були визначені критерії надання звання Праведника 

народів світу.  

Основні умови для присвоєння звання наступні: 

 Активна участь у порятунку одного або декількох євреїв від 
небезпеки негайного знищення або депортації у табори смерті. 

 Існувала реальна небезпека для рятівника та його близьких. 

 Рятівник усвідомлював і мав на увазі саме порятунок єврея. Дії 
рятівника не були мотивовані отриманням грошової винагороди або 

іншої компенсації, як, наприклад, перехід врятованого в іншу віру, 

усиновлення дитини і тощо. 

Усе вище перелічене підтверджується свідченнями тих, хто 

вижив, тих, кому була надана допомога, або наявністю відповідних 

документів, що підтверджують факт порятунку і його обставини [10]. 

Визнані отримують іменну медаль, Почесну грамоту Праведників 

народів світу і право вписати своє ім’я на Стіні Честі в Саду 

Праведників у Єрусалимі. Згідно із законом, Праведники народів світу 

отримують почесне громадянство держави Ізраїль а якщо їх немає у 

живих ― пам’ятне громадянство, як визнання їх подвигу. 
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Порятунок євреїв в роки Катастрофи в кожному окремому 

випадку вимагав великої мужності і справжньої самовідданості, так як 

розцінювався нацистами як виклик всій їхній ідеології та політиці, 

навіть при відсутності будь-яких інших форм опору або непокори. 

Імена багатьох з тих, хто здійснив такий подвиг, не завжди вдається 

виявити. Невідомими залишилися багато сміливців, які загинули від 

рук нацистів разом із євреями, яким вони намагалися допомогти. Деякі 

люди, які рятували євреїв, не отримують звання Праведника народів 

світу, так як нікому засвідчити їх подвиг: врятовані ними євреї пізніше 

загинули, потрапивши в руки нацистів, або померли незабаром після 

війни. Без визнання залишаються також ті, чия безкорислива 

самовідданість не отримує підтвердження з боку врятованих ними 

євреїв, психіка яких, глибоко травмована жахами пережитого, блокує 

будь-які спогади про них. 

У світі налічується 24 811 Праведників народів світу, але ця 

цифра неостаточна, тому що відкриваються нові імена, хоча з роками 

подібний пошук утруднений відсутністю живих свідків. 

За даними Національного меморіалу Катастрофи та Героїзму Яд 

Вашем, станом на 1 січня 2020 року, коли востаннє оновлювалася 

система обліку) документально підтверджено, що 2 659 українців 

рятували євреїв під час Другої світової війни, хоча присвоєння цього 

звання мешканцям України відбувалися і після цієї дати
 
[3]. Попри те, 

що допомога євреям каралася смертю, українці були серед тих, хто 

найбільше в Європі рятував єврейських життів. Це четверта найбільша 

кількість за країнами світу. Більше було тільки поляків ― 7 112, 

нідерландців ― 5 851, французів ― 4 130 [4].  

Але ці дані не відображають реальної картини порятунку євреїв, 

жертв Голокосту, оскільки рятівників євреїв незрівнянно більше, ніж 

Праведників народів світу. Яд Вашем на своєму офіційному сайті 

визнає : «Кількість визнаних Праведників не відображає повний обсяг 

допомоги євреям з боку не євреїв у період Голокосту». 

Навіть надійно засвідчена участь у порятунку євреїв в роки 

Катастрофи не завжди тягне за собою присвоєння звання Праведника 

народів світу. Так, цього звання не удостоюється не єврей, який 

врятував свою дружину-єврейку, але при цьому не врятував або не 

намагався з ризиком для життя врятувати членів сім’ї дружини або 

інших євреїв; той не єврей, який врятував одного єврея, але був 

жорстокий по відношенню до інших або, рятуючи когось із євреїв, у 
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той же час співпрацював з нацистами в скоєнні злочинів. Так, 

наприклад, щодо поліцаїв. «Якщо вони до 1944 року робили все, що 

вони робили, і тоді допомогли, бо бачили, куди рухається фронт, то це 

одна ситуація. А коли вони допомогли у 1941-му чи 1942 році, то це 

була інша ситуація» ― пояснює ізраїльський історик Самюель Барнай 

[9].  

Першою серед українців, хто отримав звання Праведник народів 

світу, стала ігуменя Йосифа (Олена Вітер), настоятелька греко-

католицького монастиря, яка переховувала від нацистів єврейських 

дітей. Як зазначає Юлія Гольденберг, засновниця та керівниця 

благодійного фонду «Заради тебе», який займається гуманітарною 

допомогою праведникам та їхнім родинам в Україні, представники 

України, імена яких вносили до почесного списку праведників, були і 

до Олени Вітер, але їх записували громадянами Польщі або СРСР. А от 

ігуменя Йосифа, отримуючи почесне звання у 1976 р., наполягла на 

тому, щоб саме Україна була зазначена як її батьківщина [8, с. 9].  

Багато науковців відзначають, що умови для порятунку євреїв на 

території СРСР, а також Польщі, радикально відрізнялися від 

західноєвропейських [7, с. 416].  

Відмінності історичних сценаріїв Голокосту в країнах Європи 

обумовлювалися способами дії гітлерівської «машини знищення», які 

значною мірою залежали від усталених форм адміністративного 

управління на місцях, традицій громадського та культурного життя, 

впливовості єврейських громад, ставлення нацистів до населення 

окупованих країн, врешті, масштабу загрози для рятівників євреїв.  

Так, у Данії «гітлерівці проявляли до датчан терпимість навіть 

після того, як почалися операції з порятунку євреїв. Репресії 

виражалися у формі арештів і зазвичай були спрямовані лише проти 

організаторів масового виходу євреїв» [5, с. 490-491]. У Нідерландах і 

Франції рятівникові євреїв «загрожувала висилка в концентраційний 

табір», тоді як на окупованих територіях СРСР таку людину хапали 

разом із євреями, яких вона переховувала, і неодмінно розстрілювали» 

[2, с. 237]. В окупованій німцями Польщі всіх власників будинків 

карали смертю, якщо знаходили прихованого єврея в домі або 

господарстві, смерть була карою за надання будь-якої допомоги євреям, 

наприклад дати хліба чи води єврею, що проходив повз [11; 12, p. 5].  

На тимчасово окупованих територіях СРСР потрібно було 

повідомляти про кожного єврея чи чужу особу, яка з’явилась у районі, 
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заборонялося надавати їм притулок, доноси, необхідність 

утаємничувати факт спасіння від сусідів; важкі умови здобування їжі 

для тих, кого переховували, ― все це загрожувало життю рятівників та 

їх родин. «Якщо хтось пустить жида переночувати або надасть йому 

житло, то буде негайно розстріляний не тільки він, а й його родина» ― 

це типове широко оголошуване застереження населенню окупованої 

України [1, с. 55-56].  

Викладач Єврейського університету, член комісії Яд Вашем з 

питань праведників Самюель Барнай наводить приклад питання 

особистої матеріальної зацікавленості, який міг бути мотивацією для 

порятунку євреїв. Ці питання часто постають, коли йдеться про 

визнання праведниками західних європейців, які могли попросити за 

порятунок єврейської родини значні статки. «Якщо люди віддавали за 

порятунок, за одну ніч свій завод, то це вважається забагато. Але якщо 

в українській хаті утримували пів року родину і за це отримали золоті 

сережки, то як інакше ця обкрадена, обібрана родина, що жебракувала і 

при радянській владі, а при німцях реально голодувала, як вона могла 

їх утримувати?» ―пояснює ізраїльський історик [9].  

Погодимось, що підлягають додатковому вивченню обставини, за 

яких за переховування євреїв українці уникали страти і навіть 

позбавлення волі, будучи оштрафованими (наприклад ― у Вінниці, 

Житомирі, Дніпропетровську та ін.) [8, с. 416]. 

Визначаючи масштаби надання допомоги єврейському 

населенню на території Житомирської області, необхідно з розумінням 

поставитися до того, що кількість офіційних Праведників народів світу 

― це дуже умовне число, значно більше було рятівників (або 

Справедливих світу цього) ― людей, які за різних обставин, за різних 

причин та у різних формах допомагали євреям.  

Звернемо увагу на те, що у наративах євреїв та не євреїв мали 

місце суперечності щодо допомоги єврейському населенню. Багато хто 

з євреїв висловлював стереотипну точку зору про антисемітизм з боку 

місцевих жителів, поліції, про те, що за порятунок треба було платити 

золотом або іншими цінними речами. Що ж до наративів неєврейського 

населення, то у більшості випадків, мова йшла про безкорисливу 

допомогу, співчуття. Більшістю рятівників рухали такі почуття, як 

жалість, людяність, гуманність. Майже у всіх випадках порятунок 

євреїв був протестом проти несправедливості, жорстокості нацистських 

злочинів. Хоча мали місце й свідчення про антисемітизм, жорстокість 
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стосовно євреїв, виказування тих, хто переховувався німцям або 

місцевій поліції тощо. Та все ж серед наративів більше позитивної 

інформації про рятівників євреїв.  

Науковиця Фаїна Винокурова наводить декілька аналітичних 

узагальнень, зокрема «порятунок міг бути спланованим заздалегідь або 

відбувався стихійно, за участю випадкових людей; пасивна поведінка 

оточуючих також рятувала євреїв ― будучи поінформованими про 

місцезнаходження людей, які переховувались, не доносили на них 

окупаційній владі» [1, с. 53-54; 8]. 

Аналіз ситуацій сюжетів, що містяться у документальних 

колекціях, свідчить про те, що рятівників євреїв було більше у селах. 

Те, що їх більше було у селах можна пояснити наступним: селяни були 

більш релігійними, а значить і моральнішими; краща продовольча 

ситуація у порівнянні з містом; наявність господарчих приміщень та 

близькість лісу, де можна було переховуватися у разі небезпеки. Хоча у 

селі складніше було втаємничити від сусідів переховування євреїв.  

Зазначимо, що найбільше Праведників народів світу налічується 

у місцях, де відсоток євреїв серед населення був відносно великим, а 

саме: Вінниччина, територія західної України, Київщина, 

Житомирщина, Одещина. 

Позиція Праведників народів світу цього вчить нас не забувати 

про такі цінності, як правда і мужність, протистояти байдужості, 

ставити перед собою етичні проблеми та робити моральний вибір. Усе 

це безумовно спонукатиме молодь до толерантності, емпатії, до 

полікультурної неоднорідності сучасного світу. 

Підведемо підсумок відомою фразою Праведника народів світу 

Оскара Шиндлера з культового фільму «Список Шиндлера»: «Той, хто 

рятує одне життя, рятує весь світ» [6].  
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ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

 

УДК 94(477)  

БУРМІСТР С.В.  
(м. Берлін, Німеччина) 

 

ПАМ’ЯТЬ ПРО ГОЛОКОСТ У БЕРДИЧЕВІ. З ПЕРСПЕКТИВИ 

ПРОЄКТІВ «ЗАХИСТИМО ПАМ’ЯТЬ» І «МЕРЕЖА ПАМ’ЯТІ» 

 

Анотація. У статті розглядаються масштаби Голокосту у 

Бердичеві та проблематика масових поховань Голокосту, які є 

автентичними місцями масового насильства та останнього спочинку 

жертв та які потрібно інтегрувати у місцеву культуру пам’яті та 

захистити від руйнування. Висвітлюється діяльність міжнародного 

проєкту «Захистимо пам’ять» у Бердичеві та необхідність розвитку 

проєкту як «Мережі пам’яті» для підтримки місцевих ініціатив, 

громад та суспільства у роботі над збереженням масових поховань i 

пам’яті про Голокост. 

Ключові слова: Голокост, Бердичів, топографія насильства, 

масові поховання, відповідальність суспільства, міжнароднi проєкти 

«Захистимо пам’ять» і «Мережа пам’яті», захист та меморiалiзацiя 

масових поховань, українсько-німецька співпраця 

Вступ. Наслідки Голокосту в Україні трагічні. Понад мільйон 

євреїв стали жертвами «Голокосту від куль», їх розстріляли і поспіхом 

поховали в місцях їх проживання або неподалік від них. Німецькі 

підрозділи Вермахту, СС і поліції за участі місцевих помічників часто 

за декілька годин або днів знищували дощенту єврейські громади, що 

проживали тут століттями. Багато євреїв помирали від голоду, хвороб, 

наслідків нелюдських умов життя у численних гетто, внаслідок 

експлуатації на примусових роботах та насильства з боку тих, хто їх 

охороняв. Інших євреїв депортували у німецькі концентраційні табори 

та табори смерті у Генерал-губернаторстві, де їх також убили. Загалом 

під час німецької окупації було вбито приблизно 1,5 мільйони євреїв з 

території сучасної України [2; 4; 9]. Регіональні відмінності і 

адміністративна приналежність до різних окупаційних адміністрацій 

визначали долю єврейських жителів, час та спосіб їх убивства, а також 

їх шанси на виживання. За оцінками французької організації «Яхад ― 
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Ін Унум», на території сьогоднішньої України знаходяться близько 

2000 масових поховань часів Голокосту. Ці місця є німими свідками 

історії, яка у кожному місці була індивідуальною і колективною 

водночас. 

Виклад основного матеріалу. 

Голокост у Бердичеві ― топографія насильства. Хажин, 

Романівка, Радянське (нині ― Романівка), Шльомарка (нині 

―Любомирка), Сокуліно (нині ― Мирне) ― це села навколо міста 

Бердичева у Житомирській області, поблизу кожного з яких було вбито 

й поховано тисячі євреїв з Бердичева. Ці місця злочину й насильства 

були обрані вбивцями для великих розстрільних акцій через їхнє 

розміщення поза містом. Тут вбивці знайшли придатну місцевість, де 

було достатньо місця для великих ям, а охорону жертв можна було 

забезпечити завдяки відкритій території. Крім того, віддаленість місць 

дозволила вбивцям скоювати злочини практично без перешкод і 

великої уваги громадськості. Часто під приводом відправлення на 

роботу (це, наприклад, добре задокументовано щодо великого масового 

розстрілу поблизу Хажина на початку вересня 1941 р.) жертв вивозили 

з міста до заздалегідь підготовлених ям, відбирали в них останні речі й 

одяг та вбивали невеликими групами. Убивці прагнули знищити і 

євреїв, і пам’ять про них.  

Акти насильства здійснювались і в самому місті, де публічно 

відбувались катування та приниження жертв. Про деякі злочини під час 

перших днів окупації пише Василь Гроссман у «Чорній книзі» [8, с. 56]. 

Наприклад, у серпні 1941 р. групу єврейських жінок примусили 

перепливати річку Гнилоп’ять, поки вони всі не потонули. На шкіряній 

фабриці німецькі солдати змусили євреїв стрибати у ями з їдким 

дубильним екстрактом для обробки шкур. Наприкінці серпня 1941 р. у 

внутрішньому дворі монастиря Босих Кармелітів було розстріляно 960 

чоловік, серед них і багато євреїв. Переслідування, приниження, 

соціальна ізоляція та вбивства євреїв у Бердичеві почалися в перші дні 

після вторгнення німецьких військ і закінчилися лише з остаточним 

звільненням міста від німецької окупації 5 січня 1944 р. У листопаді 

1943 р., напередодні відступу німців, на території тюрми було 

розстріляно останні групи євреїв-фахівців. 

Серед жертв були не тільки євреї з Бердичева, а й з околиць та 

району. Наприклад, євреї, які шукали притулку в бердичівському гетто. 

Або євреї Янушполя (з 1946 р. ― Іванопіль). У травні 1942 р. 80 
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єврейських чоловік із Янушполя та околиць відвезли до робітничого 

табору на Лисій горі у Бердичеві, де більшість із них було вбито. 

Масові поховання Голокосту у Бердичеві та навколо міста до 

сьогодні відображують приголомшливі масштаби злочинів і людських 

жертв. Величезна кількість убитих та до кінця не відома кількість місць 

злочинів ускладнюють реконструкцію історичних подій і трагічних 

доль жертв. Мало кому з євреїв вдалося вижити у схованках, під час 

евакуації або на фронті й повернутися до міста, проте ці люди часто не 

мали відомостей про точне місце загибелі їх близьких. Після війни 

вшанування пам’яті вбитих членів родин, друзів і знайомих було 

можливим лише у вузькому колі. У 1953 р. на території аеродрому на 

кошти пожертвувані родичами убитих було встановлено пам’ятник, 

який одразу ж був демонтований. Сьогодні він стоїть на єврейському 

кладовищі. Поряд з деякими могилами ті, хто вижив, висаджували 

дерева, щоб позначити місця поховань або захистити їх від 

сільськогосподарського використання. Якщо радянська влада і 

дозволяла встановлювати скромні пам’ятні знаки, вони завжди 

присвячувалися «мирним радянським громадянам». Лише у 1983 р. біля 

Бердичева неподалік аеродрому було встановлено пам’ятний знак, на 

якому вказувалася кількість жертв ― 18 640 «мирних радянських 

громадян», яких було вбито у вересні 1941 р. біля території аеродрому. 

У тексті не йдеться, що жертвами були євреї. Тільки iз проголошенням 

незалежності України стало можливим споруджувати меморіальні 

знаки із зазначенням єврейського походження убитих.  

Стан місць масових поховань навколо Бердичева не є рідкістю 

для всієї України. Якщо на масовому похованні на території монастиря 

споруджено пам’ятник, що постійно доглядається, то могили поза 

містом на даний час занедбані, незахищені, а їх межі не позначені. 

Вони регулярно оскверняються та руйнуються «чорними археологами», 

що шукають начебто заховані жертвами цінності. Про це свідчать 

кістки, фрагменти черепів і волосся, які зловмисники дістають на 

поверхню та залишають там. Біля поховань можна знайти також 

знаряддя праці та навіть викопані і укріплені дерев’яними дошками 

тунелі, що ведуть усередину могил. Не дивлячись на очевидні докази 

осквернення могил та заяви до поліції, жодного разу винуватців не 

вдалося притягнути до відповідальності. Звернення до поліції від 

єврейської громади та від нашого проєкту залишаються без відповіді. 
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Такий стан речей особливо важкий і болючий для тих, хто 

пережив Голокост, та їх нащадків. Навіть 80 років після вбивства 

жертви та їх сім’ї не можуть знайти спокій на місцях останнього 

спочинку. Згідно з єврейськими релігійними законами заборонено 

відкривати могили та порушувати спокій померлих. Гідне поводження 

з похованнями також важливе і з точки зору християнства. З 

юридичного погляду осквернення могил має характер злочину.  

Єврейська громада міста Бердичева регулярно доглядає за 

могилами. Додаткові роботи необхідні після випадків осквернення 

могил. Але можливості єврейської громади обмежені. А обсяг 

необхідних робіт для захисту поховань є дуже великим. Догляд та 

захист поховань ― це не лише справа єврейської громади. Це завдання 

всього суспільства. Великі масові поховання знаходяться поза межами 

власне міста Бердичева й належали до території Бердичівського району, 

а нині до території Семенівської та Райгородоцької об’єднаних 

територіальних громад, тому вони не відносяться до адміністративних 

повноважень міста. На місцях, у селах відчувається відсторонення, 

адже жертви з міста не вважаються «своїми», бо вони походили не з 

села. Потрібно подолати це адміністративне відмежування, а також 

традиційний поділ на «своїх» і «чужих». Необхідно комплексно 

розглядати історію та історичну спадщину й знаходити підходи до 

вирішення викликів щодо захисту і догляду масових поховань, 

створюючи регіональні коаліції. 

«Захистимо пам’ять». Міжнародний проєкт «Захистимо 

пам’ять», який фінансувався Міністерством закордонних справ 

Німеччини, за 2010-2019 рр. облаштував загалом 20 місць масових 

поховань євреїв і ромів, яким найбільше загрожувало руйнування, як 

гідні місця пам’яті та інформації. Це супроводжувалося інтенсивною 

історичною та освітньою роботою (детальніше про це можна дізнатися 

на веб-сайті проєкту). У Житомирській і Вінницькій областях у 2016 р. 

було визначено особливо високу потребу в захисті масових поховань 

поблизу Бердичева. Влітку 2019 р. в Хажині, де масове поховання в 

останні роки регулярно зазнавало осквернення й дедалі руйнувалося, 

було облаштовано гідне місце пам’яті та інформації. Останки убитих 

тепер захищені, а спокій померлих збережено, що є важливою 

єврейською релігійною заповіддю. Новий пам’ятний знак доповнює 

старий, встановлений на початку 1990-х років, та називає як жертв, так 
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і виконавців злочинів. Інформаційна стела, встановлена поблизу, надає 

інформацію про єврейське минуле Бердичева й події Голокосту. 

На місці пам’яті Голокосту в місті Бердичеві на території 

колишнього гетто 16 вересня 2019 р. відбулося відкриття виставки 

просто неба за участі тих, хто вижив під час Голокосту, місцевого 

населення, гостей з України та з-за кордону й представників посольств 

Німеччини, Держави Ізраїль та США. Виставку було створено у тісній 

українсько-німецькій співпраці, до якої долучилися Фонд «Меморіал 

убитим євреям Європи» з Берліну, Український центр вивчення історії 

Голокосту з Києва, а з Бердичева ― міська рада, єврейська громада, 

Музей історії міста Бердичева і Музей єврейства міста Бердичева. П’ять 

інформаційних стел розповідають українською, англійською та івритом 

про єврейську історію міста й Голокост. Історії двох сімей показують 

долі жертв і тих, хто вижив та пояснюють індивідуальні виміри й 

наслідки Голокосту. На картах можна побачити місця розташування 

загалом восьми великих масових поховань, що знаходяться в Бердичеві 

та за містом. Завдяки виставці тут, на місці колишнього гетто, 

створюється зв’язок між різними місцями пам’яті [6]. 

«Мережа пам’яті». Облаштування місця пам’яті у Хажині та 

організація виставки ― це два важливих кроки в місцевій культурі 

пам’яті. Адже пам’ять про трагедію в Бердичеві, що спричинила таку 

кількість жертв, а також масові поховання можна зберегти лише за 

допомогою спільних зусиль різних кіл громадськості. Необхідність 

підтримки місцевих ініціатив по збереженню пам’яті про Голокост, 

обмін досвідом та залучення нових експертних знань стали ключовими 

для розробки нового проєкту ― «Мережа пам’яті». 

Захист масових поховань залишається нагальним завданням у 

багатьох місцях України. Проте сталий захист можна забезпечити лише 

за умови розуміння суспільством значення цих місць пам’яті та за 

умови підвищення розуміння спільної відповідальності за утримання їх. 

Задля досягнення цього слід ще більше посилити зв’язок між захистом 

могил й історичною та освітньою роботою. 

Дослідження історичних фактів, збір, систематизація даних і 

забезпечення доступу до джерел залишаються важливою складовою 

поширення знань про історичні події, завдяки яким можна протистояти 

необізнаності, сумнівам або запереченню Голокосту. Свідчення 

очевидців ― це важливі автентичні голоси тих, хто вижив, проте їх 

потрібно зберегти й зробити доступними. Відео-інтерв’ю тих, хто 
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вижив у Бердичеві, зберігаються в архіві Фонду «Ті, хто пережили 

Шоа» університету Південної Каліфорнії (USC Shoah Foundation) [1] й 

у відеоархіві Фортунофф Єльського університету [3]. В Національному 

меморіалі «Яд Вашем» зберігаються історичні документи, в 

центральній Базі даних імен жертв Шоа [7] є також і імена убитих із 

Бердичева, а також план уроку на тему «Бердичів: одна з нерозказаних 

історій» [5]. Фільми із записом свідків на автентичних місцях 

насильства є також важливими документами новітньої історії [10; 11; 

12]. Музей єврейства міста Бердичева під час роботи над виставкою 

зібрав фотографії та інформацію про тих, хто вижив у добу Голокосту. 

Музей історії міста Бердичева організовує конференції та друк 

публікацій на тему єврейської історії і Голокосту. Також у музеї було 

показано пересувну виставку про роботу проєкту «Захистимо пам’ять». 

Висновки. Поряд із дослідженням історичних подій потрібно 

розширити наші перспективи та охопити й післявоєнну історію 

масових поховань. Що сталося з цими місцями після війни, які 

трансформації цих місць і разом з ними і суспільної пам’яті можна 

спостерігати? Це ― основні питання, за допомогою яких можна 

задокументувати, як суспільство поводиться з цими місцями та винести 

цю тему на обговорення. У цьому контексті була налагоджена 

співпраця з робочою групою «Конфліктні ландшафти» Оснабрюцького 

університету, в якій поєднуються експертні знання міждисциплінарної 

роботи й досвід проєкту, що відкриває нові перспективи для 

дослідження місць поховань. 

Масові поховання жертв Голокосту ― це місця неймовірних 

страждань і масового насильства. Це травматичні місця, які важливі як 

місця пам’яті й навчання. Після того, як підуть свідки тих подій, ці 

автентичні місця можуть слугувати емфатичними містками для 

передачі знань про Голокост та його наслідки для нових поколінь. Вони 

є відображенням того, як наше суспільство розуміє та бере на себе 

відповідальність за ці місця, як воно формує та зберігає пам’ять. Тому 

що наше поводження з могилами стало невід’ємною частиною цієї 

історії. 
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«БЕРДИЧІВСЬКА ТРАГЕДІЯ»: ПЕРЕБІГ, ОСОБЛИВОСТІ, 

НАСЛІДКИ 

 

Анотація. Досліджуються причини та перебіг нищення євреїв 

міста Бердичева. Аналізуються особливості «Бердичівської трагедії» 

та її наслідки для українського єврейства. 

Ключові слова: Друга світова війна, євреї, Бердичів, Голокост, 

«Бердичівська трагедія», гетто, нацисти, німецькі окупанти, страти. 

Вступ. У заголовку матеріалу свідомо використано термін, який 

ввів у науковий оббіг один із перших дослідників Голокосту в 

Бердичеві С. Єлісавєтський [13]. Адже те, що відбувалося у цьому місті 

і на його околицях під час нацистської окупації дійсно було трагедією і 

ми не повинні забувати про ці події, зберігати пам'ять про людей, які 

пішли у вічність зі злої волі тих кого не можна назвати людьми. 

Виклад основного матеріалу. Потрібно зазначити, що тривалий 

час проблеми нищення єврейського населення Бердичева мало цікавили 

офіційну науку. Така «неувага» пояснюється тим, що радянська влада, 

яка визначала поле діяльності істориків, не толерувала дослідження з 

питань страждань мирних мешканців, які потрапили на окуповані 

території і, в першу чергу, євреїв. Влада підтримувала праці в яких 

прославлявся ратний і трудовий подвиг радянських людей в роки 

німецько-радянської війни, часто міфологізований, а в тих де 

піднімалися питання масових страт, автори писали про страти 

комуністів, комсомольців і, в кращому випадку, військовополонених 

[21]. Ситуація почала змінюватися з набуттям Україною незалежності. 

Першою великою роботою, що розкривала трагедію євреїв Бердичева 

стало уже згадуване нами дослідження С. Єлісавєтського 

«Бердичівська трагедія» [13]. Про страти євреїв міста певна інформація 

подавалася у вступних нарисах до 2 тому «Книги пам’яті України. 

Житомирська область», що присвячений Бердичеву і Бердичівському 

району [14]. В подальшому дані проблеми досліджували М. Лутай, 

Н. Рудницька, Л. Коган, Р. Кондратюк та інші. Проте ще є питання, що 

потребують більш повного висвітлення. Одним з них є розкриття 

особливостей Голокосту в Бердичеві. Тому автор і ставить перед собою 
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завдання розкрити ці особливості через призму висвітлення дій 

нацистської влади і наслідків «Бердичівської трагедії».  

Напад нацистських загарбників перервав мирне життя Бердичева 

і району. Ворог швидко просувався територією України, але 

повідомлення Радінформбюро не відображали правду про дійсні темпи 

наступу ворога, а лише дезорієнтували населення. 1 липня 1941 р. 

почалася неафішована евакуація з Бердичева сімей відповідальних 

працівників міськкому ВКП(б) і міськвиконкому. Евакуації решти 

населення не проводилося. Однією з причин цього було те, що майже 

весь міський автотранспорт ще на початку війни був реквізований для 

військових потреб і тому транспорту для евакуації не було. Все ж, після 

бомбардування міста німецькими літаками 4 липня 1941 р. з ранку 

5 липня сотні городян на підводах, а тисячі пішки почали покидати 

Бердичів. Це був пік стихійної втечі. За деякими підрахунками, місто 

до вечора 7 липня могло покинути до 10 тис. осіб, і далеко не усі з них 

були євреями. А ще перед німецькою окупацією в місті зосередилася 

частина єврейського населення із західних регіонів України, а також 

довколишніх містечок і сіл [1]. Так, що у Бердичеві, перед його 

окупацією могло перебувати 25-26 тис. євреїв. 

Таким чином, влада фактично нічого не робила для евакуації 

мешканців і навіть не попереджала їх про можливі трагічні наслідки. 

Особливо це стосувалося єврейського населення. Як результат, 

більшість мешканців регіону залишилася на місці і потрапила під 

нацистський каток смерті.  

13-14 липня радянські війська залишили територію 

Бердичівщини [2, с. 31]. З цього дня ведеться відлік часу окупації міста 

нацистами, яка завершилась у січні 1944 р. 

З перших же днів окупації загарбники почали реалізовувати 

положення плану «Ост». Одним з головних його пунктів було 

розширення «життєвого простору» для німців. Самим ефективним 

засобом для цього вважалося винищення місцевого населення. 

Окреслюючи головну мету на знищення Й. Гебельс писав, що це 

потрібно зробити для того, щоб німці мали «ситний сніданок, ситний 

обід, ситну вечерю», щоб німці могли прагнути до найвищого в світі 

рівня життя [25, с. 27]. Для цього, як вважали нацисти, їм потрібно 

розібратися зі слов’янами, яких Гітлер вважав «від народження 

рабською масою, яка потребує господаря» [25, с. 30] і знищити євреїв, 

які, на думку Гітлера, були носіями «універсальних ідей», за 
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допомогою яких вони могли досягнути руйнівної влади над масами. 

Що вони і зробили у 1917 р., а згодом створили СРСР [25, с. 31]. На 

думку Т. Снайдера, саме «ідея про «жидобільшовизм стала одним із 

рушіїв Другої світової війни» і вирішила долі мільйонів євреїв [25, 

с. 33]. Для широкого вжитку серед населення Німеччини активно 

поширювалися ідеї, що німецькі євреї зрадили Німеччину під час 

Першої світової війни та несуть відповідальність за її поразку, а також 

їх «призначили» відповідальними за економічні лиха Німеччини під час 

депресії кінця 1920-х рр. і тому вони повинні відповісти за все [22]. 

Тому, розпочавши війну нацисти одним з її завдань вважали 

кардинальне вирішення «єврейського питання» і вони активно готували 

для цього німецьке суспільство. Тому захопивши Польщу, інші 

європейські країни нацисти розпочали його вирішення. Вступивши на 

територію України, Білорусії, де проживала значна кількість євреїв, 

німецькі офіцери і солдати були вже готові, без наказу вищого 

командування, винищувати євреїв. Показовим щодо цього є вступ 

гітлерівських військ до Бердичева. Свідки згадували, що з кузовів 

машин, які в’їжджали до міста, солдати вигукували: «Juden kaput!» 

(«Євреям кінець!») [18]. Це вказує на те, що окупанти знали про 

«особливий склад населення» міста, в якому значну частку становили 

євреї. Так, згідно перепису 1939 р., тут мешкало 62014 осіб, з них 

більше 37 % євреїв (23266 осіб) [Підраховано за: 18; 16]. 

Після захоплення міста, гітлерівці почали, як вони самі говорили,  

«жартувати» з бердичівськими євреями. Приклади таких «жартів» 

детально описав В. Гроссман [6], тому я не буду оповідати ці факти. 

Вони жахливі. Показовим є те, що ці «жарти» робилися з власної 

ініціативи офіцерів, солдатів вермахту і місцевих поліцаїв. Але вони 

стали можливими лише тому, що вони відчували свою повну 

безкарність. Ці злочини стимулювала й своєрідна «магія Бердичева», 

адже нацисти вважали його «найбільш єврейським містом України» і 

не лише України, «єврейською столицею». Як тут не «відзначитися» у 

вирішені «єврейського питання». 

Потрібно зазначити, що знущання над євреями було 

повсякчасними і повсюдними. Зокрема, при зустрічі з німцем єврей 

повинен був знімати шапку. Тих хто не виконував цю вимогу тут же 

нещадно били, змушували повзати на животі по землі, чоловікам 

похилого віку відрізали бороди [6]. 
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Визначаючи шляхи вирішення «єврейського питання», нацисти 

спочатку планували організувати нищення євреїв через «стихійний 

вибух антисемітизму» місцевого населення і представити вбивства 

євреїв як «праведний гнів пригноблених народів проти …єврейських 

панів». На виконання цього плану командири айнзацгруп отримали 

наказ створювати видимість «місцевої стихії» [25, с. 138]. Щоб 

налаштувати християнське населення проти євреїв, окупанти друкували 

провокаційні листівки, якими обклеювали все у людних місцях, статті в 

україномовних газетах, які друкувалися на окупованих територіях. На 

їхніх перших шпальтах  розміщувались статті на кшталт –  «Жидівство 

і більшовизм», «Більшовизм ― це жидівське явище» [5], «Винні жиди» 

[26]. Для цієї мети використовувались радіостанції, кіномережа, 

фотовиставки [24]. Цей ідеологічний тиск підкріплювався погрозами 

розстрілу за переховування і надання допомоги євреям, які втекли від 

нацистів. Про це місцевим мешканцям повідомляли розклеєні «на 

кожному стовпі» оголошення. Разом з тим, за кожного виданого 

гітлерівцям єврея була обіцяна винагорода. Як згадують сучасники тих 

подій винагорода була значною. Так, у селах Бердичівського району за 

донос про переховування єврея місцевими мешканцями окупаційна 

влада обіцяла корову [17, с. 8-9]. За виданих євреїв нацисти також 

платили сірниками, сіллю, цукром, пальним та віддавали одяг і взуття 

жертв. 

Іншою вагомою причиною видачі біглих євреїв був страх перед 

покаранням. Нацисти вбивали не лише тих, хто безпосередньо 

переховував євреїв, а й знищували цілі сім’ї та, навіть, населені пункти 

де знаходили біглих євреїв. Тому люди часто видавали їхні схованки 

або писали доноси на своїх сусідів, які допомагали євреям. Звісно, були 

й такі, що доносили на євреїв через власні ідеологічні переконання, але 

таких було не багато [11]. Усе це значно зменшувало природне бажання 

людей допомогти тим, хто потрапив у біду. Все ж, були й ті хто свідомо 

йшов на смертельний ризик і надавав допомогу євреям, яким вдалося 

втекти від нацистів. 

Якщо у Західній Україні стимулювання єврейських погромів 

місцевим населенням дало певний результат, то в Бердичеві цього не 

було. Зафіксовані лише поодинокі випадки, коли населення нападало 

на своїх єврейських сусідів з «міркувань економічної вигоди», а не з 

ідеологічних переконань [11]. 
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Таким чином, надія на те, щоб вирішити «єврейське питання» 

руками місцевого населення себе не виправдала. Воно не хотіло брати 

участь у цій кривавій бійні. Тоді за справу взялися спеціальні 

айнзацгрупи СС. Їхню ідеологію, розкрив командир айнзацгрупи, що 

знищувала євреїв на окупованих територіях України і Білорусі, 

Б. Мюллер, який під час одного з перших масових розстрілів 

радянських євреїв, піднявши  дворічне єврейське дитя, сказав: «Ти 

маєш померти, щоб ми могли жити» [25, с. 135]. 

Айнзацгрупи рухалися слідом за передовими підрозділами 

вермахту і мали разом зі спецпідрозділами СС, поліції,  встановлювати 

на окупованих територіях «новий порядок», складовою частиною якого 

було «остаточне вирішення єврейського питання». За цією схемою 

наприкінці липня до Бердичева увійшли «зондеркоманда 4а» і 

батальйон дивізії СС «Вікінг». «Жарти» закінчилися. Очевидці 

згадують, що саме ці підрозділи здійснили наприкінці липня 1941 р. 

перші масові розстріляли бердичівських євреїв, вбивши 998 осіб [20]. 

На початку серпня нацисти вирішили створити в Бердичеві 

єврейське гетто, куди вони планували зігнати усіх євреїв міста. Місцем 

його розташування мала стати найубогіша територія міського «базару» 

та навколишніх вулиць від «базару» до річки Гнилоп’ять. Проте це 

гетто мало свою особливість. Тут німці не стали створювати юденрат 

(орган єврейського самоврядування) і єврейську поліцію, як це було в 

Польщі та Західній Україні [24]. Це пояснюється тим, що нацисти не 

розглядали Бердичівське гетто як тривале утворення, а з самого 

початку планували у короткий термін знищити євреїв міста. 

6 серпня 1941 р. Бердичів відвідав А. Гітлер, який зустрівся тут зі 

своїм союзником І. Антонеску. Напевно на честь перебування Гітлера у 

місті нацисти 7 серпня 1941 р. розпочали масове виселення євреїв до 

гетто [18]. Цьому передувала «зловісна процедура» «реєстрації», про 

необхідність якої повідомлялося спеціальними оголошеннями в 

публічних місцях [3]. 

Для того щоб зібратися євреям відвели одну добу, але досить 

часто окупанти не дотримувалися цього терміну, скорочуючи його до 

2-3 годин. З майна євреям дозволили брати лише одяг, білизну, цінні 

речі. Коли люди виходили зі своїх помешкань, то поліцаї забивали 

двері домівок дошками. Однак, слідом приходили німецькі солдати, 

розбивали двері і забирали все, що їм приглянулося, все інше били, 

ламали і викидали на вулицю. За ними до грабежів долучалися 
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поліцейські та деякі місцеві мешканці. Ось як описав їхню поведінку В. 

Гроссман: знаходилися «темні, злочинні люди, що одержували 

матеріальні вигоди з великого нещастя, жадібні до наживи, готові 

збагатитися за рахунок жертв німців. Поліцейські, члени їхніх сімей, 

коханки німецьких солдатів, інші темні люди кинулися в спорожнілі 

квартири грабувати. На очах живих мерців тягли вони сукні, подушки, 

перини...» [6]. 

Єврейське населення Бердичева масово рухалося у напрямку 

центру міста, тягнучи за собою свої нехитрі пожитки у вузлах, несучи 

на руках малих дітей і немічних старих. У гетто їх заселяли у старі 

халупи по 5-6 сімей у кожну, декілька десятків чоловік у кожній 

кімнаті. Основна маса євреїв була зібрана в гетто до 22 серпня [1]. 

Умови проживання там були жахливими. Як згадував учасник подій 

М. Вайншельбойм, який дивом врятувався: «кожен там був наданий 

сам собі. Ніхто про нас не піклувався, кожен жив сам по собі, хто як 

міг» [18]. Тому усі страждали від дефіциту їжі і води. Німці наказували 

євреям у ґетто носити ідентифікаційні знаки або нарукавні пов’язки. 

Вони також виганяли багатьох євреїв на примусові роботи. Але це були 

лише квіточки у порівнянні з тим, що чекало євреїв гетто попереду [4]. 

25 серпня, до Бердичева прибув штаб обергрупенфюрера СС і 

генерала поліції «Росія-Південь» Ф. Єккельна. З цього часу 

розпочинається підготовка до масових страт бердичівських євреїв. Їм 

передувало кілька «невеликих акцій», які проводила штабна рота 

Ф. Єккельна. Так, уже 25 серпня її солдати розстріляли 546 євреїв [18]. 

Як відомо німці дуже педантичні і тому з перших тижнів окупації 

стали готуватись до перепису населення. Для цього були підготовлені 

спеціальні опитувальні листи. Проте бердичівська міська влада 

знищила їх і 29 серпня прийняла рішення «31 серпня 1941 р. з 8 години 

ранку до 6 години вечора провести реєстрацію всього населення 

м. Бердичева, крім жидів» [19]. Це свідчило про те, що доля 

бердичівських євреїв була уже вирішена й окупаційна влада не 

розглядала їх своїми підлеглими. Результати реєстрації показали, що в 

місті та районі в той час зареєструвалося 47 756 осіб. З них лише 46 

євреїв [8, арк. 128]. Тобто, євреї в Бердичеві де-факто ще були, а де-юре 

― уже не було. Цю колізію нацисти стали активно виправляти. 

Першим кроком на шляху масового нищення бердичівських євреїв став 

розстріл 1500 молодих чоловіків, яких відібрали в гетто, буцім то для 

збору врожаю. Їх усіх розстріляли біля с. Хажин. На думку 
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С. Єлісаветського, «…це була перша ланка в ланцюзі заздалегідь 

продуманих заходів щодо вбивства бердичівських євреїв. Ця страта 

вилучила з гетто всіх здатних до спротиву молодих людей. В гетто 

залишилися, головним чином старі, жінки, школярі, школярки, 

немовлята. Так німці забезпечили собі повну безкарність при 

проведенні загальної масової страти» [12]. Цікаво, що штаб 

Ф. Єккельна намагався пояснити цю акцію антинімецькими діями 

євреїв Бердичівського гетто. Так, в Берлін було направлено донесення 

про те, що «1 і 2 вересня 1941 р. євреями бердичівського гетто були 

поширені листівки і зроблені підбурювальні написи проти Німеччини і 

фюрера». Так як злочинців не знайшли було прийнято рішення про 

страту єврейської молоді [12]. 

5 вересня 1941 р. розпочинаються масові страти євреїв 

Бердичівського гетто. Зранку цього дня карателі почали звозити з 

Бердичева до Хажина вантажівками та гнати пішки великі партії 

чоловіків і жінок єврейської національності. На місці страти у них 

відбирали одяг і цінності. Потім їх партіями по 10-15 осіб підводили до 

ям та вбивали. Дітей і хворих кидали до них живими. Всього ж 

впродовж цього дня окупанти стратили 10 656 осіб [18]. За свідченнями 

очевидців, мешканців с. Хажин, наступного дня після розстрілу на його 

місці утворилося «озеро крові». Дослідження, що було проведене після 

визволення Бердичівщини від нацистів свідчить, що людей тут 

розстрілювали впритул над ямою. Деякі з них були закопані живими 

так, як не було виявлено слідів від куль [9, арк. 55]. 

З цього часу нацисти розпочинають підготовку до повного 

знищення Бердичівського гетто. Для підсилення каральних підрозділів 

14 вересня 1941 р. до міста прибула спеціальна зондеркоманда 

айнзацгруппи "С", була мобілізована вся місцева поліція. Час «Ч» 

наступив у ніч з 14 на 15 вересня. Район гетто був оточений військами і 

поліцією. Починаючи з 4 години ранку карателі почали гнати євреїв до 

с. Радянське. Усі ті жахи які відбувалися при цьому детально описані 

В. Гроссманом [6]. Страти відбувалися між селом Радянським і 

хутором Шльомарка. Тут нацисти знищили більше 18 тис. осіб [9, арк. 

1, 5]. Разом із бердичівськими євреями тут розстрілювали також євреїв 

привезених з Янушполя, Андрушівки, Ружина та інших населених 

пунктів Житомирщини [15]. «Технологія» була ідентична 

«хажинській». Євреїв з гетто гнали колонами в район страти, а хворих, 

недужих, малих дітей ― звозили армійськими вантажівками. Тут 
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завчасно були вириті військовополоненими 10 величезних ям. Біля них 

євреї, а їх гнали партіями по 30-50 осіб, віддавали всі цінності й гроші 

офіцерові. Потім їх розстрілювали. Хворих, немічних і дітей кидали до 

ям живими. Щоб заглушити крики та плач приречених, над місцем 

розстрілу весь день кружляли чотири німецькі літаки. Мешканці села 

Радянське і хутора Шльомарка згадували, що з ям, куди скидали трупи, 

що були засипані тонким шаром землі, ще на другий день чувся стогін, 

земля ворушилася і вся була просякнута кров’ю [9, арк. 56]. Цю масову 

страту здійснили штабна рота обергрупенфюрера СС Ф. Єккельна, 45-й 

резервний поліційний батальйон і місцева поліція. Врятуватись від 

розстрілу вдалося лише одиницям [12]. 

Бердичівська трагедія вересня 1941 року стала першим масовим 

геноцидом єврейського населення, здійсненим гітлерівцями в Європі і 

Радянському Союзі (наступним став Бабин Яр). Напевно саме тому 

2 жовтня 1941 р. до Бердичева прилетів рейхсфюрер СС Г. Гімлер. Він 

разом із Ф. Єккельном відвідав місця розстрілів [18] і, напевно, був 

задоволений від побаченого і почутого. 

Потрібно зазначити, що на цьому страти євреїв не припинилися, 

хоча й не були такими масовими. Але не через те, що змінилося 

ставлення до євреїв, а через те, що основна маса бердичівських євреїв 

уже була страчена. Наприкінці жовтня нацисти й поліцаї провели в 

Бердичеві й околицях облаву на євреїв, яким вдалося уникнути страт. У 

результаті майже 2 тис. євреїв були схоплені і, разом з відібраними 

раніше фахівцями, ув’язнені у підземеллях історико-культурного 

заповідника (колишній монастир ордена босих кармелітів). 3 листопада 

(за іншими даними, 29-30 жовтня) з них були відібрані 150 фахівців, а 

решта, партіями по 150 осіб. вивезені на машинах в район хутора 

Сокуліно і там розстріляні. Перед розстрілом їх примусили роздягатися 

догола, голих скидали у вириті військовополоненими ями і там 

розстрілювали з автоматів. Цими подіями була підведена риска під 

існуванням Бердичівського гетто, що знаходилося в районі Яток. 

Відібраних євреїв-спеціалістів перевели в новостворене гетто на 

Червоній горі. Звідти їх щоденно зганяли на роботу в різні райони міста 

[1]. 

На початку 1942 р. нацистська влада знову актуалізувала 

«єврейське питання». 25 лютого, гебітскомісар Бердичівського округу 

Шмідт видав наказ, згідно з яким усі євреї, що ховались ще від 

окупаційної влади у Бердичеві, повинні були в недільний термін 
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переселитися в гетто на Червоній горі. В наказі наголошувалося, що 

кожен єврей, якого виявлять після 2 березня по за межами гетто, буде 

розстріляний. Після оприлюднення наказу всі євреї, що ще залишились 

живими, були зібрані в новому гетто. 15 червня 1942 р., переважна 

більшість мешканців цього гетто теж була страчена і воно перестало 

існувати. 60 євреїв-спеціалістів (кравці, шевці, монтери, мулярі), які 

залишилися живими, були переведені до міської тюрми й 

обслуговували співробітників гестапо та української поліції. Їх 

розстріляли під час першого наступу Червоної Армії на Житомир у 

листопаді 1943 р. [20]. 27 квітня 1943 р. були розстріляні єврейки, які 

проживали у Бердичеві й були одружені з не євреями, а також діти, 

народжені від змішаних шлюбів. Їх виявилось близько 70 осіб [6]. 

Аналіз джерел свідчить, що нацисти не зупинилися на фізичній 

ліквідації євреїв. Їм потрібно було знищити їх як етнорелігійну і 

соціокультурну спільноту і навіть пам'ять про них. Для цього були 

закриті і частково зруйновані всі синагоги Бердичева (Білопольську, 

Загребельну, Немирівську, Новоміську і Староміську, Хоральну). Цими 

подіями фактично закінчується повне фізичне винищення євреїв 

Бердичева, вціліло не більше двох десятків осіб [1]. 

Усі ці злодіяння відбувалися за прямими наказами вищого 

керівництва нацистської Німеччини. Безпосередніми виконавцями були 

спеціальні підрозділи СС, вермахту, німецькі поліційні батальйони. 

Допомогала їм місцева поліція, яка формувалася нацистами з 

військовополонених і місцевих мешканців [27]. 

Проте на цьому «Бердичівська трагедія» не закінчилася, а набула 

інших форм, змінивши фізичне нищення євреїв на нищення пам’яті про 

них. Це почалося зразу ж після звільнення Бердичівщини. У лютому 

1941 р. на території міста і району почали працювати фахівці 

Надзвичайної державної комісії по розслідуванню злодіянь німецько-

фашистських загарбників. Вони виявили на території регіону більше 12 

місць масових захоронень. У документах комісії відзначається, що в 

них «знайшли вічний спокій» близько 30 тисяч мирних громадян СРСР 

[10, арк. 72]. Як ми бачимо, члени цієї комісії не заморочувалися 

національністю цих жертв. Фактично замовчуючи, що в основному це 

були євреї. Така практика продовжувалася і в наступні роки. Навіть, 

якщо на місцях масових страт євреїв встановлювали пам’ятні знаки то 

на них робився напис, що тут поховані «мирні радянські громадяни», 

«жертви фашизму». Але і таких пам’ятних знаків було одиниці. Більш 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0
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того, влада відкрито забороняла збиратися євреям у цих місцях у дні 

пам’яті (дні розстрілів та вбивств). Таким чином, як зазначає 

А. Подольський, «тоталітарна влада фактично руйнувала колективну 

пам'ять євреїв України про трагедію Голокосту, переводила її на 

приховане, буквально підпільне існування» [23]. 

З набуттям Україною незалежності ситуація почала змінюватися. 

Завдяки ініціативі громадських діячів, міжнародних фондів питання 

Голокосту міцно увійшло в суспільний і науковий контент. Проте одне 

з важливих питань «Бердичівської трагедії» залишається відкритим, а 

саме ― скільки ж євреїв загинуло на Бердичівщині. Одним із перших, 

хто намагався дати на нього відповідь був Ілля Еренбург. У збірнику 

«Народоубийцы», який він редагував, ми знаходимо інформацію, що у 

період окупації нацисти знищили близько 30-ти тисяч євреїв Бердичева. 

[13, с. 38]. На початку 90-х рр. ця цифра перекочувала до багатьох 

публікацій. На нашу думку, вона дещо завищена. Більш точними є дані 

С. Єлісаветського, який вважає, що «число жертв Голокосту в 

Бердичеві не перевищувала 23850 осіб [21]. Відштовхуючись від цих 

даних хочу висловити й свої міркування. Вони базуються на таких 

даних: напередодні війни в місті мешкало 23226 євреїв; частина з них, 

хоч і незначна, покинула місто перед його окупацією; інформації про 

те, що в місто прибула значна кількість євреїв з інших населених 

пунктів України, як це було в Кам’янці-Подільському, не виявлено. 

Проте можемо припустити, що все ж певна кількість євреїв прибула до 

міста з навколишніх містечок і сіл. Таким чином, у період окупації в 

місті могло перебувати до 26-ти тис. євреїв і реальних жертв 

єврейських страт у Бердичеві могло бути до 26 тис. осіб.  

Як не дивно, навіть сьогодні, страти євреїв Бердичева часто не 

попадають в офіційний перелік місць масових страт євреїв в Україні. 

Заходимо на сайт Українського інституту національної пам’яті, на 

сторінку, що присвячена Міжнародному дню пам’яті жертв голокосту 

(27 січня) і читаємо, що місцями найбільших масових страт євреїв в 

Україні були: Бабин Яр (Київ), Богданівка Одеської області, 

Дрогобицький Яр (Харків), Кам’янець-Подільський, Дальник Одеської 

області, урочище Сосонки біля Рівного [7]. А де ж Бердичів? На нашу 

думку це ще одна особливість «Бердичівської трагедії». 
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УДК 908 

СКАВРОНСЬКИЙ П.С. 

(м. Бердичів, Житомирська обл.) 

 

ЛІТЕРАТУРА ТА ІНШІ ПИСЕМНІ ДЖЕРЕЛА ЗНАНЬ ПРО 

ПОДІЇ ГОЛОКОСТУ В БЕРДИЧЕВІ 

 

Анотація: В статті дано коротку інформаційну 

характеристику основної літератури та інших джерел наших знань 

про Бердичівську трагедію єврейського народу під час другої світової 

війни. Історіографічна та джерелознавча база охарактеризована в 

хронологічному порядку від часу її створення та формування. 

Ключові слова: Бердичів, війна, Голокост, Гроссман, євреї, 

могили, пам’ять, розстріли.  

Виклад основного матеріалу: Одним з перших, хто описав 

події, які відбувались в Бердичеві під час нацистської окупації, був 

радянський письменник Василь Гроссман. Під час Другої світової 

війни, влітку 1941 р., він був мобілізований до лав Радянської Армії. З 

серпня 1941 р. по серпень 1945 р. служив військовим кореспондентом 

газети «Красная звезда». За участь у Сталінградській битві, в тому 

числі в боях на передовій лінії оборони, його було нагороджено 

орденом Червоного Прапора. Під час нацистсько-німецької окупації 

Бердичева мати письменника Катерина Савеліївна була переселена в 

гетто і 15 вересня 1941 р. розстріляна біля села Романівка в ході однієї з 

акцій масового знищення єврейського населення. В.С. Гроссман був 

серед перших військових кореспондентів, які в січні 1944 р. прибули у 

визволений від нацистів Бердичів, і, опитавши свідків, першим написав 

нарис про масове знищення єврейського населення «Вбивство євреїв в 

Бердичеві» [10]. 

Цей нарис і на сьогоднішній день залишається основним 

документальним свідченням про події Голокосту в Бердичеві 1941-1944 

рр. і тому оминути його текст в даній статті було б, на наш погляд, не 

зовсім правильним. Так, в нарисі відзначено, що «В Бердичеві до війни 

проживало 30 тисяч євреїв — половина всього населення міста … саме 

Бердичів вважався найбільш єврейським містом на Україні. Ще до 

революції антисеміти і чорносотенці називали його «єврейською 

столицею». Єврейське населення жило дружно с російським, 
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українським і польським населенням міста та навколишніх сіл. За весь 

час існування міста в ньому не було ніяких національних ексцесів. 

Єврейське населення працювало на заводах: одному з 

найкрупніших в Радянському Союзі шкіряному заводі ім. Ілліча, на 

машинобудівному заводі «Прогрес», Бердичівському цукровому заводі, 

на десятках и сотнях шкіряних, шевських, шапочних, металообробних 

підприємств, на картонажних фабриках і майстернях. Ще до революції 

бердичівські майстри м’яких черевиків ― «чув’яків» ― користувались 

великою славою…Також широко відомими були майстри по 

виготовленню кольорового паперу. Тисячі бердичівських євреїв 

працювали мулярами, пічниками, теслярами, ювелірами, 

годинникарями, оптиками, пекарями, перукарями, носильниками на 

вокзалі, склярами, монтерами, слюсарями, водопровідниками, 

вантажниками і т. д. 

В місті  була численна єврейська інтелігенція: десятки 

досвідчених лікарів ― терапевтів, хірургів, спеціалістів по дитячих 

хворобах, акушерів, стоматологів; були бактеріологи, хіміки, провізори, 

інженери, техніки, бухгалтери, викладачі численних технікумів, 

середніх шкіл, були вчителі іноземних мов та музики, вихователі, які 

працювали в дитячих яслах, садах, на дитячих майданчиках. 

Німці появились в Бердичеві несподівано; до міста прорвались 

німецькі танкові війська. Лише третя частина єврейського населення 

встигла евакуюватись. Німці увійшли в місто в понеділок 7 липня 1941 

р. Солдати кричали з машин «Юден капут!», розмахували руками і 

сміялись. Адже вони знали, що в місті залишилося майже все єврейське 

населення. 

Перш за все на єврейське населення була накладена контрибуція. 

Військовий комендант вимагав представити протягом 3 днів 15 пар 

хромових чобіт, 6 перських килимів і сто тисяч карбованців (судячи по 

незначності цієї контрибуції, вона була актом особистого грабування зі 

сторони коменданта). При зустрічі з німцем євреї зобов’язані були 

знімати шапку. Той, хто не виконував цю вимогу, підлягав побиттю, 

його заставляли повзати на животі по тротуару, збирати руками сміття, 

нечистоти з бруківки, старим різали бороди ...  

… Німецькі солдати вигнали з квартир групу жителів Глинищ, 

Великої Житомирської, Штейновської вулиць ― усі ці вулиці 

прилягають до Житомирського шосе, на якому розташований шкіряний 

завод. Людей привели до дубильного цеху заводу і примусили стрибати 
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у величезні ями, заповнені їдким дубильним екстрактом. Тих, хто 

пручався, тут же пристрілювали і їх тіла також кидали в ями. Німці, які 

брали участь у цій екзекуції, називали її жартом: вони, мовляв, дубили 

єврейську «шкіру». 

Така ж «жартівлива» екзекуція була проведена в Старому місті  

частині Бердичева між Житомирським шосе та річкою Гнилоп’ять. 

Німці наказали старикам одягтися в талес і тфілін та влаштувати 

богослужіння в старій синагозі: «Молити бога простити гріхи, здійснені 

проти німців». Двері синагоги замкнули і приміщення підпалили.  

Третю «жартівливу» екзекуцію німці провели біля млина. Вони 

схопили декілька десятків жінок, наказали їм роздягнутися і оголосили, 

що тим, хто перепливе Гнилоп’ять, буде подароване життя. Річка біля 

млина, перегороджена кам’яною греблею ― дуже широка. Більшість 

жінок потонуло, не допливши до протилежного берега. А тих, хто 

переплив на західний берег, примусили пливти в зворотному напрямі. 

Німці забавлялися цим видовищем, спостерігаючи, як потопаючі, 

гублячи сили, ідуть на дно, до тих пір, поки не потонули всі жінки. 

Населення думало, що знущання і вбивства в перші дні 

відбувались не за наказом, і намагалось звертатись з скаргами до 

німецького керівництва, просити допомоги проти самочинних розправ 

... 

… Вони приходили в міське управління, до військового 

коменданта. Представники німецької влади з лайкою і насмішками 

проганяли скаржників ... 

… Так продовжувалось 50 днів. 

26 серпня німецька влада почала підготовку загальної «акції». По 

місту були розклеєні оголошення, які пропонували усім євреям 

переселитись в гетто, що організовувалось в районі Яток ― міського 

базару. Переселенцям заборонялось брати з собою меблі. 

Ятки ― це самий бідний район міста, вздовж немощених вулиць 

з вічними, непересихаючими калюжами. Там стоять ветхі халупки, 

одноповерхові будинки, старі ― з цегли, що осипається ― будівлі, в 

дворах росте бур’ян, валяється сміття, кучі мотлоху, гною. 

Три дні тривало переселення. Люди, навантажені вузлами, 

чемоданами, повільно рухались з Білопільської, Махнівської, Грецької, 

Пушкінської, з Великої та Малої Юридики, з Семенівської, 

Данилівської вулиць. Підлітки і діти підтримували немічних старих і 

хворих. Паралізованих, безногих несли на ковдрах і носилках. 
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Зустрічний потік рухався із Загребельного району міста, який 

розташовувався на протилежному боці річки Гнилоп’яті. 

Людей поселили по п’ять-шість сімей в кімнату. В маленьких 

халупках скупчилося по багато десятків людей ― матері з грудними 

дітьми, лежачі хворі, сліпі люди похилого віку. Комірки-кімнати були 

завалені домашніми речами, перинами, подушками, посудом. 

Були оголошені закони гетто. Людям заборонялось, під страхом 

суворого покарання, виходити за межі гетто. Купувати продукти на 

базарі можна було лише після шести годин, тобто тоді, коли базар 

пустів і ніяких продуктів вже не було. 

Ніхто із переселених в гетто, проте, не думав, що це переселення 

є лише першим кроком до зарання розробленого в усіх деталях 

убивства двадцяти тисяч євреїв, які залишились в Бердичеві ... 

Але в цей час полонені, пригнані німцями з Лисої гори, на полі, 

поблизу аеродрому, там, де закінчується Бродська вулиця і починається 

брукована дорога, яка веде в село Романівку, почали копати п’ять 

глибоких ровів. 

4 вересня, через тиждень після організації гетто, німці і зрадники-

поліцейські запропонували 1500 молодим людям відправитись на 

сільськогосподарські роботи. Молодь зібрала вузлики продуктів, хліб, і, 

попрощавшись з рідними, відправились в дорогу. В цей же день усі 

вони були розстріляні між Лисою Горою і селом Хажин. Палачі уміло 

підготували страту, настільки тонко, що ніхто із приречених, до самих 

останніх хвилин, не підозрював про те, що готується убивство. Їм 

детально пояснили, де вони будуть працювати, як їх поділять на групи, 

коли і де їм видадуть лопати та інші знаряддя праці. Їм навіть 

натякнули, що по закінченню робіт кожному буде дозволено взяти 

трохи картоплі для людей похилого віку, які залишились в гетто … 

… Цей розстріл молоді був першою ланкою у ланцюзі наперед 

продуманих заходів по вбивству бердичівських євреїв. Ця страта 

забрала з гетто майже усіх здатних до спротиву молодих людей. В 

Ятках залишились, головним чином, люди похилого віку, жінки, 

школярі, школярки, немовлята. Так німці забезпечили собі повну 

безнаказанність при проведенні загальної масової страти. 

Підготовка до «акції» закінчилась. Ями в кінці Бродської вулиці 

викопані. Німецький комендант познайомив голову міської управи 

Редера і начальника поліції ― зрадника Королюка з планом операції. 

Ці особи ― Редер і Королюк ― брали активну участь в організації і 
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здійсненні страти. Чотирнадцятого вересня в Бердичів прибули частини 

есесівського полку, була мобілізована і вся міська поліція. В ніч з 14 на 

15 вересня район гетто був оточений військами. О четвертій годині 

ранку, за сигналом, есесівці і поліцейські почали вриватись в квартири, 

підіймати людей, виганяти їх на базарну площу. 

Багатьох із тих, хто не міг йти ― дряхлих старих людей і калік, 

палачі вбивали тут же в будинках. Страшні крики жінок, плач дітей, 

розбудили все місто. На самих віддалених вулицях люди просинались, 

зі страхом прислухались в стогони тисяч людей, які зливались в один 

потрясаючий душу звук. 

Незабаром базарна площа заповнилась. На невеликому горбику 

стояли Редер і Королюк, оточені охороною. До них партіями підводили 

людей, і вони відбирали з кожної партії 2-3 особи відомих спеціалістів. 

Відібраних відводили в сторону, на ту частину площі, яка прилягала до 

Великої Житомирської вулиці. 

Приречених шикували в колони і під посиленою охороною 

есесівців гнали через Старе місто по Бродській вулиці, в напрямку до 

аеродрому. Перш ніж шикувати людей в колони, есесівці та поліцейські 

вимагали, щоб приречені клали на землю дорогоцінності і документи. 

Земля в тому місці, де стояли Редер і Королюк, стала білою від 

паперу: посвідчень, паспортів, довідок, профспілкових квитків. 

Відібрані були 400 осіб  — серед них … відомі своєю 

майстерністю кравці, швеці, слюсарі, декілька перукарів. Відібраним 

спеціалістам дозволили взяти з собою сім’ї. Багато із них не змогли 

відшукати у величезній юрбі жінок та дітей, які там загубились. За 

свідченням очевидців, тут відбувались неймовірні сцени: люди, 

намагаючись перекричати збожеволівший натовп, викрикували імена 

своїх жінок і дітей, а сотні приречених матерів протягували до них 

своїх синів і дочок, молили признати їх своїми і цим спасти від смерті 

... 

… Одночасно з пішими колонами по Бродській вулиці рухались 

грузовики: в них везли немічних старих людей, малих дітей, усіх тих, 

хто не міг пройти пішки тих чотири кілометри, які відділяли Ятки від 

місця страти. Картина цього руху тисячних натовпів жінок, дітей, 

старих людей на страту була настільки жахливою, що і понині 

очевидці, розповідаючи і згадуючи про це, бліднуть і плачуть. Дружина 

священика Гуріна, яка жила з чоловіком в будинку, розташованому на 

тій вулиці, по якій гнали на страту, побачивши ці тисячі жінок і дітей, 
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які волали про допомогу, упізнавши серед них десятки знайомих, 

втратила розум і на протязі декількох місяців перебувала в стані 

душевного потрясіння. 

В той же час знаходились темні злочинні люди, які отримували 

матеріальні вигоди із великого нещастя, жадні до наживи, готові 

збагатитись за рахунок невинних жертв. Поліцейські, члени їх сімей, 

коханки німецьких солдат кидались в опустілі квартири грабувати. На 

очах ще живих мерців таскали вони сукні, подушки, перини; деякі 

проходили крізь оточення і знімали хустки, в’язані шерстяні кофтинки 

з жінок і дівчат, які чекали страти. А в цей час голова колони підійшла 

до аеродрому. Напівп’яні есесівці підвели першу партію в 40 осіб к 

краю ями. Роздались перші автоматні черги. Місце страти було 

влаштоване в 50-60 метрах від дороги, по якій вели приречених. Тисячі 

очей бачили, як падають убиті старі люди і діти, потім нові партії гнали 

до аеродромних ангарів, там і чекали вони своєї черги і знову, вже для 

прийняття власне смерті, йшли до місця страти. 

Від аеродромних ангарів до ям вели групами по 40 осіб. Треба 

було пройти біля 800 метрів по нерівному з купинами полю. Поки 

есесівці убивали одну партію, друга вже, знявши верхній одяг, чекала 

своєї черги в декількох десятках метрів від ям, а третю партію 

виводили в цей час із-за ангарів. 

Хоча переважна кількість убитих в цей день євреїв були зовсім 

немічними старими людьми, дітьми, жінками з немовлятами на руках, 

есесівці, одначе, боялись їх спротиву. Вбивство було організовано 

таким чином, що на самому місці страти було більше палачів з 

автоматами, ніж беззбройних жертв. 

Весь день продовжувалось це чудовищне вбивство невинних і 

безпомічних, весь день лилась кров. Ями були повними крові, 

глинистий ґрунт не всмоктував її, кров виступала за краї, величезними 

калюжами стояла на землі, текла струмками, накопичувалась в 

низинних місцях. Поранені, падаючи в ями, гинули не від пострілів 

есесівців, а захлинувшись, тонули в крові, яка наповнювала ями. 

Чоботи палачів промокли від крові. Жертви підходили до могили по 

крові. Весь день божевільні крики знову і знову страчених лунали в 

повітрі. Селяни навколишніх хуторів тікали з своїх будинків, щоб не 

чути криків страждань, яких не може витримати людське серце. Весь 

день люди, які нескінченою колоною проходили мимо місця страти, 

бачили своїх матерів, дітей вже стоячими на краю ями, до якої доля 
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обіцяла їм підійти через годину чи дві. І весь день повітря потрясали 

слова прощання ... 

… Страшні крики лунали в повітрі: викрикувались рідні імена, 

роздавались останні настанови ... 

… В цей день, 15 вересня 1941 року, на полі, поблизу 

бердичівського аеродрому, були убиті дванадцять тисяч осіб. 

Переважна більшість убитих — це жінки, дівчата, діти, особи 

престарілого віку. 

Усі п’ять ям були повними до країв, — довелось насипати поверх 

розстріляних  горби землі, щоб прикрити тіла. Земля ворушилась, 

судорожно дихала. Вночі багато із недобитих виповзли з-під могильних 

горбів. Свіже повітря проникло через розворушену землю у верхній 

шар лежачих в землі і надало сили тим, хто був лише поранений, в кого 

серце ще продовжувало битись, повернув свідомість лежачим без 

свідомості. Вони розповзались по полю, інстинктивно стараючись 

відповзти подальше від ям; більшість із них, гублячи сили, стікаючи 

кров’ю, вмирали тут же на полі, в декількох десятках сажнів від місця 

страти. 

Селяни, які вранці їхали із Романівки в місто, побачили: все поле 

покрите мертвими. Вранці німці і поліція прибрали тіла, добили тих, 

хто ще дихав, і знову закопали їх.   

Тричі за короткий час земля над могилами розкривалась, 

здіймалась з середини, і кривава рідина виступала через краї ям, 

розливалась по полю. Тричі зганяли німці селян, заставляючи їх 

навалювати нові кучі землі над величезними могилами … 

… Після цього  масового розстрілу євреї, які втекли з міста в 

села, і жителі навколишніх містечок, де відбувалось в цей час 

поголовне винищення єврейського населення, прийшли спасатись в 

опустіле гетто. Хтось переконував їх, що тут, на спеціально відведених 

для євреїв вулицях, вони уникнуть смерті. Але незабаром знову сюди 

прийшли німці і поліцаї, і почались нові криваві безчинства. 

Маленьким дітям розбивали голови об каміння бруківки, жінкам 

обрізали груди … 

… В двадцятих числах жовтня 1941 року почались облави на тих, 

хто таємно проживав в заборонених для євреїв районах міста. В цих 

облавах брали участь не лише німці, але й поліцаї, їм допомагали 

добровольці-чорносотенці. До 3 листопада в древній монастир монахів 

ордену Босих кармелітів, який стояв над обривистим берегом річки і 
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був оточений високою і товстою кріпосною стіною, були зігнані 2000 

осіб. Сюди ж були приведені ті 400 осіб спеціалістів зі своїми сім’ями, 

яких Редер и Королюк відібрали під час розстрілу 15 вересня 1941 

року. 3 листопада зігнаним в монастир людям було запропоновано 

скласти на підлогу, на спеціально накреслений круг, усі дорогоцінності 

і гроші, які вони мали при собі. Німецький офіцер оголосив, що тих, 

хто приховав цінності не розстріляють, а вони будуть заживо закопані в 

землю. 

Після цього стали виводити партіями по 150 осіб на розстріл. 

Людей шикували парами і вантажили на машини. Спочатку були 

виведені чоловіки, біля 800 осіб, потім жінки і діти. Деякі ув’язнені в 

монастир, після страшних побоїв, мук, голоду і спраги, після чотирьох 

місяців німецького катування, після втрати близьких, були настільки 

душевно вбиті, що йшли на смерть, як на рятунок. Люди ставали в 

смертну чергу, не намагаючись на лишню годину чи дві відстрочити 

мить смерті … 

… В цей день були розстріляні 2000 осіб … … Цей розстріл був 

здійснений за містом, в районі радгоспу Сокулино. 

При новому розстрілі знову були відібрані вже у самих ям 150 

кращих ремісників-спеціалістів. 

Їх поселили в таборі на Лисій горі. Поступово в цей табір були 

зібрані кращі спеціалісти, привезені із інших районів. Всього в таборі 

залишалось біля 500 осіб.  

27 квітня 1942 року були розстріляні зареєстровані в місті 

єврейки, які перебували в шлюбі з росіянами, а також діти, народжені 

від змішаних шлюбів. Їх виявилось біля 70. 

Табір на Лисій горі існував до червня 1942 року; 15 червня, 

вдосвіта, останніх ремісників і членів їх сімей, які ще перебували в 

таборі, німці розстріляли із кулеметів, а табір закрили. І знову на місці 

страти німці і поліцаї відібрали 60 осіб кращих із кращих спеціалістів 

— кравців, шевців, монтерів, мулярів, посадили їх в тюрму і заставили 

працювати на особисті потреби співробітників гестапо і української 

поліції. 

Доля цих останніх 60 євреїв, які залишили тоді живими, була 

вирішена трохи пізніше. Вони були розстріляні німцями під час 

першого наступу Червоної Армії на Житомир. Так, діючи по 

заздалегідь розробленому плану, німці стратили двадцятитисячне 
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єврейське населення Бердичева — від дряхлих старих людей до 

новонароджених немовлят. 

Пережили окупацію лише десять-п’ятнадцять осіб із 20000» [10].  

Після закінчення війни, разом з Іллею Еренбургом, Василь 

Гроссман склав і відредагував «Чорну книгу» — збірник свідчень і 

документів про Голокост. Передмовою до книги став нарис самого В. 

Гроссмана «Вбивство євреїв в Бердичеві». «Чорна книга» були видана в 

Нью-Йорку на англійській мові в 1947 р., але російське видання цієї 

книги тоді так і не появилось. Перше її видання на російській мові 

вийшло лише в 1980 р. в Ізраїлі [25].  

Важливим документом про події Голокосту в Бердичеві 1941-

1944 рр. є Акт Бердичівської міської комісії по розслідуванню злодіянь 

німецько-фашистських загарбників і їх співучасників у м. Бердичеві від 

13 травня 1944 р. [2], який був опублікований у 1948 р. в збірнику 

документів «Житомирщина в період тимчасової окупації німецько-

фашистськими загарбниками» [13]. Відомості, які зафіксовані в 

підсумковому Акті, значно доповнюють новими фактами злодіянь 

нацистів по відношенню до єврейського населення інформацію 

відображену в нарисі В. Гроссмана. 

Так, «За зізнанням німецького військовополоненого Бруно Манчі 

28 серпня 1941 р. був проведений масовий розстріл радянських 

військовополонених і жителів м. Бердичева на території двору 

Державного історико-культурного заповідника м. Бердичева. 

Комісія … при розкопках у вказаному дворі виявила могилу, в 

якій заховано 960 людських трупів, переважно чоловічої статі, 

одягнених в цивільний одяг і частина — у військове обмундирування. 

На всіх трупах є сліди вогнепальних ран у потиличній частині голови. 

Полонений німецький унтер-офіцер Бруно Манчі показав: «Літом 

в липні-серпні  1941 р. ми стояли з своїм загоном в 9 літаків біля м. 

Бердичева. Одного разу по нашій частині поширилась чутка, що на 

території музею збираються розстрілювати цивільне населення. Я з 

своїм фельдфебелем Шнейдером пішов подивитися на цю картину. У 

дворі музею групами стояли люди, приречені на смерть. За головною 

стіною була вирита величезна яма. Людей підводили, ставили над ямою 

навколішки і вбивали пострілом у потилицю. 

Ця операція проводилась групою у складі одного офіцера і 5 

німецьких солдат. Ми покинули це місце жаху повні обурення» [13, с. 

36-37]. 
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«… 5 вересня (прим. авт. – 4 вересня) 1941 р. німці провели друге 

масове вбивство мирного населення в м. Бердичеві (чоловіків, жінок, 

дітей та стариків) на території глинок, в 7 км на південь від м. 

Бердичева, біля с. Хажин, де проходить вузькоколійка. Комісією на цій 

місцевості було виявлено 24 могили. 1 квітня 1944 р. була проведена 

розкопка цих могил, в яких виявлено 10656 людських трупів (чоловіків, 

жінок і дітей різного віку), одягнених у цивільний одяг. В одній з могил 

поверх інших трупів знайдені трупи молодих жінок з зав’язаними 

ротами, мабуть зґвалтованих перед розстрілом. 

На трупах виявлені сліди вогнепальних ран у грудній і черевній 

порожнинах. На дитячих трупах слідів вогнепальних ран не виявлено, 

що свідчить про закопування їх живими. 

Очевидці цього розстрілу … показали, що …  

Приречених на смерть приганяли до місця розстрілу з речами і 

цінностями, які перед розстрілом недалеко від ям відбирались у 

власників, здавались німецькому офіцерові, а хто був гарно одягнений, 

з того знімали й одяг. Після цього партіями по 10-15 душ підводили до 

ям і розстрілювали з автоматів. Маленьких дітей кидали в ями живими, 

поранених також заривали в землю живими. 

Могили мали схил до яру, і наступного ранку в яру утворилось 

ціле озеро крові» [13, с. 37]. 

«За свідченням мешканців м. Бердичева … 15-16 вересня 1941 р. 

був найбільш масовий розстріл жителів м. Бердичева, що був 

проведений по обидва боки Райгородоцького шосе, між селами 

Шльомарка і Радянське та в районі хутора Сокулино. 10 і 12 квітня 

1944 р. комісія провела тут розкопки десяти великих могил, в яких 

виявлено 18640 трупів цивільного населення — чоловіків, жінок та 

дітей різного віку. 

На трупах в переважній більшості виявлені вогнепальні рани в 

голову з вхідним отвором у потиличній частині. На деяких трупах рани 

відмічені на кінцівках, а на дитячих трупах взагалі вогнепальних ран не 

знайдено. Ця обставина вказує на те, що діти були вкинуті в ями і 

закопані живими» [13, с. 38]. 

«… від місця розвантаження автомашин до ями, де провадились 

розстріли, родичі, або інші особи, що теж підлягали розстрілу, несли на 

ковдрах, простирадлах і ношах знесилених хворих та стариків, які самі 

не могли рухатись. 
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Цих хворих і стариків німецькі солдати живими кидали в ями. 

Розстрілювали матерів з грудними дітьми на руках … У зв’язку з тим, 

що молодь чинила великий опір, німці ловили їх і кидали в ями 

живими, а потім разом з розстріляними засипали землею. 

Після розстрілу верхній шар землі довго ворушився від рухів 

живих ще людей, а на наступний день вся поверхня землі була червона 

від крові. Щоб заглушити крики 4 тримоторних літаки» [13, с. 38]. 

«На основі заяв радянських громадян, протоколів допиту, 

показань свідків, матеріалів комісії, проведених розкопок і висновків 

судово-медичної експертизи комісія встановила, що в м. Бердичеві, за 

неповними даними, німцями було закатовано, розстріляно і повішено 

38536 радянських громадян…» [13, с. 42]. 

При оформленні узагальнюючого акту Комісія по розслідуванню 

злодіянь німецько-фашистських загарбників вивчила і використала 

складені тоді акти проведених судово-медичних експертиз [1; 3; 4], які 

зберігаються нині в архівах України та Російської Федерації та були 

опубліковані С.Я. Єлисаветським в його книзі «Бердичевская трагедия» 

виданій у 1991 р. [12].  

У 1944 р. відповідні державні служби опитали багато свідків 

Бердичівської трагедії, протоколи допитів яких доступні дослідникам в 

архівах і окремі з них також опубліковані в тій же книзі 

С.Я. Єлисаветського [5; 14; 16; 17]. Там же опубліковано і тексти 

спогадів свідків Кагана Е.Я. [19] та Епельфельда Н.А. [26]. 

Єлисаветський С.Я. доповнив узагальнену ним інформацію, взяту 

з різних джерел про події Голокосту в Бердичеві, новими фактами і 

подіями періоду постголокосту. Так, він повідомляє, що у 1953 р. за 

ініціативою полковника Співака був виготовлений і встановлений 

пам’ятник на місці масового розстрілу євреїв поблизу аеродрому. Але 

монумент простояв лише один день і за наказом аеродромного 

керівництва був демонтований і вивезений в невідомому напрямку з 

дивною аргументацією військових: це був орієнтир, який нібито 

«демаскував» аеродром. Полковник Співак був звільнений з армії і 

виключений з лав КПРС. Лише через чверть століття цей пам’ятник 

зовсім випадково був виявлений на старому єврейському кладовищі і в 

1990 р. встановлений біля входу на кладовище. 

У 1983 р. на 5-му кілометрі шосейної дороги Бердичів – 

Райгородок було встановлено пам’ятний знак на місці самого масового 

знищення євреїв міста в 1941 р. [12, с. 45]. 
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У 1987 р. в районі аеродрому, на території фортеці та поблизу с. 

Хажин, на місцях масових захоронень, на могилах були встановлені 

плити з пам’ятними написами [12, с. 45-46]. 

У 1973 р. було видано багатотомне видання «Історія міст і сіл 

Української РСР», кожен том якого був присвячений окремій 

адміністративній області Української РСР. В томі, «Житомирська 

область» було опубліковано статтю Громенка І.Є. та Павлова О.О. 

«Бердичів». На жаль, в цій статті про події масових розстрілів у 1941-

1943 рр. в місті Бердичеві написано лише два речення: «За час окупації 

воно було місцем масового знищення радянських людей. Гестапівці 

стратили 38536 чоловік» [9, с. 175]. І жодного слова про те, що 

більшість розстріляних були громадяни єврейської національності… 

В історико-публіцистичному нарисі «Бердичів» до другого тому 

Житомирської обласної Книги Пам’яті України Поліщука Ю.М., 

виданої у 1994 р., розповідається про страшні репресії, які проводились 

проти мирного населення, особливо проти євреїв, про масове виселення 

євреїв в гетто, про розстріл першої великої групи євреїв 27 серпня в 

районі села Бистрик (авт.: між селами Хажин і Бистрик) [14, с. 10]. 

В науковому збірнику матеріалів конференції «Національні 

меншини Правобережної України: історія і сучасність» у 1998 р. було 

опубліковано статтю Скавронського П.С. «Геноцид проти єврейського 

населення під час німецько-фашистської окупації Бердичева» [22], 

написану на основі узагальнення інформації з названих вище в даній 

статті джерел інформації [9; 10; 11; 12; 13]. 

В книзі «У вогні катастрофи (Шоа) на Україні», виданої в Ізраїлі 

у 1998 р., опубліковані свідчення багатьох євреїв-в’язнів гетто, в тому 

числі і свідчення Михайла Вайншельбойма з Бердичева [6]. 

У збірнику матеріалів науково-краєзнавчої конференції 

«Бердичівська земля в контексті історії України», присвяченої 200-

річчю від дня народження видатного французького письменника Оноре 

де Бальзака, чиє життя і творчість пов’язані з Житомирщиною, яка 

відбулась 18-21 травня 1999 р. в Бердичеві, в статті Поліщука С. 

«Бердичів у роки Великої Вітчизняної війни» також описано багато 

фактів масового знищення євреїв у Бердичеві та його околицях [14, с. 

154]. 

У цьому ж науковому збірнику поміщено статтю тоді ще вчителів 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 м. Бердичева Григорцевича 

О.В. та Мельничука А.Л. «Бердичівляни ― праведники народів світу», 
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де поіменно названо 23 особи, які рятували від мученицької смерті 

представників єврейського народу та в підтвердження чого отримали 

посвідчення від Інституту героїв опору і жертв Голокосту, наведено 

конкретні приклади рятувальних дій Праведників [8]. 

У 2017 р. в рамках проекту «Захистимо пам’ять» Музеєм історії 

міста Бердичева в співпраці з Українським центром вивчення історії 

Голокосту було видано путівник «Слідами історії та культури 

Бердичівського єврейства» [24], де охарактеризовані місцеві події під 

час Другої світової війни на місцях масового розстрілу громадян на 

території Бердичівської фортеці [24, с. 22-23], пам’ятного знака, де 

було розташоване єврейське гетто [24, с. 24-25], стели праведникам 

народів світу [24, с. 26-27], масового розстрілу мирного єврейського 

населення біля населених пунктів Романівка та Любомирівка [24, с. 28-

29], масового розстрілу єврейського населення поблизу селища 

Мирний та на Лисій горі [24, с. 32-33], поблизу села Хажин [24, с. 42-

43], історія встановлення пам’ятника жертвам нацизму на території 

єврейського кладовища [24, с. 64-65].  

У 2019 р. в науковому збірнику матеріалів краєзнавчої 

конференції «Бердичівська земля як феномен розвитку європейської 

культури і мистецтва», яка проводилась в м. Бердичеві 21-22 травня, 

було опубліковано статтю краєзнавця Сінчука В.І. «Життя і доля свідка 

Голокосту в Бердичеві», де описано життєвий шлях Михайла 

Вайншельбойма, який втік від місця масового розстрілу євреїв в районі 

аеродрому і до визволення від нацистів проживав в українській сім’ї в 

селі Терехове Бердичівського району [21]. 

У другому виправленому і доповненому виданні біографічних 

нарисів «Бердичівське єврейство в іменах» (2019 р.) [23] поміщено 

статтю про життєвий шлях Михайла Вайншельбойма, який у 14-

річному віці разом з багатьма іншими євреями був підведений до місця 

розстрілу і зумів звідти втекти та уникнути страти і, таким чином, на 

власні очі бачив розроблений нацистами механізм самого масового 

розстрілу [23, с. 54-57]. В цій же книзі в розділі другому «З 

епістолярної спадщини» вперше для читачів поміщене оповідання 

Мордехая Юшковського «Одна бабуся і два дідусі» (переклад з їдиш 

Мордехая Юшковського) ― про події під час нацистської окупації 1941 

р. в Бердичеві, які він в дитинстві почув від своєї рідної бабусі [23, с. 

285-295]. 
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У 2019 р. було видано нарис «Голокост в Бердичеві і пам’ять про 

нього» в якому представлено історію життя та загибелі під час 

Голокосту єврейської громади міста Бердичева, що входить до 

міжнародного проекту «Захистимо пам’ять», у рамках якого було 

облаштовано одне з масових поховань єврейських жертв поблизу села 

Хажин біля Бердичева, а в центрі міста Бердичева було відкрито 

виставку історії місцевої громади [7]. 

Висновок. Отже, в статті названо максимальну кількість 

наукової, документальної і художньої літератури та інших писемних 

джерел знань для осмислення подій періоду Другої світової війни та 

політику збереження пам’яті про Голокост у різні періоди 

післявоєнного часу.  
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УДК 908 

ПУШКАРУК П. В. 

(м. Бердичів, Житомирська обл.) 

 

ГОЛОКОСТ ТА ГЕНОЦИД НА ТЕРЕНАХ СЕМЕНІВСЬКОЇ 

ГРОМАДИ 

 

Анотація. У статті розповідається про голокост та геноцид на 

теренах Семенівської громади в роки Другої світової війни. 

Безпосередньо мова йде про розстріли 10560 євреїв поблизу села 

Хажин, військовополонених концтабору № 383, а також про людей, які 

рятували євреїв від розстрілу. 

Ключові слова: Семенівська громада, голокост, Праведники, 

євреї, військовополонені. 

Історико-географічна довідка 
Семенівська об’єднана територіальна громада Бердичівського р-

ну Житомирської обл. утворена 15 жовтня 2016 р. на базі Терехівської, 

Хажинської, Іванковецької, Великонизгірецької, Красівської та 
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Закутинецької сільських Рад (із жовтня 2020 р. ― старостинські 

округи). Громада об’єднала в собі 12 населених пунктів: села Терехове 

та Кикишівка, Хажин, Семенівка та Іванківці, Великі Низгірці та 

Новоолександрівка, Закутинці, Сингаївка та Малі Гадомці, Красівка та 

Дубівка. У жовтні 2020 р. до складу громади ввійшли села Садки та 

Великі Гадомці Садківського старостинського округу. 

Центр громади ― село Семенівка. 

Громада розташована у південній частині Житомирської обл., на 

межі з Козятинським районом Вінницької обл. На сході межує з 

Червоненською ОТГ, на півночі з Гришковецькою ОТГ, та заході з 

Райгородоцькою ОТГ Бердичівського р-ну. 

Площа території громади становить 250,6 кв. км. 

Населення, станом на 1січня 2021 р. становить 5 177 чоловік [11]. 

По території громади проходять автомобільні дороги Житомир - 

Вінниця (з півночі на південь) та Біла Церква - Ружин - Любар (зі сходу 

на захід), а також Південно-Західна залізниця Козятин - Шепетівка - 

Здолбунів. Найближча залізнична станція ― м. Бердичів. 

Із заходу на схід проходить газопровід Дашава - Київ, 

прокладений у 1954 р. Сьогодні газ по цій магістралі йде через Україну 

в країни Європи. 

Відповідно до геоморфологічного районування територія 

громади належить до Козятинської структурно-денудаційної 

вододільної височини [1, с. 278]. 

Водні артерії ― річка Гнилоп’ять з притоками Терехівка і 

Клітенка, та Гуйвочка, Красавка і Пустоха ― притоки річки Гуйви. 

Північна частина території вкрита лісовим масивом 

Чорнолозького лісництва. 

У заболочених колись річкових долинах Гнилопʼяті та її приток 

утворились поклади торфу, який у ХІХ ― першій третині ХХ ст. 

використовували як паливо. Та вже у 60-х роках минулого століття 

його почали використовувати як добриво для підвищення родючості 

ґрунтів. 

На схилах річкових долин і балок на території громади 

трапляються поклади осадових глин антропогенного віку, які здавна 

використовуються населенням у будівництві. Найбільші поклади глини 

поблизу сіл Терехове, Кикишівка, Хажин. 

З осадових гірських порід найбільш поширеними є піски. Вони 

зустрічаються в межах землеволодінь сіл Великих Низгірців, Дубівки, 
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Красівки. В центрі села Хажин на поверхню виходять граніти. Поблизу 

села Великі Гадомці знаходиться родовище каоліну. 

Основне заняття населення ― це сільське господарство, де 

рослинність становить 98,5% галузевої структури, тваринництво ― 

1,5%. 

Основна продукція тваринництва ― соняшник, кукурудза, соя, 

ячмінь, пшениця. У галузі тваринництва переважає вирощування 

свиней та овець. На землях села Семенівки є велике тепличне 

господарство, де сьогодні вирощують троянди та інші квіти. 

На території Великонизгірецького старостату функціонує 

сонячна електростанція. 

Семенівська об  
  
 
’єднана територіальна громада ― територія 

культурного простору. Мешканці громади шанують традиції та звичаї, 

примножують культурну спадщину. 

Так, село Терехове ― батьківщина великого англійського 

письменника-мариніста Джозефа Конрада. Тут функціонує музей 

видатного земляка. 

Голокост та геноцид на теренах громади. 

Все далі і далі відносять нас роки від кривавих подій Другої 

світової війни. Із 7 липня 1941 р. по 7 січня 1944 р. територія 

Семенівської громади перебувала під нацистською окупацією. Про ті 

події нам нагадують братські могили і масові поховання, з іменами 

відомими і безіменні. Могили воїнів, які полягли на полях боїв у липні 

1941 та у грудні-січні 1943-1944 рр., і тисячі мирних жителів, 

розстріляних та закатованих нацистами та їх поплічниками ― 

службовцями поліції у роки тимчасової окупації. Події тієї 

кровопролитної війни не оминули жоден населений пункт громади. 

Нацизм дотримувався ідей про зверхність «вищої» «панівної» 

раси над іншими, «неповноцінними» націями і расами. За словами 

Гітлера, «тільки німець, арієць є тим, кого ми називаємо людиною». 

Отже, за нацистською ідеологією, усі «не арійці» були «не людьми», і 

до них мало бути відповідне, нелюдське ставлення. 

Нацистська теорія визначала й долю «неарійців»: слов’яни, як 

«нижча раса», мали бути поневолені, а євреї, як «недолюди» ― 

винищені в першу чергу. Євреїв звинувачували у підриві німецьких 

національних традицій, німецької державності й основ економічного 

життя німецької нації. 
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Антисемітизм був однією з найважливіших складових 

нацистської ідеології, яка обґрунтувала здійснення Голокосту [3, с. 46]. 

В роки тимчасової нацистської окупації землі нашого краю 

входили до складу «Рейхскомісаріату Україна» з центром у місті Рівне. 

Територія рейхскомісаріату ділилась на генеральні округи. Одним із 

центрів генеральної округи було місто Житомир. У містах і районних 

центрах дислокувались зондеркоманди і оперативні команди поліції 

безпеки і СД, що мали призначення для геноциду та каральних акцій. У 

Бердичеві безпосередньо проводили акції по знищенню єврейського 

населення Айнзацкоманда 4-«С», 45-й поліційний батальйон та 

місцевий пост Зіпо-СД. Також до масових страт серпня-вересня на 

Бердичівщині причетні голова Бердичівської міської управи Редер та 

начальник міської поліції Королюк [13, с. 35-37]. 

Слід згадати, що під Житомиром в роки війни знаходилась ставка 

Гімлера, а під Вінницею ― ставка Гітлера. Бердичів же знаходиться 

між ними. Через що місту і району приділялась особлива увага і 

контроль з боку вищих чинів Рейху. У липні-серпні 1941 р. у Бердичеві 

розміщувалася штаб-квартира групи армій «Південь», очолюваний 

Гердом фон Рундштедтом. 6 серпня у Бердичів прибули Гітлер та 

очільник Румунії Антонеску, де останній був нагороджений 

Рицарським Хрестом [15]. 

При в’їзді  в село Терехове, праворуч від ставка, стоїть одинока 

хатина. Довгий час тут проживала Савелко (Куріліна) Дора Трохимівна, 

1916 р. народження, яка, ризикуючи своїм життям, у роки нацистської 

окупації врятувала життя єврейському хлопчику Михайлу 

Вайншенбойму, якому чудом вдалося втекти з місця розстрілу євреїв. 

Спогади Михайла про ці події вміщені у книзі «В огне катастрофы 

(ШОА) на Украине» [2, с. 43].  1998 року жінці було присвоєно почесне 

звання «Праведник народів світу». Допомагали їй у цій справі Савелко 

Валентина, Савелко Філена та Савелко Юдіта [10]. Як розповідала 

Головатюк Ніна Павлівна, жителька села Терехового, переховували 

Михайла спочатку в хатах, а потім у склепі на сільському цвинтарі, 

тому, що в селі перебували німецькі солдати, а також по хатах 

нишпорили поліцейські, відбираючи молодь для відправки в 

Німеччину.  

Уродженець Бердичева Василь Гроссман у «Чорній книзі» так 

описував події серпня-вересня у Бердичеві: «… 26 серпня німецьке 

керівництво розпочало підготовку загальної акції. По місту були 
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розклеєні оголошення, в яких пропонувалося всім євреям переселитися 

в гетто, що створювалося в районі яток ― міського базару.  

Три дні тривало переселення. Люди з валізами, вузлами повільно 

рухались з Білопільської, Махнівської, Училищної, Грецької, 

Пушкінської, Великої і Малої Юридики, з Семенівської, Данилівської 

вулиць. Паралізованих, безногих несли на ковдрах і носилках.» [15]. 

Так у Бердичеві та районі почав впроваджуватись в дію 

гітлерівський план «Ост», що супроводжувався масовими вбивствами 

слов’янських народів (українців, поляків, росіян, білорусів), та 

тотальним геноцидом по відношенню до євреїв та ромів (циган). 

З цією метою 25 серпня 1941 р. в Бердичів прибув штаб «вищого 

фюрера» СС і поліції Росія-Південь обергрупенфюрер СС (генерал у 

армії) Фрідріх Екельн і поліцейський батальйон полку «Південь» [13, с. 

35-37]. 

Основною технологією вбивств єврейського населення був 

розстріл. Зазвичай, такі страти проводились на околиці, або за межами 

населених пунктів ― на полях, лісових галявинах, болотах, ярах, 

траншеях та кар’єрах. Спочатку розстрілювали, як правило, чоловіків, 

згодом ― жінок з дітьми. Кваліфікованим робітникам, ремісникам, 

лікарям на деякий час зберігали життя, але їх чекала така ж доля. 

Коли німці окупували Бердичів, Михайлові Вайншельбойму 

йшов 12-й рік. Його батько, за професією маляр, до останнього дня не 

вірив чуткам про те, що євреїв розстрілюють. Лише коли роздягалися 

біля ями, батько зрозумів, що тут уже знайшли смерть рідні з гетто. 

Міша дременув через бур’яни і на значній відстані від місця розстрілів 

перечекав, поки стемніло. 

Потім він опинився в сім'ї терехівчанки на ім'я Півонька 

(вуличне, в дійсності ― Савелко Дора авт.). Давно уже немає в живих 

цієї жінки, яка на свій страх і ризик прийняла «жиденя» з рук 

бригадира Щербатюка [7, с. 129]. 

У період окупації в селі було розстріляно 3-х мирних жителів за 

опір окупантам. 

Серед туристичних об’єктів ― місця пов’язані з подіями Другої 

світової війни. Це обеліск на могилі жертв Голокосту, та обеліск на 

могилі військовополонених концентраційного табору № 373, 

розстріляних нацистами 24 грудня 1942 р. 

27 серпня 1941 р. під приводом відправки на збір урожаю 

каральний загін СС відібрав із гетто 1303 переважно молодих чоловіків 
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і дівчат. 4 вересня всі вони були розстріляні в 7 кілометрах на південь 

від Бердичева, в яру поблизу села Хажин. Перед розстрілом у 

приречених відбирали одяг і цінності, які віддавалися німецькому 

офіцерові. Затим їх партіями по 10-15 душ підводили до ям і 

розстрілювали з автоматів. Дітей і поранених кидали до ям живими. 

Могили мали нахил до яру, тому наступного ранку в ньому утворилося 

ціле озеро людської крові [6, с. 33-34]. Розстріли в тій же місцевості 

проводились і пізніше. 

Ось як про цю подію розповідає письменник, уродженець 

Бердичева, Василь Гроссман: «4 вересня, після організації гетто, німці і 

зрадники-поліцаї запропонували відправитися на сільськогосподарські 

роботи півтора сотням тисячам молодих людей. Молодь зібрала 

вузлики продуктів, хліб і після прощання з рідними вирушили в дорогу. 

В цей же день всі вони були розстріляні між Лисою горою і селом 

Хажин. Кати вміло підготували страту. Настільки тонко обманули свої 

жертви, що ніхто з приречених до останніх хвилин не підозрював про 

вбивство, яке готувалося, їм так детально пояснили, де вони будуть 

працювати, як їх поділять на групи, коли і де їм дадуть лопати та інші 

знаряддя праці, що ні в кого не виникло і тіні сумніву, їм навіть 

натякнули про те, що по закінченні робіт кожному буде дозволено 

взяти трохи картоплі для старих, що залишилися в гетто». 

Четвертого вересня поліцейський полк «Південь» доповів про 

вбивство 4144 євреїв - здебільшого в Бердичеві [13, с. 35-37]. 

Вранці наступного дня кати продовжили свою чорну справу. Як 

це було, розповіли очевидці цього розстрілу Сидоренко А.С., 

Мошкарук В.І., Тодосова Т., які проживали у селі Бистрик 

Бердичівського р-ну: «зранку 5 вересня 1941 р. з м. Бердичева почали 

підвозити на 3-х та 5-тонних автомашинах радянських громадян на 

розстріл, а також гнали великими партіями пішки. Охороняли їх 

німецькі солдати та офіцери.» [4]. Це були, як і в першому випадку, 

переважно молоді чоловіки та жінки. 

Ця страта залишила гетто без здатних до опору молодих людей. 

Там залишилися головним чином старі, жінки, діти. Цим нацисти 

забезпечили собі повну безкарність при проведенні загальної масової 

страти 15 вересня. 

1 квітня 1944 р. комісія з розслідування злодіянь німецьких 

загарбників на цій місцевості знайшла 24 могили, в яких виявили 10656 
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людських трупів, одягнених у цивільний одяг. В одній з могил поверх 

інших трупів знайдені трупи молодих жінок з зав’язаними ротами. 

На трупах виявлені сліди вогнепальних ран у грудній та черевній 

порожнинах. На дитячих трупах слідів вогнепальних ран не знайдено, 

що свідчить, що закопували їх живими [15]. 

Історик Стер Єлисаветський у книзі «Бердичевская трагедия» 

опублікував «Акт судово-медичної експертизи» від 1 квітня 1944 р., у 

якому вказано наступне:  

«На південь від міста Бердичева, на 7-му кілометрі шосе Бердичів 

- Вінниця, на віддалі одного кілометра від шосе виявлені дві могили 

розмірами: 21х8х4 м, 15х11х4 м. при розкопуванні могил виявлено 

людські трупи різної статі та віку.  

Всього в двох могилах виявлено 10656 людських трупів. 

За ступенем розкладу трупів і характеру в них змін, а також за 

станом одягу можна наполягати, що трупи захоронені у листопаді-

грудні 1941 року» [4]. 

Тоді ж останки загиблих були перепоховані у дві великі могили, 

над якими виріс земельний насип. 1983 року підвищений земельний 

насип, що мав овальну форму, був обгороджений залізними стовпами й 

масивними ланцюгами. Біля нього вертикально, на бетонному 

підніжжі, була встановлена гранітна стела з меморіальним написом [6]. 

На превеликий жаль, огорожа до сьогоднішнього часу не дожила, 

так як була викрадена «підпільними металозбирачами». Над самою 

могилою, втративши людську гідність, роблять акти вандалізму «чорні 

археологи», шукаючи дорогоцінності там, де їх з часу розстрілу 

невинних людей, ніколи не було. 

За радянського часу це була територія військового танкодрому, і 

дістатися туди було нелегко. Після розпаду СРСР, а також внаслідок 

скорочення військових частин ці землі були передані на баланс 

Хажинської  сільської Ради. 

Завдяки активній роботі в проекті «Захистимо пам'ять», за 

підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини та Фундації 

«Меморіал убитим євреям Європи» в Берліні, з метою збереження 

місця масових поховань від варварських пограбувань, 15 вересня 

2019 р. було відкрито меморіал  «Жертв Голокосту» на місці масових 

розстрілів євреїв поблизу села Хажин. 

Місцезнаходження меморіалу: при під’їзді до дорожного знаку 

«Хажин» зі сторони Бердичева грунтова дорога веде праворуч, в 
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напрямку дачного кооперативу «Сонячний». Перед дачами звернути 

праворуч, пройти метрів 300 і піднятись праворуч, вверх до могили. Від 

автомобільного шляху віддаль становить трохи більше півтора 

кілометра. 

На південно-східній околиці сільського цвинтаря, поруч із 

автомобільним шляхом Житомир ― Вінниця стоїть ще один обеліск. 

Встановлений він на могилі військовополонених концентраційного 

табору № 383, розстріляних 24 грудня 1942 р. 

Цього дня жителі села Хажин почули постріли біля лісу, а в 

навколишніх селах почали сновигати есесівці, обшукуючи кожну хату. 

Це була масова втеча військовополонених концентраційного 

табору № 383 з місця страти. Ось як про цю подію розповідав учасник і 

організатор втечі, колишній моряк Дніпровської військової флотилії 

Микола Григорович Мурашко: 

«24 грудня 1942 р., у другій половині дня, надвечір, до 

концтабору підійшло два вантажних автомобілі, на які повантажили 

всіх безногих і вивезли. Через годину ці самі машини підійшли знову і 

стали погружати останніх. Я вмостився на задній машині біля заднього 

борта рядом із своїм товаришем Ашотом. 

Нас привезли в балку з північної сторони села Хажин. Підвезли 

до самої ями. Нам з машини були видні у ямі наші розстріляні 

товариші. Конвою було п’ять чоловік. Двоє вартували передню 

машину, один гестапівець стояв на приступці в ямі, другий, з 

гвинтівкою, ― біля заднього борта машини, який був відкритий. Третій 

водив від машини до ями по два чоловіка і стріляв їм і потилицю з 

парабелума. 

Коли третю пару відвели від машини, я дав палку в руки Ашоту, 

який стояв рядом, сказавши: «Бий, Ашот, палкою, я кинусь», ― і, 

навіть не дочекавшись відповіді,, повернувся, і впав німцеві на груди, 

міцно вчепившись у гвинтівку.  

Ашот так оперезав німця палкою по переніссю, що той негайно 

відмовився сперечатись і випустив зброю. Сам він загинув від першого 

мого пострілу. Другим пострілом був убитий той, що водив 

розстрілювати. Він стояв між ямою і машиною, і стріляв по 

військовополонених, які, як груші, сипались з машин. Третім пострілом 

було вбито того, що стояв у ямі на приступці. … двоє, які вартували 

передню машину, зовсім не відкривали вогню із своєї зброї. Я побачив, 

як вони накивали п’ятами … 
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Всі одразу стали вільними, і за досить короткий час жодної душі 

не залишилось у балці. Всі, як мурашки, поповзли по горі. … зайшли 

ми до Штацького Григорія Петровича, який дав мені шапку (свою я 

загубив)» [5, с. 84-85]. 

Так 22 військовополонені, розправившись з конвоїрами, здобули 

собі волю. Жителі села Хажин Штатський Г.П. та Нечесана О.Г. 

переховували втікачів, решту сховали жителі села Маркуші. Не 

знайшовши втікачів, есесівці схопили в місті 20 інших інвалідів і 

розстріляли. Так ця подія описується у книзі «Українська РСР у 

Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941- 1945 рр.», а також 

її згадує письменник Юрій Корольков у книзі «Таємниці війни». 

У Іванківцях у передвоєнні роки проживало 1779 чоловік. Із них 

1720 українців та 18 євреїв. Іванковецькому старостату підпорядковане 

село Семенівка. У роки тимчасової нацистської окупації в селі було 

розстріляно 3 мирних громадян. 

Село Сингаївка. У другій половині жовтня 1943 р. у лісі 

поліцаями було розстріляно 5 мирних жителів села Сингаївки. 

Село Закутинці розташоване на відгалуженні шляху Бердичів - 

Ружин у бік селища Червоне. У роки нацистської окупації жителі 

Закутинець Непийвода (Шуляк) Фаїна, Січенко Галина, Січенко Любов 

та Січенко Наталія переховували євреїв, за що у 2003 р. їм було 

присвоєно почесне звання «Праведник народів світу» [5, с. 58]. За 

переписом 1926 р. у селі проживало 744 жителі, з яких 6 були євреї [12, 

с. 4]. 

Найближчими населеними пунктами від Закутинець, де 

проживали євреї, були села Червоне, (Червоненської ОТГ), Білопілля 

(Козятинського району), та село Великі Низгірці. У цих селах у роки 

війни проводились розстріли єврейського населення [13]. Тож жителі 

Закутинець могли переховувати втікачів із цих населених пунктів. 

Село Красівка розташоване в північній частині території ОТГ, на 

межі із Червоненською ОТГ, із заходу та півночі оточене лісом. Станом 

на 1 січня 1927 р. у селі проживало 1029 чоловік. Із них 1017 українців, 

7 євреїв [12, с. 4]. У роки суворих випробувань війни 1941-1945 років 

поблизу дороги від Красівки до смт. Червоне нацисти розстрілювали 

євреїв. Одна могила (318 чоловік, розстріляних 30 серпня 1941 р.) 

знаходиться у 900 м. від автошляху, друга (69 євреїв, розстріляних у 

грудні 1941 р.) ― на узліссі, в 650 м. від автошляху [6, с. 33-34]. 
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Село Великі Низгірці. Станом на 17 грудня 1926 р. до 

Великонизгірецької сільської ради належали хутори Баранівський, 

Башмакова, Вишенський, Грабарка, Нанівського, Ново-Олександрівка, 

Корнійчука, Пузиренко, Красуцького, Ружицького, Мельника, Шефера, 

заснований у 1875 р.; лісові сторожки Євреїна та Цибіна. Окрім 

хуторів, у 1908 р. був заснований шкірзавод Хіщука [12]. У 1830 р. як 

єврейська землеробська колонія була заснована слобода Великі 

Низгірці, де діяла синагога, шкіряний завод Р. Бейгельмана [8, с. 58]. За 

переписом населення 1926 р. у селі проживало 1969 чоловік, із них 

1221 українець, 601 поляк, 114 євреїв. На хуторі Шефера проживало 12 

євреїв та 4 українці [12, с. 4]. 

В роки тимчасової нацистської окупації за доносом старости 

Маслія у селі було розстріляно 35 чоловік, із них 6 єврейських сімей 

[9]. 

Поліна Безерман жах перших місяців окупації пережила у 

с. Великі Низгірці у сім'ї Казимири Красовської. Це ж село дало 

порятунок і Григорію Царовському [7, с. 129]. 

Уродженцем Великих Низгірців є Царовська (Півовар) Ніна, 

1919 р. народження, якій за переховування євреїв у роки нацистської 

окупації у 2007 р. було присвоєно звання «Праведник народів світу» 

[10, с. 58]. 

Учні Хажинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

доглядають могили євреїв та військовополонених, у пам’ятні дні 

покладають вінки, квіти до обелісків. У школах громади проводяться 

лінійки, бесіди, присвячені цим скорботним подіям. Тема «Голокосту» 

вивчається на уроках історії. 

Трагедія Голокосту назавжди залишиться страшним уроком і 

грізним попередженням усьому людству. 

Глосарій основних термінів з історії  Голокосту: 

Айнзацгрупи ― оперативні групи, мобільні поліцейські 

формування, призначені для знишення військовополонених, 

проведення акцій з ліквідації мирного населення на окупованих 

територіях. Відзначилися масовими вбивствами євреїв. 

Гетто ― територія для ізольованого проживання меншин, яких 

дискримінують за національною, расовою, або релігійною ознакою.  

Термін виник у середньовіччі на позначенні єврейських кварталів 

міста. Під час другої світової війни німці використовували цей термін 
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на позначення ізольованої дільниці, де євреїв ізольовано утримували 

перед вбивством. 

Голокост ― масове винищення нацистами євреїв  під час Другої 

світової війни. 

Геноцид ― знищення окремих груп населення за расовими, 

національними, етнічними або релігійними мотивами, а також 

створення штучних умов, несумісних з життям. Один із найтяжчих 

злочинів проти людяності  

Праведники народів світу ― люди, які в роки нацистської 

окупації, ризикуючи своїм життям, рятували, переховували євреїв від 

розстрілів. 

Колабораціоніст ― зрадник, який співробітничав з 

нацистськими загарбниками у країнах, окупованих ними в роки Другої 

світової війни. В даному випадку ― службовці поліції. 
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УДК 908 

ПЕТРУХІНА В.О. 

(м. Бердичів, Житомирська обл.) 

 

ВИСВІТЛЕННЯ ПОДІЙ ГОЛОКОСТУ У МУЗЕЇ ЄВРЕЙСТВА 

МІСТА БЕРДИЧЕВА 

 

Анотація: Стаття присвячена висвітленню діяльності Музею 

єврейства міста Бердичева у досліджені та формуванні культури 

пам’яті щодо подій Голокосту у Бердичеві 1941-1944рр. 

Ключові слова: Голокост, Музей єврейства міста Бердичева, 

Друга світова війна, євреї. 

Виклад основного матеріалу. Бердичів має древню історію та 

колоритні особливості. Одна із зірок на гербі міста символізує  

єврейську  культуру. Життя євреїв у Бердичеві ― унікальна і особлива 
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сторінка історії міста. Масово євреї почали селитись у нашому місті з 

початку 18-го століття, а у 19-му ― єврейське населення склало понад 

80 відсотків. У різні періоди історії Бердичів називали та й досі 

називають «Єрусалимом Волині». 

З метою збереження історії єврейства, увічнення пам’яті жертв 

Голокосту у 2015 р. відбулося урочисте відкриття Музею єврейства 

міста Бердичева. Музей присвячений багатовіковій історії євреїв  міста. 

Друга і третя зали ― присвячені тематиці Голокосту і несуть найбільше 

емоційне навантаження. Головна мета діяльності музею — зберегти і 

донести до майбутніх поколінь історію про безпрецедентну трагедію 

євреїв у Бердичеві 1941-1944 років, коли за роки окупації було знищено 

до 30 тис. осіб єврейської національності. Про масове знищення євреїв 

у Бердичеві часто кажуть: «Світ здригнеться від стогону Бабиного Яру. 

Але це буде потім ― першим від немислимого жахіття здригнеться 

Бердичів…». 

Друга зала Музею має інформаційний характер, де розміщено 

стенди з інформацією про злодіяння нацистів, починаючи з перших 

днів окупації і до січня 1944 р. Одночасно з розповіддю про звірства, 

нелюдської жорстокості висвітлено і протистояння, про те, як люди 

знаходили в собі сили, ризикуючи власним життям і життям своїх 

дітей, рятувати своїх сусідів, а іноді і просто незнайомих людей. 

Праведники Миру — унікальний феномен, який дає всьому людству 

надію на краще майбутнє, розповідь про них є невід’ємною частиною 

розповіді про Голокост. У залі застосовано сучасну інтерактивну 

аудіовізуальну техніку для підсилення його історичного наративу. 

Глибоке емоційне підсилення несе кімната, у якій облаштовано 

експозицію єврейського гетто, де реалістично відтворено на стінах 

картину масового геноциду єврейського населення, здійсненого 

нацистами. Наявність грат, колючого дроту і червоної тканини, у 

композиції із зображенням на стінах, викликають хвилювання і гіркий 

біль за невинно закатованих мученицькою смертю. 

Діяльність, яка здійснюється у Музеї, навчає протистояти 

ненависті та порушенню прав людини, застерігає суспільство про 

злочин геноциду шляхом накопичення і поширення інформації про 

Голокост. 

Певні історичні матеріали у Музей були надані Фондом 

Меморіал убитим Євреям Європи по завершенню проєкту «Захистимо 

пам'ять». Певні напрацювання та інформація є і у Музеї, яку надали 
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бердичівляни та усі, хто володів інформацією стосовно розстрілу євреїв 

у роки Другої світової війни. Під час реалізації проєкту були зібрати 

сімейні історії та долі євреїв у контексті Голокосту у м. Бердичеві. 

На долю бердичівлян-євреїв, Бакмаєвої Галини, Бакмаєва Ісаака, 

Блімес Малки (Кордиш Ніни), Бурменко-Діионт Гєні, Вайншельбойма 

Михайла, Ємеліної Марії, Заблоцької Галини, Зелюнко Євгенія, Копит 

Давида, Проневича Леоніда, Сапер Іди, Чудновського Бориса, Шойхет 

Майї, Шулятицької Галини, випало велике випробувння, але вони 

знайшли в собі сили поділитися спогадами, знову «повернутися» у ті 

страшні 1941-1944 рр. 

Родина Вайншельбоймів, батько, мати та шестеро дітей  

проживали у місті Бердичеві. Будинок в якому вони проживали, 

розбомбило. Родина переїхала до тітки в гетто. Вранці 15 вересня 

1941 р. родину Вайншельбоймів, крім маленького Михайла, який 

сховався за піччю, повели на розстріл на аеродром. Батька залишили 

разом з іншими робітниками ремонтувати їдальню. Але в кінці 1941 р. 

батька та Михайла знову повели на розстріл, на поле до хутора 

Сокуліно, їх заставили роздягнутися. Батько встиг попрощатися із 

сином, а Михайлик встиг заховатися у високій траві, а згодом відповз 

геть. Знайшов прихисток 13-річний Михайлик в селі Терехове у родині 

Коршевнюк. Але доля знову звела його із смертю, у серпні 1942 р., 

коли Михайло ходив по селах та випрошував їжу, його знову затримали 

поліцейські, і знову йому вдалося утекти. У подальшому родина 

Коршевнюк більше його не відпускала. І донині Михайло 

Вайншельбойм проживає у місті. Більше 30 членів його родини було 

розстріляно у Бердичеві та його околицях у 1941 р. 

Цінним для музею є свідчення очевидців Галини Юхимівни 

Шулятицької, 1932 року народження, мати ― українка, Шулятицька 

Раїса Миколаївна, батько ― єврей, Сендлєр Юхим Ісаакович. 22 червня 

1941 р., родина Шулятицьких проживала у м. Свислочь Бєлостоцької 

області. Так, як у Шулятицьких уся рідня проживала у місті Бердичеві, 

батько наказав дружині, Раїсі Миколаївни, повертатися із дітьми на 

батьківщину. Доля батька Галини Юхимівни, Сендлєра Ю.І., невідома і 

до нині. Шлях до дому, у місто Бердичів, був надто важким, від голоду 

та хвороби померли братик і сестричка Галинки. Лише в грудні 1941 р. 

мама і донька, Галина, добралися до місця, але їх очікував розпач, уся 

родина по батьковій лінії була розстріляна у вересні 1941 р. Облави на 

євреїв продовжувалися до визволення міста від нацистів, тобто до кінця 



81 
 

1943 р., тому ховалися вони у закинутих квартирах, в яких проживали 

євреї, у потаємних кімнатах. На роботу мама Галини Юхимівни не 

могла працевлаштуватися, адже тільки дізнавалися, що чоловік єврей, 

одразу ж звільняли. Під час окупації жили у великому страху, що 

можуть донести поліцаям, хто така Галина Юхимівна та хто її батько. 

Після закінчення Другої світової війни, Раїса Миколаївна надсилала 

запити до Червоного Хреста, щодо долі батька, відповідь була завжди 

одна й таж відомості відсутні. Все життя Галина Юхимівна хотіла 

дізнатися про долю батька, може він як і інші євреї загинув у газовій 

камері. 

По завершенню війни маленька Галина навчалася у школі № 5 м. 

Бердичева. Закінчила Бердичівській педагогічний інститут, працювала 

у вечірній школі № 1 до виходу на пенсію. 

Всі страхи, які пережила Галина Юхимівна і донині сняться, хоча 

уже минуло майже 80 років. 

Не менш трагічною була доля єврейської родини Сапер: батько 

працював на шкіряному заводі, мати була домогосподаркою, було в  

них дві дочки ― Іда і Сара. Родина, з початком війни, не евакуювалася, 

так як мали надію, що їм нічого не загрожує, адже у 1918 р. під час 

німецької окупації ніяких переслідувань євреїв не відбувалося. Але 

одразу ж, після окупації Бердичева Сапери перебралися до гетто. Іда 

зовсім не була схожа на єврейку, тому могла вільно пересуватися за 

межами гетто в пошуках харчів. 

15 вересня 1941 р., коли розпочалися наймасовіші розстріли, 

батько Іди сховався в укритті, під підлогою. Мама залишилися з 

меншою донькою Сарою вдома. Іда вийшла на вулицю, але там 

зустріла подругу. На вулиці Руській її з подругою доєднали до колони 

євреїв, яких вели на розстріл. Але вони зуміли вискочити із колони та 

сховатися у закинутому будиночку по вул. Житомирській. Лише 

надвечір Іда повернулася додому, звільнила батька із схованки, але 

його розстріляли під час наступної «акції». До весни 1942 р. Іда Сапер 

переховувалася у різних місцях, і лише навесні знайшла прихист у 

дитячому будинку у Гришківцях. Але одна із співробітниць повідомила 

нацистам про знаходження в дитячому будинку єврейських дітей. Іді 

знову пощастило, вихователька дитячого будинку відвела її до своїх 

батьків, до родини Волошиних, де перебувала у них до березня 1944 р. 

Війна закінчилася, почалися будні. 14-річна Іда мріяла стати 

актрисою, влітку 1944 р., вона звернулася до завідуючого клубом 
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шкірзаводу, який її працевлаштував на завод, а у вільний час 

декламувала, писала, співала у художній самодіяльності. Там вона 

працювала 47 років. Ідина родина у 90-х роках виїхала до Ізраїлю. 

Надіслав свої спогади із Америки і уродженець міста Бердичева, 

Лангер Давид Мойсеєвич, який 15 вересня 1941 р. стояв на краю 

виритої ями, перед людьми в чорній уніформі з автоматами в руках. 

Поруч біля нього були мама, батько, сестри та брати. Але він зумів 

знайти в собі сили зірватися з місця і щодуху побігти. Але напрочуд, 

ніхто в спину йому не стріляв, а лише реготали, з надією, що нікуди він 

не дінеться, адже це лише початок страшної розправи над єврейським 

населенням. Прихисток 13-й річний Давид знайшов в селі Обухівка, у 

Параски Іванівни Ружківської. Параска Іванівна була людиною 

віруючою, тому появу хлопчика вона сприйняла як знамення Боже. 

Параска Іванівна виростила та вивчила свого сина та Давида Лангера. 

Параски Іванівни було присвоєно почесне звання «Праведник народів 

світу». 

І донині музей проводить краєзнавчо-пошукову роботу у цьому 

напрямку.  

Діяльність музею у контексті Голокосту: 

 організація та проведення краєзнавчих досліджень, вивчення 
історичних джерел, про події тих часів з метою виявлення 

документальних свідчень про Голокост; 

 інформування відвідувачів, місцевих жителів, школярів та 
студентів про злочини Голокосту у місті Бердичеві, вчинені 

нацистами проти єврейського народу, шляхом проведення 

екскурсій, лекцій, уроків, кінолекторіїв показу фільмів про 

Голокост; 

 організація та проведення заходів до Міжнародного дня пам’яті 

жертв Голокосту та до дня вшанування жертв Голокосту у місті 

Бердичеві, який відбувається щорічно 15 вересня; 

 запис документальних свідчень та спогадів очевидців жертв 
Голокосту; 

 створення інформаційно-освітніх проєктів та виставок; 

 участь у наукових конференціях, семінарах тощо. 
Минає час ― і все менше лишається свідків. Та це не означає, що 

про Голокост у Бердичеві згодом забудуть, адже міська влада, Музей 

єврейства міста Бердичева та громада міста і надалі будуть працювати 
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над відновленням історичної пам’яті щодо геноциду єврейського 

населення у місті Бердичеві під час Другої світової війни. 

― о ― 

 

УДК 908 

ЗАХАРЧУК Н.М. 

(м. Бердичів, Житомирська обл.) 

 

ЕКСПОЗИЦІЯ ГОЛОКОСТУ  

В МУЗЕЇ ІСТОРІЇ МІСТА БЕРДИЧЕВА 

 

Анотація: В статті розповідається про експозицію 

«Голокост в Бердичеві» в Музеї історії міста Бердичева. 
Ключові слова: війна, єврейське населення, масове знищення, 

розстріли, експонати, пам'ять. 

Виклад основного матеріалу. Вторгнення нацистської 

Німеччини на територію Радянського Союзу 22 червня 1941 р. стало 

також початком масового знищення євреїв на окупованій території. В 

основі цієї політики лежали ідеологічні передумови, виражені в 

колонізаторському характері війни («життєвий простір») і в боротьбі з 

«іудо-більшовизмом». 

Голокост з давньогрецької перекладається як «всеспалення». Це 

систематичне гоніння і знищення людей за ознакою їхньої расової, 

етнічної, національної приналежності, сексуальної орієнтації або 

генетичного типу як неповноцінних, шкідливих. 

Під терміном «Голокост» у науковій літературі розуміється 

політика нацистської Німеччини, її союзників та посібників по 

знищенню єврейського народу в 1933-1945 рр. Тобто, з моменту 

приходу Гітлера до влади та до поразки нацистської Німеччини у 

Другій світовій війні. Сорокові роки ХХ ст. в історії України найбільш 

залиті кров'ю. 

Вісімдесят років тому страшною трагедією у долі м. Бердичева 

став Голокост. Жахливим, смертоносним крилом війнуло над нашим 

містом за роки окупації, забравши з собою половину його мешканців. 

У залі «Друга світова війна» Музею історії міста Бердичева в 

експозиції можна побачити книгу дослідника Голокосту Стера Яковича 

Єлісаветського «Бердичівська трагедія». 
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Єлісаветський Стер Якович народився 16 вересня 1929 р. в 

м. Бердичеві, в єврейській родині службовця. Тут пройшли перші 12 

років його життя. Навчався Стер Єлісаветський у бердичівській школі 

№ 2, його улюбленим предметом була історія. У школі працював 

гурток історичного спрямування і Стер став одним із активних його 

членів. Гуртківці відвідували музей-заповідник, який займав будівлі 

монастиря Босих кармелітів, знайомились із історичними місцями 

Бердичева. 

У червні 1941 р. Стер закінчив 5-й клас школи № 2. Вранці 5 

липня (за два дні до появи німецьких танків на вулицях Бердичева) 

разом із сім’єю був евакуйований на Урал. Саме це і врятувало від 

неминучої загибелі: майже всі, хто залишився в окупації ― бабуся, 

родичі, шкільні товариші ― були страчені німцями. 

Під час німецько-радянської війни Стер проживав, працював і 

навчався у Челябінській області. Після закінчення війни сім’я 

Єлісаветських повернулись в Україну, у м. Київ, де його батькові 

запропонували роботу. У Києві Стер Якович закінчив школу і вступив 

до Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка на 

історичний факультет. 

У 1951 р. Стер Якович із відзнакою закінчив університет. Саме у 

цей час у Радянському Союзі розгорнулась кампанія «боротьби з 

космополітизмом і низькопоклонством перед Заходом». Молодого 

випускника університету ніхто не бажав приймати на роботу, шлях до 

аспірантури, попри схвальні відгуки викладачів про здібності молодого 

історика, також був закритий. Лише після тривалих митарств вдалося 

влаштуватись на роботу лектором-пропагандистом у м. Тетіїв Київської 

області. Згодом Стер Якович став учителем у сільській школі цього ж 

району. 

Лише у 1954 р. Стер Якович повернувся до Києва, його прийняли 

вчителем історії у київську школу робітничої молоді. Стер Якович 

викладав історію, у цей період створив сім’ю, його дружиною стала 

Софія Малинська, дівчина з першого випуску школи. Стер Якович 

одночасно читав і писав про Голокост, оскільки на той час в СРСР ця 

тема перебувала під забороною, дослідження просто складувалися. 

Стер Якович у 1977 р. захистив кандидатську дисертацію в 

Інституті історії Академії наук України. Згодом влаштувався 

викладачем інженерно-будівельного інституту. Там він працював до 

1987 р. В цей же час Стер Якович отримав можливість легально 
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досліджувати питання Голокосту ― саме відкрились архіви з 

засекреченими владою матеріалами. Науковець розпочав з вивчення 

матеріалів Надзвичайної Державної Комісії, яка розслідувала злочини 

нацистів в роки війни по гарячих слідах, потім матеріалів знаменитої 

Чорної книги, яка була підготовлена ще у 1947 р., але так і не побачила 

світ в СРСР. Але головне ― у другій половині 80-х років ще були живі 

свідки цих подій. Стер Якович неодноразово приїжджав до Бердичева, 

розшукував свідків і записував їх свідчення. Саме завдяки ініціативі 

С.Я. Єлисаветського, за сприяння громадськості та Бердичівської 

державної районної адміністрації, у 1994 р. на братській могилі 

поблизу села Радянське (тепер с. Романівка) Бердичівського району 

встановлено пам’ятний знак жертвам нацизму. 

Кожного року до річниці трагедії, 15 вересня, Стер Єлісаветський 

приїздив до Бердичева і виступав з промовою на траурному мітингу. 

До 50-ї річниці трагедії у 1991 р. була видана книга 

С. Єлісаветського «Бердичівська трагедія» ― коротка історична 

довідка, до якої увійшло саме важливе з зібраних ним матеріалів. Вона 

стала даниною пам’яті євреям, що загинули в Бердичеві у 1941-1942 рр. 

Появу цієї книги Стер Єлісаветський вважав однією з головних справ 

свого життя. 

У наступні роки Стер Якович зайнявся новою темою―– уперше в 

українській історіографії він дослідив документальні фонди в архівах 

України, Росії, Польщі, Ізраїлю про участь євреїв у підпільно-

партизанській боротьбі проти нацистських окупантів в Україні. Цим він 

спростовував міф про те, що під час війни єврейське населення покірно 

приймало долю, вготовану йому нацистами. Підсумком цієї роботи 

стали більш ніж 30 журнальних і газетних публікацій та книги. 

Дружина Софія Аврамівна та син Олександр сприяли йому в творчих 

пошуках та дослідженнях. 

З 1993 р. доцент С. Єлісаветський був викладачем Міжнародного 

Соломонового Університету. З 1991 р. та аж до хвороби у 2003 році 

Стер Якович був головою Київського єврейського історичного 

товариства. 

У 2000 р. Стером Яковичем Єлісаветським видано навчальний 

посібник «Історія єврейського народу», в основу якого покладено курс 

лекцій, читаних ним у Міжнародному Соломоновому університеті. 

Стер Якович став автором 70 публікацій, більш як 30 із яких ― 

по історії єврейського народу. За 35 років роботи у школах та вузах 
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отримав звання «Відмінник народної освіти». Двічі нагороджений 

знаком «Відмінник освіти України». 

14 листопада 2002 р. важка хвороба прикувала Стера Яковича 

Єлісаветського до ліжка та зупинила його творчий шлях назавжди. 

Багато що з задуманого залишилось нездійсненим. 

24 грудня 2006 р. Стер Якович помер, похований у Києві. 

Ось основна інформація з книги Стера Єлисаветського 

«Бердичівська трагедія», яку під час проведення екскурсій доводять до 

відому відвідувачів працівники музею: 

«За два з половиною роки нацистської окупації з 70-ти тисяч 

бердичівлян знищено 38 з половиною тисяч. Серед них понад 29 тисяч 

― євреї. 

Вбивства євреїв в перші дні окупації найчастіше були не 

систематичними і носили хаотичний і знущальний характер. 

У частині міста, що мала назву Ятки, німецькі окупанти створили 

гетто. 5 вересня 1941 р., під приводом відправки на збір урожаю, 

каральний загін відібрав із гетто переважно молодих чоловіків і дівчат, 

яких розстріляли на сьомому кілометрі від Бердичева, поблизу села 

Хажин. 

В ніч з 14 на15 вересня район гетто оточили окупаційні війська. З 

самого ранку спеціальна команда почала виганяти людей на Базарну 

площу. Коли вона була заставлена приреченими, поліцаї почали 

відбирати з кожної партії кваліфікованих фахівців, яким дозволили 

забрати свої сім'ї. У відчаї, сотні матерів благали визнати їх синів і 

дочок своїми, аби врятувати від смерті. Хворих і старих гестапівці 

вантажили на автомобілі. Почався страшний п’ятикілометровий шлях 

до аеродрому. Там, групами по 30 чоловік, євреїв розстрілювали німці 

й поліцаї. Малих дітей кидали в ями живими. Матерів розстрілювали з 

грудними дітьми на руках. Щоб заглушити крики нещасних, над місцем 

страти кружляли чотири літаки. 

Поблизу села Романівка було закатовано 18 тисяч 640 осіб. На 

території  кляштору захоронено 967 осіб, 300 з них ― євреї. Ще одне 

єврейське гетто розташовувалось на Червоній Горі. Туди насильно 

зганяли євреїв з навколишніх міст і сіл. 230 осіб розстріляли у тирі 

колишнього 14-го кавалерійського полку. У 1942 р. у гетто привезли 70 

єврейських дітей з сиротинця. Там їх і вбили. Тоді ж знищили жінок, 

які взяли шлюб не з євреями, та ще й дітей від змішаних шлюбів. Ті 

євреї, які залишились у гетто живими, були вбиті у листопаді 1943 р. 
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Бердичівська трагедія – перший масштабний злочин, здійснений 

проти євреїв в Європі та в усьому цивілізованому світі». 

В експозиції ― книга Гвідо Кноппа «Холокост». Це добірка 

документів, зібрана Гвідо Кноппом про геноцид європейських євреїв 

нацистами, побудована на багаторічних дослідженнях, а також на 

неопублікованих архівних матеріалах, дає точну картину Голокосту. 

Автор описав шлях від нюрнберзьких расових законів до Ванзейської 

конференції з її постановою про «остаточне вирішення», від депортацій 

єврейського населення до звільнення в’язнів концтаборів союзниками. 

Ця книга ― це пронизливий опис найжахливішої глави німецької 

історії. 

А ще в експозиції можна побачити оригінальну жіночу (дитячу) 

камізельку, з нашитою на ній Зіркою Давида. Жовта зірка, або Лата 

(«жовтий знак» або «знак ганьби») — особливий відмітний знак, який 

за наказом нацистів повинні були носити євреї на підконтрольній владі 

Німеччини території в період Голокосту. Влада вказувала, що євреїв, 

які порушували вимогу носити на одязі спереду і ззаду жовту зірку, 

чекало суворе покарання. Уперше нацисти ввели обов’язкове носіння 
жовтої зірки у 1939 р. для євреїв окупованої Польщі. Найчастіше лата 
робилася зі шматка тканини жовтого кольору, переважно у вигляді 

шестикутної зірки. 

Лати треба було носити спереду і ззаду на верхньому одязі для 

того, щоб відповідно до расової політики нацистів можна було 

відрізнити єврея від будь-якої людини іншого етнічного походження. 

Окрім латів нацисти часто вимагали від євреїв носити білі 

нарукавні пов’язки з шестикутною зіркою, іноді також нашивку з 

номером будинку і квартири. 

Унікальністю цієї камізельки є те, що вона в минулому була 

одним із експонатів Бердичівського державного історико-культурного 

Заповідника, який діяв у м. Бердичеві до 1954 р. 

Пам’ять — цього занадто мало. Потрібно пам’ятати і розуміти, 

чому так сталося… А без розуміння — тільки вшановуємо, ставимо 

свічки. І це стосується будь-якої трагедії, забезпеченої людьми: чи то 

Гулагу, чи Голодомору, чи Голокосту. Молодь повинна знати і 

пам’ятати ці страшні сторінки історії людства, нашої історії. Ми маємо 

зробити все, щоб катастрофа не була забута, адже віра, історія, 

лихоліття, відродження ідуть поруч і створюють єдину картину 

життя… 
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(м. Київ) 

 

МІСЦЯ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОКОСТУ НА МАТЕРІАЛАХ 

«ЗВОДУ ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ» 

 

Анотація. Стаття присвячена дослідженню місць пам’яті, до 

яких, на думку авторки, слід відносити майдани, поля битв, місця, де 

відбувалися важливі події, пов’язані з національно-визвольною 

боротьбою в Україні. Особлива увага приділена дослідженню так 

званих травматичних місць ― місцям масових убивств і катувань, 

увічненню місць пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 рр., 

політичних репресій, Голокосту. Перетворюючи поховання або місця 

захоронення жертв політичних репресій, Голодомору-геноциду та 

Голокосту у місця пам’яті люди прагнуть запобігти повторенню 

подібних злочинів. 

Ключові слова: пам’ятка, місце пам’яті, Голокост, 

меморіальний простір, історична  пам’ять, «Звід пам’яток історії та 

культури України» 

Вступ. Згідно теорії французького історика П’єра Нора, автора 

концепції «місць пам’яті», місце пам’яті охоплює діапазон від 

матеріального й конкретного, географічно визначеного об’єкта до 

абстрактно- й інтелектуально- сконструйованого. Колективна пам’ять 

концентрується і репрезентується у топографічних, монументальних, 

символічних і функціональних місцях пам’яті. Місця пам’яті являються 

не лише географічними пунктами, а визначаються як своєрідні точки 

зіткнення, в яких формується і комеморизується пам’ять суспільства [8, 

c. 37-51]. Вивчаючи місця пам’яті, дослідники звертаються не до 

минулого, а до його репрезентації, закодованої у символах, 

пам’ятниках, історичному дискурсі. Предметом вивчення стає 

меморіальний простір або пам’ятний пейзаж, меморіальний пейзаж або  

культурний ландшафт, які включають місця пам’яті, монументи і 

меморіали, міську топоніміку.  



91 
 

Мета статті ― з’ясувати значення вивчення місць пам’яті та 

увічнення жертв Голокосту у сучасній Україні. 

Виклад основного матеріалу. Екстраполюючи термін місця 

пам’яті на пам’ятки історії, слід відзначити, що в українському 

законодавстві використовується термін «визначні місця» (зони або 

ландшафти, природно-антропогенні витвори, що донесли до нашого 

часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, 

історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього 

погляду), які мають локалізуватися у конкретному місці. Як синонім 

поняттю «визначні місця» використовується також термін «пам’ятні 

місця» [4, с. 160; 13, с. 22]. При визначенні і наданні місцям пам’яті 

статусу пам’ятки місцевого або національного значення береться до 

уваги важливість історичної події для держави взагалі, конкретного 

регіону, місцевості, наявність певної локалізованої території, де 

відбувалася зазначена подія. Досить складно і не завжди можна 

провести розмежувальну лінію між загальнонаціональними і 

регіональними уявленнями про історичні події. На нашу думку, до 

місць пам’яті слід відносити майдани, поля битв, місця, де відбувалися 

важливі історичні події. Особливу увагу слід приділяти, так званим, 

травматичним місцям ― місцям масових убивств і катувань, які є 

місцем трагедії, і в той же час, являються місцем злочину. 

Перетворюючи поховання або місця захоронення жертв політичних 

репресій, Голодомору-геноциду та Голокосту у місця пам’яті люди 

хочуть запобігти повторенню подібних злочинів. Це ― кладовище, 

музей, де події законсервовані за допомогою експозицій, виставок та 

екскурсій. Дослідження місць пам’яті, які віддзеркалюють історичні, 

соціальні, політичні події, репрезентують минуле, необхідно для 

розуміння історичного процесу, знакових подій для вивчення і 

увічнення найбільш важливих. Це соціальний процес, який стосується 

кожної окремої людини, групи, громади по сприйняттю і об’єктивній 

оцінці подій, які відбувалися у конкретному місці. Місця пам’яті 

актуалізуються й відіграють важливу суспільну роль у вихованні 

патріотизму, роз’ясненні і підтримці моральних принципів та 

інституцій, на яких тримається кожне суспільство, дозволяють глибше 

зрозуміти історичні процеси, що відбувалися у минулому, стан 

суспільства і повсякденне життя кожної людини в екстремальних 

обставинах. Досить складно дослідити і уточнити територію, де 
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відбувалися події у минулому, оскільки на це впливає багато факторів, і 

в першу чергу, час, ставлення суспільства і людська пам'ять. 

Важливе місце в історичній пам’яті посідає трагедія Голокосту, 

символом якого в Україні став Бабин Яр ― місце масових розстрілів 

євреїв у Києві у 1941-1943 рр. Одним із найбільших злочинів 

радянської держави на початку Другої світової війни виявилося повне 

приховування геноциду єврейського населення, знищення людей за 

національною ознакою. Дослідники історії Голокосту стверджують, що 

в жодному документі не йшлося про якусь централізовану евакуацію 

людей, які знаходились у смертельній небезпеці. Радянська пропаганда 

до трагедії у Бабиному Яру навіть не повідомляла про масові розстріли 

мирного єврейського населення, більшість якого нічого не підозрювала 

і з’являлась у призначені пункти цілими родинами з усіма цінними 

речами. У 1941-1943 рр. на околиці Києва, в урочищі Бабин Яр 

протягом двох років, з 29 вересня 1941 р., щовівторка і щочетверга 

нацисти проводили масові розстріли мешканців міста. Тут було убито 

близько 40 тис. євреїв [1, с. 80]. На території України нацисти та їх 

союзники вбили, за різними оцінками, від дев’ятисот тисяч до більш 

ніж півтора мільйонів євреїв. На території сучасної України 

знаходяться близько 2000 місць масових розстрілів цілих єврейських 

громад, яких знищували нерідко впродовж кількох днів [15]. 

Під час досліджень, які проводяться в областях у ході підготовки 

«Зводу пам’яток історії та культури України», грандіозного проекту в 

галузі культури, виявляються десятки місць розстрілів євреїв, окремі 

поховання, цвинтарі, місця розміщення гетто. На території 

Тернопільської області пам’ятні місця знищення мирного єврейського 

населення відомі у селищах Почаїв, Ланівці (3,5 тис), Підволочиськ, 

м. Скалат, у селах Новосілки, Кам’янки Підволочиського району 

(3 тис), Плебанівка Теребовлянського району, м. Шумськ, Загайці (700) 

Підгаєцького району, м. Зборів (місце розстрілу і цвинтар). У 

Тернополі (вул. Руська, 2) розміщувалося гетто, де в пам'ять жертв 

Голокосту споруджений пам’ятник. Один з перших пам’ятників 

жертвам Голокосту в області був споруджений в 1991 р. у м. Борщів 

[12]. 

У Запорізькій області в 15 з 22 районів і обласному центрі 

відбувалися масові розстріли євреїв, які розпочалися у березні 1942 р. 

Після реєстрації всього єврейського населення міста у синагозі (вул. 

Тургенєва) єврейські родини зібрали  біля міської управи під приводом 
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відправки на роботу до Мелітополя [9]. Всіх було вивезено та 

відправлено пішки за місто і розстріляно у протитанковому рову. На 

північ від радгоспу ім. Сталіна було страчено 27 тис. осіб, у північно-

східній частині і в кар’єрі № 1 ― 7,2 тис осіб. Такі розстріли 

відбувалися і в інших районах міста. Всього у Запоріжжі в період 

окупації від рук нацистів з березня 1942 р. по жовтень 1943 р. загинуло 

44 тис. осіб. У 1964 р. на одному з місць поховань проведено 

перенесення останків загиблих з різних місць в одну братську могилу. 

В 2002 р. на могилі встановлений пам’ятний знак [6]. У м. Бердянськ 

(вул. Горького), м. Пологи, с. Новозлатопіль Гуляйпільського району 

знаходяться пам’ятні місця розстрілів і братські могили євреїв-жертв 

нацизму [ 9]. 

У Вінницькій області у містах Гайсин, Жмеринка, Могилів–

Подільський, у селах Цибулівка Тростянецького району, Городківка 

Крижопільського району пам’ятними знаками відзначені місця 

розташування гетто, виявлено близько 20 місць розстрілів мирного 

єврейського населення [10]. На території Житомирської області ― в 

обласному центрі, містах Андрушівка, Малині, Новоград-Волинському, 

Романові відзначені пам’ятні місця Голокосту. У Новоград-

Волинському (вул. Герцена, 18, Коростенська,5, Леваневського, 3/41, 

Чехова, 4,5) ― це братські могили мирних громадян, жертв 

нацистських окупантів, мешканців міста і навколишніх сіл (понад 5 

тис.), розстріляних у вересні 1941 р. [11]. 

Місто Бердичів, в якому проживала одна з найбільших 

єврейських громад, першим зазнало жахіття «нового» німецького 

порядку. З перших днів окупації міста почалося «вирішення 

єврейського питання». В Бердичеві було створено ґетто, а 25 серпня 

почалося масове знищення єврейського населення. 28 серпня 1941 р. у 

дворі колишнього монастиря розстріляли 960 осіб, серед яких було 

багато євреїв. 5 вересня 1941 р. біля села Хажин, на південь від 

Бердичева, розстріляно 1303 чоловік з гетто міста.15–16 вересня 

1941 р., за тиждень до трагедії у Бабиному Яру, відбувся 

наймасовіший розстріл євреїв Бердичева та району. У районі 

аеродрому біля населених пунктів Романівка, Радянське (нині ― 

Романівка) та Шльомарка (нині ― Любомирка) розстріляли за один 

день понад 12 тис євреїв із гетто Бердичева [2]. З липня до 2 листопада 

1941 р. було розстріляно 18 640 євреїв. Розстріли продовжувалися і в 

1942 р. і в 1943. За даними Надзвичайної державної комісії зі 
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встановлення та розслідування злочинів німецько-фашистських 

загарбників гітлерівці знищили в Бердичеві 29500 євреїв [15]. 

На місцях масових поховань на околицях Бердичева у 1983 р. 

були встановлені пам’ятні плити. Вшановуючи пам’ять про загиблих, 

у селах Радянське, Хажин, Любомирівка, селищі Мирне та у 

Бердичеві на місцях розстрілу євреїв споруджені пам’ятники, 

встановлені пам’ятні знаки. У 1990-ті роки пам'ятники з’явилися на 

місці розстрілів у Шльомарці, на місці колишнього гетто, присвячені 

євреям і українцям, які рятували життя євреїв в роки Другої світової 

війни. Територіальні громади увічнюють пам'ять про трагедію 

єврейського населення створенням музеїв, відзначенням місць пам’яті. 

Музеї Голокосту діють у Харкові (1996), Дніпрі (2012), Одесі (2009). 

Велику дослідницьку і просвітницьку роботу проводять Центр 

дослідження історії та культури східноєвропейського єврейства, 

Український центр вивчення історії Голокосту (м. Київ), Меморіальний  

музей тоталітарних режимів (м. Львів), Музей історії та культури євреїв 

Буковини (м. Чернівці), Музей єврейства Бердичева, створений на 

базі міської бібліотеки для дітей і відкритий у вересні 2015 р. У 

Музеї розміщені стенди та експозиція, присвячені історії, релігії, 

побуту, культурі єврейського народу від XVII ст. до наших днів. 

Особливе місце займає зала, присвячена Голокосту, яка несе сильне 

емоційне навантаження ― вона є інсталяцією ґетто, з усіма його 

жахами та стражданнями. 

Поряд зі створенням музеїв важливу роль відіграє Міжнародний 

проект «Захистимо пам’ять», метою якого є облаштування масових 

поховань євреїв, а також створення поруч з ними місць пам’яті та 

інформаційних стендів для збереження  пам’яті про жертви. В рамках 

проекту «Захистимо пам’ять» під керівництвом Фонду «Меморіал 

убитим євреям Європи» (Берлін) у співпраці з Бердичівською міською 

радою та єврейською громадою Бердичева, Музеєм історії міста 

Бердичева і Музеєм єврейства міста Бердичева, а також Українським 

центром вивчення історії Голокосту (Київ) важливо відновити пам'ять 

про події Другої світової війни. У центрі міста створена виставка, яка 

надає сучасній громаді Бердичева можливість  ознайомиться з широким 

спектром спадщини бердичівських євреїв та історії Голокосту. На тлі 

багатої та насиченої історії бердичівського єврейства нагальною 

виявилася не лише робота з упорядкування місць поховання, але й 

просвітницька робота шляхом створення виставки. Створення брошур 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83
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про Голокост, мартирологів загиблих, проведення уроків і семінарів 

пам’яті жертв Голокосту, «monument walks» (пам’ятні походи) зі 

школярами, студентами, туристами біля пам’ятних місць ― завдання 

громадських організацій і закладів освіти. Через залучення пам’ятного 

ресурсу, візуалізацію історії можна більш рельєфно і правдиво донести 

правду про страшну трагедію ХХ ст. 

Історична пам’ять про Голокост перетворилася на 

транснаціональне явище, як результат пошуку об’єднавчої ідеї, спільної 

відповідальності європейців за минуле заради кращого майбутнього. 

Існує загальноєвропейська історична політика щодо увічнення пам’яті 

про Голокост, покликана сформувати наднаціональну спільноту 

пам’яті. Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, запроваджений 

світовою спільнотою у 2005 р., в Україні на державному рівні 

відзначається з 2011 р. 27 січня 2005 р., день звільнення в’язнів табору 

смерті в Аушвіці, в європейських країнах визначений як Міжнародний 

день пам’яті Голокосту. Меморіальні комплекси національного рівня, 

присвячені Голокосту, діють у сімнадцяти європейських країнах, з них 

11 ― це спеціалізовані музеї. 

У 1976 р. на місці трагедії у Бабиному Яру споруджено 

Меморіальний комплекс якому в 2010 р. надано статус національного 

заповідника. Композиційним центром композиції є багатофігурна 

скульптурна група мирних громадян і військовополонених перед 

стратою, яку вінчає скульптура жінки зі зв’язаними руками, що 

нахилилася до дитини, щоб захистити її. Незважаючи на відсутність у 

композиції образу євреїв він відрізнявся від інших радянських 

монументів акцентом на трагедії. Навколо монументу встановлені 

пам’ятні знаки євреям, ромам, остарбайтерам, військовополоненим, 

радянським підпільникам, учасникам національно-визвольного руху, 

завдяки чому він вважався універсальним монументом, який 

об’єднував всі жертви війни [3, с. 225]. 

З метою увічнення пам'яті про одну з найтрагічніших сторінок 

Голокосту ― масове убивство євреїв Києва і вшанування жертв 

злочинів, скоєних нацистами під час окупації столиці України до 75-х 

роковин трагедії Бабиного Яру постало питання про створення 

Меморіального комплексу пам’яті Голокосту в Україні. В Указі 

Президента України «Про заходи у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії 

Бабиного Яру» акцентувалася увага на створенні Національного 

історико-меморіального заповідника «Бабин Яр», а також Музею 
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історії Бабиного Яру. Вперше на найвищому урядовому рівні це місце 

пам’яті прямо пов’язувалося з Голокостом, водночас не замовчувалися 

інші численні жертви, поховані у братській могилі, зокрема учасники 

українського національно-визвольного руху, радянські 

військовополонені, роми, тисячі киян, розстріляних як заручники [3, 

с. 226].  

Останнім часом виникло низка питань щодо концепції створення 

Меморіального центру жертвам Голокосту «Бабин Яр», про що у 

зверненні до керівництва держави заявила наукова і культурна 

громадськість України. Віддаючи належне іноземним спонсорам і 

меценатам Українська держава визначає свої пріоритети розвитку, 

власну інтерпретацію минулого, яке не повинно збігатися з 

історичними оцінками інших держав. Майбутній Меморіальний центр 

жертвам Голокосту «Бабин Яр» ― це пам'ять про трагедію єврейського 

народу, складову національної пам’яті народів України про трагедії 

ХХ ст. Історична пам'ять про Бабин Яр належить до історії України, яка 

постраждала від двох тоталітарних режимів ― нацистського і 

радянського. Бабин Яр ― місце вшанування пам'яті жертв Голокосту, 

яке має стати загальнонаціональним і загальноєвропейським місцем 

пам’яті про жертви нацистського і радянського  режимів, місцем 

нагадування про драматичні події ХХ ст. Трансформується назва 

майбутньої споруди в пам'ять про трагічні події у Бабиному Яру від 

Монументу ― комплексу ― історико-меморіального заповідника ― до 

Меморіального центру жертвам Голокосту «Бабин Яр» [14]. У 2021 р. 

виповнюється 80 років страшної трагедії, але ми, на жаль,  не маємо ні 

музею, ні Меморіалу міжнародного значення у Бабиному Яру, пам'ять і 

уроки якого повинні служити засторогою від небезпеки у майбутньому. 

Майбутній меморіал у Бабиному Яру повинен бути не частиною 

«єврейської пам’яті» в Україні, а складовою пам’яті народів України 

про трагедії 20-го сторіччя. Меморіал жертвам Голокосту, де поряд з 

жертвами Голокосту мають бути відображені і прізвища українців  ― 

Праведників світу, яких в Україні на 1 січня 2020 р. ― 2659 чоловік. 

Створення Національного музею-меморіалу Голодомору-геноциду, 

Національного меморіалу в Бабиному Яру і Національного 

меморіального комплексу Героїв Небесної сотні ― Музею Революції 

Гідності ― збереження і увічнення місць пам’яті важливих історичних 

подій ― пріоритетні завдання гуманітарної політики держави.  
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«КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА РІЗАНИНА» ЯК ПОЧАТОК 

ГОЛОКОСТУ ЄВРЕЙСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ ПІД 

ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ  ВІЙНИ 

 

Анотація. Розкрито особливості Голокосту єврейського 

населення в Україні під час ІІ Світової війни. Виділено та 

охарактеризовано десять місць наймасовіших розстрілів євреїв в 

Україні німецькою окупаційною владою під час ІІ Світової війни — у 

відповідній табличці. Найбільшими за кількістю жертв є злочини в 

Києві (Бабин Яр — майже 34 тис. осіб) та в Одесі (25 тис. осіб). 

Третє місце за числом жертв займає «Кам'янець-Подільська різанина» 

(23 тис. осіб), але це був перший за хронологією випадок масового 

вбивства нацистами єврейського населення в Україні (з нього все 

почалося). Висвітлено особливості масового знищення єврейського 

населення в Кам'янець-Подільському, де було створено гетто не тільки 

для місцевого єврейського населення, але й для депортованих євреїв з 

Угорщини. 

Ключові слова: Голокост, десять місць наймасовіших розстрілів 

євреїв в Україні німецької окупаційною владою під час Другої Світової 

війни, «Кам'янець-Подільська різанина». 

Виклад основного матеріалу. 29 вересня весь світ згадує 

трагічну річницю початку одного з найвідоміших епізодів Голокосту на 

території України ― розстрілу євреїв у Києві в Бабиному Яру. Ці 

трагічні події одними з перших стали відомими на весь світ, а роман 

про ті жахіття киянина Анатолія Кузнєцова вийшов ще далекого 1966 р. 

У радянські часи не було прийнято гучно говорити про події Голокосту, 

а про інші місця масових розстрілів навіть сьогодні відомо не дуже 

багато більшості українцям. Одним з найвідоміших дослідників подій 

Голокосту в Україні є А. Подольський, кандидат історичних наук, 

керівник Українського центру вивчення історії Голокосту, який 

займається цими дослідженнями вже 30 років. На прохання ВВС News 

Україна він склав умовну десятку трагічних місць України, де у часи 

Другої Світової війни відбулися наймасовіші розстріли єврейського 

населення (табл.1). Під час німецької окупації в Україні нищили 
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цивільне населення всіх національностей, але за нацистською 

ідеологією євреїв слід було вбити першими та знищити повністю. За 

даними науковців у часи німецької окупації на території України серед 

цивільного населення вбили близько 1,5 мільйона євреїв - від Львова до 

Луганська. «Єврейське обличчя було частиною української культури до 

Другої Світової війни. Єврейські громади були у селах, містечках та 

містах і вони практично повністю загинули скрізь», ― зазначає 

А. Подольський [1]. Дослідники Голокосту кажуть про приблизно 2 

тисячі місць масових розстрілів євреїв в Україні. Спочатку 

розстрілювали тільки чоловіків, але дуже швидко надійшла команда 

вбивати усіх разом з жінками та дітьми. Головними виконавцями 

розстрілів були спеціальні підрозділи СС (так звані айнзацгрупи), 

німецькі поліційні батальйони, вермахт та цивільна німецька 

адміністрація. Допомагала їм місцева поліція, яка формувалась з 

військовополонених та місцевих мешканців. При чому місцеві 

виконавці самі незабаром ставали жертвами. «Україна не унікальна ― 

скрізь окупаційна влада долучала до злочинів місцевих людей, але 

накази завжди були берлінські, а головними виконавцями завжди були 

каральні підрозділи «Третього Рейху», - вказує А. Подольський [1]. В 

Україні діяли дві спеціальні Айнзацгрупи СС ― "С" та "D". Вони 

вбивали передусім єврейське цивільне населення, а потім й 

представників інших національностей. 

У нацистів було кілька стратегій поводження з євреями у різних 

регіонах України. В областях, де до 1939 р. існувала УРСР, єврейське 

населення знищували майже одразу після окупації й влаштовували 

тільки тимчасові гетто. В областях східної Галичини, які перебували у 

складі Польщі, існували класичні гетто, а євреїв врешті переважно 

депортували до таборів смерті на території сучасної Польщі. У 

волинських областях, які також увійшли до СРСР у 1939 р. (Волинська 

та Рівненська), гетто проіснували від кількох місяців до року, після чого 

їхніх мешканців знищили. На окупованій румунськими військами 

території України євреїв частково розстріляли одразу, а потім або 

вивезли до таборів Трансністрії (Південь України ― Вінницька, 

Одеська та Миколаївська області) в румунську зону окупації, або вбили 

на місці. Євреїв Закарпаття, які опинились під угорською окупацією, у 

травні 1944 р. депортували у Аушвіц ― це близько 100 тисяч людей. 
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Таблиця 1. 10 місць наймасовіших розстрілів євреїв в Україні 

німецькою окупаційною владою під час Другої Світової війни. 

 

№ Місцевість, 

місто 

Дата Число 

страчених 

Коментар 

1 Кам'янець-

Подільський 

28-29 

серпня 

1941 р. 

23 тис. 

 осіб 

Це перше місце масового 

розстрілу євреїв в Україні з 

початку окупації. Через місяць 

після початку окупації ― 28 

серпня 1941 р. ― тут вбили 

протягом доби близько 23 тис. 

євреїв. Серед вбитих були 

місцеві мешканці, а також 

угорські та інші іноземні євреї, 

яких сюди привезли. За один 

день тут вбили євреїв більше, 

ніж за перший день розстрілів у 

Бабиному Яру. 

2 Бердичів 15 

вересня 

1941 р. 

14-15 тис. 

 осіб 

Це продовження «кривавого 

шляху» Айнзацгрупи "С". 15 

вересня 1941 р. тут вбили 

близько 14-15 тис. євреїв. 

Це сталось на теренах 

аеродрому, за 6 км від міста. 

Загалом за час окупації у місті та 

районі вбили 30 тис євреїв. 

Бердичів називали українським 

Єрусалимом, оскільки 82% 

населення міста становили євреї. 

3 Вінниця 19 

вересня 

1941 р. 

10 тис.  

осіб 

19 вересня 1941 р. тут вбили 

10 тис. людей. Це сталось у так 

званому «Зеленому госпо-

дарстві» поруч з містом. В цей 

день німецькі війська увійшли до 

Києва. 

4 Київ 29-30 

вересня 

1941 р. 

33 771 

 особа 

29-30 вересня у Бабиному 

Яру вбили 33771 людину. Такі 

точні дані містяться у звіті 

айнзацгрупи "С". Єврейське  
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    населення міста зникло, а 

вижили одиниці. За наступні 

роки тут знищили ще десятки 

тис. людей різних національ-

ностей. 

5 Дніпро 12 жовтня 

1941 р. 

10 тис  

осіб 

12 жовтня у парку Гагаріна в 

центрі міста вбили близько 10 

тис. євреїв за один день. 

6 Одеса 24-25 

жовтня 

1941 р. 

25 тис. 

 осіб 

24-25 жовтня румунська 

жандармерія за півтора дня 

вбили близько 25 тис. євреїв. 

Німецькі сили у цій акції участі 

не приймали. 

Загалом в Одесі було близько 

230 тис. євреїв. Після масового 

розстрілу відбулись депортації 

до таборів смерті Трансністрії, 

які розташовувались на теренах 

Миколаївської області. 

7 Рівне 5-6 

листопада 

1941 р. 

17 тис.  

осіб 

У столиці Рейхскомісаріату 

«Україна» 5-6 листопада 1941 р. 

за два дні вбили 17 тис. євреїв ― 

практично все єврейське 

населення міста. Так знищили 

гетто, яке тут існувало з початку 

окупації. Розстріл відбувся в 

урочищі Сосонки. Тоді це було за 

містом, а зараз вже у межах 

обласного центру. 

8 Харків 14 грудня 

1941 р. 

12-14 тис. 

 осіб 

Від 14 грудня 1941 р. у 

Дробицькому яру біля Харкова 

протягом кількох днів вбили від 

12 до 14 тис. євреїв. Після цього 

тимчасове гетто тут зникло. 

9 Луцьк Кінець 

серпня 

1942 р. 

18 тис.  

осіб 

Тут тимчасове гетто 

проіснувало більше року. 

Наприкінці серпня 1942 р. за 

кілька днів його знищили й 

вбили близько 18 тис. євреїв. 
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У Луцькому гетто за час його 

існування навіть відбулось 

повстання. 

10 Ковель Кінець 

серпня 

1942 р. 

9 тис. 

 осіб 

Наприкінці серпня 1942 р. за 

два дні знищили місцеве гетто та 

розстріляли 9 тис. людей. 

Розстріл відбувся у селищі Бахів 

у піщаному кар'єрі біля міста. 

Прим.: Авторська розробка А. Подольського [1]. 
 

Отже, перше масове вбивство єврейського населення німцями на 

території України відбулося наприкінці серпня 1941 р. в районі міста 

Кам'янець-Подільський, де було знищено близько 23600 євреїв. Керував 

акцією обергрупенфюрер СС Фрідріх Єккельн. Чимало жертв 

попередньо було депортовано на захоплену нацистами територію 

України із Закарпаття, яке було окуповане союзником гітлерівців — 

Угорщиною. На той час це був найкривавіший випадок Голокосту, який 

трапився більш ніж за місяць до масових розстрілів у Бабиному Яру в 

Києві, тому він отримав назву «Кам'янець-Подільської різанини» [2]. 

20 листопада 1940 р. Угорщина приєдналася до Троїстого пакту. 

Вже в квітні 1941 р. вона на правах союзника Німецького Рейху 

долучилася до балканської кампанії; врешті, у червні 1941 р. Угорщина 

поряд з Німеччиною взяла участь у вторгненні в Радянський Союз. Три 

угорські дивізії воювали в низці районів України. У результаті свого 

просування угорські війська на деякий час здійснювали верховну 

військову владу на значній українській території на північний схід від 

Угорщини. У цій обстановці антисемітські керівні сили KEOKH  

(Національне центральне управління нагляду за іноземцями, угорська 

імміграційна поліція) запланували переселити небажаних 

«чужоземних» євреїв у нові «звільнені» райони. Закарпатський 

губернатор Міклош Козма заповзявся втілити цей план і заручився 

згодою очільника угорської держави регента Горті.
 
Кабінет під 

головуванням прем'єр-міністра Ласло Бардоші вирішив здійснити цей 

план 12 липня 1941 р. Положення про реалізацію передбачали 

депортацію «новоспечених польських і радянських євреїв у якомога 

більшій кількості і чим швидше, тим краще».
 
Цей захід, евфемістично 

названий «репатріацією», повинен був зосередитися, зокрема, у 

Карпатській Україні. Метою виселення євреїв, захоплених 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Кам%27янець-Подільський
https://uk.wikipedia.org/wiki/Обергрупенфюрер
https://uk.wikipedia.org/wiki/Фрідріх_Єккельн
https://uk.wikipedia.org/wiki/Голокост
https://uk.wikipedia.org/wiki/Троїстий_пакт
https://uk.wikipedia.org/wiki/Третій_Райх
https://uk.wikipedia.org/wiki/Балканська_кампанія
https://uk.wikipedia.org/wiki/Операція_
https://uk.wikipedia.org/wiki/Регентський_комісаріат_Підкарпатської_території
https://uk.wikipedia.org/wiki/Регентський_комісаріат_Підкарпатської_території
https://uk.wikipedia.org/wiki/Регентський_комісаріат_Підкарпатської_території
https://uk.wikipedia.org/wiki/Міклош_Горті
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ласло_Бардошші
https://uk.wikipedia.org/wiki/Карпатська_Україна
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імміграційною поліцією та місцевими органами влади, була Східна 

Галичина.
 
Провести в життя план депортації було доручено Міклошу 

Козмі. Він відправив євреїв, як це і передбачав план депортації, до 

Ясіні, що біля тодішнього угорсько-українського кордону. Їм було 

дозволено брати лише найнеобхідніші речі, харчі на три дні та 

максимум 30 пенге. Щоб розвіяти їхні побоювання, їм сказали, що вони 

зможуть заселитися в житла тих євреїв, які втекли на схід від 

німецького наступу на радянські війська. Депортації, які практично 

здійснювалися в Угорщині ще до 12 липня 1941 р., часто торкалися 

поряд із біженцями і євреїв, які давно жили в Угорщині — не тільки у 

Карпатській Україні, а й, наприклад, у Семигороді, на озері Балатон або 

у медьє Пешт-Піліш-Шолт-Кішкун. Жертвами таких депортацій стали 

також цигани.  

Від збірного пункту Ясіня євреїв щодня перевозили групами 

приблизно по 1000 душ у Коломию, яка все ще перебувала під 

угорською військовою адміністрацією. До 10 серпня 1941 р. там зібрали 

14 000 євреїв, до кінця серпня це число збільшилося ще на 4 000. У той 

самий проміжок часу угорські підрозділи переганяли новоприбулих 

групами по 300-400 людей із Коломиї через р. Дністер на 

контрольовану німецькими військами зону і заборонили їм під загрозою 

застосування зброї повертатися в Угорщину. Депортовані мали 

вирушити до Кам'янця-Подільського, Бучача, Чорткова чи Станіслава. 

Більшість вигнаних з Угорщини євреїв скупчилися в Кам'янці-

Подільському. Там у 1939 р. проживало 14000 євреїв (понад 38 відсотків 

населення), з яких після 22 червня 1941 р. перед приходом німців 

утекло на схід приблизно 4-5 тис. Проте євреї, вигнані з Угорщини і 

окупованої угорцями частини південної Галичини, знову збільшили 

єврейську частку населення. Тому німецькі та угорські війська після 

вступу в місто 11 липня 1941 р. виявили приблизно від 12 до 14 тис. 

євреїв. До кінця серпня 1941 р. це число подвоїлося за рахунок 

подальшого напливу приблизно до 26000. Усіх євреїв помістили в гетто, 

яке містилося у Старому місті Кам'янця-Подільського. 

Дані про час злочину неоднозначні. За донесеннями Єккельна про 

число жертв знищення євреїв у Кам'янці-Подільському відбувалося 27, 

28 і 29 серпня 1941 р. 
 
На такі дати пристають і деякі дослідники, інші 

вважають, що злочин стався 27 і 28 серпня, або 27-29 серпня,
 
або 28-31 

серпня 1941 р. Євреям було повідомлено, що їм необхідно покинути 

гетто в Старому місті і переселитися. Довгими маршовими колонами з 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Східна_Галичина
https://uk.wikipedia.org/wiki/Східна_Галичина
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Старого міста та через Польські фільварки їх було виведено з міста. 

Пунктом призначення була мічена вирвами, горбиста місцевість за 

північними межами міста, вочевидь, за декілька кілометрів на північ 

поблизу колишнього радянського складу боєприпасів. 

Працівники поліції охорони утворили на місці злочину тісний 

коридор, через який повинні були пробігати жертви. Цінні речі потрібно 

було здати. Деякі євреї були змушені роздягатися. Потім вони повинні 

були спуститися у вирви і попередньо вириті ями, щоб лягти на землю 

або на тіла тих, кого було вбито перед ними. Їх страту виконували 

пострілом у голову з автомата. Деякі жертви були розстріляні 

навстоячки. Багатьох було поховано ще живими. Єккельн був присутній 

на розстрілах і спостерігав за подією з узвишшя. Він командував 

автоматниками
  
і виправдовував розстріл євреїв виголошеною там 

промовою. До винуватців злочину належали близькі співробітники 

Єккельна, яких він у своїх донесеннях про кількість жертв означив як 

«штаб особливих операцій» або «оперативна група штабної роти» [2]. 

Причетними до злодіяння були і службовці 320-го батальйону поліції, 

створеного в лютому 1941 р. у берлінському районі Шпандау. До нього 

входили три роти, батальйонний штаб та авторота. Ключові посади у 

батальйоні посідали професійні поліціянти, а особовий склад 

здебільшого формувався з добровольців років 30. Після німецького 

нападу на СРСР наприкінці червня 1941 р. його було спершу 

переведено у польське Ясло, а звідти в середині серпня через 

Перемишль, Львів, Тернопіль у Проскурів. Там він надійшов у 

розпорядження Єккельна, як підрозділ «для особливого застосування». 

Службовці 1-ї роти під командуванням капітана А. Вебера і 2-ї роти під 

командуванням капітана Г. Вімера вели євреїв із гетто Кам'янця-

Подільського до місця розстрілу. Там вони перебрали на себе 

загороджувальну функцію. Третя рота під орудою капітана Г. Шарвея 

дісталася місця злочину 28 серпня 1941 р., її службовці також брали 

участь у загороджувальних діях і розстрілі. Як випливає з пізніших 

результатів розслідування, розстріл виконували близько 30 есесівців і 

співробітників СД та 12 поліціянтів із усіх рот 320-го батальйону 

поліції. 

Кам'янець-Подільська різанина була, згідно з названою 

Єккельном 30 серпня 1941 р. кількістю жертв у 23600 осіб,
  
найбільшим 

на той момент нацистським масовим вбивством євреїв від початку 

війни. Вона вперше торкнулася всіх без винятку євреїв регіону, 
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незалежно від їхнього віку та статі, а не тільки певних політичних 

функціонерів. 

Злочинці розстріляли не тільки від 14000 до 16000 раніше 

депортованих з Угорщини євреїв, а й близько 8-9 тис. (дві третини) 

єврейських громадян м. Кам'янця-Подільського та довколишніх сіл.
 
Від 

4800 до 5000 євреїв вижили в дні різанини. Їх запроторили в гетто. Коли 

в серпні-листопаді 1942 р. гетто розпускали, його мешканців також було 

вбито [3]. 

Замітання слідів злочину та приховування жертв Голокосту на 

Поділлі отримало назву «особливої операції 1005», яка здійснювалась 

німцями з середини серпня 1943 р. під керівництвом 

штандартенфюрера СС П. Блобеля: спільні могили єврейських жертв 

було розрито, а у лютому 1944 р. в Кам'янець-Подільський прибула 

«зондеркоманда 1005»  з метою ексгумації та спалення трупів. Та на ці 

роботи вже не залишалося часу: 26 березня 1944 р. Червона Армія 

оволоділа цією місцевістю, поклавши край усім таким спробам 

приховування. 
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БАБУЩАК П.М. 

(с. Семенівка, Бердичівський р-он, Житомирська обл.) 

 

ПОДІЇ ГОЛОКОСТУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У 1941-1944 рр. 

 

Анотація. На основі архівних документів і матеріалів, 

періодичної преси схарактеризовано події Голокосту на території 

України 1941-1944 рр. як універсального та безпрецедентного явища. 

Аналізуються особливості Голокосту на окупованій території України 

та його періодизація. Висвітлено хід реалізації «остаточного вирі-

шення єврейського питання» на українських теренах, трагічним 

символом чого став Бабин Яр. 

Ключові слова: Голокост, Шоа, геноцид, «остаточне вирішення 

єврейського питання», Бабин Яр, теза «Ніколи більше» («Never again»). 

Виклад основного матеріалу. Висвітлення трагічних сторінок 

Голокосту, усвідомлення уроків Катастрофи європейського єврейства 

українським суспільством є актуальним завданням на сучасному етапі 

історичного розвитку української держави. Початок війни нацистської 

Німеччини проти Радянського Союзу та окупація гітлерівськими 

військами південноукраїнських земель збігається з початком третього 

етапу «остаточного вирішення єврейського питання», змістом якого 

стало методичне й організоване знищення євреїв в окупованих країнах. 

Таких масштабів цинічного і безглуздого винищення мирного 

населення історія людства ще не знала. 

У широкому розумінні Голокост — це переслідування і масове 

знищення нацистами представників різноманітних етнічних та 

соціальних груп (євреїв, циган, військовополонених, масонів, інвалідів 

та ін.) у часи існування Третього Рейху. Разом з цим, у вузькому 

розумінні дане поняття означає систематичне переслідування і масове 

знищення євреїв, що проживали на території Німеччини, її союзників 

та окупованих ними територіях під час Другої світової війни [1]. 

Нацисти заздалегідь готувалися до знищення євреїв. Вже 24 січня 

1939 р. другий після Гітлера військовий і економічний керівник 

Третього рейху Г. Герінг доручив шефу Головного управління 

імперської безпеки Г. Гейдріху вирішити «єврейське питання» шляхом 

депортації євреїв з Німеччини, а 31 липня 1941 р. ― провести 
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необхідну підготовку і подати повний план попередніх організаційних, 

технічних і матеріальних заходів щодо їх знищення. 

Перед Другою світовою війною в УРСР проживало понад 2,7 

млн. євреїв. За цим показником вона займала перше місце в Європі і 

друге у світі. Особливістю їх розселення була висока концентрація, а 

також певні особливості у розподілі між регіонами. У західних 

областях було набагато більше населених пунктів, де вони становили 

понад половини усіх жителів. 

Голокост в Україні хоча й відбувався нерівномірно, проте його 

основні риси приблизно співпадають з конкретними проміжками часу, 

що власне відповідають 1941, 1942, 1943-1944 рокам. На території 

України фактично відразу після початку окупації загарбники здійснили 

виокремлення євреїв. В оголошеннях німецької окупаційної влади 

зазначалося, що належність до єврейської нації «визначається не 

релігією, і не підданством, а расою» [1, с. 84]. Окупанти встановили для 

єврейського населення непосильний податковий тягар; харчові пайки, 

що призначалися євреям, були мізерними; на організації та установи, в 

яких працювали євреї, накладалися спеціальні штрафи. Окупаційна 

влада грабувала єврейське населення під приводом «штрафів» чи 

«контрибуцій» за міфічні «злочини євреїв». 

Нацисти принижували людську гідність євреїв, від котрих 

вимагали носити жовті «знаки Давида», нашиті на одяг. Євреям 

заборонялося збиратися на зібрання, вільно пересуватися вулицями 

тощо. 

Євреї піддавалися дискримінації в питаннях працевлаштування, 

соціального забезпечення. 

Безжальним знаряддям геноциду євреїв стали айнзатцгрупи, 

створені під час підготовки Німеччини до нападу на СРСР. Їх 

завданням було знищення «ворогів Райху» — євреїв, циган, комуністів, 

так званих «асоціальних елементів» тощо. У здійсненні масових 

убивств айнзатцгрупам допомагала армія. На території України діяли 

дві айнзатцгрупи — «С» і «D» [5, с. 128]. 

На території Західної України ще до початку «акцій знищення» 

євреїв німецькі окупанти спровокували єврейські погроми, в яких взяло 

участь місцеве населення. 30 червня - 3 липня 1941 р. у Львові було 

вбито близько 4 тис. євреїв, 25-27 липня — ще до 2 тис. Були 

спровоковані на погроми також жителі Станіслава, Тернополя, деяких 

інших міст [1, с. 85]. 
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Сценарій знищення єврейського населення був типовим. Слідом 

за бойовими частинами німецької армії по щойно окупованій 

місцевості рухалася оперативна команда СС, і після захоплення 

кожного населеного пункту впродовж двох тижнів видавався 

відповідний наказ, згідно з яким організовувалися виявлення і 

знищення євреїв. 

У місцевостях, де євреї становили значну частку населення, 

окупанти створювали єврейські ґетто. Окрім цього, для економічного 

визиску євреїв перед їх знищенням створювалися так звані «трудові 

табори» («Judenlager», або «Julag» ― табори для євреїв). 

Значна частина євреїв Західної України втратила життя в ґетто й 

таборах. Місцем масової загибелі західноукраїнських євреїв став табір 

смерті Белжець. Ґетто створювалися перед знищенням євреїв на 

території Східної Галичини, Волині, Поділля, Закарпаття, почасти ― 

Правобережжя. На решті українських земель ґетто не створювалися, 

оскільки місцевих євреїв знищували майже відразу після початку 

окупації, максимум за декілька місяців [11, с. 255]. 

Головною формою «вирішення єврейського питання» на 

території рейх-комісаріату Україна стали масові розстріли. 

Найвідоміший злочин нацистів на цих теренах ― трагедія Бабиного 

Яру. Різке загострення обстановки в Києві відбулося за декілька днів 

від початку окупації, коли внаслідок спрацювання радянських 

радіокерованих мін, залишених у місті, загинули німецькі військові, 

цивільні мешканці, центр охопили пожежі. Звинувативши в підривах 

євреїв, 27-28 вересня 1941 р. нацисти розпочали в Бабиному Яру 

розстріли євреїв і радянських військовополонених. 29 вересня 

підрозділи СС і поліції, підпорядковані обергрупенфюреру СС 

Ф. Екельну, стратили 22 тис євреїв, наступного дня ― ще 12 тис. 

Ніколи в історії, навіть в Освенцимі, нацисти за один день не 

знищували таку кількість людей. Бабин Яр став символом трагедії 

радянських євреїв на окупованій території СРСР. 

Свій «Бабин Яр» був майже в кожному українському місті та 

містечку: порохові склади Кам’янця-Подільського та 

Червоноповстанська балка (Ботанічний сад) Дніпропетровська, 

П’ятничанський ліс на Вінниччині й Дробицький Яр у Харкові. У 

Дебальцевому євреїв зігнали на центральну площу та розчавили юрбу 

танками. В Артемівську дітей отруювали, дорослих розстрілювали, 

скидали живцем у шахти, душили газом. У Сталіно (нині Донецьк) для 
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знищення євреїв задіяли «ґазенваґени» — автомобілі, обладнані 

газовими камерами. У Краснодоні євреїв і «партійних активістів» 

розстріляли і скинули у шахту. У Ворошиловграді (нині Луганськ) 

дорослих євреїв розстріляли за містом, а дітей убивали, змащуючи їм 

губи отрутою [5, с. 129]. 

В різних адміністративно-територіальних одиницях, на які 

окупанти розчленували Україну, Голокост (Шоа) мав свої особливості. 

Але були й спільні риси геноциду єврейського населення України: 

 окупанти виявляли євреїв серед місцевого населення та 

відокремлювали їх; 

 окупаційна влада, запроваджуючи нацистський «новий 

порядок», скасовувала елементарні права євреїв, організовувала їх 

пограбування, створювала перепони для нормального існування; 

 більшу частину українських євреїв на окупованій 

території розстріляли айнзатцгрупи за підтримки німецького вермахту 

та місцевих колабораціоністів; 

 на окупованій території України було знищено як 

осередки неповторного способу життя — єврейські містечка (штетли), 

так і єврейські сільськогосподарські поселення [1, с. 86]. 

Слід підкреслити, що на захист євреїв під час Шоа на теренах 

України не виступила жодна українська політична сила чи військова 

організація. Радянський уряд, який володів інформацією про 

винищення євреїв нацистами, не довів її до відома єврейського 

населення. Не було декларацій, заяв, закликів до українців надати 

допомогу євреям ані з боку українського чи польського підпілля, ані з 

боку радянського уряду та підпорядкованих йому партизанських 

загонів і підпілля. 

Найчастіше рятівниками євреїв виступали місцеві мешканці 

(українці, росіяни, поляки тощо), які мали єврейських родичів (дружин, 

чоловіків, батьків одного з подружжя та їхніх близьких); партизани, 

підпільники, котрі сприймали рятування євреїв як одну з форм опору 

окупантам. Доволі поширеними були випадки рятування євреїв 

українцями через релігійні переконання, християнське ставлення до 

гнаних та переслідуваних [5, с. 130]. 

Питання про включення до контексту української національної 

історії Голокосту, у ході якого на окупованій території України було 

знищено чверть європейського єврейства, важливе не тільки як таке. 

Воно пов’язане з питанням про етноцентричний або поліетнічний, 
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полікультурний виклад української історії. Голокост має історичне 

значення не тільки для євреїв. Теза «Ніколи більше» («Never again») 

набуває універсального розуміння ― для кожної спільноти, 

представників будь-якої нації, раси, релігії тощо. Кожне вбивство є 

найстрашнішим злочином, якому немає й не може бути виправдання. 

Але вбивство людини лише через те, що вона від народження належить 

до певної нації чи раси, а особливо ― схвалення такого «селективного» 

вбивства, запровадження геноцидальної системи знищення ― це 

злочин, який підриває засадничі принципи існування людства, його 

основні гуманістичні цінності [11, с. 256]. 

Фашистській, нацистській ідеології має бути протиставлено 

гуманізм; геноциду ― захист людського життя й прав людини; 

ксенофобії ― толерантність, повага до людини та її культурних 

цінностей. Очевидно, це ― найважливіший і універсальний урок 

Голокосту. 

Отже, голокост небезпідставно вважають однією з найбільш 

досліджених подій світової історії. Щороку історіографічний багаж 

поповнюються тисячами нових видань, так чи інакше пов’язаних з 

історією Голокосту, розглядом певних його аспектів у окремих 

регіонах, а також у різних дисциплінарних полях. Не останню роль тут 

відіграє державна політика багатьох розвинених країн, орієнтована на 

підтримку досліджень даного напрямку, як усередині своєї країни, так і 

за кордоном. Йдеться про виховну функцію вивчення Голокосту, його 

морально-етичну складову, завдяки якій він став елементом 

гуманітарної освіти в загальносвітовому масштабі. Тож суспільний та 

науковий інтерес до цих подій ще далеко не вичерпано. 
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УДК 94(477)  

КОЗАКЕВИЧ Б.В. 

(м. Франкфурт-на-Одері, Німеччина) 

 

(НЕ)ПАМ’ЯТЬ ПРО ГОЛОКОСТ У РАДЯНСЬКОМУ СОЮЗІ 

 

Анотація. У статті розглядається радянська офіційна 

політика (не)пам’яті про Голокост у 1940-1960 рр. Аналізується вона 

на прикладі перемовин між радянським керівництвом та Єврейським 

антифашистським комітетом щодо видання «Чорної книги». 

Висвітлюється контекст державного та побутового антисемітизму, 

які розглядаються як вагомі чинники у формуванні політики пам’яті. 

Офіційній політиці непам’яті протиставляються неофіційні практики 

вшанування убитих євреїв та переплетення цих двох аспектів у 

формуванні колективної пам’яті про Голокост. 

Ключові слова: Голокост, (не)пам’ять, Єврейський 

антифашистський комітет, «Чорна книга», Бердичів, Бабин Яр, Іван 

Дзюба 

Виклад основного матеріалу. «Є речі, є трагедії, перед 

безмірністю яких будь-яке слово безсиле і про які більше скаже 

мовчання — велике мовчання тисяч людей. Може, і нам годилося б тут 

обійтися без слів і мовчки думати про одне й те ж. Однак мовчання 

багато говорить лише там, де все, що можна сказати, вже сказане. 

Коли ж сказано ще далеко не все, коли ще нічого не сказано — тоді 

мовчання стає спільником неправди й несвободи. Тому ми говоримо, і 

мусимо говорити, де можна й де не можна, використовуючи всяку з 

нагод, які трапляються нам так нечасто» [2]. 

Цими рядками Іван Дзюба розпочав свій виступ 29 вересня 

1966 р. під час несанкціонованого мітингу у пам’ять про жертв 

націонал-соціалізму, який відбувався у 25-ті роковини масових 

розстрілів у Бабиному Яру. Бабин Яр став символом того, що значно 

пізніше Патрік Дебуа назвав «Голокостом від куль», позначивши таким 

чином масові розстріли єврейських дітей, жінок та чоловіків [13]. 

Бабин Яр ― лише одне (хоча і найбільше) з понад двох тисяч місць 

масових вбивств євреїв на території сучасної України [ 1, с. 4]. 

Проте, слід, мабуть, перед тим як розглянути радянську політику 

(не)пам’яті про Голокост у перші два повоєнні десятиліття, розпочати 

цю статтю невеличкою історичною довідкою про події, які відбувалися 
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чверть століття до згаданого мітингу. Націонал-соціалістична політика 

знищення єврейського населення в окупованих регіонах Радянського 

Союзу досягла до того небачених масштабів. На території сучасної 

України протягом 1941-1944 рр. було вбито понад півтора мільйона 

євреїв, що становило понад 60% передвоєнного єврейського населення, 

лише через те, що вони були євреями [16, с. 273]. На відміну від 

більшості європейських країн, де євреїв депортували спершу до 

концтаборів, на території сучасної України єврейське населення почали 

знищувати протягом перших тижнів окупації. Зазвичай євреїв збирали 

у селах, містечках та містах, звідки їх потім відводили чи тих, які не 

могли самі йти, відвозили до заздалегідь підготовлених ям, де і 

відбувалися розстріли. Місцевому населенню, яке намагалося 

допомогти євреям, загрожувала смертна кара. Це суттєва відмінність 

від окупованих західноєвропейських країн, мешканців яких за 

допомогу євреям не очікувала страта [18, с. 349]. 

Небажання радянського керівництва виокремлювати євреїв серед 

інших жертв націонал-соціалістичного режиму на окупованих 

територіях наглядно ілюструє нота міністра закордонних справ 

В’ячеслава Молотова від січня 1942 р. У цьому документі він пише про 

вбивства у Бабиному Яру, уникаючи акценту на тому, що більшість 

жертв були єврейського походження, також зміщуючи акценти на те, 

що, в першу чергу, жертвами були лояльні до радянської влади 

громадяни та радянські активісти [7]. Таке відображення подій було в 

загальному характерне для офіційних повідомлень. Проте, як зазначає 

Карел Бергкоф, у російськомовній радянській пресі у 1941-1944 рр. 

часто можна було натрапити на згадки про походження вбитих [12]. 

Значно більше про масові вбивства єврейського населення публікували 

у газеті «Ejnikejt» (укр. «єдність»),  центральному органі Єврейського 

антифашистського комітету (ЄАК), яка виходила мовою їдиш, і 

цільовою аудиторією якої відповідно було єврейське населення. [4, 

с. 88] Радянська риторика періоду Другої світової війни спрямована у 

першу чергу на мобілізацію населення у боротьбі з Третім Райхом і 

допускала згадування також єврейських жертв. У післявоєнний період 

ця ситуація зміниться докорінно, що буде висвітлено на прикладі 

«Чорної книги». 

Одним із напрямків діяльності Єврейського антифашистського 

комітету полягав у підготовці матеріалів «Чорної книги» ― зібрання 

свідчень про масові вбивства єврейського населення. Ідея такої 
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публікації виникла наприкінці 1942 р. у Шалома Аша та Бена Ціона 

Гольденберга, провідних представників «Американського комітету 

єврейських письменників, митців та науковців». Члени ЄАК, 

реалістично оцінюючи радянську внутрішньо- та зовнішньополітичну 

ситуацію, були свідомі необхідності узгодити видавництво книги із 

радянськими органами, точніше кажучи з радянським інформаційним 

бюро (радінформбюро) та відділом агітації і пропаганди ЦК КПРС 

(агітпроп). Перемовини представників ЄАК із відповідними 

радянськими органами доволі добре ілюструють процес формування 

офіційної радянської політики щодо геноциду єврейського населення. 

Перше звернення до радінформу від ЄАК з інформацією про 

можливість такої публікації надійшло 23 квітня 1943 р., проте цей лист 

залишився без відповіді. Лише відвідини США Соломоном Міхоелсем, 

головою ЄАК, та Іциком Фефером, відомим членом ЄАК, влітку 

1944 р. переконали радянське керівництво оголосити про скликання 

відповідної комісії, яка повинна зайнятися публікацією «Чорної книги». 

Таку реакцію можна пояснити побоюванням того, що книга може 

побачити світ у США. Літературну комісію у лавах ЄАК очолили Ілля 

Еренбург та Василь Гроссман. Формально комісія підпорядковувалася 

радінформу, проте ця установа практично не втручалася у її роботу. 

Серед членів ЄАК точилися постійні суперечки про зміст та форму цієї 

книги, а також про те, на якій мові і де саме вона повинна вперше 

побачити світ. Деякий час існували навіть дві редакційні колегії: одна 

працювала над виданням для Радянського Союзу, а інша для США. 

Ілля Еренбург вважав, що книга повинна побачити світ спершу у СРСР 

російською мовою та на ідиші. На його думку, поява цієї книги у двох 

версіях для США та для Радянського Союзу спричинила б те, що 

документи виглядали б не достатньо достовірними. Велися також 

суперечки, як часто і чи взагалі, повинне згадуватися слово «єврей». 

Такі дискусії між членами ЄАК свідчать про доволі чітке бачення 

політичних настроїв керівництва щодо єврейського аспекту Другої 

світової війни. Перша ж оцінка обох рукописів радянськими органами 

надійшла у лютому 1945 р. У звіті радінформбюро обидва рукописи 

були оцінені в загальному позитивно, проте проєкт Еренбурга зазнав 

критики через, як видалося цензорам, надмірне акцентування участі 

радянського населення у вбивстві євреїв. Зацікавлення радянських 

органів цим проєктом пояснюється також тим, що матеріали «Чорної 

книги» планувалося використати у майбутніх процесах проти 
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Німеччини. Критика, яка вперше прозвучала у лютому 1945 р., 

трактувалася як така, яка може зменшити вину німецьких окупаційних 

сил. Таким чином, у травні 1945 р. була затверджена нова редакційна 

колегія, до складу якої увійшли передусім члени радінформбюро, з 

попередньої редакційної колегії залишився лише Василь Гроссман. Так 

у червні 1945 р. з’явився новий звіт, який значно гостріше критикував 

обидва рукописи. Перед усім через нібито перебільшення масштабів 

колаборації радянського населення з націонал-соціалістичною владою, 

а також через те, що члени єврейських рад («Judenräte»), допоміжних 

рад, що були створені за наказом нацистської адміністрації, зображені у 

начебто занадто позитивному ключі. Було прийнято рішення 

опрацювати манускрипти, доповнивши їх матеріалами Надзвичайної 

державної комісії (зі встановлення та розслідування злочинів німецько-

фашистських загарбників) з метою їх використання на Нюрнберзькому 

процесі. [14, с. 70-84] Варто зазначити, що офіційні звіти Надзвичайної 

комісії зазвичай не містили даних про єврейське походження жертв [4, 

с. 92]. У квітні 1946 р. клопітка робота над оновленим виданням 

«Чорної книги» здавалася завершеною. Проте примірник рукопису був 

надісланий до голови агітпропу Григорія Александрова, який 

наголосив на шкідливості такої публікації, оскільки вона начебто хибно 

зображує війну Третього Райху проти Радянського Союзу, як такої, яка 

була спрямована лише на знищення євреїв, а не всіх народів 

Радянського Союзу. Доля «Чорної книги» була остаточно вирішена в 

жовтні 1947 р., п’ять років після початку роботи над нею, коли її 

публікація через «ідеологічні» помилки була остаточно відхилена 

агітпропом [12, с. 86]. 

Доволі детальний опис краху спроби опублікувати свідчення про 

Голокост висвітлює важливі аспекти радянської політики пам’яті: 

небажання виокремлювати євреїв як найбільш постраждалу групу 

населення (у радянській риториці ― національність), а також відмова 

визнавати участь місцевого населення у вбивстві євреїв. Хоча радянські 

суди виносили вироки за колаборацію з окупантами [8, с. 189]. Відмова 

у публікації «Чорної книги» припадає на початок антисемітської 

кампанії у СРСР, яка розпочалася переслідуванням за так званий 

«сіонізм», продовжилася боротьбою з «космополітами» і процесами 

проти членів Єврейського антифашистського комітету, а кульмінації 

сягнула у сфабрикованій «справі лікарів» 1952 р. Пошук «сіоністів» 

серед радянських євреїв пов’язаний також із заснуванням держави 
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Ізраїль, яку Сталін сподівався бачити прорадянською, а коли цього не 

сталося, переслідування за цим звинуваченням посилилися. Варто, 

мабуть, додати, що у перші повоєнні роки антисемітські настрої 

зростають і серед населення, про що свідчить, наприклад, погром у 

Києві 7 вересня 1945 р. Євреї, що поверталися з евакуації, часто не 

могли потрапити у свої квартири, оскільки у них жили інші люди. 

Місцеві органи не завжди реагували на такі випадки. Складається 

враження того, що чиновники на місцях не до кінця розуміли політику 

радянського керівництва щодо євреїв і питання антисемітизму і не 

завжди знали, як поводити себе із антиєврейськими настроями серед 

населення [19]. 

Вікторія Хітерер підкреслює, що після повернення радянської 

влади до України панувало враження, що євреїв в Україні більше 

немає, адже ще не повернулися ті, що пережили Голокост в окупації, на 

фронті чи у румунських гетто [15, с. 367]. Мабуть, слід зауважити, що 

були ще ті одиниці, хто пережив масові розстріли на окупованих 

територіях, переховуючись у місцевого населення, у лісах, полях, чи 

приховуючи своє походження. Проте майже у всіх населених пунктах, 

де до 1941 р. проживали євреї, залишалися сліди їх вбивства ― масові 

поховання поблизу сіл, містечок та міст, а часом і у самих населених 

пунктах. Місця, які нагадували про трагедії, які тут трапилися, ― це 

суттєво відрізняло Україну від окупованих країн Західної Європи, де 

вбивства євреїв, як уже зазначалося, здебільшого не відбувалося на 

місці. Жителі українських населених пунктів наглядно бачили маштаби 

знищення, були їх свідками. Крім того, це означає для тих, хто вижив, 

мати місце, куди можна прийти оплакати вбитих [4, с. 90]. Такі масові 

поховання були нагадуваннями про те, про що радянські органи не 

бажали говорити. Тут можна виділити два основних способи 

поводження із такими місцями зі сторони радянської влади: зміна 

топографії місцевості, як у найбільш відомому випадку Бабиного Яру, 

надання цим місцям іншого значення, фактичне руйнування поховань, 

або ж, маркування цих місць через встановлення пам’ятників із 

посвятою «мирним громадянам», зазвичай не одразу після війни, а вже 

в 1960-70-ті роки, таким чином не згадуючи про походження жертв. 

Часом використовувалися обидва методи, коли пам’ятник 

встановлювали, проте саме поховання руйнувалося чи то, наприклад, 

через сільськогосподарське використання чи забудову [9]. 
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Наведене вище ілюструє радянську офіційну політику непам’яті 

про Голокост, проте, як показує Петер Новік у дослідженнях про США, 

непам‘ять про Голокост не була суто радянським явищем [17]. 

Політичний Захід у повоєнні роки також не говорив про Голокост, 

зосереджуючи свою політику пам‘яті передусім на, так би мовити, 

«своїх» жертвах. Крім того, важливо згадати неофіційну політику 

пам’яті, під якою розуміємо ініціативи митців, літераторів, приватних 

осіб. Таких прикладів було багато. Ірина Склокіна зауважує, що «коли 

дивитись на те, що відбувалося, коли, наприклад, в радянський час 

здавалося б через державний антисемітизм, негативне ставлення до 

Ізраїлю, вічну боротьбу з сіонізмом тема вшанування Голокосту була 

абсолютно маргінальною. Але якщо звернути увагу на ті місця, де вона 

ставала можливою, ті точки, де відбувались розриви, виникала 

можливість дієвості для окремих людей чи навіть для груп та 

інституцій. Там дуже тісно переплітались як офіційні, так і зовсім 

неофіційні чи навіть антирадянські речі.» [10]. 

Прийнято вважати, що пам’ятників із згадуванням єврейських 

жертв у Радянському Союзі до 1980-тих років не було, проте це не 

зовсім так, адже у багатьох місцях встановлювали пам’ятники із 

посвятою саме єврейським жертвам, часом навіть на мові їдиш [10]. 

Наприклад, у звіті про релігійну ситуацію у Житомирській області за 

1958 р. детально описана історія встановлення та перенесення 

пам’ятника на місці масових розстрілів єврейського населення поблизу 

Бердичева (колишній аеродром). Хоча у написі не згадувалося етнічне 

походження убитих, саме використання їдиш, поруч із російською, 

недвозначно вказувало на єврейський характер жертв. Цей звіт 

детально документує можливості, які все ж існували для втілення таких 

проєктів на місцевому рівні, водночас ілюструючи позицію вищих 

ланок влади, які намагалися перешкодити такому вшануванню 

загиблих, про що свідчить перенесення пам’ятника «невідомими» (як 

зазначено в документі) на єврейський цвинтар. Місцева влада, знаючи 

про плани встановлення пам’ятника, про дату його відкриття, не 

перешкоджала цьому проєкту. Лиш реагуючи на запити із обласного 

центру Житомира, була здійснена спроба обмежити доїзд до 

аеродрому, щоб перешкодити масовому скупченню людей на церемонії 

відкриття пам’ятника, і, як наслідок, припускаємо, що, з її ж ініціативи, 

пам’ятник згодом перенесли [5]. 
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До неофіційної пам’яті про Голокост можна також віднести 

літературні твори, найбільш знаними є вірш Євгенія Євтушенка «Бабий 

Яр» (1961) [3] та автобіографічна повість Анатолія Кузнєцова «Бабий 

Яр» (1966) [6]. Значно раніше, ще 1943 року Павло Тичина написав 

поезію «Єврейському народові», де є такі рядки: « Народ єврейський! 

Славний! Не втішать / тебе я хочу. Кожен хай тут слуха: / В цей час, 

коли синам твоїм вмирать / прийшлося від фашистського обуха, / я 

хочу силу, силу оспівать, - / безсмертну, вічну силу твого духа» [11, 

с. 175]. 

Для ілюстрації переплетення офіційної та неофіційної пам’яті 

звернемося до післяслова Івана Дзюби до публікації виступу у 

Бабиному Яру 29 вересня 1966 р.: 

«Адже 29 вересня було особливим днем у житті багатьох киян. 

Одні кияни йшли в цей день з букетами квітів і траурними стрічками 

на ту окраїну міста, назва якої стала печально відомою в усьому світі: 

Бабин Яр. Деякі інші кияни в той самий час сушили голови над тим, як 

не допустити великого згромадження перших у цьому місці. Треті 

кияни за наказом других ревно стежили за першими, а в разі потреби й 

«вживали заходів» щодо найнеспокійніших з-поміж них» [2]. 

Насправді 25-ті роковини пам’яті жертв Бабиного Яру доволі 

знакові, адже до них долучилися відомі київські культурні діячі: Іван 

Дзюба, Віктор Некрасов та Борис Антоненко-Давидович, засвідчивши 

цим їх солідарність із трагедією єврейського народу. 

Тож досліджуючи радянську (не)пам’ять про Голокост, вважливо 

пам’ятати про її два виміри ― офіційний та неофіційний ― та їх 

переплетення. Відповідаючи на запитання про те, чи пам’ятали у перше 

повоєнне двадцятиріччя про Голокост, з впевненістю можна сказати, 

що офіційна радянська влада не хотіла про це пам’ятати, проте 

різноманітні громадські та приватні ініціативи змушували її знову і 

знову працювати з цією темою, хай навіть до 1980-тих років широка 

громадськість знаходилася осторонь цих тем. 
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РОМАНІВСЬКИЙ РАЙОН.  

ЖЕРТВИ І ПРАВЕДНИКИ ГОЛОКОСТУ 

 

Анотація. Розповідь про трагічні події Голокосту в Романові, 

про приклади високого гуманізму і людяності, коли не євреї спасали 

євреїв і ризикували не тільки власним життям, але і життям своїх 

близьких. Розповідь про спасіння Шейлика Поташника і Малки 

Піщаницької та увічнення пам´яті рятівників євреїв, які стали 

Праведниками Народів  Світу. 

Ключові слова: Голокост, Романів, Праведники Народів Світу, 

пам´ять про жертви Голокосту, вшанування рятівників євреїв. 

Вступ. Знищення єврейського населення у роки ІІ світової війни 

прийнято позначати кількома термінами. У науковій літературі є термін 

«Голокост» (у перекладі з давньогрецької «жертвопринесення», 

«всеспалення»), в івритомовній літературі використовують 2 терміни 

― «Шоа» (нещастя) і «Хурбан» (руйнування). Українські та російські 

дослідники у 80-х ― на початку 90-х років вживали термін 

«катастрофа», що згодом був витіснений міжнародним «Голокост», що 

означає планомірне організоване знищення єврейського населення в 

роки Другої світової війни 7, с. 182.  

Тему Голокосту радянська історіографія замовчувала. Але члени 

єврейського антинацистського комітету та журналісти за воєнної доби 

збирали відомості про винищення євреїв. Журналістами та 

письменниками під керівництвом В. Гроссмана була підготовлена 

«Чорна книга» ― збірка свідчень і документів про «Голокост». Вона 

була видана у 1947 р. в Нью-Йорку англійською мовою, а 

російськомовний готовий друкарський набір було знищено в 1948 р. 

через ідеологічні настанови. Тільки після 1991 р. це видання стало 

доступним для читачів. 

Питання геноциду єврейського народу радянські історики 

оминали. Наприкінці 80-х ― на початку 90-х років ХХ ст. відкрились 

радянські архіви. Дослідники отримали доступ до багатьох тисяч 

документів з архівних фондів комуністичної партії, КДБ, Радянської 

армії, Центрального штабу радянського партизанського руху, матеріали 
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судових процесів над військовими злочинцями. Вітчизняні дослідники 

збільшили увагу до цієї теми, до досліджень історичної пам’яті про 

Голокост, до рятівників євреїв у роки війни ― Праведників народів 

світу. Ситуація з вивченням Голокосту якісно поліпшилась за часів 

Незалежності України. 

Дедалі частіше у своїх дослідженнях зарубіжні та українські 

історики використовують не лише документальні архівні матеріали, а й 

джерела особистого походження: спогади, щоденники, листи, 

персональні свідчення людей, які пережили ті події. 

Залучення мемуарної літератури є особливо актуальним, оскільки 

спогади людей, які безпосередньо були свідками трагедії та пережили 

її, дозволяють деталізувати інформацію, відновити регіональну картину 

перебігу тих трагічних подій, відчути атмосферу епохи 2. 

Під час Голокосту корінне населення різних країн відносились до 

євреїв по різному ― від байдужості до ворожості. Більшість байдуже 

спостерігали за тим, як їх колишніх сусідів арештовували і вбивали. 

Були такі, які співпрацювали з нацистами, інші наживались за рахунок 

конфіскованого єврейського майна. Але були інші чисті люди, які з 

надзвичайною мужністю зберігали кращі людські якості. Одним із 

проявів непокори нацистському режиму стали люди, які рятували 

євреїв від знищення на територіях, окупованих гітлерівською 

Німеччиною та їх союзниками і ризикували своїм життям. У світі 

рятівників євреїв заведено називати Праведниками народів світу. 

Ізраїль на державному рівні присуджує їм це почесне звання. Хто 

такі праведники? За інформацією ізраїльського Національного 

меморіалу Катастрофи та Героїзму «Яд Вашем», Праведниками народів 

світу заведено вважати осіб, які за своєю національністю не були 

євреями, але з ризиком для свого життя рятували євреїв у роки Другої 

світової війни. Ізраїльський Кнесет у 1953 р. ухвалив закон «Про 

увічнення пам’яті мучеників та героїв», внаслідок якого був створений 

меморіал «Яд Вашем», а в 1963 р. були визначені критерії надання 

звання Праведників народів світу. При «Яд Вашем» діє спеціальна 

комісія, яка на основі документів та свідчень ретельно вивчає кожний 

випадок і ухвалює рішення, чи відповідає він критеріям. Комісія 

складається з істориків, юристів та вцілілих жертв Голокосту. 

Праведники народів світу отримують іменну медаль, почесний 

сертифікат, право вписати своє ім’я на Стіні Честі в Саду Праведників 

у Єрусалимі та почесне громадянство Ізраїлю. Україна ― четверта у 
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світі за кількістю праведників. За даними від 1 січня 2020 р. 2659 

громадян України відзначені званням «Праведника народів світу». 

Церемонія з надання звання Праведника народів світу в Україні вперше 

відбулась у вересні 1991 р. 

Дослідженням цієї теми в СРСР практично не займались. Крім 

цього, СРСР тривалий час не мав дипломатичних відносин з Ізраїлем. І 

ці подвиги рятування почали досліджувати фактично після 

проголошення незалежності України. 

Виклад основного матеріалу. За 70 км. від Житомира є колишнє 

єврейське містечко Романів (1933-2003 роки ― Дзержинськ). Архівні 

дані 1928 р. свідчать, що 83% населення тут складали євреї. Більшість з 

них була ремісниками, торговцями і робітниками, а згодом ― 

колгоспниками єврейського колективного господарства. Вони жили в 

злагоді і мирі зі своїми односельцями 4, с. 25. 

Гуркіт ворожих літаків, залпи гармат мешканці району почули 

вже в кінці червня 1941 р. А 10 липня гітлерівці захопили районний 

центр Романів і практично весь район був окупований. Розпочалося 

виконання плану Гітлера щодо винищення українського єврейства. 

Після початку війни не всі змогли евакуюватися вглиб СРСР. Селище 

було віддалене від залізниці, а швидкий наступ ворога, що перекрив 

шлях біженцям, перешкодив евакуації. 

В окупації в районі залишилось більше 4000 євреїв. З них понад 

3000 з Романова. Крім того, у перші дні війни сюди прибули біженці із 

навколишньої місцевості. Це сотні родичів, які шукали притулок і 

захист щоб пережити важкі часи  або разом евакуюватися. 

Символом трагедії євреїв України під час Голокосту став Бабин 

Яр, де протягом кількох місяців, починаючи з 29 вересня 1944 р. було 

знищено сотні тисяч військовополонених та мирного населення, у 

переважній більшості євреїв. 

Але мало хто знає, що на Житомирщині вдосвіта 25 серпня 

1941 р. розпочався розстріл єврейського населення. Було знищено 

більше як 4000 євреїв Дзержинського району (Романівського). В 

основному це були жінки, діти та люди похилого віку. Прах їх 

покоїться у трьох ямах-ровах у парку, в трьох ― у лісі за трасою 

(недобудована дорога Одеса ― Ленінград) та в одній ― на західній 

околиці селища і колишнього військового аеродрому за Романовим. 

В архіві зафіксовано по Романову 1516 розстріляних євреїв і 1419 

євреїв, імена яких залишились невідомими. Фактично число загиблих 
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значно більше, але відсутні архівні документи жертв Голокосту на 

Житомирщині. 

Будь-яка спроба врятувати єврея ставила під загрозу життя 

рятувальника і його сім’ю. Але ступінь ризику в окупованих країнах 

був різним. На території України таку людину розстрілювали разом з 

євреєм. Організованої допомоги євреям від якоїсь групи місцевого 

населення або антинімецького підпілля, як це було в деяких 

європейських країнах не було. Допомога тут носила індивідуальний 

характер. Іноді євреїв рятували спільно декілька сімей, по черзі вони 

давали їм притулок на різний період часу. Допомога могла виявитись в 

наданні арійських документів.  

Шейлик Семенович Поташник народився за декілька днів до 

початку масових розправ над євреями. Його матері вдалось з немовлям 

на руках втекти під час розстрілів. Прийшла до тями лише біля села 

Ясногород. Там їй допомогла родина Кузьменків: Василь Іванович та 

Степанида Михайлівна, у яких було троє власних дітей. Вони сховали 

їх у повітці із сіном. Там мати з немовлям перебували вдень, а вночі їх 

забирали до хати і годували, чим могли. Але поліцаї шукали євреїв які 

врятувались від розстрілів. Їм знову довелось терміново тікати. На 

околиці Романова був хутір Сущевичі. Там працював завод по 

виготовленню вогнетривкої цегли. Глибока осінь, дощі, поневіряння 

стало неможливим від однієї скирти до іншої, від одного закинутого 

сараю до іншого із вошивим немовлям на руках 4, с. 75. 

Зінаїда Михайлівна Поташник наважилась на відчайдушний 

вчинок ― залишила немовля біля теплої пічки на заводі в надії, що він 

потрапить на очі добрим людям, які врятують його. 

Дитячий плач почув підліток Йосип Антонович Развадовський, 

який пас недалеко коней. Він приніс дитину додому і родина залишила 

її у себе. А потім виявилось, що це єврейська дитина. Він став дев’ятою 

дитиною Антоніни Вільгельмовни Дардалевич (по першому шлюбу 

Развадовська) 4, с. 77. Місцевий поліцай дізнавшись про дивне 

поповнення родини Дардалевич, почав їй погрожувати. Сім’ї з 

великими труднощами вдалось дістати документ про те, що 

національність дитини не встановлена. Цим вони ще раз врятували його 

життя. 

За допомогою Василя Кузьменка Зінаїда Поташник розшукала 

свого чоловіка з яким переховувались у Петра Мельничука в Романові, 

у Єви Зінчук у Врублівці та інших селах. Під час переховування в селі 
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Брачки, їм вдалось зв’язатися з партизанами загону імені Хрущова, 

командиром якого був Левченко 4, с. 78. 

І тільки після звільнення району Радянською армією, вони 

побачились з рідною дитиною і родиною рятівників. Син виріс і 

продовжував любити обох матерів. Родина Поташник безмежно вдячна 

своїм рятівникам. Молодший брат врятованого Шейлика, Ігор 

Поташник подав рятівників на присвоєння звання «Праведника народів 

світу». У 1999 р. Дардалевич Антоніні, а у 2003 р. Дардалевич Йосипу 

було присвоєне почесне звання «Праведника народів світу». 

Малка Піщаницька в 10 років стала свідком знищення 

єврейського населення Романова. Їй та матері чудом вдалось 

врятуватись від смерті. Вони поневірялись по селам, які були розкидані 

в 5-6 км. від Романова 4, с. 88. Першим селом до якого вони прийшли 

був Ясногород. Там втікачі провели зиму 1941 р., переховуючись в 

скиртах сіна та хлівах. Виходили вони звідти лише вночі й стукали до 

дверей незнайомих людей, благали проявити милосердя, дати 

можливість зігрітись та поїсти. Постійний голод і холод 

супроводжували їх. В цих блуканнях був великий ризик зіткнутись із 

сільськими поліцаями або з якимось антисемітом, який міг їх вбити. 

Навесні 1942 р. вони перебрались до села Монастирок і зустріли 

Лілію Конончук, бідну жінку, що не мала зайвої скоринки хліба, але 

допомогла їм вижити. Вона переховувала їх у своєму будинку на 

протязі 8-10 місяців, доки сільський староста не видав її поліції в 

Романові. 

Мати Малки ховалась на горищі у Лідії, а дівчина йшла в сусіднє 

село, де за роботу в садах людей отримувала їжу. Після настання 

темряви вона поверталась до оселі і приносила їжу. Лідія Конончук 

мала трьох дітей: 2 сини і доньку Олександру, якій було 17 років. Сім’я 

голодувала, тому донька була змушена працювати в Романові 

наймичкою у багатих людей. Вона рідко приходила додому 

провідувати родину. Одного разу, восени, з Романова прийшли нацисти 

щоб забрати молодь на роботу в Німеччину. Про це в сім’ї Конончуків 

не знали. І тому Малка з мамою були в хаті, замість того, щоб бути на 

горищі. 

Племінниця Ліди, Віра, знала, що її тітка переховує в хаті євреїв, 

а також про наслідки у випадку їх виявлення. В паніці вона прибігла до 

тітки щоб врятувати родину і їх. В цей час несподівано прийшла 

додому провідати матір Олександра. Німці дуже швидко ходили з 
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будинку в будинок і раптом зайшли в оселю Конончуків. Малка з 

матір’ю встигли сховатись під ліжком і бачили взуття та шпори 

нацистів 4, с. 89. Олександра була відправлена разом з іншими 

дівчатами та хлопцями на залізничну станцію для депортації на роботу 

в Німеччину. Її випадковий прихід додому врятував життя її родини і 

родини Піщаницької. Якщо б її не було вдома, то відбувся б обшук і 

знайшли Малку з мамою. В цьому випадку вони б всіх повбивали та 

спалили  хату. Олександра врятувала всіх. Але їй вдалось втекти з 

залізничної станції від каторжної праці в Німеччині. 

Сільський староста запідозрив Лідію Конончук у переховуванні 

євреїв та видав її поліції в Романові. Поліцаї так побили жінку, що 

сліди від цих жорстоких побоїв залишились на її тілі до кінця життя, 

але не домоглися від неї відповіді «куди подівалися кляті жиди?» [4, 

с. 90]. 

Малка в 10 років стала вже дорослою, матір’ю для своєї матері. Її 

мама розмовляла українською з єврейським акцентом і не могла 

жебракувати, а в разі небезпеки не могла втекти так швидко, як Малка. 

А дівчинка знала всі сховки: де скирти, кущі, сараї, горища тощо. 

Малка ходила по селах і сама жебракувала, розповідала, що в неї є 

мати, яка ховається у лісі, як вона годує. Люди давали їй кусень хліба. 

Так вони і вижили. 

Лідії Конончук, її дочці Олександрі Дітковській з с. Монастирок, 

а також жінці із села Гвоздарня ― Ніні Макарчук (посмертно) 

присвоєно звання «Праведник народів світу». Всіх їх об’єднує 

людяність, мужність, високі моральні якості. Про багато випадків 

рятування євреїв ми не знаємо, з кожним роком все менше залишається 

учасників та свідків тих подій. Велика кількість подвигів залишились 

невідомою для громадськості. Але пам'ять залишається в документах, 

спогадах, архівах. На місцях масового знищення євреїв в Романові 

встановлено 2 пам’ятника та 3 обеліски, які занесені до зводу пам’яток 

історії і культури району 5, с. 224. Водночас тисячі рятівників і досі 

залишаються невизнаними та невідомими. Списки жертв нацизму 

замуровані для вічного зберігання в одному з найбільших поховань. На 

пам’ятнику який було встановлено у серпні 1998 р. написано: «Ми 

пам’ятаємо». Споруджено пам’ятник нацизму у смт. Миропіль, обеліск 

у с. Романівка, пам’ятний знак «Люди з Києва» у селі Печанівка. 

Голокост спільна трагедія всього людства. Молодь повинна знати і 

пам’ятати про це. 
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УДК 908 

БОВКУН С.В. 

(м. Житомир) 

 

ЯНУШПІЛЬСЬКА ТРАГЕДІЯ: ЕТАПИ ВСТАНОВЛЕННЯ 

ЖЕРТВ ТА КАТІВ 

 

Анотація. В статті досліджено хронологію розслідування 

випадків Голокосту в часи Другої світової війни у селищі Янушполі 

(нині ― Іванопіль Бердичівського району Житомирської області). За 

допомогою вивчення архівних документів та відкритих джерел 

виокремлено етапи встановлення числа та осіб жертв трагедії, а 

також виявлення винуватців масових розстрілів. 

Ключові слова: Янушпіль, Іванопіль, Голокост, поліцаї, євреї, 

роми, Кампф, Шиманович. 

Вступ. Селище міського типу Іванопіль нині належить до 

Краснопільської сільської об’єднаної територіальної громади в 

Бердичівському районі Житомирської області. Населення селища 

станом на 1 квітня 2021 р. ― 2997 чоловік [26]. До 1946 р. селище мало 

назву Янушпіль. 

Перед початком Другої світової війни Янушпіль був центром 

однойменного району Житомирської області [5, с. 92]. Станом на 

початок 1941 р. в селищі проживали 8700 чоловік. Національний склад 

місцевого населення віддзеркалював історично складену демографічну 

ситуацію: близько 50% мешканців були українцями за національністю, 

40% ― поляками, 10% ― євреями [9, с. 188]. 

Більшість єврейського населення з початком війни у 1941 р. не 

змогли евакуюватися і залишилися у селищі ―загалом 289 родин [21, 

с. 30]. 

Військові частини німецько-фашистської армії зайняли Янушпіль 

5 липня 1941 р. Невдовзі у райцентрі було створено підрозділ 

допоміжної поліції, який підпорядковувався німецькій польовій 

жандармерії. До підрозділу добровільно вступили 30-40 мешканців 

Янушполя та навколишніх сіл [12, c. 10]. 

Впродовж наступних двох з половиною років окупації в 

Янушполі відбувалися неодноразові масові страти. Перший випадок 

стався наприкінці липня 1941 р. ― невдовзі після захоплення селища 

німці та поліцаї розстріляли 17 радянських активістів. 20 серпня 1941 р. 
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(того дня нацисти утворили в селищі гетто) було розстріляно 15 

чоловіків-євреїв [12, c. 10]. У березні 1942 р. силами допоміжної поліції 

було виявлено та схоплено понад 20 радянських активістів, а 4-5 квітня 

їх було  розстріляно на березі озера біля цукрового заводу [1]. У травні 

1942 р. біля села Молочок (25 кілометрів від Янушполя) поліцаї 

затримали кочовий табір ромів ― за різними даними, від 40 до 80 

чоловік (переважно дітей, жінок та чоловіків похилого віку). Їх 

перегнали до Янушполя, декілька днів утримували у в’язниці ― після 

чого усіх було розстріляно біля цукрового заводу і поховано поряд з 

могилою страчених раніше партійних активістів [1]. 

Наймасштабнішим актом масового вбивства мирних жителів в 

Янушполі в період Другої світової війни став розстріл декількох сотень 

євреїв (фактично усього єврейського населення селища), який було 

здійснено німцями та допоміжною поліцією 29 травня 1942 р. на 

південно-східній околиці селища [8, c. 36]. Чисельність загиблих під 

час тієї  страти склала 811 чоловік.  

Виклад основного матеріалу. Джерельна база дозволяє детально 

простежити основні етапи встановлення жертв Янушпільської трагедії 

періоду Голокосту та її безпосередніх винуватців. Відповідні архівні 

документи, які стосуються тих подій, збереглися у Державному архіві 

Російської Федерації, галузевому архіві Служби безпеки України, архіві 

Управління СБУ в Житомирській області [6]. 

Розслідування злодіянь щодо мирного населення з боку німецько-

фашистських окупантів та місцевих поліцаїв-колаборантів 

розпочиналося у різних населених пунктах СРСР відразу після їх 

звільнення. Створювалися спеціальні слідчі комісії, опитувалися 

свідки, проводилися акти ексгумації поховань. На підставі чисельних 

подібних свідчень у 1948 р. радянські письменники Василь Гроссман та 

Ілля Еренбург підготували до друку «Чорну книгу»  («Про злодійське 

повсюдне вбивство євреїв німецько-фашистськими загарбниками на 

тимчасово окупованих районах Радянського Союзу та в таборах 

Польщі під час війни 1941-1945 років»). У змісті книги поміж десятків 

інших статей є й один нарис Василя Гроссмана про злодіяння окупантів 

на Житомирщині ― «Убивство євреїв в Бердичеві» [25, c. 32]. 

Янушпільська трагедія не потрапила до цієї книги. Але її 

розслідування розпочалося фактично одразу після звільнення 

райцентру від нацистів (5 січня 1944 р.). Вже 23 січня 1944 р. було 

складено «Акт про звірства німецько-фашистських військ на території 
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містечка Янушполя», який підписали голова Янушпільської районної 

ради Жуковська, секретар РКП(б) Янчук, капітан Зубович (в/ч 74112), 

військовий слідчий Єлісєєв, робітники та колгоспники Янушполя: 

Каштан, Драчук, Галін, Мірошниченко та Капенко [1]. У звіті 

перелічено встановлені комісією факти вбивств місцевого населення у 

1941-1942 рр. Зокрема: 17-х активістів у липні 1941 р.; 24-х активістів у 

квітні 1942 р.; родини Звягельських (Павла, Басі та їхнього сина) у 

травні 1942 р.;  родини Галіних (Абрама Олексійовича, 55-річної Басі, 

8-річного Михайла, 4-річного Льоні) 5 серпня 1942 р. Окремим 

епізодом в акті зазначено масову страту євреїв у травні 1942 р. Тоді ж 

вперше названо число загиблих ― 680 чоловік. Згадано і про вбивство 

ромів на території цукрового заводу й названо кількість жертв ― 80 

чоловік. 

На підставі опитувань місцевого населення комісією було 

складено «Списки громадян, що загинули під час тимчасової окупації 

по Янушпільській селищній раді Житомирської області» [19]. У цьому 

переліку зазначено 557 прізвищ. Як стало відомо пізніше ― цей перелік 

далеко не повний. Але його аналіз дозволяє встановити родинні зв’язки 

та віковий склад більшості жертв. Наймолодшою у списку значиться  

Дорфман М.Б. ― дівчинка 1941 р. народження. Відтак на момент 

страти їй було від 6 місяців до півтора року. Також у списку зазначені 

восьмеро дітей 1940 р. народження (Броварник М.М., Розмарин С.М., 

Торчан К.Ф., Крупник А.А., Кусковецький Л.Д., Глухий А.М., 

Юданін І.М., Глімчер Д.Б.). Найстарішими поміж жертв у переліку 

зазначені Грибельський І.М. та Землеруб І.Б ― обидва 1864 року 

народження (на момент страти ― 77-78 років) [19]. 

Під час роботи першої комісії з розслідування жертв німецького-

нацистського терору в Янушполі було допитано ряд свідків. Перші 

покази у них було взято 23 січня 1944 р. ― через 18 днів після 

звільнення містечка від німців. У цих показах було записано прізвища  

німецьких офіцерів та поліцаїв, які служили в Янушполі в період 

окупації та брали участь в масових стратах мирного населення. Зокрема 

― військовий комендант Янушполя обер-лейтенант Горх, фельдфебель 

Геккс, начальник жандармерії Пауль, поліцаї Ілля Якопчук, Олександр 

Степанець, Пилип Харчук, Павло Гудима, Мельник [1]. Ці прізвища 

було отримано під час долиту поліцая Петра Кравчука, затриманого 

одразу після звільнення селища. Вочевидь, він не встиг вчасно втекти 

― як це зробили інші поліцаї. Відтак радянським слідчим органам, які 
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по гарячих слідах отримали інформацію про причетних до масових 

розстрілів в Янушполі ― належало знайти їх і передати до суду. 

Одними з перших було знайдено й заарештовано у вересні 1946 р. 

уродженця Янушполя Івана Гудиму (1894 р.н) та уродженця села 

Андріяшівки Янушпільського району Миколу Шепетюка (1922 р.н.). 

Слідством було встановлено, що Гудима добровільно поступив на 

службу до нацистів у Янушполі в жовтні 1941 р. ― й був призначений 

начальником районної поліції, де числився до липня 1942 р. [4]. Поміж 

висунутих йому звинувачень: участь в арешті 24-х радянських 

активістів, розстріляних у квітні 1942 р. біля ставка цукрового заводу; 

участь у розстрілі ромських родин біля цукрового заводу; керівництво 

бойовими операціями поліції проти радянських партизанів [14]. У 

1944 р. Гудима втік до Німеччини. А в 1945 р. повернувся на територію 

СРСР в рамках процесу репатріації й до арешту мешкав в Київській 

області. 

Микола Шепетюк, за даними слідства, служив у поліції 

Янушполя з січня до вересня 1942 р. Поміж інкримінованих йому 

епізодів: конвоювання на розстріл 24-х активістів; участь у масовій 

страті єврейського населення 29 травня 1942 р.; участь у рейдах поліції 

по боротьбі з партизанами [14]. Судового вироку по обох 

обвинувачених у відкритих джерелах немає ― але інкримінована їм 

обом стаття 54-1а Кримінального кодексу УРСР («Зрада Батьківщини») 

передбачала покарання у вигляді розстрілу або позбавлення волі на 10 

років з конфіскацією майна. 

У 1947 р. були засуджені ще двоє колишніх поліцаїв з Янушполя: 

Степан Ковеня (1914 р.н.) та Ілля Якопчук (1910 р.н.). Обидва були 

земляками ― уродженцями села Малої Волиці Янушпільського району. 

Фактично одночасно, будучи солдатами Червоної Армії (вочевидь, 

потрапивши у оточення або полон), у липні 1941 р. вони перейшли на 

бік німців. Відтоді весь період окупації провели на службі у поліції 

Янушполя: Ковеня командував відділенням, а Якопчук був спершу 

поліцейським, а пізніше ― завгоспом місцевої поліції. Після звільнення 

селища обом вдалося на короткий час уникнути відповідальності за 

свої злочини. Якопчук у квітні 1944 р. був призваний до лав Червоної 

армії, де служив до березня 1945 р. і навіть був нагороджений двома 

медалями. Проте у 1947 р. обох було вистежено радянськими слідчими 

органами. Ковеня в той час мешкав у Львові, а Якопчук ― у селі 

Козині на Рівненщині. Під час слідства, за допомогою допитаних 
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свідків, було встановлено чисельні епізоди, які доводили участь Ковені 

та Якопчука у стратах мирного населення у Янушполі. Поміж іншого 

― в арешті та конвоюванні родин ромів з Молочок до Янушполя; 

участі у масовому розстрілі євреїв 29 травня 1942 р. 28 серпня 1947 р. 

військовий трибунал 8-ї механізованої армії засудив Ковеню та 

Якопчука на 25 років у виправно-трудових таборах [24]. У 1955 р. 

Степан Ковеня подав листи на ім’я Генерального Прокурора СРСР та 

Голови Президії Верховної Ради СРСР ― з проханням звільнити його з 

ВТЛ. Після перегляду справи у прокуратурі Прикарпатського 

військового округу прохання не задовільнили. 

У лютому 1948 р. було заарештовано ще одного колишнього 

поліцая з Янушполя ― уродженця села Мотрунок Олександра 

Степанця (1917 р.н.). Його затримали у Ворошиловградській (нині ― 

Луганській) області, де він переховувався від правосуддя. За даними 

слідства, Степанець був рядовим Червоної армії та в 1941 р. потрапив у 

полон до німців. У березні 1942 р. добровільно поступив на службу до 

Янушпільської поліції ― де служив до осені 1943 р. Під час слідства 

встановлено, що Степанець брав безпосередню участь у акції масової 

страти єврейського населення Янушполя 29 травня 1942 р.: конвоював 

приречених до місця страти, стояв в оточенні навколо місця розстрілу, 

а опісля ― грабував майно розстріляних. Також у квітні-травні 1942 р. 

він брав участь у конвоюванні до місця старти 24-х активістів та 

ромських родин. А влітку 1942 р. Степанець вбив з гвинтівки одного з 

утікачів з місцевої тюрми ― радянського активіста Рижевського. За ці 

та інші злочини у 1948 р. Степанця було засуджено за статтею 54-1а 

Кримінального кодексу УРСР  («Зрада Батьківщини») [16]. 

У березні 1953 р. під час відпустки у місті Сочі був затриманий та 

заарештований уродженець села Бурківці Пилип Харчук (1923 р.н.), 

який на той час працював монтером у селищі Норильську 

Красноярського краю. Майже десять років знадобилося слідчим 

органам держбезпеки, аби знайти його сліди. Харчук у грудні 1941 р. 

добровільно записався на службу до німецької поліції, і служив там до 

червня 1942 р. Після цього більше року був викладачем у трьох 

поліцейських школах: Бердичівській, Погребищенській та 

Миропільській. Мав звання капрала поліції. Слідством було 

встановлено, що під час служби у Янушполі Пилип Харчук вчинив ряд 

злочинів. Зокрема ― особисто розстріляв 8-х радянських активістів 

біля цукрозаводу в квітні 1942 р.; брав участь у масовій страті євреїв 29 
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травня 1942 р.; конвоював до місця страти ромські родини у травні 

1942 р. [17]. У 1953 р. Харчука було засуджено за статтею 54-1а 

Кримінального кодексу УРСР («Зрада Батьківщини»). 

Таким чином, за даними відкритих джерел можна встановити, що 

у перші післявоєнні роки було виявлено кількох колишніх поліцаїв, які 

скоювали злочини проти мирного населення в Янушполі ― зокрема 

брали участь  у фактах Голокосту. Щонайменше шістьох з них у період 

з 1946 по 1953 рік було засуджено до тривалих термінів ув’язнення (від 

10 до 25 років). 

Відтак 1944-1953 рр. можна вважати першим етапом щодо 

встановлення жертв та винуватців Янушпільської трагедії ― масових 

страт мирного населення (переважно євреїв та ромів) у 1942 р. За цей 

час було складено список жертв німецького терору (557 прізвищ), 

опитано свідків, встановлено факти розстрілів мирних жителів. Також 

розшукано, заарештовано і засуджено декількох колишніх поліцаїв, 

причетних до масових страт в Янушполі в період окупації. 

Доля поховань жертв нацистського терору в Іванополі у 

післявоєнні роки була наступною. Останки радянських активістів та 

ромів, розстріляних у травні 1942 р., в 1960-х роках було перенесено 

від місця розстрілу (біля ставка) до парку цукрового заводу ― і 

поховано поруч з могилою радянських воїнів, які загинули під час 

звільнення Янушполя у 1944 р. [12, с. 12]. Над похованням встановлено 

пам’ятник. Про страчених ромів у написі на пам’ятнику не згадувалося. 

Не було жодного пам’ятника й над похованням сотень євреїв, 

розстріляних 29 травня 1942 р. на східній околиці селища. Родичам 

загиблих, які зверталися до органів влади у Житомирі та Києві з 

проханням встановити пам’ятник на цій братській могилі ― було у 

цьому відмовлено. Єдине, що було зроблено за вказівкою місцевої 

влади ― поховання обкопали ровом та обнесли дерев’яною огорожею 

[3]. 

Початком наступного етапу з встановлення жертв та виконавців 

Голокосту в Янушполі (Іванополі) можна вважати 1987 р. Того року 

органами держбезпеки СРСР було затримано й заарештовано Івана 

(Ганса) Кампфа (1921 р.н.). Слідством було встановлено, що Кампф 

(який в період окупації Житомирської області мешкав у селі Стетківцях 

неподалік Янушполя) в грудні 1941 р. поступив на службу до 

Янушпільської поліції, де служив поліцейським-перекладачем до 

грудня 1943 р. [15]. Після вигнання німців з селища Кампф відступив 
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разом з ними, був зарахований рядовим у саперну частину Вермахту, а 

навесні 1945 р. потрапив у полон до радянських військ [10]. Тоді ж він 

отримав перший тюремний термін ― після чого переїхав до Сибіру і 

мешкав у селі Дальня Закомора Іркутської області. Але завдяки 

розшуковим та слідчим діям органів держбезпеки через 40 років після 

війни Кампф був виявлений та заарештований за підозрою у злочинах 

проти мирного населення у воєнні роки. 

В рамках слідчих дій по справі Кампфа, у вересні 1987 р. було 

вперше проведено ексгумацію тіл загиблих з масового поховання 

євреїв, розстріляних 29 травня 1942 р. [28]. Заключенням судово-

медичної експертизи було встановлено, що в похованні знаходилося 

811 трупів (499 дорослих та 312 дітей) [15]. Тож саме тоді стала відома 

точна кількість людей, розстріляних німецькими нацистами та 

поліцаями 29 травня 1942 р. Після проведення ексгумації та судово-

медично експертизи отримані дані були задокументовані й долучені до 

слідчої справи, а тіла жертв перепоховані на тому ж місці. 

Судовий процес над Гансом Кампфом проходив у Іванополі в 

квітні 1989 р. і набув значного резонансу. Цю подію висвітлювала 

районна та обласна преса, а також документалісти студії 

«Київнаукфільм». В 1990 р. на цій студії режисером Олександром 

Роднянським було знято фільм «Побачення з батьком» ― про суд над 

Кампфом [22, 23]. 

На судовому процесі виступали місцеві жителі ― очевидці 

злодіянь нацистів та поліцаїв в роки війни. В якості свідків було 

допитано й колишніх поліцаїв Найдюка, Шумейка, Жаврука,  

Шимановича, Ткачука, Петрука, Ксинзука (котрі, як можна зрозуміти зі 

слідчих документів, вже були засуджені раніше на різні терміни за 

співпрацю з німецькими нацистами) [15]. 

Суд визнав Івана Кампфа винним в багатьох доведених епізодах 

злочинної діяльності. Зокрема ― участь у розстрілі партійних 

активістів біля цукрового заводу в 1942 р. (доведено безпосередній 

розстріл Кампфом щонайменше двох людей); участь у розстрілах 

єврейського населення під час масової страти 29 травня 1942 р. 

(доведено розстріл підозрюваним щонайменше п’ятьох людей); участь 

у страті ромів в Янушполі в травні 1942 р. (доведено, що Кампф 

особисто розстріляв щонайменше 8 людей); вбивство влітку 1942 р. 

колишнього завідуючого колгоспним млином Моті Менделіса [15]. За 

інкримінованою статтею 56 Карного Кодексу УРСР («Зрада 
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Батьківщини») рішенням судової колегії з кримінальних справ 

Житомирського обласного суду Івана Кампфа в квітні 1989 р. було 

засуджено до вищої міри покарання ― розстрілу [27]. 

У 1991 р. в селищі Чуднові (центр однойменного району, до 

якого в той час входив Іванопіль) відбувся аналогічний судовий процес 

над іншим поліцаєм ― Костянтином Шимановичем (1923 р.н), 

уродженцем села Стетківці Янушпільського району. У 1989 р. він брав 

участь у суді над Іваном Кампфом ― в якості свідка. Відтак слідство 

вже тоді володіло даними про його причетність до злочинів щодо 

мирного населення в Янушполі в роки війни. Коли необхідну доказову 

базу було зібрано ― в грудні 1990 р. Шимановича було заарештовано. 

На момент арешту він мешкав на віддаленому хуторі Погорєлов у 

Ростовській області [11]. 

Під час судового процесу в Чуднові слідством було доведено 

безпосередню причетність Костянтина Шимановича до страт мирного 

населення у Янушполі в 1942 р. У період з жовтня 1941 р. по грудень 

1943 р. він служив рядовим у Янушпільській поліції. Поміж доведених 

епізодів злочинної діяльності Шимановича ― розстріл ним 

щонайменше двох людей під час страти партійних активістів біля 

ставка цукрозаводу у квітні 1942 р.;  розстріл не менше п’ятьох людей 

під час масової страти євреїв 29 травня 1942 р.; розстріл  однієї людини 

єврейської національності на початку червня 1942 р.; розстріл не менше 

вісьмох чоловік під час страти ромів у травні 1942 р.; участь у 

насильницькому відправленні до Німеччини місцевих жителів у 1942-

1943 рр. [18]. Після вигнання нацистів з території Житомирщини 

Шиманович утік з ними і опинився на території окупованої Молдавії. 

Там німці залучили його до будівництва оборонних укріплень. А влітку 

1944 р. Шимановича було затримано радянськими військами. Однак 

тоді йому вдалося уникнути відповідальності за військові злочини під 

час служби в поліції. Як стало відомо під час судового процесу, після 

війни Шиманович декілька разів переїздив з місця на місце в різних 

районах СРСР. Зрештою осів у глухому хуторі в Ростовській області. 

Прагнучи бути невпійманим органами правосуддя, підмінив деякі дані 

в паспорті. Зокрема ― змінив по-батькові (Олексійович на Петрович) 

та місце народження («село Стетківці Янушпільського району» на 

«село Статкевці Янушпилевського району») [13]. 

В рамках досудового слідства було зібрано свідчення проти 

Шимановича з боку колишніх поліцаїв Миколи Шумейка, Миколи 
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Шепетюка та Павла Жаврука, свідків Домніки Николаєвої, Надії 

Братової, Кіндрата Яремчука, Володимира Чвакалюка, а також від 

потерпілих місцевих жителів Станіслави Ніколайчук, Панасюка і 

Савчука. Було проведено відповідні очні ставки, які підтвердили 

провину підозрюваного. Загалом в обвинувальному заключенні 

фігурують прізвища десятків свідків, які майже через 40 років дали 

покази, що підтвердили участь Шимановича у каральних акціях та 

стратах мирного населення. 

На підставі зібраних слідством даних судова колегія з 

кримінальних справ Житомирського обласного суду в квітні 1991 р. 

визнала Костянтина Шимановича винним за статтею 56 Карного 

Кодексу УРСР («Зрада Батьківщини») та засудила до вищої міри 

покарання ― розстрілу [11]. 

У травні 1991 р. (за збігом обставин ― фактично одразу після 

процесу над Шимановичем) було вперше встановлено пам’ятник на 

місці масового розстрілу єврейського населення містечка 29 травня 

1942 р. Цьому передували багатолітні клопотання родичів загиблих. 

Про це розповів у своїй книзі професор Московського авіаційного 

інституту Давид Старик, батьків якого було страчено 29 травня 1942 р. 

в Янушполі. Він також назвав прізвища євреїв, яким вдалося вижити у 

Янушполі в період Другої світової війни ― Рахіль Портна, брати Моше 

та Авраам Галіни, 12-річний син Моші ― Нюнчик, Роза Галіна, Гад 

Волошин (згодом загинув у бою) [20, с. 29]. «Майже півстоліття я 

добивався в українського комуністичного режиму, щоби нам дозволили 

встановити пам’ятник на могилі розстріляних, ― писав Давид Старик. 

― Ми, родичі загиблих, зібрали гроші на пам’ятник, проте нам не 

дозволяли його ставити. В 1990 р. я написав листа депутату Верховної 

Ради СРСР Борису Іллічу Олійнику». В березні 1991 р. надійшла 

відповідь від Бориса Олійника про те, що він звернувся з відповідним 

клопотанням до житомирської обласної влади. У квітні відповідне 

рішення було прийнято Чуднівським райвиконкомом. А в травні 1991 

р., через 49 літ після Янушпільської трагедії, над масовим похованням 

євреїв на східній околиці Іванополя було встановлено невеликий 

гранітний  пам’ятник з викарбуваним написом: «На этом месте 29 мая 

1942 года пали жертвами немецкого фашизма более 800 мирных 

жителей посёлка Иванополь» [21, с. 33]. Цим актом пам’яті було 

завершено другий етап встановлення жертв та винуватців 

Янушпільського трагедії, який охопив 1987-1991 рр. 
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Третім етапом можна вважати події 2019 р. Тоді в ряді населених 

пунктів України (де знаходяться масові  поховання євреїв та ромів ― 

жертв Голокосту в роки Другої світової  війни) було реалізовано проект 

«Захистимо пам’ять», організаторами якого виступили Фонд 

«Меморіал убитим євреям Європи» (Німеччина) та Український центр 

вивчення історії Голокосту. До переліку місць, визначених в проекті, 

потрапив й Іванопіль [7]. Організатори проекту уклали і видали 

брошуру «Місце пам’яті жертвам німецької окупації в Янушполі» ― з 

інформацією, фотографіями та картою [12]. 18 червня 2019 р. в рамках 

проекту в Іванополі відбулося відкриття інформаційного знаку. 

Чотириметрову прямокутну стелу з надміцного фібро-бетону 

встановлено у парку колишнього цукрозаводу. На її чотирьох сторонах 

прикріплено композитні панелі, де подано інформацію про факти 

вбивств євреїв в цьому містечку. Також на стелі вперше згадано про 

ромів, страчених в у травні 1942 р. На церемонії відкриття стели 

виступив мешканець Іванополя Деонізій Совінський (1934 р.н.), який у 

1942 р., будучи підлітком, був свідком страти ромів. «В один з літніх 

днів 1942 р. ми, місцеві хлопчаки, гралися у дворі, ― згадував Деонізій 

Совінський. ― По селу пройшла чутка, що ведуть циган, яких 

затримали біля села Молочки. Згодом ми побачили, як поліцаї їх 

провели під конвоєм в будівлю колишньої районної міліції ― німці там 

зробили жандармерію. На другий день циган повели на розстріл на 

територію заводу. Незадовго перед цим там розстріляли понад 20 

місцевих комуністів з навколишніх сіл. Повели циган через заводські 

ворота. Ми, троє хлопчаків, побігли туди. Біля набережної перед 

війною розводили акацію, якою засаджували алеї. Ми засіли в ті зарості 

― і все бачили. Німці та поліції штовхали циган штиками до ями ― і 

розстрілювали. Один з поліцаїв побачив нас і гукнув: «Тікайте, а той 

ще й вас застрелимо!» Ми, налякані, чимдуж втекли звіди…» [2]. 

Директор фонду «Меморіал загиблим євреям Європи» Уве 

Ноймеркер у виступі під час відкриття меморіальної стели зауважив, 

що дуже важливим є позначати в селах України місця історичних 

злочинів фашистів. «Для нас було необхідним доповнити вже існуюче 

місце пам’яті в Іванополі новою стелою з інформацією, ― пояснив він. 

― Відкриття стели ― це день трауру за загиблими тут ромами, 

євреями, комуністами та військовими Червоної армії. Але водночас це 

й день радості ― через те, що німці та українці зібралися разом, щоб 

вшанувати пам’ять спільно» [2]. 
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Висновок. Янушпільська трагедія сталася у квітні-травні 1942 р. 

Тоді німецькими окупантами та поліцаями було знищено у селищі 

загалом близько 900 мирних жителів: понад 20 радянських активістів, 

811 євреїв та від 40 до 80 ромів. 

Встановлення виконавців масових страт, числа загиблих та їх 

осіб, а також вшанування пам’яті жертв можна розділити на три умовні 

етапи. 

Перший етап (1944-1960-і рр.): проведення першого 

розслідування фактів Голокосту в Янушполі одразу після звільнення 

селища; допити очевидців; складання списку жертв; затримання та 

засудження на тривалі тюремні терміни деяких поліцаїв; 

перепоховання розстріляних партійних активістів та ромів у парку 

цукрозаводу. 

Другий етап (1987-1991 рр.): поновлення слідства у справі про 

масові вбивства в Іванополі в часи Другої світової війни: проведення 

ексгумації останків жертв масових розстрілів; встановлення точного 

числа жертв страти 29 травня 1942 р. (811 чоловік); судові процеси і 

винесення  смертних вироків колишнім поліцаям Івану Кампфу та 

Костянтину Шимановичу; встановлення пам’ятника на місці масового 

поховання жертв Голокосту. 

Третій етап (2019 р.): реалізація проекту «Захистимо пам’ять» в 

Іванополі; підготовка й видання брошури з інформацією про факти 

Голокосту в Янушполі; встановлення в Іванополі інформаційної 

меморіальної стели з описом фактів масових вбивств євреїв та ромів у 

селищі в період Другої світової війни. 
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Інформаційна стела з описом фактів Голокосту в Іванополі, 

встановлена в рамках проекту «Захистимо пам'ять» в червні 2019 року 

(фотознімок Бовкуна Сергія). 
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УДК 908 
ГРОЗА О.Я. 

(с.м.т. Іванопіль, Бердичівський р-он, Житомирська обл.) 

 

КРІЗЬ ПАМ’ЯТЬ І СЕРЦЕ 

 

Анотація. Події Голокосту в Іванополі є складовою трагедії 

єврейства України в роки Другої світової війни. Особливістю 

трагічних подій стали розстріли циган. Це ще одне свідчення 

етнічного геноциду, як проти євреїв та циган – Пораймосу. Сьогодні 

продовжуються заходи із вшанування цих жертв в рамках проєкту 

«Мережа пам’яті / Захистимо пам'ять». 

Ключові слова: геноцид, євреї, цигани (роми), окупація, 

меморіалізація, вшанування пам’яті, освітня діяльність. 

Вступ. У період німецької окупації 1941-1944 рр. на території 

сучасної України під час масових розстрілів було вбито понад мільйон 

євреїв та понад 12 тисяч ромів. На теренах нашої держави знаходяться 

понад дві тисячі місць масових розстрілів. У віддалених ярах, лісах, 

посеред полів, у колишніх протитанкових ровах чи піщаних кар’єрах 

загони Вермахту, СС та поліція ― часто за участі місцевого населення 

― знищували цілі громади. 

Після війни багато з цих місць убивств канули у небуття. 

Офіційна радянська історіографія відмовлялася визнати євреїв та ромів 

як окремі групи жертв Другої світової війни. 

Американський єврейський комітет у Берліні в 2010 р. розпочав 

міжнародний проект «Protecting memory» («Захистимо пам’ять»). 

Даний проект має на меті захист та впорядкування місць масової 

загибелі і поховання українських євреїв та ромів в часи Другої світової 

війни, збереження пам’яті про них. В період з 2010 року по 2019 рік на 

територіях Львівської, Рівненської, Волинської, Вінницької та 

Житомирської областях було споруджено та відкрито 20 меморіалів в 

пам’ять загиблих євреїв та ромів. 

…Історія нашого селища вписана золотими літерами в історію 

нашої країни, адже всі буревії і лихоліття, які прокотилися по нашій 

землі, пройшли і через наше селище . 

Нині ніхто не пам’ятає ні імені, ні прізвища першого засновника 

селища, загубленого в дрімучих лісах, пізніше названого Янушполем. 
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В якомусь переказі сказано, що назва містечка походить від імені 

лицаря Януша, який поїв коня в річці. З лісу вихопився загін татар і 

оточив його, але він усіх пересік на капусту мечем, освяченим у 

Київській Лаврі. 

Інші перекази твердять, що населений пункт називається 

Янушполем тому, що в XVII ст. тутешніми землями володів польський 

державний діяч, магнат, князь Януш Острозький. 

Янушове поле ― звідси і Янушпіль. 

Заснований в XVII ст. Янушпіль входив до Волинського 

воєводства у складі Речі Посполитої. 

Історія поселення на місці теперішнього селища Іванопіль 

(Янушпіль) сягає в далекі часи ― кам’яний вік. Про це свідчать 

знайдені тут археологічні пам’ятки: кремневі сокири, різці, 

наконечники тощо. 

Перші відомості про селище знаходимо в історичних документах 

часів Визвольної війни українського народу проти польської шляхти. 

Хмельницький, гетьман Запорозького війська, розіслав своїх 

полковників із козацьким військом на Поділля, Волинь та Литву, а сам 

з меншою частиною козацького війська, що залишилося біля нього, з 

Тугай-Беєм та його п’ятитисячною ордою більше не барився коло Білої 

Церкви, а 27 червня 1648 р. рушив до Паволочі, намагаючись дійти до 

поля Гончарихи, яке розташоване в урочищі річки Тетерева біля 

Янушполя [9, с. 6]. 

Під Янушполем стояв табір Богдана Хмельницького. Із селян 

Янушполя формувалися окремі загони для боротьби з польською 

шляхтою. Табір стояв неподалік селища у лісі, який з того часу 

називається Богданівським.  

Також підтвердженням того, що селище існувало до 1600 р., є 

скарб срібних монет, який було знайдено в центрі селища в 1977 р. при 

будівництві водогону. Монети датовані 1616 роком і випущені при 

правлінні польського короля Сигізмунда ІІІ. Інші монети вичеканені в 

Лодзі в 1554 р. 

Селище перейменоване в Іванопіль Указом Президії Верховної 

Ради УРСР від 7 червня 1946 р. з метою збереження історичних 

найменувань сільських населених пунктів Житомирської обл. 

В Янушполі навколишні кращі землі з лісами належали 

польським панам. До реформи 1861 р. 99 маєтків належали двом 

поміщикам ― Гулевичу та Подлевському. 
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Містечко Янушпіль входило до складу Волинської губернії 

Житомирського повіту [5, арк. 5633]. 

В 1886 р. капіталіст Гейман (німець) побудував у Янушполі 

невеликий цукровий завод. Приміщення його були дерев’яні, 

устаткування ― примітивне. Переважна кількість робіт виконувалась 

вручну. В 1902 р. Гейман продав завод купцеві Горинштейну. В 1905 р., 

застрахувавши завод , Горинштейн наказав підпалити його. Це зробив 

за сто карбованців робітник-котельник [6, арк. 75]. На одержану 

страховку Горинштейн у 1906 р. побудував 2 цукрові заводи ― 

пісочний і рафінадний [12, арк. 21]. 

У 2008 р. Іванопільський цукровий завод було законсервовано, а 

2009 р. знищено. 

Виклад основного мареріалу. Німецькі загарбники віроломно 

напали і на наше селище, принісши з собою смерть і розруху. Мирна 

праця людей була перервана ворогами. 

Окупаційною владою була створена Янушпільська районна 

поліція, яка разом з німецькою жандармерією були розташовані у 

приміщенні колишньої одноповерхової школи (комбінат ). 

Начальником поліції Янушпільського району був Гудим Іван 

Олексійович. Під його керівництвом знаходилося: 30 поліцейських і 1 

слідчий на прізвище Мельник Анатолій, 1 командир взводу і 3 унтер 

офіцери, які посідали посади старших поліцейських. 

Крім цього, в кожному селі була своя поліція чисельністю від 5 

до 10 чол. на чолі з комендантом села. Кожна сільська поліція була 

підзвітна старості села і начальнику поліції. В цілому начальник 

районної поліції мав у своєму штаті близько 200 чоловік районної та 

сільської поліції. 

Заробітна плата поліцейського Янушпільської райполіції 

становила: одруженого ― 500 карбованців; не одруженого ― 250 

карбованців і триразове харчування [2, арк. 48]. 

У перші дні свого «господарювання» нацисти перетворили школу 

в казарму, спалили бібліотеку, двоповерхову школу, пологовий 

будинок і близько 150 будинків громадян. У цілому вони нанесли 

шкоди на два мільйони карбованців. Вже в середині серпня 1941 р. 

німецькі загарбники розстріляли близько 200 мирних жителів. 

Удруге, в травні 1942 року, було розстріляно більше 800 осіб 

єврейського населення [9, с. 15]. 
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У червні 1942 р. окупанти, разом зі своїми помічниками на 

території цукрового заводу, розстріляли не менше 50 громадян 

циганської національності, затриманих біля села Молочки 

Янушпільського району [3, арк. 32]. 

З Янушполя насильно вивезли на німецьку каторгу 309 чоловік, в 

основному молодь [7, c. 76]. 

У результаті злочинної діяльності окупантів в Янушпільському 

районі загинуло 1487 чол., з них розстріляно 1381 (тільки в Янушполі 

закатовано 1018) [4, арк. 51]. 

В містечку жили люди різних національностей: зокрема українці, 

поляки (переселенці з «великої» Польщі, які прагнули жити неподалік 

відомої святині ― кармелітського монастиря в Бердичеві) та  євреї 

(саме тут проходила «смуга осілості»). У Янушполі  була православна 

церква, католицький костьол і синагога. 

З енциклопедичних джерел відомо, що перша згадка про євреїв 

Янушполя датується 1569 роком [1, c. 1700]. 

В 1847 р. в Іванополі проживало 605 євреїв, в 1897 р. ― 1251 

(24,6% від усього населення), в 1923 р. ― 1236 , в 1926 р. ― 1369 

(19,2%), в 1939 р. ― 721 єврей. 

В 1873 р. в Янушполі діяли дві синагоги, в кінці ХІХ ст. ― 

синагога і Талмуд-Тора (релігійна школа) [8]. 

В селищі діяло три школи: українська середня, польська і 

єврейська семирічні. 

У 1937 р. єврейську школу перетворили в російську. До війни 

чимало поляків виїхало до Польщі, і тому зникла необхідність у 

функціонуванні польської школи. 

Уродженцем єврейської громади Янушполя був видатний 

американський економіст XX ст. ― Харві Лейбенстайн [8]. 

У 30-х роках XIX ст. в Янушполі народився Раббі Яков Шмуель 

Бродскій ― був равином місцевої громади [10]. 

В основному євреї жили в центрі містечка, а на кутках ― 

Жеребецькому, Малярці, Райгородецькому ― українці. Життя євреїв, 

як і всього населення селища, в ті роки було важким: вони працювали 

робітниками на цукрозаводі, обробляли городи, тримали підсобне 

господарство. Євреї ― службовці цукрозаводу ― жили в заводських 

будинках, рівень їх забезпечення був значно вищий. Серед євреїв були 

гарні майстри: столяри, покрівельники, шевці та інші ремісники. Серед 

них були люди більш заможні: власники заготконтори, млина, швейних 
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майстерень. Євреї, як і інше населення Янушполя, важко переживали 

голод 1933 р., репресії 1937 р. Наближалася війна… 

…До війни в Янушполі проживало 289 єврейських родин. За 

кілька днів на оселях місцевих євреїв з’явилися намальовані зірки 

Давида. Німці почали знущатися з них: відбирали майно, посилали на 

примусові роботи. 

20 серпня 1941 р. окупанти зігнали єврейські сім’ї до гетто ― 

нашвидкоруч збудованих бараків на околиці селища. Впродовж 

наступних дев’яти місяців тривало мучеництво янушпільських євреїв: 

каторжна праця на примусових роботах, жахливі санітарні та побутові 

умови, щоденне знущання наглядачів [11, c. 1105]. Але найстрашніше 

чекало попереду… 

29 травня 1942 р. німці та місцеві поліцейські почали виганяти 

євреїв Янушполя з їхніх осель з вказівкою взяти найцінніші речі. 

Більшість з них були старі люди, жінки, діти. Їх, посімейно, 

вишикували в колону, яка починалась від старої пошти і закінчувалась 

біля хлібопункту та погнали, по вулиці Райгородецькій, за село до лісу. 

Там чекала на них смерть. Понад 800 осіб було розстріляно. 

Врятуватися від смерті вдалося лише декільком янушпільським 

євреям.  

Просто неймовірною є історія Рахілі Лейбівни Портної (вона ж 

Раїса Львівна Качанівська). Її, 17-річну дівчину, з натовпу приречених 

разом з сестрою випхав батько. Помітивши це, німці відкрили вогонь, 

застреливши сестру. Рахіль вдалося втекти до лісу, де зустрілася з 

такою як і сама, біженкою. Вони ховалися у скирті соломи і десять днів 

не злазили з неї, а незнайомий дядько носив їм їсти. Того страшного 

дня вбили батька, матір, дідів, бабусь, братів, сестер Раїси Качанівської 

― близько сорока родичів. Деякий час вона переховувалась у сусідніх 

селах, згодом була учасницею партизанського руху. 

Після війни, Рахіль Портна, створила сім’ю, народила четверо 

чудових синів. Проте жінка ніколи не забувала те страхіття, яке 

пережила. На окремому листку паперу, вона написала прізвища тих  

євреїв, сім’ї яких було розстріляно окупантами і їх помічниками 

поліцейськими (лише тих кого знала). Рідні, Рахілі Лейбівни, 

звернулися до Національного меморіалу Катастрофи та Героїзму «Яд 

Вашем» (Ізраїль) з метою передачі даних про загибель своїх родичів.  

Ті євреї, що залишились живі, пішли в ліси і створили 

партизанський загін, серед них були: брати Моша і Аврам Галіни, 
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дванадцятилітній син Моши ― Нюнчик, Роза Галіна, Лібер Якубов, Гед 

Волошин (загинув) [9, c. 184]. 

Доля ж самого поховання у повоєнний час досить довго була 

невизначеною. У 1946 р. місцеві жителі обкопали могилу ровом, аби 

там не випасали худобу. Завдяки клопотанням викладача Московського 

авіаційного інституту Давида Елкуновича Старіка (німці розстріляли в 

Янушполі його батьків та бабусю, а він в той час перебував на фронті), 

Рахілі Портної, Якова Перельмана, Євдокії Крисюк у 1987 р. на могилі 

з’явився пам’ятний знак. 

У жовтні 1987 р. на південно-східній околиці Іванополя 

спеціальною комісією було розкопане місце розстрілу місцевих жителів 

єврейської національності. На місці виявлення кісткових залишків було 

захоронено 811 трупів, з них 499 дорослих і 312 ― дитячих, смерть 

яких наступила внаслідок вогнестрільних поранень життєвоважливих 

органів [13, c. 3]. 

У квітні 1991 р., через 49 років після загибелі янушпільських 

євреїв, на їхній могилі з’явився гранітний пам’ятник із написом: «На 

этом месте пали жертвами немецкого фашизма более 800 мирных 

жителей пос. Иванополь. 29 мая 1942 г.». 

Кожен злочин має бути викритим, а злочинець ― покараним. 

Після закінчення Другої світової війни працівниками держбезпеки була 

проведена складна і клопітка робота по розслідуванню справ 

«зрадників Батьківщини». 

У кінці 80-х рр. в Іванополі чотири дні тривав суд над зрадником, 

військовим злочинцем, активним учасником карних акцій проти 

радянських людей в роки окупації, колишнім перекладачем районної 

поліції і жандармерії Кампфом Іваном ― Гансом Генріховичем (він же 

Іван Андрійович). 

З обвинувального акту відомо, що його було звинувачено у 

причетності до розстрілу активістів та комуністів Янушпільського 

району в дворі цукрозаводу у квітні 1942 р.  

Слідством доведено, що Кампф разом з іншими зрадниками і 

запроданцями в травні і червні 1942 р. двічі брав участь у розстрілах 

мирних радянських людей єврейської і циганської національностей. 

Колегія обласного суду засудила Кампфа Івана ― Ганса 

Генріховича до вищої міри покарання ― розстрілу, з конфіскацією 

майна [13, c. 3]. 
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На сьогоднішній день з Янушпільської єврейської громади не 

залишилося нікого. Лише кладовище нагадує жителям Іванополя про 

те, що тут колись проживали євреї. 

У 2018 р. комунальний заклад «Іванопільський ліцей» долучився 

до участі в міжнародному проєкті «Захистимо пам’ять». 

Для роботи в проекті була створена пошукова група у складі 

трьох учнів (Кулаківська Діана, Добрянський Едуард, Добрянська 

Росіта), яка досліджувала життя єврейської громади Іванополя. Учні 

фіксували свідчення старожилів, опрацювали краєзнавчі та архівні 

матеріали, зустрічалися з родичами загиблих євреїв, проводили освітню 

діяльність серед односельців, ліцеїстів. В результаті пошукової роботи 

були створені інформаційні стенди, буклети, що містять інформацію з 

історії рідного краю.  

18 червня 2019 р. відбулася урочиста церемонія відкриття 

інформаційної стели в пам’ять загиблих євреїв та ромів [рис. 1]. Це 

зроблено для того, щоб про них не забули… 

Друга світова війна закінчилася 76 років тому, а ми маємо 

пам’ятати та вшановувати жертви тієї страшної, кровопролитної війни. 

Раніше в пам’ятні дні згадували та вшановували лише військові 

жертви, а нині ми маємо згадувати всіх жертв війни. Адже це складова 

історії нашого селища і ми ні в якому разі не маємо права на забуття. 

Маю надію, що наступне покоління та влада будуть підтримувати цю 

традицію. 
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Рис. 1. Церемонія відкриття стели в Іванополі. 
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ГОРОШКІВСЬКИЙ ГОЛОКОСТ 

 

Анотація. Автор узагальнює інформацію про розстріли осіб 

єврейської національності під час тимчасової окупації Володарськ-

Волинського району (тепер не існує) Житомирської області у роки 

Другої світової війни, про місця їх поховань. спогади очевидців. 

Ключові слова: Друга світова війна, Володарськ-Волинський 

район, селище міського типу Володарськ-Волинський, євреї. 

Виклад основного матеріалу. Час невпинно віддаляє нас від 

подій Другої світової війни. Темна ніч нацистської окупації селища 

Володарськ-Волинський (древні Горошки) розпочалася  9 липня 1941 р. 

і тривала до 31 грудня 1943 р. Першими жертвами нацистського 

режиму стали місцеві комуністи та радянські активісти. З особливою 

жорстокістю загарбники та їх вірні поплічники поліцаї вбивали 

єврейське населення. 

За спогадами жительки райцентру Віри Іванівни Нечипоренко 

(1920-1992) розстрілювати невинних людей почали влітку 1941 р. 

поблизу Кутузівського парку. Праворуч, де нині височіє пам’ятник 

Михайлу Кутузову, стояла велика кошара. Сюди фашисти зганяли 

приречених жителів селища, а потім там їх знищували [4, с. 98]. 

Раїсі (Рухлі) Гершківні Фурман на початку війни було 9 років. 

Вона пам’ятає перші дні окупації районного центру. Люди почали 

переховуватись, переїжджати в села до родичів, знайомих. Перші 

розстріли вчинили біля рову парку, тут розправилися з комуністами, 

керівниками підприємств, активістами та євреями. 70-літній Янкель 

Лимоник дивом залишився живим і в сутінках вибрався з могили [4, с. 

98]. 

Родина Фурманів встигла виїхати в Коростень, а потім 

евакуювалася до Татарстану. Про цей епізод з історії селища міського 

типу Володарськ-Волинський (тепер селище Хорошів) розповідається в 

енциклопедії «Холокост на территории СССР» під головною редакцією 

Іллі Альтмана, що видана у Російській Федерації у 2009 р.: «20.8.1941 

один из немецких офицеров через знакомую девушку предупредил 

евреев, что их часть уходит из Володарск-Волынска, а после этого 
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придет карательный отряд, который уничтожит евреев. Он сообщил 

также, что недалеко, в с. Кропивня, находится военная часть Красной 

армии. Ночью трое евреев отправились в Кропивню, а утром немцы 

действительно оставили поселок. Вскоре красноармейцы на грузовой 

машине прибыли в Володарск-Волынский. Всем евреям предложили 

уйти. На сборы дали полчаса. С собой разрешили брать то, что можно 

было унести. Детей, больных и стариков погрузили на машину, а 

остальные несколькими колоннами и по разным дорогам в 

сопровождении красноармейцев ушли в Кропивню, а затем в Коростень 

и далее выехали на восток по железной дороге. В результате были 

спасены сотни евреев. В августе-сентябре 1941 года 3-тий батальон 375 

пехотного полка 454 охранной дивизии уничтожил в Володарск-

Волынске 143 оставшихся еврея» [2]. 

Місцем страти єврейського населення нацисти та вірні слуги 

поліцаї-запроданці обрали північно-західну околицю райцентру, 

ліворуч від дороги на село Дашинку. Із свідчень уродженки 

Володарськ-Волинська 84-річної Ольги Яківни Шевчук: «Чоловіків 

змусили викопати глибоку яму-могилу. Під час одного з розстрілів 

чорнява молода жінка благала не вбивати її, бо ж вона вчителька, ні в 

чому не винна. Щоб не було паніки серед приречених, поліцаї їй 

першій вкоротили життя. Щоб економити патрони, хворих, стариків і 

дітей кололи багнетами і ще живими кидали до яму в людське місиво. 

Мешканці селища та району переповідали одне одному, що декілька 

днів і ночей на братській могилі ворушилась земля» [4, с. 99]. 

На все життя запам’ятала картинку звірств нацистів жителька 

с. Крук Нарциза Іванівна Гусаківська. У вересні 1941 р. п’ятирічна 

дівчинка йшла разом із мамою Леонтіною Бурківською із села Іванівки 

до райцентру провідати тітку. На околиці Володарськ-Волинська вони 

побачили жахливу картину: із землі виглядала голова вбитої жінки з 

довгим чорнявим волоссям, яка тримала на руках мертве немовля. 

Навколо на полі були розкидані шматки одягу, взуття, іграшки. Згодом 

цю місцевість вирівняли трактором [4, с. 99-100]. 

Тими осінніми днями мученицьку смерть прийняли діти: 

шестилітній Міша Істор із Володарськ-Волинська, семирічні Ушар 

Бірма з с. Рижани та Люся Гошер із Володарськ-Волинська, 

дев’ятирічні Хая Вайнблат із Володарськ-Волинська, Бузя Естерка із 

с. Топорище, десятирічні Міша і Ріва Бронштейни із Володарськ-

Волинська. 
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Згідно першого тому «Книги Скорботи України» географія 

фашистського геноциду щодо євреїв у Володарськ-Волинському районі 

була такою: селище Володарськ-Волинський ― 142 людини, с. Малі 

Горошки ― 4, с. Рижани, с. Ліски ― по 3, с. Федорівка (тепер 

Калинівка) та с. Кам'яний Брід ― по двоє, с. Писарівка, с. Кропивня, 

с. Коритище ― по одній. Фашисти знищували євреїв цілими сім’ями: з 

родини Чаків ― 9 осіб, Ферцерів, Бронштейнів, Лимоник ― по 7, 

Вайнблатів, Грузманів, Найвельтів ― по 6, Вулахів, Розенблатів, 

Рабіновичів ― по 4. Встановлено, що за період тимчасової окупації 

Володарськ-Волинського району у роки Другої світової війни 

розстріляно 363 жителів, в тому числі 159 євреїв [3, с. 186]. 

На єврейському кладовищі селища Хорошів знаходиться 

братська могила. У ній наприкінці 1950-х рр. перепоховали останки 

жертв нацизму, розстріляних у вересні 1941-го на околиці Володарськ-

Волинська. На обеліску є напис: «Здесь похоронены граждане поселка 

Володарск-Волынский, расстрелянные и зверски замученные немецко-

фашистскими оккупантами в 1941 г.». Поблизу цього поховання є 

пам’ятники з червоного граніту. На одному значиться: Вулах Хаім 

Хунович (1900-1941), Вулах Піня Хунович (1904-1941), на другому ― 

імена Чаків, Ферцерів та Бронштейнів. Найбільш вірогідно, що тут 

поховані вбиті біля Кутузівського парку влітку 1941-го жертви 

нацистів. 

Поблизу с. Старий Бобрик (Новоборівська селищна 

територіальна громада), за 0,2 км від автошляху М-21 «Виступовичі – 

Житомир – Могилів-Подільський», знаходиться братська могила євреїв 

із Румунії. Ці люди працювали на залізничній колії та були розстріляні 

нацистами 23 березня 1943 р. За спогадами мешканців села тут 

знищено до 300 євреїв. На меморіальній плиті зроблено напис мовою 

іврит (переклад Вайнера Абрама Фроймовича, адаптованого для 

україномовного читача): «Мій народе, Я відкрию ваші могили і підніму 

вас з них. Я дам вам Мій дух, і ви житимете». Так мовив Господь. В цій 

могилі поховані євреї, кількість їх невідома. Вони закатовані 

нацистами, імена яких нехай будуть стерті із книги життя назавжди. 

Серед вбитих наш батько та вчитель Реб Моше, син Ісаака-Якова і 

Рахіль Вейсс з міста Клойзенбург/ Клаузенбург. Дата смерті 23 березня 

1943 р. (16 адара // 5703 р.). Нехай їх душі будуть пов’язані узами 

вічного життя» [5, с. 313-314]. Щороку 23 березня біля братської 

могили проходить ушанування закатованих мирних жителів. 
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ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ ЖЕРТВАМ ГОЛОКОСТУ НА 

ЄМІЛЬЧИНЩИНІ 

 

Анотація. У статті розглядається історія Голокосту на 

Ємільчинщині. 

Ключові слова: Ємільчине, Ємільчинський район, Бараші, 

Барашівський район, Друга світова війна, Голокост, єврейська община, 

гетто. 

Вступ. Історія Голокосту на Ємільчинщині, для місцевих 

істориків і краєзнавців, відкрилася і стала окремою темою для 

дослідження після проголошення незалежності України, оскільки, до 

цього часу, колишня радянська історіографія з проблем Другої світової 

війни нараховувала загалом величезну, в декілька десятків тисяч 

досліджень, але геноцид ромів (циган) і євреїв розглядався у ній лише в 

контексті загального знищення радянського народу. Офіційна 

радянська історіографія відмовлялася визнати євреїв та ромів як окремі 

групи жертв Другої світової війни. 

Виклад основного матеріалу. Ємільчинщина (до 1963 року ― 

Ємільчинський і Барашівський райони, 1963-2020 рр. ― Ємільчинський 

район, від жовтня 2020 р. ― Ємільчинська і Барашівська об єднані 

територіальні громади Новоград-Волинського району Житомирської 

області) зазнала нападу нацистських загарбників на початку липня 1941 

р. (перша писемна згадка про поселення Ємільчине датована 1585 р., 

колишня назва Межирічка, від 1957 р. ― селище) було окуповано 23 

липня, Бараші (перша писемна згадка про поселення датована 1566 р.) 

― 24 липня]. 

З 24 липня 1941 р. ― наступили 815 днів окупації і люди 

населених пунктів Ємільчинщини та Барашівщини не могли уявити, які 

біди й страждання чекають на них та які випробування принесли на їх 

землю німецькі загарбники. 

З перших днів окупаційного режиму агресивні поневолювачі 

запровадили в краї так званий «новий порядок» ― жорстокий і 

кривавий нацистський режим. Почали діяти їхні злочинні накази і 
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директиви, що насаджували насилля, свавілля, масові розстріли 

військовополонених і убивства мирних жителів, у тому числі дітей, 

жінок і стариків. 

Розстріли мирного населення здійснювались в багатьох 

населених пунктах, приводом було невиконання, встановлених 

окупаційною владою, норм здачі продуктів харчування, перебування в 

забороненій лісовій зоні, навіть спроба переробляти зерно на борошно 

без дозволу старости. Під страхом смертної кари заборонявся будь-

який зв’язок мирного населення з радянськими військовополоненими, 

підпільниками, партизанами. 

Згідно з розпорядженням гетібскомісаріату почалось переселення 

людей. Жителів української національності переселяли подалі від 

центральних доріг, німецької ― ближче до райцентрів або 

автомагістралей. Так, українців з села Великий Яблунець переселили в 

села Яменець, Кривотин та Крупошин, а німців ― в села поблизу доріг 

Житомир-Коростень, Житомир-Новоград-Волинський [5, с. 399]. 

Різноманітні поодинокі й групові, стихійні та організовані форми 

опору мирного населення не співпадали з основними принципами 

запровадження «нового порядку» на окупованій території. Адже 

окупаційна влада ставила перед собою завдання повної ліквідації 

партійного, комсомольського, радянського активу, представників 

єврейської та циганської національностей, знищення шляхом 

розстрілів, перетворення в робочу силу, або вивезення до Німеччини 

слов’янських народів. 

Вже в серпні 1941 р. в с. Ємільчине було розстріляно велику 

кількість районного активу. В селі Рудня-Іванівська ― депутата 

сільської ради П.А. Дідуса. В селі Березівка, після жорстоких катувань, 

розстріляні комуніст, голова колгоспу Й.М. Радзвелюк, комсомолець 

Т.Й. Боровик, депутати сільської ради А.П. Прокопчук, 

М.М. Мазаревич, секретар сільської ради у селі Вільшанка Ф. Власюк,  

члени правління сільськогосподарської артілі сіл Тайки, Зосимівка та 

інших сіл. В жовтні 1941 р. провокатори видали організаторів перших 

підпільних груп в селах Будо-Бобриця, Рудня-Миколаївська, Болярка. В 

селі Середи розстріляли дві сім’ї та чотири члени підпільної групи 

Д.І. Коваленка [5, с. 398]. 

Жертвами окупаційного режиму також стали мешканці з мого 

рідного села Андрієвичі: 12 квітня 1942 р. в Ємільчиному розстріляли 

арештованих в селі ветеринара колгоспу О.І. Козел, партійного 
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активіста І.С. Онищука, голову колгоспу А. М. Паламарчука, вчителя і 

директора Руднє-Миколаївської школи Г. В. Шроля (всі четверо 

поховані в селищі Ємільчине в братській могилі) [5, с. 420, 428, 429, 

444]. 

Поряд з ліквідацією активу масовому знищенню підлягало й 

мирне населення шляхом розстрілів, повішення, спалення або 

закопування живцем. Влаштовуючи облави, людей заарештовували й 

розстрілювали групами, або поодинці. В населених пунктах району 

вивішувались оголошення про розстріли непокірних мирних громадян, 

які не виконували розпоряджень адміністрації. В перший місяць 

окупації до колишніх районних центрів Барашів і Ємільчино було 

зігнано всіх ромів (циган) з території району й негайно розстріляно [5, 

с. 398]. 

Така ж доля спіткала і єврейське населення, яке підлягало 

масовому знищенню тільки за те, що вони євреї. За расистською 

теорією А. Гітлера євреї підлягали повному винищенню, тим більше, 

що євреї Житомирщини були довгий час під владою більшовиків, а, 

значить, це були «більшовицькі євреї», які, як вважали гітлерівці, 

становили основу радянської влади і були рушійною силою світової 

революції. 

Тож, з цією метою, шляхом насильства, знущань та погроз у 

Ємільчино та в Барашах були створені спеціальні гетто, куди зганяли 

як місцеве єврейське населення, так і з інших населених пунктів 

району. Під загрозою розправи євреїв було відмежовано від решти 

населення і вони перебували в повній ізоляції з нелюдськими умовами 

утримання. 

В Ємільчиному таке гетто було розташоване на території 

колишньої військової частини і обнесене колючим дротом. Окремо, 

неподалік, був розміщений табір військовополонених, які потрапили в 

полон під час оборонних боїв на ємільчинському напрямку в липні 

1941 р. Подібне гетто розміщувалося і в Барашах на території та в 

підвалі довоєнного військкомату. 

У липні 1941 р. в селі Ємільчине, разом з військовополоненими, 

були розстріляні учні місцевої єврейської школи [4, с. 398]. У серпні, 

під час проведення акції «відплати» за вбивство командира 8-го полку 

1-ї мотопіхотної бригади СС, було розстріляно 38 євреїв. 

Масові розстріли єврейських сімей, у Ємільчино здійснювалися 

безпосередньо неподалік гетто, на території, де нині складські 
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приміщення колишньої військової частини, а також на схилі правого 

берега річки Уборті, неподалік середівського мосту, де нині 

встановлено пам’ятний знак. Тут також розстрілювали полонених 

червоноармійців. У вересні-жовтні 1941 р. місцем для проведення 

допитів та катувань євреїв фашисти обрали підвал одного з будинків по 

нинішній вулиці Шкільній, а для страчення ― окраїну містечка, 

місцевість, яку колись називали «Березовий гай», обіч дороги на 

Мокляки, що в кінці нинішньої вулиці Горького. Тут неподалік ДОТУ в 

протитанкових ровах та траншеях нелюди закопували свої жертви, 

ховаючи сліди злочину. Нині на тому місці височить насипаний пагорб 

із символічним пам’ятним знаком, який, звісно, вже потребує 

поновлення або заміни. 

Страшна трагедія зі знищення місцевого єврейського населення 

відбулася і в Барашах. Там, в урочищі «Сербинівка» у вересні та жовтні 

1941 р. нацистською окупаційною владою разом з місцевими поліцаями 

було вбито (розстріляно) загалом понад 170 євреїв із Ємільчино, 

Барашів та навколишніх сіл. 

Свідченням тієї кривавої розправи є, зокрема, публікація «Навіщо 

стріляли в грудних дітей» на сторінках ємільчинської районної газети 

«Народна трибуна», автором якої є колишній мешканець села Бараші 

Володимир Данюк. Пасучи підлітком худобу, він випадково став 

свідком цієї страшної картини, яка залишилася в пам’яті на все життя 

[2, с. 4]. 

У «Книзі Скорбота України. Житомирська область» (том І), 

опубліковані списки загиблих громадян району в період німецької 

окупації, серед яких багато імен єврейської національності. Загалом на 

сторінках названої книги наведено відомості про 208 осіб єврейської 

національності з 17 населених пунктів: Бараші, Болярка, Горбове, 

Ємільчине, Королівка, Кочичине, Кривотин, Куліші, Мала Глумча, 

Покощеве, Рихальське, Серби, Старий Хмерин, Тайки, Хутір-Мокляки, 

Яблунець і Яменець. 

Понад два десятки єврейських родин були знищені цілими 

сім’ями, зокрема: село Ємільчине ― Бараш Шльом Бурихович (1915 

р.), розстріляний з родиною (дружина, дві дочки); Барман Зисля, 

розстріляна з родиною (чоловік і четверо дітей); село Бараші ― 

Герберт, ростріляний з родиною (дружина і двоє дітей); Гершман, 

розстріляний з родиною з чотирьох осіб; Глазебник, розстріляна з 

родиною (п’ятеро чоловік); Ецинвейш Сімка, розстряляна з двома 
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дітьми; Касельман, розстряляний з родиною (п’ять осіб); Кац, 

розстріляний з родиною (син і донька); Лезебний, розстріляний з 

родиною з п’яти осіб; Шлехман Дора, закопана німцями живою з 

чоловіком і грудною дитиною; Юсім Сара, розстріляна з родиною 

(четверо дітей); село Мала Глумча ― Задорожна, розстріляна з двома 

дітьми; село Хутір-Мокляки ― Барам Піньо (1900 р.), розстряляний з 

родиною (дружина і троє дітей) та ін. [5, с. 406, 411, 414, 418, 423, 443, 

444, 417]. 

Були окремі випадки, коли місцеве населення, ризикуючи 

власним життям і життям родин, переховувало євреїв у своїх домівках, 

намагалося під страхом смерті врятувати своїх односельців від 

неминучої страти. 

Так, у письмових спогадах, які зберігаються у фонді районного 

краєзнавчого музею, уродженка Ємільчино Надія Ком’ягіна 

(Лавренчук) згадує, як її батько Каленик Лавренчук (керівник 

ємільчинського підпілля), працюючи на той час у ЗАГСі, врятував 

життя знайомій єврейській сім’ї ― матері і двом дітям з Городниці, 

дивом вирвавши їх з пазурів гетто. Вочевидь, він переконав ворога в 

тому, що родина має слов’янські корені [3, с. 3]. 

В селі Великий Яблунець сільчанам вдалося врятувати від 

розстрілу лише підлітка С. Шапіро, а в селі Мала Глумча Н.С. 

Ройзберга, який згодом став партизаном [5, с. 399]. 

Про тяжкі поневіряння євреїв Ємільчино в період війни згадує у 

своїх збірках та публікаціях «Моє містечко», «Над Бабьим Яром», «Из 

воспоминаний» колишній мешканець селища Ємільчине Моїсей 

Фішин, який нині проживає в місті Дюссельдорфі (Німеччина). Свої 

спогади він передав районному краєзнавчому музею, як документальні 

звинувачення злодіянь нацистів на його малій батьківщині [3, с. 3]. 

Уродженець і колишній мешканець селища Ємільчине, викладач 

музичної школи і багаторічний керівник духового оркестру при 

районному Будинку культури Борис Олександрович Латман, який від 

1995 р. проживає у Німеччині, підготував до видання рукописний 

варіант книги «Зошит по історії ємільчинських євреїв, живих, а також 

померлих та закатованих в роки лихоліття». Один примірник цього 

рукопису він передав для зберігання до Ємільчинського народного 

краєзнавчого музею. У названій книзі він розповідає про власне 

ґрунтовно проведене дослідження історії своєї родини та інших 

ємільчинських єврейських родин. Книга змістовна, в ній наведено 
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багато цікавих і маловідомих фактів з історії життя єврейської громади 

нашого краю. 

За даними Благодійного центру «Хесед Шломо», 117 мешканців 

Житомирщини визнано Праведниками Світу і України. Серед них є і 

подружжя Катерини і Миколи Данюків з села Бараші [9, с. 59, в Архіві 

Національного меморіалу Катастрофи та героїзму єврейського народу 

«Яд Вашем» (Єрусалим, Ізраїль) справа № М.31.2/7947], які в роки 

війни врятували життя дворічному хлопчикові єврейської 

національності Науму Касельману. Подружжя Данюків зареєстрували 

немовля як власного сина, назвали його Анатолієм і похрестили. Після 

війни мати Злата Кесельман і син возз’єдналися [1, с. 34, 42]. Анатолій 

Кесельман закінчив Тернопільський медичний інститут, став лікарем, 

тривалий час працював в районній лікарні в місті Новограді-

Волинському та пізніше виїхав на проживання до США. 

В південній частині єврейського кладовища у Ємільчино 

знаходиться братська могила страчених євреїв (відомості про кількість 

похованих не встановлено). На ній розташована бетонна плита з ледь 

помітним надписом «Здесь покоятся еврейские семьи, погибшие от рук 

фашистських бандитов», яка вже давно потребує заміни. 

За матеріалами перепису населення станом на 17 січня 1939 р., в 

Ємільчинському районі мешкало 1115 євреїв, в Барашівському ― 869. 

До початку червня 1941 р. єврейське населення в Ємільчинському і 

Барашівському районах збільшилося за рахунок природного приросту 

та біженців із західних областей та окупованої Польщі. 

За відомостями, наведеними в нарисі Рея Брандона «Бараші. 

Життя та загибель єврейської громади» (Київ: Український центр 

вивчення історії Голокосту, 2019), в Барашівському районі (в тому 

числі районний центр) станом на 1 жовтня 1941 р. проживало 177 

євреїв (0,7 відсотків від загальної чисельності населення) [1, с. 16]. 

Сумнівний радянський перепис населення 1939 р. засвідчив, що в 

Барашівському районі проживало 869 євреїв, зокрема, 320 мешкали в 

самих Барашах. Кількість євреїв у сільській місцевості району зросла, 

однак у районному центрі загалом знизилася до такого рівня, що в 

сільській місцевості стало більше євреїв, ніж у районному центрі. На 

час німецького вторгнення в червні 1941 р. чисельність євреїв у 

Барашах, імовірно, наближалася до 300 [1, с. 19-20]. 

За відомостями названого нарису в Барашах було розстріляно 

євреїв із Симонів, Буда-Бобриці, Старої Гути та Сушки [1, с. 27-28, 42]. 
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У рамках реалізації Міжнародного проекту «Захистимо пам’ять», 

який реалізує Фонд «Меморіал убитим євреям Європи» (м. Берлін) у 

співпраці з Українським центром вивчення історії Голокосту (м. Київ), 

на території Барашівської територіальної громади в районі урочища 

«Сербинівка» (в полі, за 4 км від Барашів, в напрямку села Симони), 

облаштовано і 17 вересня 2019 р. презентовано меморіал пам’яті жертв 

Голокосту (архітектори Ірина Циба і Антон Олійник). Поряд з ним 

створено місце пам’яті та інформації для того, щоб зберегти пам’ять 

про жертви для сьогодення та майбутнього. Спорудження меморіалу 

здійснено за кошти Фонду «Меморіал убитим євреям Європи» 

(м. Берлін) та за ініціативи Українського центру вивчення історії 

Голокосту, а також Міністерства закордонних справ Німеччини. 

У нарисі Рея Брандона «Бараші. Життя та загибель єврейської 

громади» представлено історію життя та загибелі під час Голокосту 

єврейської громади села Бараші як одного з місць міжнародного 

проекту «Захистимо пам’ять». Дослідження грунтується на джерелах з 

українських та закордонних архівів, науковій літературі і матеріалах 

приватних колекцій. 

Меморіальні церемонії, які відбулися 17 вересня та видання 

нарису Рея Брандона викликали хвилю почуттів і роздумів щодо 

несподіваних і жорстоких поворотів нашого земного життя. Водночас, 

є надія на те, що покоління людей, які живуть нині, не допустять 

повторення згаданих подій і збережуть пам’ять про невинно загиблих 

односельців, що пам’ять про геноцид єврейського народу стане не 

лише справою громадських організацій, іноземнх фондів, місцевих 

громад, а й системною політикою Української держави. 

На сьогодні, варто відмітити, що питанням дослідження 

Голокосту в період тимчасової нацистської окупації в нашому краї нині 

займаються працівники Ємільчинського народного краєзнавчого музею 

на чолі з його директором Володимиром Віталійовичем Дворецьким, 

завідуюча бібліотеки Ємільчинської гімназії Жанна Іллінічна Попова 

(Сегал), вчителька історії Степанівського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Ольга Миколаївна Лугина, уродженка села 

Рихальське, заступниця директора гімназії з навчальної частини (місто 

Рудки Львівської області), заслужений вчитель України Неля 

Броніславівна Кінзерська, учні та студенти. Найбільш ґрунтовні та 

вагомі дослідницькі напрацювання має вчителька історії Барашівського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Лілія Валентинівна 
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Варварчук, яка в співпраці з Українським центром вивчення історії 

Голокосту в рамках проекту «Захистимо пам’ять» та продовження 

цього проекту під назвою «Мережа пам’яті», вже впродовж багатьох 

років активно і цілеспрямовано веде дослідницьку роботу. Матеріали її 

досліджень періодично публікуються на сторінках місцевих та 

республіканських друкованих видань. 

Разом з тим, тематика Голокосту на Ємільчинщині, є ще 

недостатньо вивченою й залишається доволі болісною. Ще потребують 

ґрунтовного дослідження відомі місця страчення євреїв в селах 

Королівка, Рихальське, Степанівка та інших населених пунктах, які 

через це лишаються непозначеними. В населених пунктах, де відбулися 

такі події, вже майже немає нікого, хто б пам’ятав про трагічні події 

часів війни. До цього часу відомості про всі ці місця не були 

зафіксовані, немає відповідних газетних публікацій або в місцевих 

музеях немає згадки про них. Тобто в умовах сьогодення наше завдання 

полягає в тому, щоб відшукати такі місця, дослідити їх, належним 

чином позначити, і забезпечити певну меморіальну та захисну 

архітектурну й інформаційну функцію. Наші позначення мають 

запрацювати як меморіальні місця, щоб ця інформація збереглась й 

була доступна місцевим мешканцям та широкому загалу, і щоб пам’ять 

про це не зникла. 

Дослідженню підлягають також питання драматизму долі людей 

в змішаних шлюбах, роль місцевих поліцаїв та їх подальша доля, 

відомості про тих, хто рятував і видавав євреїв, хто наживався на гибелі 

євреїв. В своїй сукупності ці наші місцеві реальні мікроісторії не тільки 

характеризують події війни, але і самих розповідачів, їх відношення до 

трагедії, що сталася в нашому краї під час Другої світової війни. Адже 

історія та історична пам’ять це не одне і теж. Історія відрізняється від 

пам’яті не тільки тим, яким чином знання про минуле набуваються та 

підтверджуються, але й в який спосіб вони передаються, зберігаються 

та змінюються. 

«Ми відповідальні не за минуле, а за збереження пам’яті про 

минуле». Ця теза заслуговує бути одним із головних інструментів для 

вирішення багатьох проблем сучасного українського суспільства. І 

мова, перш за все, не про примирення з сусідніми народами, а про 

примирення з самими собою. Адже у пам’яті багатьох українських 

родин ще і сьогодні зберігаються незагоєні рани Другої світової війни 

(так звані «шафи» з прихованими «скелетами»), про які, зазвичай, 
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прийнято мовчати. А для того, щоб вилікувати хворобу, потрібно 

спершу визнати, що ти хворий. 

Висновок. У кожному куточку України в період війни був свій 

Бабин Яр. Був він і на ємільчинській землі Житомирського Полісся. 

Про це потрібно пам’ятати, як і про тих, хто ціною свого життя 

врятував світ від коричневої чуми ХХ ст. 

Багатовікове співжиття українців та євреїв на українських землях 

і, зокрема, на теренах Ємільчинщини, далеко не завжди було таким 

трагічним і конфліктним, як у жахливу добу Другої світової війни і 

Голокосту, відносини між двома спільнотами були різними, і часто-

густо відбувався продуктивний взаємовплив культур. І це надихає нас і 

сьогодні, коли українці і євреї намагаються будувати свою спільну 

антиімперську ідентичність у сучасній, демократичній Україні. 
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УДК 94(477)«1939/1945» 

ЄЛЕНІНА Є.Г. 

(м. Житомир, Житомирська обл.) 

 

ЗНАКИ ПАМЯТИ 

 

Анотація. В статті репрезентовано спогади про розповіді 

учасника Другої світової війни, приклади взаєморозуміння, 

взаємодопомоги в житті людей різних національностей. 

Ключові слова: взаємодопомога, досвід війни, пам’ять серця, 

фотографії, незабутнє. 

Виклад основного матеріалу. Глобальный масштаб тематики 

конференции имеет политические, социально-экономические, 

культурные, нравственные аспекты. Они отражаются в конкретных 

ситуациях, преломляются в судьбах конкретных людей. 

Как не вспомнить Поступок нашего земляка писателя Владимира 

Галактионовича Короленко, жившего в момент случившегося в 

Полтаве. Как рассказывали сотрудники музея писателя в этом городе, 

назревал очередной еврейский погром. Короленко вмешался и был 

настолько убедителен, что остановил разъяренную толпу. 

Прошло восемь десятилетий после начала второй мировой войны 

и последовавшим за ним периодом фашистской оккупации. Чем 

больше вникаешь в суть происходившего, тем больше убеждаешься, 

что исход того или иного события зависит от действий обычных, 

рядовых людей. 
«Память не тленна…» ― так называется конференция. Эти слова 

с глубоким философским подтекстом никого не могут оставить 

равнодушным. Взывают к памяти сердца. И мне вспоминаются 

рассказы отца о войне. Некоторые из них предлагаю вашему вниманию. 

Это мои воспоминания о его воспоминаниях. 
Сейчас подумалось, что в папиных рассказах-воспоминаниях 

всегда присутствовала для слушателя какая-то словесная легкость 

восприятия, даже элементы лирики, хотя, если углубиться в смысл 

всего происходящего с героями повествования, в основе-то всегда была 

драматичная и чаще всего трагичная ситуация. 
Вот, например, в первые дни войны, новобранцев-житомирян 

мобилизовали с одной винтовкой на троих и повезли в сторону 

Новоград-Волынского навстречу наступающим фашистам, выгрузили у 
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реки. Папа потом нам показывал, где примерно это происходило. 

Ждали командира. Папин отряд изнывал от жары. Конечно, 

искупались, постирали в реке пропотевшие гимнастерки, разложили на 

плоских камнях у берега сушить. Папа повесил свою гимнастерку на 

ветки кустика. Вдруг появился самолет, сделал несколько заходов 

вдоль реки. Все в рассыпную. А немецкий летчик автоматной очередью 

прошелся по распластанным гимнастеркам и улетел. Общее 

построение, а почти всем бойцам одеть-то нечего. У папы же 

гимнастерка целая и чистая. 
Помню, в мирное время, когда выезжали в лес, к реке на отдых, 

папа всегда вешал майку, рубашку на ветках кустов или нижних ветках 

деревьев. «Ветерок высушит», ― говаривал он. Сказывался опыт 

войны. 
Появился командир. Папа называл его звание, сколько шпал в 

петлицах (только я не запомнила). Взгляд притягивал орден Боевого 

Красного Знамени на его груди. Этот командир дал направление 

дальнейшему продвижению отряда в сторону села Орепы. Кто его 

знает, чем бы все закончилось, если бы им на встречу из ближайшей 

хаты не выбежала старая крестьянка со словами: «Синочки! Куди ж ви 

йдете? Там з усіх сторін німці!» 

«Что это? Неумелые действия командира? Или переодетый уже 

исчезнувший диверсант? Некогда! Скорее в лес…». Дальше 

пробирались в сторону Житомира глухим лесом. Дорога невольно 

заставила разбиться на пары. У папы напарником стал его ровесник, 

еврей по национальности. Шли голодные. Еда отряду с самого начала 

не полагалась. Как папа говорил, идем, по ходу собираем землянику. 

Потом, то я вручаю букетик земляники напарнику для еды, то он ― 

мне. Эти знаки взаимного внимания улучшали настроение и облегчали 

путь. На привалах угощали друг друга жареными грибами. И так шли, 

пока не наткнулись на хутор в лесу. Хозяйки сразу вынесли молоко, 

начали угощать хлебом, салом. Напарник принялся отчаянно ругать 

папу, потому что тот не позволил ему напиться молока, дал есть только 

тоненькую горбушку хлеба, смазанную салом. Так ругался, пока через 

некоторое время не увидел, как другие солдаты, активно принявшиеся 

за еду, попадали и начали кататься по земле от резкой боли в животе. А 

некоторые так и не поднялись. Сказалась многодневность голода. Папа 

уберег себя и своего напарника. Вот еще один опыт войны. 
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После ранений, контузии и излечения в госпитале г. Балашиха 

папа был комиссован и направлен в 1943 году в Камышинское танковое 

училище, находившееся в г. Омске. Там он участвовал в подготовке 

офицерских кадров танковых войск для фронта. Как-то папу вызвал к 

себе политрук училища. В ходе беседы выяснилось, что они оба из 

Житомира. К моменту их разговора город был уже освобожден от 

гитлеровцев. До политрука дошли сведения, что всех его 

родственников еще в начале оккупации расстреляли, но вроде бы чудом 

уцелел маленький мальчик ― его племянник. Ребенка приютила какая-

то женщина. Политрук решил в память о погибших родственниках 

немедленно найти мальчишку и забрать сироту к себе. Поэтому он 

отдал приказ моему папе, как человеку, хорошо знающему город, 

выполнить поставленную задачу ― привезти мальчика к дяде в Омск. 

Были подготовлены соответствующие документы. 
Папа отправился в дорогу. Добрался до Житомира. После 

нелегких расспросов нашел нужную женщину, польку по 

национальности, жившую на Малёванке. Она скрывала еврейского 

мальчика в сарае для домашнего скота, подкармливала его все время 

оккупации. 

Теперь надо было проделать путь через полстраны с маленьким 

мальчиком. Каково это? Еще шла война. Представьте себе 

продвижение в теплушках, на крышах вагонов. Но главная забота — 

мальчишка-Маугли! Он пережил тяжелейшую психологическую 

травму ― на его глазах расстреляли родных. Он не умел разговаривать, 

так как годы оккупации скрывался в сарае и общался в основном с 

домашними животными. К военным на стоянках так и льнул. Все время 

стремился сбежать. Иногда моему отцу приходилось привязывать 

мальчишку к себе не в переносном, а прямом значении слова. И все же 

это случилось. Папа его потерял! 
Кто смотрел фильмы о войне, надеюсь, помнит эпизоды, когда 

главный герой в поисках воды на той или иной станции, наконец, 

находил ее, но и в то же время или терял близких, дорогих ему людей, 

или не мог попасть в вагон своего поезда. Так произошло и с папой. Он 

потерял своего подопечного. Куда он делся? Расспросы возможных 

очевидцев ничего не дали. Отец бросился в ближайшие вагоны. 

Безрезультатно! Закралась мыслишка: «Военное время… приказ не 

выполнил…» Тут же ее отогнал и продолжил поиск. Еще вагон, еще 

вагон, еще …. А в этом громкий говор, смех. Собравшиеся пируют. И 
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рядом с ними ― его сорванец. Он прибился к собравшимся летчикам. 

И те угощали парнишку всем тем, что было под рукой. 
После Москвы в дороге инцидентов уже не было. Мой отец 

привез мальчишку в Омск. Дядя получил своего племянника, как тогда 

говорили, в целости и сохранности. 
Папа продолжил службу в училище, откуда демобилизовался на 

основании указа Президиума Верховного Совета в октябре 1945 года. В 

декабре 1945 года снова начал работать на музыкальной фабрике в 

Житомире. 

Из коротких сообщений папы знаю, что он навещал своего 

подопечного в конце 60-х годов, когда тот жил в Коростышеве. Потом 

к праздникам начали приходить открытки от его дяди из Тернополя, 

подписанные фамилией «Козак». Инициалы, конечно, были. Папа 

называл своего политрука из училища в Омске по имени и отчеству. Но 

я не запомнила. А зачем запоминать? Папа же рядом. Как-то не 

думалось, что может наступить время, когда некого будет спросить. 

Именно обмен поздравительными открытками позволил папе 

объяснить нам, домашним, кто их автор, рассказать более подробно, 

как он вез через всю страну мальчишку в военном 44-ом году, ту 

историю, которую я только что попыталась кратко описать. Потом как-

то папа сообщил, что дядя приехал к племяннику. На эту встречу был 

приглашен и папа. Козак-младший познакомил его со своими 

сыновьями. В период, когда евреи массово покидали страну, папа дома 

рассказал нам, что племянник и семьи его сыновей уезжают в Америку, 

а дядя отказался. Моего папу пригласили приехать на вокзал, 

проводить. Позже папа поведал, как происходила процедура отъезда. 

Козак-младший еще раз поблагодарил моего папу за то, что он привез 

его дяде. Услышав это, мама спросила: «А кто-нибудь вспомнил ту 

женщину, которая приютила ребенка?» Ее вопрос остался 

риторическим. 

Знаю, что многие сотрудники музыкальной фабрики уезжали в 

Израиль, Германию, Америку. Через некоторое время на предприятие 

стали приходить письма бывших работников с просьбами подтвердить 

их деятельность на фабрике. Наверно, это было необходимо для 

получения пособий, пенсий в тех местах, где они теперь обитали. Как я 

поняла из рассказов папы, чаще всего обращались к нему, и он им 

помогал. Помнится фрагмент письма, который зачитал нам дома папа 

от бывшего напарника по работе в экспериментальном цехе Изи М. 
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(Петах Тыква). Тот описывал, какой дом, машину он получил, приехав 

в Израиль, где он устроился на работу, как устроились его 

родственники. И тут же написал, обращаясь к моему папе, «что вашим 

рукам и голове, Георгий Алексеевич, здесь нашлось бы много 

интересной работы». Папа только посмеивался в ответ. 

Папа обменивался поздравительными открытками со своим 

бывшим политруком до тех пор, пока не перестали приходить ответы 

из Тернополя. 

Недавно, пересматривая старые бумаги в папином ящике, нашла 

письмо из Тернополя от 19 ноября 1992 года, часть которого, думается, 

следует процитировать: «Здравствуй дорогой Георгий Алексеевич. 

Сердечный привет и лучшие пожелания Вам и Вашей семье, главное  

― это семейное счастье, вот это Вам и желаю. 

Неожиданно получил Ваше письмо, оно меня очень обрадовало и 

вместе с этим и некоторое волнение. Письмо вызвало у меня много 

приятных воспоминаний и мыслей. Ведь наше знакомство ― это поэма 

о доброте и любви, о чести и достоинстве, о мужестве и отваге. Можно 

писать целые тома на эту тему, но я не писатель (и не поэт, о чем 

сожалею). 

Вечно Вам благодарен и вечно я перед Вами в долгу. Да время 

смутное и тревожное, происходит невероятное ― переоценка 

ценностей. А я, как говорят, каким был таким и остался. Мои 

убеждения не поколебимы. Долг, честь и совесть не теряю, всегда 

остаюсь сам с собой ... 

… Поддерживаю связь с училищем, систематически получаю 

поздравительные открытки. С днем танкистов поздравили. Между 

прочим, не хочется терять связь, моя биография тесно связана с 

училищем. Воспоминания хорошие … 

… Большой привет Татьяне Васильевне и Евгении Георгиевне. 

Пишите. 

С большим вниманием Ефим Ефремович». 

В один из дней 90-х годов папа пришел позднее обычного. На 

мамин вопрос «где он был?» ответил коротко:  

― На Николаевской. 

Последовала продолжительная пауза. Мама и папа всегда 

называли печально известную для них улицу на старинный лад. Здесь 

находилось здание НКВД, а теперь ― Службы безопасности. Позже 

отец рассказал, что позвонили на фабрику, его позвали к телефону. 
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Говоривший представился сотрудником СБУ, попросил прийти к нему 

после работы в кабинет такой-то для беседы. Папа так и поступил. В 

ходе разговора выяснилось, что получен запрос для подтверждения 

работы на музыкальной фабрике человека (дальше назывались 

фамилия, имя, отчество). Поскольку папа длительное время работает на 

предприятии, обратились к нему. Он подтвердил, что названный 

человек (Пильцер Михаил Борисович), действительно, работал на 

фабрике в столярном цеху столяром еще до войны. На этом беседа 

закончилась. 

Родители поддержали мое желание записать воспоминания об их 

времени молодости, друзьях, знакомых. Папа, к сожалению, так и не 

увидел свою часть воспоминаний «Житомир, каким я его помню». Он 

ушел из жизни раньше, чем была издана книга «Незабутнє» [1]. 

Фрагменты его воспоминаний печатались в местной газете «Місто». С 

интересом прочитала цитирование отрывков папиных воспоминаний в 

статье Бориса Дубмана, живущего в Америке. В письме, пришедшем из 

Америки, одна из бывших сотрудниц фабрики написала мне, что книга 

«Незабутнє» ― для нее настольная книга. В ней много фотографий, 

рассказывающих о буднях предприятия. И среди сотрудников она 

видит свою маму. 

Знаки памяти: букетик земляники, возвращение мальчика к 

человеческой жизни, слова благодарности, поздравления…. Например, 

такое: 
«Георгий Алексеевич, сегодня мне стало известно, что в октябре 

Вам исполнилось 60 лет. И хотя очень поздно, но я не могу Вас не 

поздравить. Очень прошу извинить меня за такое опоздание; но 

поверьте, я всегда Ваш друг, ведь мы однолетки. Ихтман Ц. Я. (в 

инициалах не уверена ― особенности почерка автора), ноябрь 1973». 

Фотографии…. 

Дорога… Позади городок под названием «Освенцим», позади 

каплица с Матерью Божьей. Начинается территория, огороженная 

забором со своеобразной конфигурацией. Начинается территория 

концлагеря. Среди потрясений от увиденного обращает на себя 

внимание очередной проход в барак, где находились когда-то 

заключенные. 

Идешь, а справа и слева на стене висят фотографии. Фото 

замученных в этом лагере. Фотографии ― зримый дух присутствия в 

нашем мире погибших евреев. Родственники, знакомые и незнакомые 
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постарались. Фото перемежаются с пустой стеной. Лица нет, но место 

есть, есть шанс установить личность. Достойный урок памяти. 

Возможность остановиться и оглянуться. Вспомнить не только 

убиенных евреев, но и миллионы погибших представителей разных 

национальностей. 

Память не тленна! 
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ПИТАННЯ ЩОДО СКЛАДОВИХ ЧИННИКІВ ПРОЦЕСУ 

НАДАННЯ ЗВАННЯ «ПРАВЕДНИК НАРОДІВ СВІТУ» В 

УКРАЇНІ 

 

Анотація. За останні тридцять років в Україні сформувалася 

сильна когорта науковців, які присвятили себе вивченню історії Другої 

світової війни та Голокосту. Вони спільними зусиллями збирали 

матеріали, що сьогодні проливають світло на єврейську трагедію в 

Україні. Але з огляду на те, що мова йде про встановлення історичної 

істини про події, що сталися понад вісімдесят років тому, ― ця 

робота є складною й не завжди досконалою. 

Незважаючи на пошукові труднощі, до сьогодні було 

встановлено (не остаточну) кількість загиблих євреїв на території 

України, частково їх імена, місця масових страт й поховань, імена 

осіб, що рятували потенційних жертв від смерті. Дослідження 

показують, що в Україні людей, які рятували євреїв значно більше ніж 

зареєстровано в базі даних Яд Вашем. Їх подвиг та самопожертва 

такі ж високоморальні з точки зору загальнолюдської етики, як і 

мужність відомих праведників. І суспільству важливо знати і 

пам'ятати імена тих людей, чий героїзм та людяність допомагали 

євреям уникнути загибелі. 
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Вашем, Праведник народів світу. 

Виклад основного матеріалу. Друга світова війна ― 

найграндіозніше за змістом, формами, методами й кількістю жертв 

історичне явище, в «межах» якого Голокост – не менша за масштабами 

жорстокості подія. 

Відомо, що за роки нацистської окупації на території України 

було знищено більш півтора мільйона євреїв. Також відомо, що 

замкнутість післявоєнного радянського режиму і його неофіційний 

антисемітизм призвели до багатьох років приховування факту вбивства 

єврейського населення на землях СРСР, окупованих гітлерівцями. І 

лише після 1991 р. ― року здобуття Україною державної незалежності, 

суспільство змогло відкрито говорити про Шоа, його організаторів, 

жертв, виконавців, та поступово інтегруватися в європейське поле 

дослідження трагедії. Даний дискурс є позитивним процесом, ― він 

відкрив нову сторінку українсько-єврейсько-німецької історії. Проте 

слід розуміти, що в той час, коли в Європі Голокост ― це масштабне 

історичне явище, яке підтверджене величезною кількістю 

опублікованих документів, свідчень, досліджень, художніх творів, 

дискусійних платформ, що відображають факти вбивств й особисті долі 

жертв, аналіз, оцінку подій та питань з проекцією на майбутнє 

вивчення, то українські історики зустрічаються з проблемами того, що 

багато архівів і документів втрачено, а свідків залишилося дуже 

небагато, більшість з яких не завжди готові занурюватися в 

травматичні спогади. 

Однак, за останні тридцять років в Україні сформувалася сильна 

когорта науковців, які присвятили себе вивченню історії Голокосту. І, 

треба віддати належне, вони не лише займаються пошуками, 

досліджують, аналізують та систематизують зібрану інформацію, а й 

активно об'єднують навколо своєї діяльності громадськість. Так, 

спільними зусиллями збиралися матеріали, що сьогодні проливають 

світло на єврейську трагедію в Україні, сформувався банк відео та аудіо 

свідчень очевидців масових каральних акцій, відновлено імена жертв 

Шоа і людей, які рятували приречених. Але з огляду на те, що мова йде 

про встановлення історичної істини про події, які сталися понад 

вісімдесят років тому, ― ця робота є складною й не завжди 

досконалою. 
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Незважаючи на пошукові труднощі, до сьогодні було 

встановлено (не остаточну) кількість загиблих євреїв на території 

України, частково їх імена, місця масових страт й поховань, імена осіб, 

що рятували потенційних жертв від смерті. Дослідження в цьому 

напрямку будуть продовжуватися ще тривалий час, поки суспільство не 

зможе відкрити по можливості повний перелік імен всіх безневинно 

загиблих в роки Голокосту. 

Так само важливо знати і пам'ятати імена тих людей, чий героїзм 

та людяність допомагали євреям уникнути загибелі. 

«Люди, які рятували євреїв ― українці, поляки, росіяни, 

французи, німці ― були названі праведниками. В Україні в освітньому, 

науковому, публічному просторі давно вшановують та знають таких 

людей. Тільки з розпадом радянської імперії, коли Україна стала 

суверенною, стало можливим вивчати цю тему. Люди почали 

розповідати ці історії. Суспільство завжди йде попереду влади» 

(Анатолій Подольський) [6].  

Кнесет Ізраїлю у 1953 р. ухвалив закон «Про увічнення пам'яті 

мучеників та героїв», наслідком чого було створено музейний меморіал 

«Яд Вашем», а у 1963 р. визначено критерії надання звання «Праведник 

народів світу» людям, котрі ризикуючи власним життям чи втратою 

своїх близьких, допомагали євреям врятуватися в той страшний час. 

Надання рятівнику звання Праведника спирається на низку умов, 

головним з яких є доказова база факту спасіння потенційної жертви, що 

надається самим врятованим або його родичами. На сьогодні у світі 

таке звання мають 27712 людини, серед них українців ― 2659. 

Розуміючи, що інформація про спасителів – українців формувалася, 

здебільшого, після 1991 р., можна припустити, що, коли б процес 

збирання матеріалів про них розпочався, наприклад, з 1963 р., цифра 

була б набагато вищою. Проте й зараз Україна за кількістю 

Праведників народів світу посідає третє місце в Європі після Польщі 

(7112) та Голландії (5851) [5]. Цей факт є дуже показовим і важливим, 

коли мова заходить про співпрацю українців з нацистськими 

окупантами, або про побутовий антисемітизм в Україні. Заперечувати 

те, що таких явищ не було ― не слід, однак треба пам'ятати про 

об'єктивність при відновленні історичних подій, які були складними. 

На питання: чому знаходилися сміливці, які рятували євреїв, ― 

однозначної відповіді немає. Можна в цьому угледіти користь, зиск для 
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себе: допомагати за плату, або ― сусідам, друзям, знайомим. Проте 

мужні вчинки здебільшого були продиктовані людяністю, милосердям. 

«Як свідчать архівні документи ізраїльського меморіального 

комплексу Яд-Вашем, більшість прикладів порятунку починалася 

випадково. Дехто з майбутніх праведників спершу ставав свідком 

переслідувань та катувань й прагнув допомогти жертвам, до когось 

майбутні порятовані зверталися напряму. У таких випадках рятівники 

поставали не лише перед непростою дилемою, але й мали прийняти 

рішення миттєво, часто інстинктивно. Іноді ж процес порятунку 

розвивався поступово: надавши їжу та притулок на кілька діб між 

родинами рятівників та порятованих зав’язувалась тепла дружба, й тоді 

праведники раз по раз ризикували життям задля допомоги нужденним» 

(Дмитро Каневський) [3]. 

У питанні щодо праведницства варто зробити акцент на такому: 

1). Чи можна називати Праведником народів світу людину, що рятувала 

єврея з ризиком для себе та своєї родини, але не має офіційного статусу 

праведника? 2). Як держава Україна має реагувати на факт героїзму 

спасителя без офіційного статусу праведника? 

Аби спробувати відповісти на запитання, необхідно розібратися в 

причинах: чому найчастіше звання не було, або не могло бути наданим. 

У контексті цього слід розуміти, що в основі причинних факторів 

були об'єктивні та суб'єктивні нездоланні обставини чи ситуації. 

У радянський час за об'єктивних обставин тривало багаторічне 

замовчування тоталітарним режимом явища Голокосту і його 

злочинного характеру, що призвело до втрати «доказової бази» факту 

рятування, адже в наступні після війни десятиріччя, врятовані губили 

зв'язок з рятівниками. Також серйозною причиною ставав побутовий 

антисемітизм, що підігрівався партійною владою, за яким бути євреєм 

вважалося небезпечно. 

«Радянський режим був антисемітським, переслідував дисидентів 

― українців, євреїв. Євреїв режим вважав неповноцінними. Існувала 

відсоткова норма для вступу у виші, був помітним антисемітизм. 

Антисемітська кампанія була відкритою, адже СРСР був незадоволений 

тим, що постала держава Ізраїль, яка не стала соціалістичною. Сталін 

говорив, що новоутворена країна буде форпостом соціалізму на 

Близькому Сході, але євреї, які пережили війну, Голокост, боролися за 

власну суверенність на Близькому Сході, вони сказали: «Ми не хочемо 

тут будувати ГУЛАГ». Це одна з причин того, чому євреї Радянського 
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Союзу потрапили під сталінську антисемітську політику кінця 1940 ― 

початку 1950 років».  

«Крім того, в Радянському Союзі абсолютно нівелювалася 

етнічна приналежність, існував ефемерний «радянський народ». 

Єврейські родини не мали можливості прийти до Бабиного Яру, а 

українські родини не могли вшанувати пам’ять жертв Голодомору». 

Анатолій Подольський. [6] 

На місцях поховань жертв Шоа встановлювалися стандартні 

меморіали з надписом про загибель від рук окупантів «мирних 

радянських громадян» без національної ознаки. Радянська влада 

змушена була погодитися на установлення таких пам’ятних знаків, 

оскільки місцеве населення ще тривалий час згадувало про масові 

розстріли, мовчати про які було неможливо. Установлюючи меморіал із 

радянською п’ятикутною зіркою, тоталітарний режим забезпечував собі 

репутацію дбайливої влади, яка турбувалася про людей, і, таким чином, 

заспокоювала емоції населення. 

До суб'єктивних причин слід віднести культивовані радянським 

суспільством скромність (невже це подвиг?), особисту малозначущість, 

хронічне знецінювання себе й своїх вчинків, поведінкову скутість, 

страх самовираження рятівників, які жили в умовах тоталітаризму й 

були виховані їм. І сьогодні, через три десятиріччя по розпаду СРСР, 

герої намагаються не говорити про те, що і як відбувалося в роки 

нацистської окупації. 

Таким чином, з вищесказаного виходить, що претендентів на 

звання «Праведник народів світу» в Україні значно більше, ніж 

зареєстровано в базі даних Яд Вашем. І їх подвиг та самопожертва такі 

ж високоморальні з точки зору загальнолюдської етики, як і мужність 

відомих праведників. 

«У Східній Європі цей ризик був найвищим. За переховування 

євреїв нацисти карали винищенням цілої сім’ї рятівника. Про це 

сповіщали численні листівки на вулицях, офіцери СС регулярно 

навідувалися з перевірками. У Західній Європі «праведникам» у разі 

викриття загрожувало заслання до концтаборів. Таким чином обидві 

сторони жили у постійному відчутті страху: їх могли видати сусіди або 

ж «винюхати» есесівські вівчарки. Для багатьох це означало потребу 

змінити свій звичний спосіб життя: менше з’являтися на людях, не 

запрошувати до себе в гості, менше говорити з сусідами та привертати 

до себе увагу» (Дмитро Каневський) [3]. 
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Приклади героїзму невідомих праведників. 

Харитонова Вікторія Федорівна народилася в 

1919 р. в с. Чаплине, Дніпропетровської області 

Васильківського району, українка [2]. По 

закінченню навчання у сільській школі, вступила 

до Дніпропетровського університету на фізико-

математичний факультет. З початком нацистської 

окупації повернулася в селище до батьків. Невдовзі 

з Дніпропетровська, де вже почалося 

переслідування євреїв, в с. Чаплине прийшов 

молодий єврей ― Рівкін Борис Йосипович, ― знайомий Вікторії 

Федорівни з університету. Він прохав про допомогу. Родина дівчини не 

відмовила, і переховувала Бориса у своєму будинку протягом окупації. 

Як це відбувалося, вже ніхто не розповість ― немає кому. Після 

визволення Дніпропетровщини від гітлерівців, Борис Рівкін пішов з 

Чаплине. А Харитонова В.Ф. повернулася до університету, закінчила 

його та була направлена викладачем фізики до Гірського інституту у 

Кривому Розі, де пропрацювала все життя. У 1944 р. в Чаплине на ім'я 

Вікторії Федорівни Харитонової надійшов лист з Єревану від Рівкіної 

Раїси Йосипівни ― сестри Бориса. У листі родина Рівкіних 

висловлювала вдячність за врятування брата, якого вони вважали 

загиблим ще на початку окупації Дніпропетровська. Раїса Йосипівна 

дуже сподівалася на подальше спілкування з Вікторією Федорівною, 

але остання із якихось причин не стала відповідатиме. А у 1949 р. 

Борис надіслав Вікторії лист (на жаль, не зберігся) з міста Молотов і 

своє фото. Більше про це в родині Харитонових ніколи не згадували. 

Після смерті Харитонової Вікторії Федорівни (1988 р.) діти та онуки 

розбирали її архів й виявили лист з Єревана та фотографію Бориса 

Рівкіна. На жаль, сьогодні ніхто не може розповісти деталей історії 

рятування єврейського юнака. Проте, факт лишається фактом: 

Харитонова В.Ф. та її батьки, ризикуючи своїми життями, з 1941 по 

1944 рік переховували Бориса Рівкіна, завдяки чому він лишився живий 

[2]. 

Тетяна Іванівна Кудінова (Вікторова) народилася після Другої 

світової війни у Кривому Розі, українка. Після школи працювала 

перукарем. На початку 90-х років в перукарню зайшла літня клієнтка. В 

Тетяні вона впізнала її маму ― Любов Яківну Вікторову. Жінка 

розповіла, що батьки Тетяни під час окупації переховували її з 



174 
 

маленькою сестрою в себе вдома, а якщо дізнавалися про облаву, то 

батько Тетяни відводив дівчаток в штольню шахти «Іллічівка» 

(м. Кривий Ріг). На роботі Тетяні Іванівні недоречно було 

продовжувати розмову з відвідувачкою, а вдома, як не намагалася 

розпитати свою маму про ті події, ― відповіді не отримала. Любов 

Яківна відмахувалася, говорячи: «Права рука дає, а ліва не повинна 

знати про це». Коротка історія, без деталей. Проте дівчатка в родині 

Вікторових жили всю війну. [1, с. 46] 

Ця історія сталася в 1941-1944 роках в Одеській області. 

До Другої світової війни багатодітна українська сім'я 

євангельських християн-п'ятидесятників Прокофія Ізуіти та Парасковії 

Прашковської мешкала у селі Червона Поляна. Прокофій працював в 

колгоспі, а Парасковія займалася домашнім господарством і 

вихованням п'ятьох дітей. З початку нападу гітлерівців на СРСР, 

Прокофія мобілізували, і з іншими новобранцями відправили пішою 

ходою з Одеси до Полтави ― місця дислокації частини. На 

Дніпропетровщині колону неозброєних призовників наздогнали 

німецькі війська. Прокофій потрапив в полон і опинився таборі праці, 

звідки невдовзі втік. Повернувся додому, де вже порядкувала цивільна 

румунська адміністрація. Селище Червона Поляна знаходилося в 

стороні від шляхів, тож представників нової влади місцеві жителі 

бачили рідко. У селі був староста і продовжував діяти колгосп, в якому 

працювало все чоловіче населення, що складався з людей похилого 

віку. Один Прокофій був ще досить молодим. В цей час в Одесі 

почалося жорстоке знищення євреїв, а в селі Криве Озеро, за 

вісімнадцять кілометрів від Червоної Поляни, було створено гетто. 

Євреї Одеси, Кривого Озера, колоній Доманівка та Врадіївка, що 

зуміли врятуватися від розправи, втікали до околиць Червоної Поляни, 

― тут було багато природних укрить: густі чагарники, ліс, яри. Доки 

було тепло, їжею й одягом утікачам допомагали селяни. 

У Прокофія була машинка для стрижки волосся, тому до нього 

євреї приходили підстригтися. Недалеко від села, у полі, в стозі сіна 

ховалася молода єврейська жінка з колонії Доманівка ― Бетті, із своєю 

шестирічною донькою Бронею. В один з днів, ближче до зимових 

холодів, староста попередив, що приїдуть карателі з собаками ― буде 

полювання на євреїв. 

Наступного ранку Прокофій та інші колгоспники йшли на 

роботу, коли до них вийшла група євреїв. Вони привели двох дівчаток і 
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хлопчика ― підлітків, й Броню, та попросили сховати дітей. 

Колгоспники погодилися. Коли мова зайшла про маленьку Броню, 

Прокофій вирішив, що серед його п'яти малюків ще одна не буде 

помітною. Так маленька єврейська дівчинка опинилася в родині 

п'ятидесятників. На жаль, у сусідньому будинку жили люди, які 

ставилися до євреїв з ненавистю. Тому Прокофій випрацював цілий 

план, як ховати Броню. Спочатку він побрив голови всіх дітей наголо, 

бо його діти були зі білявим прямим волоссям, а Броня мала кучеряву 

чорну чуприну. Також одне з ліжок у хаті відгородили великою 

фіранкою, яку засували при наближенні небажаних гостей, а Люся, 

Ліда та Надя ― доньки Прокофія, влаштовували за фіранкою ігри, а 

Броню у ліжку накривали ковдрою. Єдиним обмеженням, яке було у  

маленької Броні, і яке вона не могла зрозуміти, ― це заборона 

виходити з хати надвір, коли там гралися інші діти. Так минув рік, доки 

сусіди не вистежили єврейську дівчинку і не доповіли до комендатури. 

Зима 1942/1943 років була морозною. Пізно ввечері до Прокофія 

прийшов староста, який знав про Броню і про донесення. Він 

попередив, що завтра необхідно віддати дівчинку йому, бо приїдуть 

карателі й заберуть всю родину. Зі слізьми на очах, Парасковія всю ніч 

випікала хліб для Броні, яка вже стала їм рідною. А зранку приїхав 

староста. У відкритому кузові вантажівки сиділи дві дівчинки та 

хлопчик, яких раніше прихистили інші селяни. Парасковія обклала тіло 

Броні гарячими короваями хліба, щоб вона не мерзла дорогою, 

вдягнула на неї пальто доньки Люсі. 

Дітей відвезли в Криве Озеро в гетто. На щастя, Броню побачила 

Бетті. Ґетто Кривого Озера славилося особливо жахливими умовами, й 

мама докладала величезних зусиль для того, щоб донька не померла від 

голоду. Як би там не було, але вони дожили до дня вигнання окупантів. 

Дуже виснажені Бетті з Бронею повернулися до рідної Доманівки. І все 

б було добре, але втрутився випадок, який призвів до трагедії. Броня 

була настільки виснажена, що її жахливий вигляд нікого не міг лишити 

байдужим. Одна з жінок пожаліла голодну дитину, й дала їй багато їжі. 

Організм дівчинки не впорався, вона загинула. 

Ця історія стала відома завдяки розповіді Даніеля Курія ― 

аргентинського художника. А він її почув від своєї мами ― Лідії 

Прокопівни Курій (Ізуіти), ― доньки Прокофія Ізуіти. Наразі 

Л.П. Курій (Ізуіта) мешкає в Буенос-Айресі в Аргентині. Важливо, що 

пам'ять про маленьку Броню в родині передається з покоління в 
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покоління, і Даніель, який народився у 1968 р., і ніколи не був в 

Україні, знає цю історію, знає про єврейську трагедію, щиро сумує про 

це та передає свої знання, пам'ять і скорботу далі у громаду. Даніель 

вважає, що, якби не Голокост, Броня була б живою... [2]. 

Веропотвелян Микола (Нікос) Петрович, 1930 р. народження, 

вірменин, розповів незвичайну історію рятування єврейського 

хлопчика Льоні. Незвичайну тому, що в спасінні хлопчика брали участь 

родина українських вірмен й німецький офіцер СС. 

До початку Другої світової війни родина Веропотвелянів 

мешкала у Кривому Розі на вулиці Глінки ― «єврейському районі». В 

вересні 1941 р. нова окупаційна влада заселила до них мешканців ― 

оберштурмбанфюрера СС Отто Ляйнера та його унтер-офіцера. Офіцер 

з перших днів показав себе демократичним, ― привозив харчі 

господарям, обідав з ними за одним столом, грав в чотири руки з 

Тетяною, сестрою Петі, на фортепіано. 

Восени 1942 р. на вулиці Жовтнева Петя зустрів однокласника 

Льоню. Надворі було холодно, а хлопчик був роздягнений і сильно 

наляканий. Льоня розповів, що було полювання на євреїв, і його батьків 

забрали німці. А він не знає, куди йому йти. Так Льоня потрапив до 

Веропотвелянів. Вероніка Петрівна, мама Петра, кваплячись 

нагодувати хлопчика та відвести в безпечне місце до повернення 

додому жильця, помила і переодягнула його. Однак, Отто Ляйнер 

приїхав несподівано завчасно, коли Льоня сидів за столом. Офіцер 

побачив хлопчика, й мовчки сів поруч обідати. Так тривало деякий час. 

Льоня жив у Веропотвелянів, а Отто Ляйнер начебто його не помічав. 

Одного вечора до будинку почали вриватися поліцаї, вимагаючи 

віддати «жидьонка». Виявилося, що на Веропотвелянів донесла сусідка 

Тамара Ковтун. На щастя, вдома був і Отто Ляйнер. Він вигнав 

непроханих гостей, апелюючи, що в будинку, де живе офіцер СС, жидів 

бути не може. А Вероніку Петрівну попередив, що коли він буде на 

службі, поліцаї можуть повернутися, і тоді захистити родину буде 

нікому. Тож він попрохав зібрати Льоню в дорогу наступного ранку. 

Веропотвеляни припускали найгіршу долю для Льоні, але не могли не 

виконати наказ. 

Вранці Льоня поїхав на машині офіцера СС в невідомому 

напрямку. 

У 1943 р. Отто Ляйнера було переведено служити в інше місце. А 

за кілька місяців Веропотвеляни одержали від нього посилку з Італії. У 
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посилці були ноти для сестри Тані. Більше про дивного есесівця ніхто 

нічого не чув. 

У 1944 р. після визволення Кривого Рогу, неочікувано з 

радянськими військами приїхав Льоня. Чотирнадцятирічний хлопчик 

був одягнутий у військову форму. 

Льоня розповів про те, як його врятував Отто Ляйнер. 

Офіцер СС на службовій автівці вивіз хлопчика під Харків до 

самої лінії фронту. Він показав де і як можна безпечно перейти лінію 

фронту, дав Льоні з собою хлібину, пачку масла та дві банки тушонки. 

На тому вони розійшлися. Єврейський хлопчик успішно перейшов на 

радянський бік, а далі йти було нікуди, й Льоня пристав до військових. 

Бійці пожаліли хлопця, й залишили його на постачанні в своєму 

підрозділі. Так Льоня став «сином полку» і дійшов із військом до 

Кривого Рогу. 

По закінченню війни Леонід працював електриком на заводі 

«Комуніст», а в 90-ті роки переїхав до США. 

На жаль, прізвище Льоні не збереглося в пам'яті Миколи 

Петровича Веропотвеляна [1, с. 127]. 

Після 1991 р. його родина почала пошуки Отто Ляйнера або його 

родичів, але вони не мали успіху [1]. 

Ця історія унікальна за змістом, проте мала місце в історії 

Голокосту, і відбувалася вона в Україні. Даний приклад красномовно 

доводить, що національна належність не відіграє жодної ролі, коли 

мова йде про людяність та милосердя. У будь-якому разі, Отто Ляйнера 

― офіцера СС, так само, як і родину Веропотвелянів, можна 

співставити на одній висоті з іншими праведниками. 

З 2021 р. в Україні день 14 травня ― є Днем пам'яті праведників 

― українців, які рятували євреїв в роки нацистської окупації. Для 

держави це значний крок у напрямку формування власної історії та 

культури пам'яті. Однак, усвідомлюючи важливість події, слід 

розуміти, що коли лунає: праведники – українці, мова йде не про 

спрощену форму «етнічні українці», а про спільноту українських 

громадян без будь-яких акцентів на національність, релігійну 

приналежність, тощо. Вище наведені приклади фактів морального 

подвигу рятівників, котрі були різними за вірою та національною 

ознакою. Проте усі вони жили на українській землі, і їх героїзм 

однаковою мірою безцінний. Звісно, Отто Ляйнер не був українцем, 

більш того, він був нацистом, проте унікальність його історії ще більш 
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підкреслює універсальність людської шляхетності, честі і здатності до 

співчуття. 

«Праведники світу зробили річ, яку треба пояснювати не тільки 

богословськими термінами… Їхні вчинки часто не піддаються опису. 

Ці люди зробили важливу річ ― врятували нашу національну гідність» 

(Ярослав Грицак) [4]. 

Таким чином, віддаючи шану та захоплюючись подвигами 

Праведників народів світу, ми повинні розуміти, що поза базою даних 

відомих імен, є величезна кількість імен невідомих героїв, які просто 

необхідно знайти і увічнити в пам'яті не лише українців. Тому, разом з 

упровадженням в Україні дати ― Дня пам'яті про подвиг українців ― 

праведників, влада мусить надавати підтримку державним та 

недержавним інституціям, що займаються дослідженням історії 

Голокосту та працюють над відновленням імен загиблих, врятованих і 

рятівників. Збереження пам'яті про трагічну та героїчну історію свого 

народу, в кінцевому підсумку, буде головним елементом формування 

культури пам'яті в суспільстві, генерування української 

громадянськості та фундаменту політичної нації. Пам'ять про Голокост 

сприятиме формуванню цивілізованої толерантної спільності 

ідентичності в Україні зі світом. 
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Анотація: У роботі досліджено багатогранну і суперечливу 

постать митрополита Української греко-католицької церкви Андрія 

Шептицького в роки Другої світової війни, як рятівника європейського 

народу. 

Ключові слова: Праведник народів світу, Голокост, ризик 

життям, рятівник, Яд Вашем, пам'ять. 

Вступ. Знання минулого дає змогу краще зрозуміти сучасність і 

визначити орієнтири на майбутнє. У житті ми часто забуваємо про тих, 

хто творив історію. Багато на землі людей заслуговують на найвищу 

винагороду – вічну пам'ять, бо вони заради своєї держави, її 

майбутнього були готові на все. Ці визначні особи мужньо стояли за 

свій народ, намагалися підняти свою націю з колін та показати її велич, 

але щоб стати патріотом мало обіцяти ― потрібно діяти за покликом 

серця як це робив відомий митрополит Андрей Шептицький.  

Виклад основного матеріалу. Жоден з відомих церковних діячів 

XX століття не удостоївся таких полярних оцінок, як глава Української 

греко-католицької церкви митрополит Андрей Шептицький. Він 

звинувачувався у зраді народних інтересів, співробітництві з німцями.  

Хто насправді митрополит Шептицький? Зрадник, ім’я якого 

спаплюжує український народ, чи пастор, яким повинні пишатися 

українці? 

Яскрава і відома постать Андрея Шептицького викликає 

суперечки не вперше, але якщо за останні роки  найбільше задавалося 

питання про ставлення митрополита до нацистської влади, то саме 

зараз актуально розглянути питання про його ставлення до радянської 

влади та і політики взагалі. 

22 жовтня 1939 р. під контролем нової влади відбувалися вибори 

до Народних зборів, які наприкінці жовтня, ухваливши відповідні 
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закони, прийняли Декларацію про входження Західної України до 

складу СРСР і об’єднання її  з УРСР. Саме після цього на території 

західноукраїнських земель почала відбуватися радянізація.  

Більшовики цілеспрямовано намагалися знищити пам'ять про 

родину Шептицьких, адже боялися її переконань і свідчень. Усе 

розпочалося у 1939 р. в селі Прилбичі, Яворівського району Львівської 

області. Загін НКВС зганяв селян у приміщення «Просвіти» дивитися 

виставу про гуманну радянську владу. Тим  часом двері у клуб 

НКВДисти зачинили на ключ і вирушили до маєтку Шептицьких. Брата 

митрополита Андрея Шептицького ― Леона, його дружину Ядвігу та 

пастора Домініка тут же, під стінами маєтку,  розстріляли:  без суду і 

слідства. У підвалини будинку заклали вибухівку і родинне гніздо 

Шептицьких злетіло у повітря. Їхнього сина Анджея було пізніше 

страчено в Катині. 

«Важко сказати,  навіщо НКВС вчинило каральну розправу проти 

родини Шептицьких. Ні брат Леон, ні його родина не були публічними 

діячами, тому, можливо це була помста митрополиту за 

антибільшовицькі виступи або ж такий собі спосіб показати Андрею 

Шептицькому, що то є гуманізм по-радянськи. Як би там не було, але 

самого митрополита НКВДисти чіпати не наважилися» (Андрій 

Охримович, історик, журналіст) [5]. 

Саме після цього митрополит Андрей Шептицький почав 

активно писати листи до представників влади. Одні думають, що він 

шукав якоїсь власної вигоди, а інші, дослідивши особистість діяча, 

стверджують, що саме  момент у житті став переломним. І його 

листи є цьому підтвердженням, бо у 1940 р. Шептицький написав 

листа Йосипу Сталіну і Микиті Хрущову, де висловив обурення проти 

зловживань, які чинили представники радянської влади на Західній 

Україні. 

Цитати із листа митрополита до Сталіна: 

«Тяжкі помилки, яких допускаються радянські керівники на 

території Західної України і випливаючи з них важке положення 

народу, повіреного моїй пастирській опіці, приневолюють мене 

звернутися до вашого найвищого авторитету з тим представленням і 

проханням. Дня 28.03.1940 року я звернувся до Обласного відділу 

народної освіти з листом, відпис якого долучаю. Не отримавши 

відповіді і не спостерігаючи зміни до теперішнього способу 

поступування, відкликаюся до вас. Видається мені, зрештою, що справа 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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є так важна і для українського народу, і для влади СРСР. Пропаганда 

безбожництва взагалі, а особливішим способом в школах і поглядом 

молоді, є великою помилкою радянської влади на нашій території» [1, 

с. 315]. 

Цитати із листа митрополита до Микити Хрущова: 

«Звертаюся до вас, голово ЦК КП(б)У теж в обороні селян, на 

яких за їх працю кервавицю наложено таки великі податки, що вони їх 

заплатити не мають змоги» [1, с. 316]. 

Митрополит у цих зверненнях обвинувачує представників 

радянської влади, вказує на помилки, які вони допустили, відкрито 

висловлює власне негативне ставлення до них, водночас, захищаючи 

чесне ім’я простих селян. 

Андрей Шептицький заявив про нейтралітет у справах польсько-

німецького конфлікту, таким чином протестуючи проти поділу Європи 

між двома тоталітарними режимами. Після цього розпочався «Золотий 

вересень» 1939 р., коли Червона армія за домовленістю з гітлерівською 

Німеччиною увійшла на територію Галичини, підтвердивши 

побоювання митрополита. У батьківській садибі червоноармійці 

закатували його молодшого брата Лева. Зробивши це у вкрай цинічний 

спосіб, змусивши спершу власноруч викопати собі могилу. 

Масовий терор і колективізація, звірське мордування інтелігенції, 

священиків, найближчих йому людей привели Шептицького до думки, 

що «азійський» комуністичний режим є абсолютним злом, натомість 

порятунок слід шукати на Заході, в агресивної, та все ж європейської 

Німеччини. 

Нацизм виступає рятівником від більшовизму, того більшовизму, 

котрий вже повною мірою проводив тотальне нищення «ворогів 

народу», куркулів, націоналістів. Сповідуючи облудний 

інтернаціоналізм, радянський уряд, більшовицька партія розв’язали 

руки нацистському уряду ще й тим, що не протестували проти нищення 

євреїв, не спростовували брехливу тезу про «жидобільшовицьку 

світову змову». Для Сталіна не існували євреї як народ, як не існувало 

українців, поляків, інших окремих етносів. Питання: бути чи не бути 

народові, бути чи не бути кожній родині, людині уряди воюючих 

держав багато в чому полишили цим самим людям. Особливо це 

стосується тих, хто першими прийняли на себе удари воєнних потуг, 

тягар пропаганди, зіткнення наслідків нацистської і радянської політик. 

Такими людьми були галичани. 
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Радість звільнення від більшовиків, психологічний шок від 

виявлення звірств у тюрмах, німецькі акції «очищення» ― 

виловлювання червоноармійців, розстріли польських, українських 

громадських діячів, спровоковані як «відплатні» єврейські погроми, ― 

злилися для усього населення у потрясіння страху перед майбутнім, але 

і надії на те, що якось життя налагодиться, влада приборкає 

кримінальні елементи, які чинять насильство, буде «новий порядок», 

«німці – культурна нація». Убивства євреїв навіть самі євреї не 

сприймали як знак страшної загрози етносу. Можливо, зіграло свою 

роль і те, що за 22 місяці радянської влади масове винищення 

українців, поляків, євреїв стало звичним явищем. 

Одразу на тлі жахливих звірств, що чинили в Галичині комуністи, 

німецька влада багатьма людьми сприйнялась, як рятівник. Саме тому 

митрополит почав надавати перевагу гітлерівцям, спочатку вважаючи 

їх висококультурними та освіченими громадянами. Прихід німецької 

армії до Львова митрополит Шептицький, як і більшість українського 

населення, сприйняв як визволення від більшовиків. Та німці, 

користуючись авторитетом Андрея Шептицького, маніпулювали ним з 

перших днів окупації Галичини. 

30 червня 1941 р. А. Шептицький вітав Акт відновлення 

української державності, а 1 липня надіслав вітальну відозву 

німецькому вермахтові. Пізніше, 5 та 10 липня, окупаційні газети 

опублікували його привітання. В одному із них, наголошувалося: 

«Переможну німецьку армію, що вже зайняла майже цілий край, 

вітаємо з радістю і вдячністю за визволення від ворога. У цю важку 

історичну хвилину закликаю вас до вдячності Богові, вірності його 

церкві, послуху владі, усильної праці для добра батьківщини. Усі, що 

почуваються українцями і хочуть працювати для добра України, нехай 

забудуть про партійні чвари, нехай працюють у єдності та згоді над 

відбудовою знищеного більшовиками нашого економічного, 

просвітнього й культурного життя. Тоді в Бозі надія, що на підвалинах 

солідарності й усильної праці всіх українців постане соборна Україна 

― не тільки як велике слово та ідея, а й як живий, життєздатний, 

здоровий, могутній державний організм, побудований жертвою життя 

одних і мурашиною працею, залізними зусиллями й трудами других» 

[3, с. 286]. 

Саме це послання часто цитують ті, які вважають Шептицького 

колаборантом та даний документ не можна розглядати у ширшому 
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контексті, адже це всього-на-всього думки митрополита про майбутню 

незалежну Українську державу. Зокрема, в цьому ж посланні він 

висловлює радість з приводу поєднання українських сил та сподівання 

на утворення незалежної країни. Проте невдовзі після вступу німецьких 

військ на українські землі владика розчарувався в намірах німців і, як 

ніхто з інших єпископів Європи, відкрито й беззастережно виступив 

проти нацизму в багатьох пастирських посланнях. 

Старий предстоятель насварив «відвідувачів» — у відповідь 

прозвучали закиди «спадковому графу в неввічливості». 

29-31 серпня 1942 р. митрополит написав листа до Папи Пія XII. 

Зокрема, в цьому листі він так охарактеризував нацизм: 

«Ця система брехні, обману, несправедливості, грабунку, 

спотворення всіх ідей цивілізації та порядку; ця система егоїзму, 

перебільшеного до абсурдної межі тотального божевільного націонал-

шовінізму, ненависті до всього, що є красивим та добрим, ця система 

становить собою таке щось феноменальне, що найпершою реакцією 

при вигляді цього монстра є оніміле здивування. Куди заведе ця 

система нещасний німецький народ? Це може бути не що інше, як 

дегенерація людства, якої ще не було в історії». 

Отже, митрополиту довелося жити і працювати у надто важких 

умовах. Його життя пов’язане з нездійсненними мріями, зруйнованими 

надіями та жорстокими розчаруваннями. 

Праведник народів світу ― звання, що відповідно до закону про 

увічнення пам'яті мучеників і героїв (1953 р.) присвоює Інститут Яд 

Вашем людям різних національностей, віросповідання, які в роки 

Другої світової війни рятували євреїв від нацистського переслідування. 

За свідченнями архівних документів ізраїльського меморіального 

комплексу «Яд Вашем», є безліч прикладів порятунку, які починалися 

зовсім випадково. Дехто з майбутніх праведників спершу був свідком 

таких переслідувань та катувань, а лише потім прагнув допомогти 

жертвам. Праведником, згідно з рішенням, визнавалися не євреї, що 

ризикували життям, рятуючи євреїв під час Голокосту. 

Серед праведників ― християни всіх конфесій і мусульмани, 

набожні й атеїсти, чоловіки і жінки, люди різного віку і усіх професій, 

освічені та неписьменні селяни, заможні та бідні. Безперечно, між ними 

є і викладачі університетів, лікарі, клерки, монахині, дипломати, 

партизани, поліцейські, рибалки і навіть власник цирку та директор 

зоопарку. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B9_XII
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Людина, якій присвоєний такий статус, одержує медаль, на якій 

написано: «Той хто рятує людину, той рятує світ». До того ж, якщо 

особа жива, вона отримує почесне громадянство. Нащадки праведника 

можуть просити про надання пам’ятного громадянства і їм, але лише  в 

разі смерті нагородженого. Крім того, Праведник народів світу, в разі 

його проживання на території держави Ізраїль, може користується 

різними пільгами, йому виплачується утримання в розмірі середньої 

заробітної місячної платні.  

Станом на кінець 2015-го року нагороджено майже 25 тисяч 

«праведників». 

Серед українців таку почесну нагороду мають 2515 людей. 

Непересічній видатній особистості, Андрею Шептицькому, також 

декілька разів хотіли присвоїти звання «Праведника світу» ― вперше в 

Ізраїлі за клопотанням Давида Кагане, але, коли дійшло до голосування 

(1981), з 13 членів комісії двоє утрималися (в тому числі Д. Кагане), 5 

висловилися за присудження звання, 6 були проти. Наступні спроби 

визнати Шептицького Праведником народів світу зазнавали фіаско. 

Востаннє це питання розглядалося в Яд Вашем 2007 р. Попри все, 

звання не було присвоєно, бо серед причин відмови були вказані 

звинувачення в начебто ідеологічній близькості Гітлеру та низка 

заперечень, пов’язаних з тим, що митрополит міг зробити для 

порятунку євреїв вдвічі більше. 

Після відмови комісії Яд Вашем незалежно оцінити діяльність 

Андрея Шептицького Праведником, єврейська громада України в 

травні 2008 р. суспільно проголосила священика «Праведником світу», 

зазначивши: «Ми хочемо віддати належне людині, що врятувала сотні 

євреїв» (слова головного рабина України ― Моше Реувена Асмана). 

Українці та євреї вважали за обов’язок пам’ятати своїх героїв і 

увіковічнювати їхні безсмертні подвиги, тому в пам'ять про видатного 

рятівника біля синагоги Лазаря Бродського в Києві посадили «Дерево 

Життя». 

У квітні 2012 р. палата парламенту Канади одноголосно визнала 

прикладом «відданості основним правам людини» діяльність 

митрополита Андрея Шептицького під час Другої світової війни. На 

засіданні було відзначено, що за його сприянням врятовано понад 160 

євреїв, один із яких навіть був присутній на засіданні. Уже у листопаді 

2013 р. антидифамаційна ліга — американська правозахисна суспільно-

політична організація, що протистоїть антисемітизму та іншим формам 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0
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нетерпимості стосовно євреїв — нагородила митрополита посмертно за 

«відвагу і героїзм у порятунку євреїв» під час Другої світової війни. 

Шептицький удостоєний нагороди імені Яна Карського за відвагу при 

порятунку українських євреїв, проте у 2015 р. спеціальна комісія при 

Яд Вашем знову відхилила присвоєння звання відомому діячу.  

Більшість наших сучасників, вихованих в умовах тоталітарної 

держави, досі вважають священника зрадником. Таке відкрите 

ігнорування видатної особистості викликає багато сумнівів, адже все 

своє життя він присвятив Богові та людям, але навіть попри це не 

заслужив на гідне звання.  

Яд Вашем, аргументуючи це тим, що Андрей Шептицький надто 

мало зробив для порятунку євреїв як глава церкви, але одразу постає 

риторичне запитання: «Що ще могла робити людина, яка все своє 

життя присвятила служінню Богові і людям?». Та і той факт, що 

митрополит врятував багато євреїв є надзвичайно вагомою причиною 

для визнання його Праведником. 

Отже, звання Праведника народів світу отримують люди, що 

ризикували власним життям, рятуючи євреїв. Вище зазначені дані, 

стверджують, що Андрей Шептицький зробив вагомий внесок по 

врятуванню єврейського народу. Тому не можна вважати об’єктивним 

рішення Яд Вашем на рахунок митрополита.  

Глава греко-католицької церкви Митрополит Андрей 

Шептицький усе своє життя приніс на алтар служінню Богові, 

просвітництву дорогого йому народу, його добробутові. Шептицький 

був взірцем толерантного ставлення до інших конфесій, знання мов, 

звичаїв, історії народів Галичини. Митрополит знав іврит і їдиш, 

підтримував приязні стосунки з релігійним єврейським проводом. У 

межах існуючої церковної структури утворився таємний підрозділ, 

який займався захистом, переховуванням та сприянням безпечному 

переходу євреїв через кордон до румунської та угорської зон окупації. 

Особливо велику організаційну роботу проводив брат Андрея 

Шептицького ― Климентій, котрий фактично координував діяльність 

священиків і ченців у різних монастирях Галичини. Климентій 

Шептицький безпосередньо організовував розміщення єврейських 

дітей, жінок по монастирях Львівської єпархії, в Уневі, Якторові. Були 

влаштовані тимчасові пункти переховування у лікарні на вул. Петра 

Скарги у Львові, у друкарні резиденції митрополита. 
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71-річний кардіолог із Америки Леон Хамейдес у жовтні 1997 р. 

приїхав до Львова. Леона та його брата Цві Барнеа під час Другої 

світової війни від фашистів переховували митрополит Андрей та отець 

Климентій Шептицькі. Семирічного Цві Бернеа переховували спочатку 

в монастирях монахів-студитів в Уневі, а потім привезли до Львова, де 

в соборі Святого Юра в буремний воєнний час маленького Леона 

завели в митрополичі палати для аудієнції у Митрополита. 1945 року 

його всиновила одна львів’янка, а згодом, того ж року, Хамейдес виїхав 

спершу до Німеччини, звідти до Англії, а потім до США. 

«Шептицький і студити врятували тисячу світів, ― говорить пан 

Хамейдес. Вважаю, що той, хто врятував одне життя, врятував цілий 

світ. Тому вони врятували тисячу світів, бо врятували, наприклад, мене, 

а відтак і моїх нащадків.» [4].  

Давид Кахане, як і сотні, а чи навіть тисячі інших євреїв 

Галичини, був урятований від неминучої смерті завдяки діяльності 

митрополита Української греко-католицької церкви Андрея 

Шептицького та його сподвижників. Кахане попрохав митрополита 

врятувати дітей, батьки яких були вбиті нацистами і на яких чекала 

неминуча смерть, а також зберегти згортки із синагог. Операцію було 

здійснено вночі 14 серпня 1942 р., коли 100 єврейських дітей, з поміж 

яких були і сини рабині Хамейдеса і Левіна, а також донька Кахане, 

вивели із гетто до монастирів. Тут їх сховали й видали їм підроблені 

свідоцтва про хрещення як українців з відповідними іменами. Всі ці 

діти пережили нацистку окупацію завдяки мужності Андрея та 

Климентія Шептицьких [6, с. 29-30]. 

Завдяки митрополитові Андрею, було врятовано близько 150 

євреїв.  

Після того як німці відступили, митрополит допоміг урятованим 

розпочати нове життя. Всі діти були передані єврейським сім’ям. 

Рабин Левін 2 липня 1941 р. прийшов до резиденції Шептицького 

на пагорбі Св. Юра у Львові, митрополит переконував його 

залишитись, однак рабин вирішив повернутися до своєї сім'ї та пастви. 

У той же день його схопили та вбили разом з рештою євреїв. Після 

смерті Левіна за рекомендацією митрополита два сини рабина ― Курт 

(Ісаак) і Натан ― переховувалися в різних греко-католицьких соборах 

та в соборі Св. Юра до приходу Червоної армії у Львів улітку 1944 р.  

У ті трагічні часи на горі Святого Юра жила велика і благородна 

людина. Серце її було сповнене співчуттям до людських страждань. 
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А. Шептицький чесно заслужив право називатися «другом євреїв», як 

називав він себе за багато років до всіх цих подій; він довів соє право 

на це звання у лиху годину, ризикуючи власним життям. Ім’я 

митрополита Шептицького назавжди буде записане в аннали єврейської 

історії [6, с. 33]. 

Таким чином, митрополит постає перед нами людиною, яка 

завжди робила добро на благо будь-якого народу. Неодноразові 

порятунки євреїв стверджують, що Андрей Шептицький дійсно зробив 

неоціненний внесок у роки Другої світової війни по врятуванню 

єврейського народу від геноциду. «… Хто врятував одне життя, 

врятував цілий світ» [4]. 

Можемо з впевненістю сказати, що в тих обставинах, яких 

знаходився митрополит від думав виключно про долю України. Андрей 

Шептицький не боявся визнати свої помилки, змінити погляди, тому 

що хотів для всіх народів, які проживали на Україні державності і 

миру, тому вважаємо, що митрополит, як ніхто інший заслуговує на 

звання «Праведника народів світу». Відповідно до закону, для того, 

щоб отримати його необхідно з’ясувати два питання: чи ризикував 

рятівник своїм життям і якими були мотиви порятунку ― гуманними 

чи матеріальними? 

Таким чином, в Андрея Шептицького мотиви були гуманними. 

Більше того, його накази та особливий приклад надихали інших 

українських священників чинити так само, за це багато з них заплатили 

власним життям. 

У багатовіковій історії взаємовідносин українського і 

єврейського народів були не тільки світлі, а й чорні сторінки. Проте 

головне, що об’єднувало такі несхожі за своїм соціальним характером, 

релігією та культурою народи, була їхня спільна історична доля, яка не 

пройшла повз Голгофу [6, с. 5]. 
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УДК 908 

ЛИСАК К.М., ТАРНОПОЛЬСЬКА О.В. 

(м. Бердичів, Житомирська обл.) 

 

ІСТОРІЯ ПРАВЕДНОГО ШЛЯХУ ВЧИТЕЛЬСЬКОЇ РОДИНИ 

ІЩИК 

 

Анотація. У статті охарактеризовано праведний шлях 

вчительської родини Іщик. Вчителька початкових класів 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 м. Бердичева Іщик 

Антоніна Іванівна, під час Голокосту у період Другої світової війни 

врятувала життя єврейської дівчинки Тамари, за що отримала звання 

«Праведник України». Інформація взято з уст рідної доньки Іщик А.І., 

теж вчителя початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 7 м. Бердичева Нагребецької Зої Василівни. 

Ключові слова: вчителька, нацисти, євреї, війна, школа. 

Виклад основного матеріалу. Упродовж одного єдиного дня у 

житті людини може трапитись так, що здатне докорінно змінити її 

подальшу долю. У свідомості Антоніни Іщик, молоденької вчительки 

початкових класів, ― як у свідомості великої кількості її 

співвітчизників ― настав день, після якого дійсність 

особистого буття у світі розділилися на «тут» і «там», 

на «тепер» і «тоді». Слово «війна»... 

Дев´ятнадцятирічна дівчина почула його вранці, коли 

у двері постукала сусідка і принесла страшну новину. 

На той час Тоня проживала і працювала у Словечно 

Овруцького району, куди приїхала за направленням 

після закінчення Бердичівського педагогічного 

інституту. 

Промайнула перша думка: чи знають батьки про лихо? Що 

робити далі? 

Тоня не вірила, що вже не побачить допитливих оченят своїх 

учнів, що скоро по-іншому може світити сонце. 
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До своєї родини в Чуднів, Антоніна добиралася під час 

бомбардування Овруча. Але марно вона сподівалася знайти тут спокій 

та тишу: 7 липня 1941 р. селище Чуднів захопили нацисти. Одразу 

забрали корови та свиней у людей. Настали чорні дні нацистської 

неволі. 

Окупанти чинили жорстокі розправи над ні в чому невиними 

людьми: катували, щодня вішали, вбивали мирне населення. Під час 

боїв впала бомба на городі родини Антоніни. Повилітали вікна, двері, 

зруйнувало дахи, стіни у людей. А на Солом´яній горі, де жили 

Антонінині родичі два дні дуже горіло. Коли трохи стихло все, 

Антоніна з мамою, Марією Степанівною, пішли провідати родичів, які 

мешкали на другому кінці селища. Люди звозили загиблих людей на 

кладовище. Тільки в серпні 1941 р. в Чуднові загинуло від гітлерівців 

близько 57 тисяч людей. Йдучи вулицею вони побачили старенького 

Шимка Мойсеєвича на прізвище Цап. Той вів за поводи коня і гірко 

плакав.  

Марія Степанівна запитала: 

― Діду Шимку, що сталося?! 

Втираючи сльози, старий розповів, що напередодні, під час 

німецьких обстрілів, їхня сім´я (дочка Ліза, онучки Світлана і Тамара) 

та ще 13 родичів переховувались в погребі. Снаряд влучив прямо в 

укриття. Загинули всі, окрім маленької Тамари (якій на той час було 1 

рік і 3 місяці). 

― Ось їду на кладовище, ― сумно промовим дід Шимко, 

показуючи на підводу, де лежали Ліза та Світланка, ― буду хоронити. 

Увечері Тоня з матір´ю повертались від родичів. Раптово, 

почалася сильна злива. Ховаючись, від дощу, жінки підійшли до хати 

Цапів, де їх побачила бабуся Сара Єфимівна. Вона запросила до хати 

Марію Степанівну з дочкою. Стара єврейка дуже журилася через 

смерть рідних, думала, як вони будуть жити далі ― старі з маленькою 

дитиною, ще не знаючи, що їх чекає. 

― Зачекайте, але ж у Тамари є тато і його родичі. Можливо, вони 

заберуть дівчинку? ― виявила припущення Марія Степанівна. ― Тато 

її вже був на війні. 

― Ой, дитино, нікому вона не потрібна! Коли б Господь 

змилувався над дитям і послав людину добру, яка б забрала Тамарочку 

до себе! ― заголосила Сара Єфимівна, обіймаючи онучку. 
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Так Антоніна Іванівна вперше побачила Тамару, маленьку 

єврейську дівчинку. 

Кріпнув режим німецької влади. Окупанти почали готуватись до 

масового знищення єврейського населення ― це був перший наказ. 

Староста села Поліщук отримав завдання від німців скласти списки 

євреїв, які проживали на території Чуднова. Староста не записав 

Тамару. А от Шимка Мойсеєвича та Сару Єфимівну розстріляли. 

Тамара була врятована, але нікому не потрібна. Мати батька Тамари 

боялася взяти дитину до себе, ризикуючи життям своїх чотирьох дітей. 

Зглянувшись на дитину, Антоніна забрала її до себе. 

Через якийсь час батько Тамари, Василь Степанюк тікає з полону 

німців, житами добрався, ще з людьми, які разом втекли, під Чуднів. І 

попросив цих людей, щоб вони дізналися, що робиться в Чуднові. Йому 

повідомили обставини, хто є живий, хто загинув.  

Згодом почався період, коли німці вивозили молодь на роботи до 

Німеччини, в переважній більшості ― неодружених чоловіків і 

незаміжніх дівчат. Батьки Антоніни видали її заміж за Василя 

Степанюка, а меншу доньку Анюту ― за однокласника. 

Потім нацисти видали другий наказ ― щоб не залишилось 

жодного єврея, ні пів-єврея. Людям, які переховують євреїв ― розстріл, 

а хто викаже сховок євреїв, то тих чекала велика винагорода. 

Якось пізнього вечора до оселі Іщиків постукали. Батько 

Антоніни, Іван Пантелеймонович, відчинив двері. На порозі стояв 

староста селища. Він швидко повідомив Івану, що до німців надійшла 

заява, що єврейська дівчинка Тамара жива і знаходиться за вашою 

адресою. Вам загрожує велика небезпека, Іване! Василь хай тікає куди 

бачить. Фашистська облога почнеться 25 грудня о другій годині ночі. 

Вам потрібно або віддати дівчинку, або втікати. Почувши це, Антоніна 

гірко заплакала, але швидко опанувала себе: 

― Сльозами тут не допомогти! Треба вирішувати, куди тікати. 

Батько Іван почав підганяти сім´ю: 

― Збирайте дитині речі, їжу, і поки на ніч, будемо вибиратись. 

Спочатку підемо в Дубище або Будичани до родичів. Може там дадуть 

притулок. 

Сказавши це, Іван Пантелеймонович вийшов з хати на подвір´я і 

остовпів: облога почалася раніше. Батько Тамари встиг добігти через 

кілька хат до Тоніної двоюрідної сестри і там переховався. Потім після 
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облоги втік у ліс до партизанів. Хата Іщиків була на околиці. Через 

дорогу від хати ― польське кладовище, де було багато склепів. 

Єдиним спасінням для родини було добратися до кладовища. 

Антоніна та вся її сім´я повзли через дорогу до цвинтаря, де заховалися 

в одному зі склепів. Три доби переховувались там, поки нацисти не 

зняли облогу. Зі склепу було видно. Як німці зірвали замок з їхнього 

будинку, як штиками пробивали купи гною біля хліва, перевіряючи, чи 

немає там людей. 

Впевнившись, що небезпека минула, Іщики вирушили до родичів 

у село Дубище і там перелякали всіх розповідями про пережите. В 

цьому селі пробули вони майже два місяці, але ні хвилини на мали 

спокою ― поліцаї скрізь нишпорили, вишукували партизанів, євреїв, 

молодь. Антоніні часто доводилося міняти місце проживання. Це були 

Дубище, Сербінівка, Будичани, Подолянці. Тоня часто ризикувала 

життям, шукаючи дитині молоко та інші харчі. Так у неспокої і тривозі 

довелося жити всі роки окупації, поки в грудні 1943 р. не звільнили 

Чуднів, і родина повернулась у напівзруйнований будинок. 

Згодом забрали на війну чоловіків, і 

жінки залишились самі з дітьми. Антоніна з 

двома дівчатками Тамарою (4 роки) та Зоєю (1 

рік), Марія Степанівна, Анюта з синочком 

Миколкою (1 рік). Анютин чоловік загинув на 

війні. 

Хоча зовсім не було умов, Антоніна вчила сільських дітей по 

хатах, а потім ― у Чуднівській семирічній школі. Холодне 

приміщення, довгі столи, лави, без підручників, саморобні чорнила... і 

велике бажання вчити дітей. 

Нарешті, закінчилась війна. У 1946 р. Антоніна Іванівна з 

чоловіком і двома дітьми ― Тамарою та Зоєю ― переїжджають до 

міста Бердичева, яке встигла полюбити всім серцем ще під час 

навчання. Тут дівчатка стали відвідувати дитячий садочок, а Антоніна 

Іванівна влаштувалась працювати вчителем початкових класів у 

середню школу № 7.  

Минали роки. Невтомно працювала Антоніна Іванівна, запалила 

вогником любові до професії педагога і свою сестру Ганну, дочку Зою, 

племінницю і двох онуків. Донька Зоя Василівна разом з мамою все 

життя працювала вчителем початкових класів у Бердичівській школі 

№ 7. Їх спільний трудовий стаж складає 95 років.  
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І знову 2019/20 навчального року Зоя Василівна влаштувалася 

вчителем-асистентом в інклюзивному класі. 

Як же склалася доля єврейської дівчинки? Тамара закінчила 

Бердичівську залізнничну школу № 3, згодом обрала професію швачки. 

У 20 років вийшла заміж, народила двійко дітей, дочекалася двох 

онуків та чотирьох правнуків. Зараз Тамара Василівна проживає в 

Бердичеві разом з родиною сина Віталія. А її донька Світлана мешкає з 

сім´єю в Ізраїлі: 

 

 
 

5 лютого 2001 р. Єврейська Рада України, фонд «Пам´ять жертв 

фашизму України» присвоїли Антоніні Іванівні Іщик звання 

«Праведник України» за християнське милосердя та доброту, за ризик 

втратити власне життя та життя цілої родини, рятуючи єврейську 

дівчинку: 

― о ― 
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(м. Житомир) 

 

ПРАВЕДНИКИ НАРОДІВ СВІТУ. ТІ, ХТО ПОВЕРТАЄ ВІРУ У 

ЛЮДЯНІСТЬ 

 

«Ці люди були для нас, євреїв, 

променем світла в суцільній темряві, 

повертали віру в людину, створену за 

подобою Божою. Пам'ять про них 

повсякчас залишиться у серці та історії 

єврейського народу»  

Доктор Іцхак Арад, директор 

Ізраїльського національного меморіалу 

Катастрофи та Героїзму «Яд Вашем» 

(1972-1993 рр.) 

 

Анотація. Матеріали статті торкаються однієї з найбільш 

трагічних сторінок історії людства ― Голокосту. Розкрито 

походження та зміст поняття «Праведник народів світу». Висвітлена 

історія сім’ї Йосипа Терентійовича Іщенка з Житомирщини, яка під 

час нацистської окупації врятували рекордну для України кількість 

євреїв. Та історія православного священика Олексія Глаголєва, який 

першим в Україні разом із дружиною та дітьми отримав звання 

«Праведник народів світу». 

Ключові слова: Друга світова війна, нацистська окупація, 

Голокост (Катастрофа), Шоа, геноцид, «остаточне розв'язання 

єврейського питання», гетто, Праведник народів світу, Яд Вашем 

Виклад основного матеріалу. Друга світова війна, розпочата 

німецько-фашистськими загарбниками, була небаченою за своїми 

наслідками глобально-соціальною катастрофою для людства. Вона 

коштувала йому 50 мільйонів життів, мільйони покалічених і 

понівечених, а ще більше знедолених. Пролите море крові, сліз матерів 

і дітей. Завдано шкоди матеріальним, культурним й духовним 

цінностям. 
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Але ні з чим не зрівнянні людські жертви понесло в цій війні 

єврейство. Шість мільйонів життів ― така ціна, сплачена невеликою 

нацією за право на своє існування. Ім’я цій трагедії ― Голокост.  

ГОЛОКОСТ (з англ. holocaust ― винищення, всеспалення; іврит 

Шоа ― катастрофа, нещастя) ― термін, яким світова історіографія 

називає геноцид євреїв, здійснюваний нацистами в роки Другої світової 

війни. Голокост був втіленням гітлерівської політики «остаточного 

розв'язання єврейського питання». Єврейські громади було знищено 

фактично в усіх країнах Європи, окупованих гітлерівцями, крім Данії та 

Італії. Євреїв або ж одразу масово розстрілювали, або спочатку 

«концентрували» в гетто, а потім відправляли до таборів смерті 

Освенцім, Майданек, Хелмно, Белжец, Собібор, Треблінка. За 

статистикою, нацисти закатували 6 млн євреїв (1,5 млн з них були 

діти). Було знищено майже все єврейське населення Польщі (3 млн 

осіб), а також Румунії, Угорщини, Греції, Югославії, Чехословаччини, 

значну частину євреїв Франції, Нідерландів, Бельгії, СРСР. За період 

гітлерівської окупації в Україні загинуло 1 млн 600 тис. євреїв [8]. 

У липні-серпні 1941 р. на Житомирщині було знищено близько 

13 тис. євреїв. Найкривавішим став вересень 1941 р., коли фашисти 

закатували понад 27000 євреїв. Протягом першої половини 1942 р. 

єврейське населення майже повністю було знищене. У 1943 р. були 

розстріляні висококваліфіковані спеціалісти та ремісники [11]. 

Голокост є однією з найбільших трагедій людства. Уперше в 

історії нацистське керівництво великої держави ― Німеччини ― 

поставило своїм завданням досягнення світового панування та вбивство 

цілого народу ― євреїв. Керівники ІІІ рейху, розв’язавши небачений в 

історії людства терор, намагалися залучити до антиєврейських дій і 

населення окупованих вермахтом країн. Не стала винятком й Україна. 

Деструктивна енергія мас, вивільнена фактом окупації, населення, 

котре нещодавно пережило голод та насильницьке соціальне 

експериментаторство радянського режиму, за планами нацистів, мала 

спрямуватися в антисемітське русло, а місцевий соціум отримував 

статус безмовного знаряддя для реалізації заходів перекроювання 

етнічної карти України. Але, за невеликим винятком, гітлерівцям не 

вдалося використати місцевий люд для підтримки своїх злочинів. 

Всупереч теоретикам нацизму, місцеве населення виявляло 

неготовність до сприйняття жорстокостей, котрі вчиняли каральні 

команди різного відомчого підпорядкування. Частина людей 
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намагалася допомогти жертвам окупантів, взявши участь у різних 

формах їх порятунку [3, с. 128]. 

Загроза для життя не могла зупинити людину, здатну бути 

ЛЮДИНОЮ. Письменник Василь Гроссман назвав їх «світлим 

струменем в океані зла і насилля». Таких були тисячі ― наших 

відважних співгромадян, що прийшли на допомогу знедоленим. 

«Той, хто врятував одну душу, врятував світ». Ці слова 

вигравійовано на медалі, яку отримує Праведник народів світу.  

 

 
 

Хто вони ― Праведники народів світу, мовою іврит «хасидей 

уммот гаолам»?  

У 1953 р. за рішенням Кнесету ― парламенту (народних зборів) 

молодої держави Ізраїль була створена спеціальна організація для 

увічнення пам’яті мучеників і героїв-євреїв та тих представників інших 

народів, які боролися за виживання знищуваних. «Яд-Вашем» ― це 

величний пам’ятник, який відвідують тисячі людей з усього світу, і 

одночасно наукова, освітня установа, найбільший дослідний центр 

вивчення Катастрофи і героїзму європейського єврейства у світі [4, 

с. 6]. 

Ризикуючи життям, тисячі простих людей в окупованій 

нацистами Європі рятували євреїв від знищення в таборах смерті, 

розстрілів і повішень. Щоб увічнити їх подвиг, ізраїльський 

Меморіальний комплекс історії Голокосту «Яд Вашем» заснував звання 

Праведників народів світу. Починаючи з 1953 р., кожен факт порятунку 

ретельно вивчається і документується. Спеціальна комісія ухвалює 

рішення і вносить імена рятівників в списки Праведників. Їх 

нагороджують медалями, їхні імена викарбовують на Стіні пошани, на 

їхню честь висаджують дерева на території меморіалу в Єрусалимі [12]. 
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Яке походження вислову «Праведники народів світу»? ― З 

глибин єврейської історії. У Талмуді це той, хто дотримується семи 

заповідей Ноя і не припускається гріха. У Талмуді описані двоє римлян, 

які віддали своє життя, щоб врятувати євреїв від смерті. Праведник 

народів світу, хоч і не є праведним юдеєм, що сповняє Десять 

Заповідей Мойсея і не грішить, так само, згідно з Талмудом посяде 

місце у раю. 

Нині звання «Праведник народів світу» вже надано понад сім 

тисяч рятівникам євреїв ― чоловікам та жінкам різних національностей 

з країн Європи [4, с. 7]. 

Чи є серед тих, хто визнаний Праведником народів світу, 

українці? ― Так, є. Церемонія з надання звання Праведника народів 

світу в Україні вперше відбулася у вересні 1991 р. 

За кількістю таких осіб Україна посідає четверте місце серед 

світових держав після Польщі, Нідерландів і Франції. За даними від 1 

січня 2020 р., 2659 громадян України удостоєні звання «Праведника 

народів світу» [6]. 

За попередніми даними, на теренах України представниками 

різних національностей було врятовано понад 17 тис. євреїв [7, с. 16]. 

Унікальна історія та абсолютний рекорд серед українців, які 

виявляли людяність і мужність у воєнні року ― історія Йосипа Іщенка 

та його сім’ї, які під час німецької окупації врятували 312 євреїв. 

Йосип Іщенко мешкав у селі Вереси, що у 8-ми кілометрах на 

північ від Житомира. Мав семеро дітей, а господарювати йому 

допомагав старший син Станіслав. Якось уночі Станіслав зустрів сім’ю 

їхніх довоєнних друзів-євреїв: Фаїну Шунду з батьками і трьома 

маленькими дітьми ― усі вони втекли від німців з Житомира. 

Найменшій доньці, Марії, було всього три місяці. 

Станіслав привів усіх до батьківського дому. Однак, буквально 

через кілька днів на подвір’я увірвався німецький патруль. Йосипа 

Терентійовича схопили і поставили до стіни, погрожуючи розстріляти. 

Було зрозуміло, що коли німці розстріляють господарів, вони 

візьмуться за всіх, хто ховається в будинку. Фаїна, рятуючи свою сім’ю 

та господарів, схопила найменшу дитину на руки, впевнено вийшла з 

дому і наказним тоном крикнула німецькою мовою, яку знала 

досконало: «Це мої люди! Моє подвір’я! Звільніть територію або я 

повідомлю вашому керівництву!» Солдати сприйняли її за дружину 

німецького офіцера, опустили зброю і забралися з двору. 
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Через деякий час до Йосипа Іщенка за допомогою звернулася ще 

одна єврейська родина: Марк Фрідман з батьками. У сараї на подвір’ї 

Іщенків вони прожили кілька тижнів, перш ніж Йосип знайшов їм 

прихисток у віддаленому селі серед лісу, де вони прожила до кінця 

окупації. 

На подвір’ї родини Іщенків постійно перебувало 10-12 євреїв, і 

кількість біженців постійно зростала. Йосипу довелося організувати два 

додаткових укриття в садибах родичів, де також ховалося по 7-8 осіб. 

Біженців забезпечували харчами і медикаментами, потім когось 

переселяли до надійних людей у сусідні села, частину людей під 

іншими іменами влаштовували на роботу у колгосп. Коли біженців 

ставало аж надто багато, 14-річний Станіслав допомагав їм дістатися до 

місцевих партизанів, або до Черняхівської траси, якою вони йшли у 

білоруські ліси. 

Йосип Іщенко та його рідні переховували житомирських євреїв 

упродовж липня-грудня 1941 р. Взимку 1942-го Йосип Терентійович 

сам пішов до партизанського загону і невдовзі загинув у бою. 

Після війни Станіслав Іщенко служив у Конотопі в званні 

капітана. Разом із підлеглими він упорядкував занедбану братську 

могилу, що була у місті. Пізніше там був встановлений пам’ятник 

жертвам Голокосту. Згодом Станіслав Йосипович переїхав до Харкова і 

створив там ініціативну групу з вивчення матеріалів про знищення 

тисяч євреїв в Дробицькому Яру. З 2001 р. він керував створенням в 

Харкові меморіалу жертвам Голокосту [13]. 

Почесне звання Праведників народів світу Йосипу Терентійовичу 

та його сину Станіславу присвоєно у 2002 р. [10]. 

Варта уваги також історія православного 

священика Олексія Глаголєва, який із дружиною 

Тетяною та донькою Магдалиною першим в 

Україні отримав звання Праведник народів світу. 

Олексій Глаголєв народився в сім'ї 

Олександра Глаголєва, викладача Київської 

духовної академії, пізніше протоієрея і професора, 

який загинув в київській тюрмі в 1937 р. Мати ― 

Зінаїда Петрівна, уроджена Слєсаревська, дочка 

завідувача бібліотеки Київської духовної академії. У сім’ї крім Олексія, 

було ще двоє дітей. Брат ― Сергій та сестра ― Варвара.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%94%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
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Дитинство Олексія минуло на стародавньому Подолі. Спочатку 

він закінчив з відзнакою Третю київську гімназію. З 1919 р. навчався в 

Київській духовній академії, яку закінчив у 1923 р.  

У січні 1926 р. одружився з Тетяною Павлівною, уродженої 

Булашевіч, дочкою цукрозаводчика ― вони разом входили до складу 

парафії київського священика Анатолія Жураковського. У шлюбі з 

Тетяною Булашевич народилося троє дітей: Магдалина (нар. 1926), 

Микола (нар. 1928), Марія (нар. 1943). 

7 травня 1932 р. Олексій Глаголєв був заарештований за 

обвинуваченням у контрреволюційній діяльності, через тиждень 

звільнений через відсутність доказів, але позбавлений виборчих прав як 

син «служителя культу». Працював бетонщиком, сторожем дитячого 

садка, вагарем на Фруктоварочному заводі. У 1936 р. вступив на 

фізико-математичний факультет Київського педагогічного інституту, 

який закінчив у 1940 р. Належав до «катакомбної церкви», в 1940 р. 

їздив в Грузію для таємного прийняття сану священика у грузинського 

католікоса, але той відмовився, заявивши, що «у вас будуть скоро свої 

єпископи». 

Прийняти сан Олексію Глаголєву довелося у 1941 р. за часів 

нацистської окупації, коли німці, намагаючись здобути підтримку 

Церкви, дозволили відкрити храми, а самі готували масове знищення 

людей. Олексій Глаголєв був висвячений на ієрея в Кам’янці-

Подільському й почав службу у Покровській церкві (у щойно 

відкритому «теплому» храмі Іоанна Воїна, що знаходився при цій 

церкві, так як сама Покровська церква була закрита) на рідному 

київському Подолі. Коли по всьому Києву з’явилися накази, що всі 

євреї міста та його околиць повинні з’явитися у понеділок, 29 вересня, 

на розі Мельникової і Дегтярівської вулиць, сім’я Глаголєвих 

зрозуміла, що буде далі. Вони прийняли рішення рятувати людей. 

У час гріхопадіння християнської цивілізації Глаголєви (отець 

Олексій, матінка Тетяна і навіть діти Магдалина й Микола) рятували 

євреїв, на яких чатувала найбільша небезпека бути страченими у 

Бабиному Яру. Вони переховували переслідуваних у своєму житлі 

(церковному напівпідвалі) і в будинках, які належали до приходу 

Покровської церкви (паспортисткою в них працювала дружина о. 

Олексія, а управдомом ― його друг Олександр Григорович 

Горбовський). Отець Олексій видавав їм посвідчення дяків, паламарів, 

півчих. Також він видавав їм свідоцтва про хрещення на старих 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
http://wikipedia.ua.nina.az/wiki/1932
http://wikipedia.ua.nina.az/wiki/1936
http://wikipedia.ua.nina.az/wiki/1940
http://wikipedia.ua.nina.az/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://wikipedia.ua.nina.az/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%8F
http://wikipedia.ua.nina.az/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%BE%D1%81
http://wikipedia.ua.nina.az/wiki/%D0%84%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
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бланках, що залишилися від протоієрея Олександра Глаголєва. Тетяна 

Глаголєва навіть наважилася віддати свій паспорт і метрику про 

хрещення Ізабелі Міркіній, що дозволило переслідуваній перебувати 

вісім місяців у селі. 

За спогадами о. Олексія, «моя дружина мало не поплатилася 

життям за свій відчайдушний вчинок. Гестапівці, що ходили по 

квартирах з метою реквізиції, почали вимагати в неї паспорт і, коли 

його не виявилося, заявили, що відведуть дружину мою в гестапо як 

підозрілу особу. А вже з гестапо рідко хто повертався додому. Ледве-

ледве вдалося їх вблагати залишити дружину в спокої, засвідчивши 

показаннями свідків її особистість». 

У 1943 р. Олексій Глаголєв служив в лікарняній церкві 

Преподобного Агапіта Цілителя в Покровському монастирі. Залишався 

на Подолі (разом з людьми, яких переховував), незважаючи на вимогу 

німецької влади до всіх жителів покинути цю частину Києва. Восени 

1943 р. був затриманий нацистами, двічі побитий і разом з сином 

відправлений в Німеччину, але зумів втекти. 

Після війни отець Олексій продовжував служити в Покровській 

церкві аж до її закриття в 1960 р., керував її ремонтом. Потім служив в 

Хрестовоздвиженській церкві і у Флорівському монастирі. Протягом 

останніх п'яти років свого життя був другим священиком у церкві 

Покрови Божої Матері на Солом’янці. В кінці життя був тяжко хворий 

(як наслідок побиття нацистами в 1943 р.), переніс кілька порожнинних 

операцій [2]. 

У нарисі Сергія Кокуріна «Глаголєви: важка правда» дається така 

характеристика о. Олексія: «Завзятість, з якою Олексій Глаголєв йшов 

проти течії, мало зрозуміла обивателю. Нелегко, напевно, зрозуміти, 

звідки в цій невисокого зросту, аж ніяк не «мужнього виду» людині 

бралася непоказна безстрашність. Він зовсім не вирізнявся фізичною 

силою, був навіть слабкий (ще в гімназії йому діставалося від 

товаришів, захищав його... молодший брат Сергій). Але цей крихкий 

інтелігент в окулярах в 1936 р. на очах у всіх ніс на собі по вулицях 

Подолу хрест, скинутий з купола церкви Миколи Доброго і, 

незважаючи на погрози комсомольців, зберігав його (як ікони і всі речі 

батька) в квартирі на Дегтярній. Єдиним священником в Києві, що 

відмовився в квітні 1942 р. служити молебень Гітлеру на честь дня його 

народження, був о. Олексій. Він не побоявся в 1946 р. поселити в 

Варваріїнській церкві (де тимчасово жили солдати, яких виписували з 

http://wikipedia.ua.nina.az/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%A3%D0%9F%D0%A6_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
http://wikipedia.ua.nina.az/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://wikipedia.ua.nina.az/wiki/1960
http://wikipedia.ua.nina.az/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_(%D0%A3%D0%9F%D0%A6_%D0%9C%D0%9F)
http://wikipedia.ua.nina.az/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB
http://wikipedia.ua.nina.az/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://wikipedia.ua.nina.az/wiki/1942
http://wikipedia.ua.nina.az/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://wikipedia.ua.nina.az/wiki/%D0%93%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
http://wikipedia.ua.nina.az/wiki/1946
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госпіталю) сім'ю киян, яка за рішенням суду повинна була о 24 годині 

забратися з Києва (в їх квартирі на Андріївському узвозі оселився 

енкаведист)» [5]. 

В 1992 р. інститут Яд Вашем оголосив про присвоєння почесного 

звання Праведників народів світу о. Олексію, його дружині Тетяні 

Павлівні, їх дочці Магдалині Пальян-Глаголєвій. В 2001 р. це звання 

було присвоєно і синові о. Олексія, Миколі, який був зв'язковим між 

своїми батьками і людьми, яких рятували [1]. 

Це лише дві історії, герої яких вражають своєю мужністю та 

незламністю духу. Насправді, їх тисячі по всьому світу. Історії 

Праведників світу. Історії тих, хто незважаючи на розуміння, що 

рятувати засуджених на смерть означає стати з ними поруч на ешафот, 

не побоялися поставити своє життя на цю грань. Історії тих, хто 

повертає віру у людяність. 
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УДК 908 

ВОЗНЮК О., ФЕДОСЄЄВА С. 

(м.Володимир-Волинський, Волинська обл.) 

 

СІМ’Я ВАВРИСЕВИЧІВ РЯТУВАЛА ЄВРЕЇВ В ОКУПОВАНОМУ 

ВОЛОДИМИРІ-ВОЛИНСЬКОМУ 

 

Анотація. В статті розповідається про сім’ю Ваврисевичів, яка 

рятувала євреїв в м. Володимирі-Волинському під час нацистської 

окупації. 

Ключові слова: Володимир-Волинський, гетто, нацисти, німці, 

євреї. 

Виклад основного матеріалу. У списку врятованих євреїв 

родиною Ваврисевичів згідно даними Яд Вашему десятки імен. За свій 

подвиг вони нагородженні дипломом та медаллю Праведників Народів 
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Світу. У 2018 р. дружина Миколи Ваврисевича ― Марія, передала 

адміністрації Державного історико-культурного заповідника 

«Стародавній Володимир» мемуари і світлини свекра Миколи 

Михайловича та інтерв’ю чоловіка Миколи. Інтерв’ю було записане на 

диску. Нам вдалося його скопіювати і розшифрувати. 

Інтерв’ю Миколи Миколайовича Ваврисевича: 

«Я народився 27 січня 1926 р. в містечку Городло Люблінського 

воєводства (Польща). Мій батько Микола Михайлович Ваврисевич 

народився 1 грудня 1891 р. Він корінний житель Городла. Мама 

народилася в селі Дияконово за 5 км від м. Грубешова в селянській 

родині. Вона мала свій маєток і хороших родичів. Дядько в неї був 

священиком. Направили її на навчання в Росію. Вона закінчила 

Донське єпархіальне училище. Вдома батько говорив з нами на 

російській мові, а мама ― на українській. Ми добре знали дві мови. На 

вулиці ми розмовляли виключно українською мовою, бо там скрізь 

були українські родини. А в школі ми говорили на польській мові, адже 

навчання велось польською мовою. Батько в Холмі був в українській 

організації «Рідна хата». Мама часто ходила до церкви і нас водила з 

собою. Ми навіть ходили в костел. Коли зі школи вели на якесь свято 

до костелу, то ми теж ішли. Якесь таке поняття свідомої релігії в нас 

почалося після смерті польського маршала Пілсудського і коли 

наступним став Ридз-Смігли, почали розбирати православні церкви. І 

ми з православної ― пішли в греко-католицьку. 

Церква була дерев’яною, стояла на горбкові. До війни вона 

постраждала в пожежі. Батюшку звали отець Йосафат. Він часто бував 

в нашому домі, був доволі товариський. 

В школу я пішов в 6 років. Я і мій брат, як кращі учні школи, 

були записані в, так звану, «Золоту книгу» школи. Я любив техніку, 

тому мріяв бути інженером. Завжди щось ламав, особливо годинники. 

Моїм улюбленим святом було «Яцка» ― це раз в рік святкували. Це 

був святий, його іменем був названий костел. Тоді на ринок, чи то 

ярмарок привозили багато всього. Мені здавалось на тодішній час, що 

приїжджало люду зі всієї Польщі. Привозили різні ігри, ставили 

сценки, співали і танцювали. Пам’ятаю, що виграв цілого злотого, 

закинув усі кільця в ціль. За злотий можна було купити 4 шоколадки. А 

булочка на тодішній час коштувала 5-7 копійок. Тато нас добре 

виховував. Не можна було брехати, красти і ображати когось. За це він 

карав. Поняття «єврей» в Польщі не було. Всі казали жид. Я розумів, 
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що вони жиди з малечку, бо так було заведено казати. А вже після 

смерті Пілсудського з жидів робили ніби інших. Навіть на заборах 

писали про них об’яви. То був десь 1937 р. До того часу жидів ніхто не 

чіпав. Коли в 1939 році німці напали на Польщу батько перебрався до 

Володимира-Волинського. Він почав там добудовувати хату і через 

деякий час нас човном переправили за Буг. Ми попали якраз на заставу 

і нас тримали ще, як шпіонів. 

Батько в той час вже фактично звіз усі матеріали на хату і почав 

по трохи будувати. Ми винаймали житло. А коли його поставили 

директором десятирічки (зараз там знаходиться педучилище), то нам 

дали квартиру в цьому ж будинку. 

Війна для нас всіх була жахом. Все так швидко сталося, що ми 

навіть не встигли зрозуміти, що ми вже під німцями. Рвалися снаряди, 

пожежі кругом. А німці несподівано з’явилися в нас на подвір’ї і 

попросили води. Але спершу заставили нас пити, а тоді пили самі. 

Німці шукали батька, але вже його не знайшли, бо він втік до 

Володимира. 

У 1941 р. війна нас застала вдруге у Володимирі. Ще тільки 

почало світати, як почали рватися снаряди. Батько крикнув: «Війна!». І 

вже невдовзі він казав, що тре якось рятуватися і почав робити схрон. 

Під час війни я закінчив механічний технікум і почав працювати 

кіномеханіком. В кінотеатрі працював син бурмістра Богдан Черниш і 

він взяв мене до себе учнем. Фільми крутили різні, романтичні, 

документальні, різні аматорські стрічки. Навіть крутив фільми німцям, 

тільки офіцерам, але їхні картини. Були навіть любовні фільми і їхні 

патріотичні з Гітлером. Сеанси починалися десь під вечір. 

Кіномеханіком я пропрацював до самої втечі німців. Ми навіть 

розбирали ті кіноапарати, складали в ящики і вони мали все забрати з 

собою в Німеччину. Перші квартиранти в нас вдома появились 

випадково. Мати пішла в хлів і застала їх там. Мама швидко прибігла 

до тата і розповіла йому про це. Там була маленька дівчинка, яка 

попросила молока. Батько одразу забрав її до хати і покормив. А вже 

ввечері в нас з’явилась у хаті вся сім’я Боленштейнів. Дівчинці було 

біля 5 років. Слово батька було для нас законом. Він сказав, що ми 

мусимо їх сховати. Спочатку почали ховати їх на горищі, але то було 

небезпечно, тому вирішили будувати підземелля. 

Другі квартиранти прийшли до нас під ранок. Пам’ятаю, що 

падав мокрий сніг і вони дуже намокли і змерзли. Моя мама, коли їх 
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побачила почала плакати. Їх було двоє Ніхама та її мати. Ніхама ― 

тепер Арієль Зінгер. А тоді їй було 13 років. Це був 1942 р. Вона була 

блідою, витонченою і дуже наляканою. Вони розмовляли і на 

польській, і на російській мовах. 

Ми їли всі за одним столом. Вони виходили з схрону і сідали до 

нашого столу. Їжа була для всіх однакова, що для нас, що для них. Як 

правило ― це були капуста й картопля. Все, що було з городу. Правда 

ми ще мали зв’язок із селом, бо нам би зі свого городу не вистачило 

харчів. А хліб був той, що нам давали на пайок. В суботу молебінь 

читала мати Ніхами ― Рузтя. Вона мала спеціальну лампаду, яку я 

запалював і вони молились. Вона дотримувалася всіх обрядів з Тори. 

Була дуже начитана. Вона навіть навчила деяких рецептів мою маму. 

Усі кімнати в нас планувались 4х4 метри. І в тій половині, де ще були 

невикінчені кімнати, ми зробили підлогу на дубових підкладах. В кутку 

поставили шафу і через нижню полицю, яка сягала підлоги, на якій 

заздалегідь була прикріплена для виду посуда, був вхід. Закривалась 

вона тільки знизу. Ввійти можна було лише по стуку. Там вниз ішла 

драбинка, була продуха для повітря геть маленька, щоб ніхто не 

помітив. Ми жили біля річки, біля берега, то бувало таке, що вночі 

дівчата виходили на двір до річки. Це було кілька раз. Коли здавалось, 

що все було в порядку, прийшов до нас поліцай і сказав, що буде в нас 

жити. По національності він був українцем. Ми йому дозволили, бо 

зрозуміли, що тут щось не те. Дали поліцаю окрему кімнату, а самі 

пішли з хати. Ми знали, що він буде шукати. Через пару годин ми 

повернулися додому, поліцай сказав, що все добре. Подякував батьку за 

гостинність. І сказав, що він тепер точно знає, що в нас немає євреїв. 

Ввечері була комендантська година. Пізно не можна було ходити. І 

коли кіно затягувалось, ми ночували в кінотеатрі. Там було спеціальне 

місце для нас. І ще нам дозволяли ночувати де була їх радіоточка. Це 

було в центрі біля костелу. 

У самому місті було гетто для євреїв. Там було більше 20 тис. 

осіб. І з нього вціліло дуже мало людей. Однією стороною гетто 

прилягало до річки, тому саме деяким євреям вдалося втекти. І таким 

чином деякі добиралися до нас. Як до цих пір пам’ятаю, в нас вже не 

було місця, а троє хлопців прибилось до нас. Ми їх вділи в селянську 

одежу, дали їм коси й вилка. І провели їх до кордону з Польщею. Самі 

вони були родом з Польщі. І коли в 1992 р. я був запрошений до 
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Ізраїлю, то з одним з тих хлопців довго розмовляв по телефону. 

Прізвище його Бергер. А другий Голувко Ельо теж жив в Ізраїлі. 

Ще у нас була Фаня або Сусанна. Зараз її ім’я Роза. Вона з 

нашого містечка Городло. Мама зустріла одну жінку біля гетто, як ішла 

з церкви. Вона попросила забрату хоч одну дочку, щоб вона 

залишилася живим пам’ятником над їхньою спільною могилою. В ту ж 

ніч вона була вже в нас. Перелізла під дротом. Їй було 12 років. А через 

кілька днів всієї родини не стало. 

Гетто виглядало звичайно, тільки дріт в кілька рядів і була 

охорона. Їх виганяли на роботу, давали маленький пайочок, а 

працювати заставляли цілий день. 

Ми проснулися над ранок, було чутно, що їдуть машини. А коли 

вже розвиднілося, я на власні очі бачив ті машини. Вони були накриті 

брезентом. Їхали з ними поліцаї, а на деяких навіть німці. Куди їх везли 

ми спочатку не знали. Взнали вже коли їх розстріляли. Це був кінець 

1942 р. Від своїх квартирантів ми це приховували. Але вони з часом 

взнали. Можливо батьки сказали старшим. Але діти не знали про це. У 

1943 р. на початку літа німці робили облаву. Всіх працездатних 

чоловіків і жінок забирали і садовили на машини і вивозили за дрота. 

Тобто за межі міста, там де були казарми. Так зібрали багато українців і 

розмістили в одній казармі. Сказали, що вивозять в Німеччину. Я 

зрозумів, що треба якось спасатись, бо вивезуть. Я наковтався табаку, 

та стільки багато, що мені стало зле. Мене тошнило. Коли прийшла моя 

черга на комісію, то моє серце страшенно билось. Коли мене спитали, 

що мене болить, я почав казати, що серце мене болить дуже часто. І 

лікар німцю сказав: «Герц кранк». І мене відправили в іншу сторону. Я 

виходжу на поляну, там сидить німецький офіцер, він перевіряв по 

списках. Сказав: «Ваврисевич, іді». І я пішов додому. А брата мого 

Михайла забрали в Німеччину. Потім взнали, що він в Франкфурті-на-

Майні. В нашому домі далі було спокійно. Фронт наближався до нас. 

Чутно було канонади. Вже взнали, що наші взяли Луцьк, перейшли 

Стир і йдуть далі. А німці в місті готуються втікати. І ми вже 

відчуваємо, що наближається кінець війни. 

Батько ніби відчував, що біля нашого дому німці добре 

окопаються. І сказав, що треба втікати. І ми за ніч переправили наших 

сімох квартирантів на хутір. У тата там були знайомі. Німець через 

кілька днів прийшов і заявив, що ми займаємо ваш дім. Ми жили в 

одній кімнатці. З нами ми залишили Фаню, тобто Розу. Вона їм 
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готувала їжу. Вони мали їжу всю свою. Батьки сказали, що вона їх 

донечка. Вона не була подібна на єврейку. Ще один німець сказав, що 

після війни приїде і одружить на ній свого сина. Вони відносились до 

нас з повагою, бо тато говорив по-німецьки. Часто давали нам свою 

їжу. Вони знали, що програли війну. Їх було 5-ро офіцерів. Були в нас 

кілька тижнів. Коли пішли ― ми видихнули з полегшенням. 

Коли німці відступали, нічого не робили, жодних погромів у місті 

не було. Втікали вони на легкових машинах. Потім появились на 

світанку червоні. Спочатку пішли танки, потім на машинах, а далі 

піхота. Всі пішли за Буг. У місті вони не зупинялись. Це було літо 

1944 р. 

Люди раділи, що наступив мир. Наші квартиранти повернулися 

до нас. Я також почав жити мирним життям. 9 травня було справжнім 

святом. Радіоточка в місті об’явила, що перемога. Ми виграли війну. Ця 

новина поширилася миттєво по місту. 

Далі я готувався до вступу в Рівненський педагогічний інститут 

на фізмат. Закінчив я перший курс і зрозумів, що то не моє. В 1946 р. я 

пішов вчитись у Львівський медінститут. 

Вже після війни люди довгий час не могли повірити, що в нас 

було стільки квартирантів. Люди, сусіди нас підтримували в цьому. 

Були навіть в захопленні. Як виявилося, то наша сусідка теж спасла 3 

євреїв. Сусідку звали Ольга Федорівна. Була вдовою, мала двох дітей. І 

в місці ще були такі сім’ї, що спасали євреїв. В 1947 р. батька посадили 

в тюрму за політику. Мене хотіли вигнати з інституту. Посадили батька 

по 54 ст. Я носив йому їжу. Це було в Львові. Знав, що його мають 

етапувати. Його судили в Львові за брехню на Радянський Союз і дали 

10 років. Потім його перевели в Рівненську область, потім в 

Кіровоградську. Він відсидів 6,5 років. Коли помер Сталін, ми писали в 

колегію Верховного суду в Москву листи. Через місяць до нас приїхали 

з Києва і пообіцяли, що наш батько буде на свободі. 

Після війни почалися масові арешти українців у Львові. Вивезли 

нашу сусідку в 1947 р. з малою дитиною. Вивозили невинних людей. 

Ми боялися, що нас теж вивезуть. Ми теж тримали речі напоготові. Нас 

всіх вважали ворогами народу. Часи почалися тяжкі. Коли помер 

Сталін, були такі, що й плакали. У мене сльози не текли, бо не було за 

ким плакати. Одні раділи, що помер той тиран. 

Коли тато повернувся, я вже працював у сільській лікарні під 

Львовом. Тато прийшов з торбою, каже, що вже був в райкомі, сказав, 
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що він вже реабілітований. Роботи не давали. Але він не здавався, 

поїхав в Київ в міністерство, і там по прізвищу його впізнав учень, 

якого він навчав. І він йому все зробив. Написали відношення. І батько 

пішов на роботу. Спочатку працював в Турійському районі, а пізніше 

вже і в Володимир-Волинському районі. Батько помер в 1976 р. Мама 

померла в 1987 р. Без року їй було б 90 років». 

― о ― 
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УДК 94 (4/9) 

МАЗУР П.Є.  

(м. Кременець, Тернопільська обл.) 

 

ГОЛОКОСТ ЄВРЕЇВ КАТЕРБУРГА 

 

Анотація. В статті розкрито правдиві факти про знищення 

єврейського населення під час Другої світової війни в селі Катеринівці 

Кременецького району Тернопільської області. В основу статті 

покладена інформація, зібрана доктором медичних наук, професором 

Олексієм Панасюком. 

Ключові слова: Катербург, євреї, голокост, меморіал, Ланівці, 

Кременець. 

Мета дослідження. Відновити пам’ять про єврейську громаду 

Катербурга і її трагедію в роки другої світової війни.  

Виклад основного матеріалу. В містечку Катербург (нині с. 

Катеринівка) Кременецького району Тернопільської області в 

міжвоєнний період мирно співіснували жителі української, єврейської 

та польської національностей. Євреїв у містечку проживало більше 400 

осіб. Мирне життя єврейської громади було перервано гітлерівською 

окупацією місцевості. Було створено гетто, а в липні 1942 р. в урочищі 

«Кринки» розстріляно 375 мирних євреїв. Лише в 2019 р. на місці 

розстрілу встановлено меморіальний знак, визначено межі могили і 

огороджено. 

Трагедія євреїв, які проживали в містечку Катербург довгі роки 

замовчувалась. У описі села в «Історії міст і сіл УРСР. Тернопільська 

область»  записано: «За роки тимчасової окупації гітлерівці знищили 

375 мирних жителів» [3, с. 605]. Хто були ці люди, за що розстріляні ― 

ніде ніяких згадок немає. У виданому нещодавно «Тернопільському 

енциклопедичному словнику» про цю трагедію взагалі не згадується. 

[4, с. 51]. Не знайшли ми спогадів про цю подію і на сучасній сторінці 

Вікіпедії. Згадок про те, що у містечку проживали євреї, ніде немає. 

Лише на сторінці «Енциклопедія сучасної України»  вказано, що у 1897 

році в Катербурзі мешкало 1035 жителів, 693 з них ― євреї [1]. 

Дослідив події Голокосту в Катеринівці Олексій Варфоломійович 

Панасюк, який народився 30 березня 1934 р. в м. Катербург. Він  

вчений у галузі медицини, педагогіки, лікар, доктор медичних наук,  

професор, проживає у Києві [5,  c. 22-23]. 
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В спекотні липневі дні 1942 р. восьмирічний Олексій бачив, як з 

місцевого гетто німці вели євреїв. Вели чоловіків і жінок, дітей та 

літніх людей, хворих і здорових. Вели битим шляхом в сторону 

сусіднього села Підгайці, поки не ховались в глибокій балці. Назад у 

Катербург повертались тільки карателі. Другий дитячий спогад з 

1944 р. В той час його батько Варфоломій, працюючи головою 

сільської ради, супроводжував людей з району до місця розстрілу. 

Проводились розкопки для встановлення кількості розстріляних. А 

вижили з понад 400 жителів села єврейської національності лише 

семеро. 

Коротко опишемо історію єврейської громади Катербурга кінця 

ХІХ початку ХХ століття. Катербург в той час об’єднував містечко і 

село. Згідно з архівними даними Кременецького краєзнавчого музею, 

станом на 31 вересня 1921 р., в містечку проживало 478 осіб, з них 31 

(6,5%) поляк, 64 (13,4%) українці і 383 (80,1%) євреїв. У селі серед 440 

осіб було 24 (5,5%) євреїв, 25 (5,7%) поляків, 365 (82,0%) українців, 

решта 26 (5,9%) належали до інших національностей. 

В ХІХ ст. в містечку коштом єврейської громади була 

споруджена дерев’яна синагога. На початку ХХ ст. в містечку 

працювало 13 крамниць. Зокрема, бакалійні лавки тримали Іойна 

Мазур, Шейва Мейдер та Юкель Содовей. На весь Катербург 

функціонувала тільки одна винна лавка № 492. Залізоскоб’яними 

товарами торгували Кракопяк Іцко Лейвер, Рожі Сирия, Яріс Іась, 

власником великого трактиру був Іван Дворжак. Хліб та зерно 

продавали Меєр Беренштейн та Індих Абрамович. В містечку працював 

приватно лікар Цимберг. Єврейські діти, разом з українськими та 

польськими, навчались в місцевій чотирикласній школі, де Службу 

Божу для них викладав цадик. 

Мирне життя єврейської громади було перерване початком 

сталінсько-гітлерівської війни. Після окупації населеного пункту 

нацистами у 1941 р. в містечку  було створено гетто [2], для побудови 

огорожі якого були використані частини розібраної синагоги. Оточував 

гетто дерев’яний паркан  заввишки 1,5-2 метри. В гетто перебувало до 

400 громадян єврейської національності.  10 липня 1942 р. гітлерівці  в 

одній із навколишніх балок, яку в народі звали урочищем «Кринки», 

розстріляли 375 мирних євреїв, серед яких були діти, жінки та старики, 

які компактно проживали у містечку. Житлові будинки євреїв та гетто 

були майже повністю знищені. 



210 
 

За свідченнями  місцевих старожилів, у перші післявоєнні роки 

поодинокі мешканці єврейської громади повернулись в село живими. З  

фронту повернулись Сегал Тойва, який надалі проживав у Кременці і 

працював продавцем та Шимко Мейєр, який пізніше виїхав до Польщі, 

а звідти у тодішню Палестину  Пейси Копит (пізніше Петро) теж 

повернувся з армії, одружився, працював і проживав у с. Матвіївці 

Кременецького району. Всі троє у 1940 р. були мобілізовані в армію. 

Хлопчик Генж Мортко утік у сусіднє село Рибчу, де був 

пастушком у сім’ї, яка в 1946 р. виїхала до Польщі. Кука  

Марменштейн під час німецької окупації десь переховувалася, після 

війни прийшла в Катеринівку, її направили до Тойви Сегала у 

Кременець. Пізніше він розповів, що вона вийшла заміж і переїхала до 

Львова. Мішенька (прізвище невідоме) працював у Кременці на 

радіовузлі. Бейлка ― старша із чотирьох дочок цадика (служителя 

місцевої синагоги), приблизно 1927-1929 року народження, у 

шкільному віці перед початком другої світової війни разом з дочкою чи 

родиною Менделя, виїхала у тодішню Палестину, де стала 

письменницею. 

Слід відмітити, що дідусь по материнській лінії Поли Джули 

Абдул, американської співачки, продюсера, танцівниці, хореографа, 

актриси і телеведучої Вільям Райкіс,  який пізніше емігрував до 

Канади, був родом із містечка Катербург [6]. 

У 2017 р., в один із своїх приїздів в рідне село професор Олексій 

Панасюк сказав автору цієї статті: «Знаєте, я часто думаю про своїх 

односельців-євреїв, багатьох з яких я знав, з деякими ходив до школи, 

грався. Сьогодні їх тіла, розстріляні німцями, лежать у безіменній 

могилі в яру недалеко від села і ніхто про них не згадує. Я вже понад 

десять років звертаюся до голів сільської ради села, щоб якось 

обгородити це місце. Але жодної реакції. Це дуже недобре. Давайте 

зробимо хоч невеличку табличку і поставимо на місці розстрілу. Я це 

профінансую, а ви допоможіть це зробити». 

Поїхав у село, подивився на місце розстрілу і зрозумів, що нам 

двом самотужки цієї проблеми не вирішити. На місце розстрілу було 

звезено багато побутового сміття і встановити пам’ятну табличку там 

було неможливо. Про що і поінформував Олексія Варфоломійовича. 

Але, пам’ятаючи його прохання, в 2018 р. звернувся до міського 

голови міста Кременця та його заступника Миколи Матвіюка за 

порадою, чи не могла б організація, яка впорядкувала у місті 
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єврейський цвинтар, взятись за побудову меморіалу у селі Катеринівка. 

Матеріали про євреїв Катербурга були передані Равину Шапіро, 

засновнику Європейської ініціативи єврейських кладовищ (ЄСЙФ). До 

справи долучились голова районної ради Володимир Стефанський, 

сільська голова та жителі села. Роботи очолила представник організації 

ЄСЙФ Яна Яновер. В 2019 р. на місці розстрілу була проведена 

галахічна перевірка, виявлені та огороджені кордони масових могил. 

Побудований також меморіал і шлях, що веде до нього (рис. 1). Було 

також встановлено нову огорожу і впорядковано єврейське кладовище 

у с. Катеринівка 

Слід відмітити, що в Кременецькому районі меморіали 

побудовані на місці масових розстрілів у м. Ланівці, де було 

розстріляно 3587 громадян єврейської національності (рис. 2). 

Євреї відігравали значну роль в культурному та економічному 

житті на землях західної України в міжвоєнний період. Більшість із них 

були знищені в численних гетто в роки другої Світової війни і 

незаслужено забуті. Настав час історикам та краєзнавцям відновити 

пам’ять про них. «Схилімо голови в задумі, не даймо повторитися біді» 

― написано на меморіальному знакові 15000 жертв голодомору 

м. Кременця (рис. 3). 
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Рис. 1. Меморіал на місці розстрілу в с. Катеринівці  

Кременецького р-ну Тернопільської обл. 
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Рис. 2. Меморіал у м. Ланівці Тернопільської обл. 
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Рис. 3. Меморіальний знак 15000 жертв Голокосту м. Кременця 
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УДК 9.908 

ФЕДОРІВ Т.І. 

(м. Збараж, Тернопільська обл.) 

 

ГОЛОКОСТ У ЗБАРАЖІ: НАРАЦІЯ ЯКУБА ЛІТТНЕРА 

 

Анотація. У даній статті пропонується розглянути книжку 

спогадів Якуба Літтнера «Моя дорога крізь ніч». Попри те, що автор 

народився у Празі і більшість свого життя прожив у Мюнхені, увесь 

жах Голокосту йому довелося пережити у маленькому містечку 

Збаражі. Книжка спогадів була написана у серпні-листопаді 1945 року, 

а тому містить дуже багато деталей та фактів, котрі знаходять 

своє підтвердження у історичних джерелах та документах. 

Ключові слова: Голокост, «акція», Юденрат, Арбайтсамт, 

гетто. 

 Вступ. Про життя Якуба Літтнера, а також про перипетії виходу 

у світ його спогадів розповіла у вступі до першого польськомовного 

видання перекладачка Марія Скальська, що вийшло друком у Варшаві 

у 2014 р. І саме ця книжка спогадів, опублікована у Польщі буде 

основою даної публікації.  

Виклад основного матеріалу. Якуб Літтнер народився 17 квітня 

1883 р. в Будапешті, а помер 6 травня 1950 р. у Нью-Йорку. З 1912 р. 

мешкав у Мюнхені, де разом з Крістіною Ґінтермеєр був власником 

філателістичної крамниці. Під час «Кришталевої ночі» 9 листопада 

1938 р. його магазин був знищений. 1 березня 1939 р. Літтнер, 

змушений нацистською владою, залишив Німеччину і вирушив до 

Праги. Після зайняття міста німецькими військами, переїхав до 

Кракова, де познайомився із польською єврейкою Яніною Корнґольд, 

котра пізніше стала його дружиною. Після нападу Німеччини на 

Польщу Літтнер, Яніна Конрґольд, а також двоє її синів, втікаючи 

перед нацистами, подалися до Заліщик і Львова. І вже звідти потрапили 

до Збаража. 

Між серпнем та листопадом 1945 р. Якуб Літтнер записав усе 

пережите у Збаражі під час війни у своїх спогадах під назвою «Mein 

Weg durch die Nacht. Dokument des Rassenhasses» («Моя дорога крізь 

ніч. Документ расової ненависті»). У червні 1947 р. Літтнер разом з 

дружиною та пасербом емігрував до Сполучених Штатів Америки і 
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оселився у Нью-Йорку. Тут він продовжив займатися продажем марок 

[2, с. 5-6]. 

Книжка спогадів Якуба Літтнера є надзвичайно цінним 

джерелом. У ній міститься багато фактів, прізвищ, які безпосередньо 

стосуються історії міста Збаража у часи нацистської окупації. І про усі 

події, що мали місце у невеликому містечку, автор пише від першої 

особи, оскільки сам все це бачив і пережив.  

Книжка Якуба Літтнера була написана німецькою мовою і 

вперше побачила світ під назвою: «Aufzeichnungen Aus Einem Erdloch» 

у 1948 р. У 2014 р. було здійснене перше видання книжки у перекладі 

польською мовою. Оскільки події, котрі описані у спогадах Якуба 

Літтнера стосуються Збаража ― невеликого міста на Західній Україні, 

було б надзвичайно важливим здійснити переклад книги українською. 

Варто врахувати також той факт, що у польському перекладі були 

зроблені редакційні скорочення. А тому, можливо, у перекладі з 

німецької на українську вдасться опублікувати повну версію, без 

скорочень, як у оригінальному тексті Якуба Літтнера. 

Якуб Літтнер прибув до Збаража 1 вересня 1940 р. Він описує, що 

на той час місто нараховувало близько 10 тисяч мешканців, третина 

поляків, українців та євреїв. Додає, що руїни середньовічного замку, 

додавали провінційному містечку привабливості. А центр міста 

становили монастир, костели, синагоги, гімназія та адміністративні 

будинки, і вже довкола них розміщувалися житлові будинки [2, с. 35]. 

Якуба Літтнера, Яніну Корнґольд та її сина Мечислава прийняла 

родина 71-річного професора Мюллера (можливо, ідеться про 

Мешулама Мюллера, котрий мешкав на вулиці Коновальця, № 25) [6, с. 

104]. Автор спогадів пише, що вони добре влаштувалися і мешкали у 

належних умовах у гарному наріжному будинку при головній вулиці 

17 вересня (за часів нацистської окупації ця вулиця мала назву 

Коновальця, тепер ― вулиця М. Грушевського) [2, с. 35]. 

У даній статті звернемо увагу на ті події, які відбувалися у місті 

Збаражі, але, натомість, поминемо інформацію, котра стосується подій 

та фактів особистого життя Якуба Літтнера. Останні складають чималу 

частину усієї нарації автора спогадів і, можливо, стануть предметом 

іншого дослідження. 

Як відомо з різних джерел та спогадів, а також книжки Якуба 

Літтнера, нацистські війська вступили до Збаража 2 липня 1941 р. 

Цього ж дня «близько полудня серія вибухів сколихнула землю… 
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Вдалині було видно густі хмари чорного диму та вогонь. Перед 

відступом росіяни висадили в повітря останні запаси бензину» [2, с. 38] 

(тут йдеться про нафтові резервуари на базі «Нефтестрой», один з яких 

згодом був використаний для масової могили вбитих євреїв Збаража). 

Якуб Літтнер написав, що після того, як затяжна битва 

припинилася, вони побачили інший світ. На вулиці дощило, тут роїлися 

танки та інші транспортні засоби, а усе це освітлював вогонь палаючих 

кам’яниць. Автор спогадів порівнює рух німецьких військ Збаражем з 

річкою, яка безперервно рухалася у напрямку на схід. Кавалерія, 

артилерія, піхота, моторизовані колони. Але найбільше Літтнера 

вразило відмінне устаткування німців та старанність з якою були 

обмундировані німецькі офіцери [2, с. 40]. 

4 липня 1941 р. «розігрався пролог» трагедії збаразького 

єврейства. Саме у цей день, на світанку до Збаража в’їхали чорні 

автомобілі СС і, як зазначив Якуб Літтнер, жодне єврейське 

помешкання не оминули грабунок, вбивства і ґвалт [2, с. 41]. Жертв 

першого погрому (за різними даними від кількох до кількадесят 

чоловік) було поховано перед спаленою синагогою. Окрім Я. Літтнера 

про це у своїх свідченнях згадують також Їцхак Лільєн та Леопольд 

Бєдер. Відомості про поховання на території синагоги містяться і у 

Меморіальній Книзі Збаража. Зокрема зазначено, що негайно після 

вступу до міста німці вбили кількох євреїв, які, на своє нещастя, 

перебували на вулиці. Серед них був торговець збіжжям Маєр Гіндес та 

його дружина, Аарон Кляр, Йосеф Сеґаль, Ісраель Зоммерштайн та 

інші. На жаль, на даний час з’ясувати імена інших жертв першого 

погрому не вдалося. 

Як зазначено у Меморіальній книзі Збаража, налякані 

спонтанністю насилля, єврейські мешканці вирішили поховати жертви 

не на віддаленому від центра єврейському кладовищі, а на близькому 

до місця трагедії подвір’ї Великої синагоги [3, с. 39]. Цей же факт 

згадував у приватній розмові з авторкою колишній мешканець Збаража 

Йоель Волковіч Дрорі, який зараз проживає у місті Рамат-Їшаї (Ізраїль). 

Особливе місце серед подій, котрі описує Якуб Літтнер, займає 

перша «акція» зі знищення єврейської інтелігенції Збаража. Вона мала 

місце 6 вересня 1941 р. Автор спогадів не потрапив до числа зібраних 

на площі чоловіків віком від 16 до 60 років, бо його не випустила з 

дому Яніна Корнґольд. За усім, що відбувалося того ранку на ринковій 
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площі Збаража автор та його сусіди спостерігали із вікна свого 

помешкання. 

У своїй книжці Я. Літтнер пише, що кілька хвилин по сьомій на 

площі почалася паніка. Люди почали розбігатися навсібіч, намагаючись 

втекти. Однак, українська міліція та СС оточили площу і почали бити 

всіх зібраних палицями. Потім, кожного чоловіка, по черзі, запитувати 

про вік та професію. Зібраних було об’єднано у дві групи. До першої 

увійшли особи кращі на вигляд, переважно представники інтелігенції. 

А друга група була сформована у четвірки і відправлена на роботи. 

Першу групу затримали як заручників і аби їх звільнити, вимагалося 

зібрати до полудня 5 кг чаю, 5 кг кави, 150 кг цукру і 200 штук 

туалетного мила [2, с. 50]. 

Як далі продовжує автор і як тепер відомо з різних джерел та 

свідчень, заручники так і не були звільнені. Усіх чоловіків, 

представників інтелігенції зібрали на вантажівки і вивезли у 

невідомому напрямку. 

Згодом селяни розповідали, що незадовго після того, як 

вантажівки покинули ринкову площу, у Луб’янецькому лісі чулися 

постріли, а потім там побачили свіжу могилу і, нібито, знайшли 

особисті документи [2, с. 50-51]. 

Незадовго перед цією акцією, як зазначає Якуб Літтнер, були 

розвішані плакати, які підбурювали проти євреїв. Серед них він 

вирізняє плакат із зображенням великої воші і написом: «Лише євреї 

таке мають. Ці воші переносять хвороби. Стережіться євреїв!» [2, с. 49].  

Вже на початку нацистської окупації Збаража, було призначено 

коменданта міста, окружного земського урядника Пфейффера та 

земського комісара фон Брауншвайґа [2, с. 44]. Також, на вимогу 

окупаційної влади було скликано Юденрат, Єврейську Раду Старших. 

На чолі цієї ради став Пінкас Ґрюнфельд [2, с. 51]. У свою чергу 

Єврейська Рада організувала собі на допомогу єврейську міліцію. До 

неї зголошувалися молоді люди, які нічого не підозрювали, щасливі, 

що знайшли собі працю. Спочатку невеликий відділ міліції з плином 

часу був значно збільшений. Якуб Літтнер додає, що особливою 

жорстокістю серед єврейських поліцаїв вирізнявся Вінницький. А тому 

Юденрат доручав йому проведення «акцій» [2, с. 51]. 

Якуб Літтнер пише у своїх спогадах, що восени (правдоподібно, у 

листопаді) 1941 р. було запроваджено ряд розпоряджень та оголошень. 

В одному з таких оголошень, яке розмістили «на мурах» міста, було 
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зазначено про необхідність здачі старих злотих, а їм на заміну мав був 

виплачений еквівалент у відповідному розмірі. Однак, як далі зазначив 

автор спогадів, еквівалент зданої суми могли отримати лише ті, хто міг 

довести своє арійське походження. 

Другим способом «обібрати» місцевих євреїв було видане 

впродовж наступних двадцяти чотирьох годин інше оголошення про 

обов’язкову здачу усіх вовняних речей та хутра. І на додачу до двох 

попередніх, окупанти додали ще одне оголошення. Цього разу йшлося 

про те, що кожен єврей віком від 14 років мусив носити на правому 

плечі білу пов’язку, шириною десять сантиметрів, з блакитною зіркою 

Давида. Окрім цього, згідно ще одного розпорядження на усіх дверях 

чи вікнах єврейських помешкань мали бути повішані білі плакати з 

блакитною зіркою Давида. Наступного ранку ці позначки були всюди. 

Однак влада забажала, аби ці плакати були одинакові. А тому було 

видрукувано такі плакати, забезпечено їх трьома підписами і 

розповсюджено між власниками будинків за ціною щонайменше 100 

злотих [2, с. 53-54]. 

Тридцятого січня 1942 р. у Збаражі було утворено філію 

тернопільського Арбайтсамту (Бюро праці). Усі євреї у віці від 14 до 60 

років отримали кенкарти (основний документ, що посвідчував особу 

під час Третього Рейху) з паспортними фотографіями. Запровадження 

кенкарт мало на меті зареєструвати усіх працездатних, аби в 

подальшому розіслати їх до трудових таборів. Керівником Арбайтсамту 

був Васюта, а його заступником ― Сивий. Якуб Літтнер зазначає, що 

останній був жорстоким і його боялися усі. Натомість керівник, 

«суперечлива людина» не завжди погоджувався з використовуваними 

методами. І, як додає у спогадах Літтнер, Васюта врятував кількох 

єврейок, яким виробив арійські папери, що дало змогу виїхати їм на 

роботи до Німеччини. Євреїв залучали до робіт при будівництві доріг, 

на Остбан (Східна Залізниця) [2, с. 58]. Марек Шмаюк у своїх спогадах 

додає, що євреї зі Збаража працювали у довколишніх таборах праці: 

«Кам’янка», «Максимівка», «Великий Глибочок», «Зборів», вони також 

висилалися до Янівського табору у Львові і до табору «Рокіти» у 

Тернополі, який постав наприкінці 1942 р. [5, с. 6]. Цю інформацію 

можемо ще доповнити свідченнями Фані Шраґе, яка говорила, що 

єврейські жінки працювали у таборах на селах: Синява, Нижчі та Вищі 

Луб’янки, Чернихівці. Тут їх залучали до польових робіт та на жнива 

[4, с. 1]. 
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Якуб Літтнер також пише, що коли Арбайтсамт «розмістив на 

посадах» усіх євреїв, то отримав не менш «почесне» завдання ― 

відправляти на роботи до Німеччини поляків та українців. Літтнер 

пише, що він щодня бачив як виглядали ці «добровільні» зголошення. І 

додає, що жандарми та українська поліція влаштували справжнє 

полювання на людей. Тих, котрі ховалися вдень, витягали з дому вночі, 

чулася стрілянина. І що навіть багато «втікачів» перед облавами 

ховалися у євреїв чи на території гетто [2, с. 59]. 

Доволі детально у своїй книжці Якуб Літтнер пише про 

«транспорти» до Белжеця. Їх було три: перший у ніч з 30 на 31 серпня 

1942 р. Внаслідок цієї «акції» було забрано 350 збаразьких євреїв, яких 

було відправлено до Тернополя, а звідти ― до табору смерті у Белжеці. 

Якуб Літтнер вказує ряд імен, своїх сусідів, котрі опинилися у числі 

жертв ― Якуб Охль, Корнберґ з дружиною та старий Казу з дружиною 

[2, с. 63-65]. Друга «акція» вивезення збаразьких євреїв до Белжеця 

відбулася у вересні 1942 р. Якуб Літтнер подає дату 19 вересня [2, с. 

69], у спогадах Марка Шмаюка фігурує 21 вересня [5, с. 4]. Також є 

певна різниця у кількості жертв. Якщо Літтнер подає двісті п’ятдесят 

осіб, то у своїх спогадах Шмаюк пише про шістсот осіб. І ще один 

«транспорт» мав місце у Збаражі 21 жовтня 1942 р. Якуб Літтнер пише, 

що хапали людей просто на вулицях, брали усіх ― чоловіків, жінок, 

дітей і старих. Жодне єврейське помешкання не оминули. І додає, що 

тоді врятувалися лише ті, хто зумів сховатися. «Тоді на смерть пішло 

тисяча осіб» [2, с. 73, 75]. Підтвердження цієї інформації про так звані 

«транспорти» знаходимо у інших спогадах, а також у монографії 

Роберта Кувалека «Табір смерті у Белжеці». 

Восени 1942 р. мала місце подія, про котру пише тільки Якуб 

Літтнер у своїх спогадах. У Збаражі були створені кооперативні 

майстерні для шевців, кравців та перукарів. І як зазначає автор 

спогадів, найбільш зайнятими роботою були шевці, які мали найбільше 

замовлень. Вони виготовляли взуття для військових вищого рангу та 

для приятельок есесівців. Тут же Якуб Літтнер згадує і про споживчий 

магазин для євреїв із цінами значно вищими, аніж у неєврейських 

магазинах, який був створений Юденратом [2, с. 70]. Про це ми можемо 

дізнатися лише зі спогадів Літтнера. Також тільки у цій книжці можна 

відшукати інформацію про те, що Юденрат у Збаражі створив власний 

поштовий уряд, де євреї могли отримувати листи та посилки, але за 

подвійну чи потрійну оплату [2, с. 95]. 
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Згідно спогадів Якуба Літтнера, 25 жовтня 1942 р. у Збаражі було 

створено гетто. Вільно покидати гетто могли лише члени Юденрату та 

міліціянти [очевидно, єврейські]. Натомість інші євреї могли залишати 

гетто лише за наявності платної перепустки. Її найчастіше видавали за 

необхідності візиту до лікаря. Пізніше справа з перепустками, як 

зазначає Літтнер, була настільки складною, що за її відсутності єврея 

карали смертю. І ще одне розпорядження, яке було запроваджене вже 

після створення гетто у Збаражі, це новий зразок пов’язок. Йшлося про 

набуття уніфікованих пов’язок на плече з літерою «А», що означало 

arbeitet ― працює. Такі «відзнаки» видавали у Тернополі, вони мали 

свій номер і штамп. Коштувала одна така 500 злотих [2, с. 78, 79]. На 

сьогодні не залишилося жодних фото чи зразків таких уніфікованих 

нарукавних пов’язок, які використовувалися для означення працюючих 

євреїв у Збаражі. 

У фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля» є дві 

нарукавні пов’язки, які окрім зірки Давида мають свій номер та літеру 

«А». Про такі зразки пов’язок можна відшукати інформацію у спогадах 

рабина Давида Кахане «Щоденник Львівського гетто». Він пише, що 

усі підприємства на котрих працювали євреї, мали подати докладні 

списки єврейських робітників до Арбайтсамту. На кожного такого 

робітника заводилася окрема справа і видавалася Melde-karte 

(реєстраційна картка) з номером цієї справи. Кожен робітник 

отримував спеціальну нарукавну пов’язку, яка відрізнялася від 

звичайної тим, що всередині зірки Давида була вишита червоною 

ниткою велика літера «А», а також номер реєстраційної картки (Рис. 1). 

Рабин Кахане додає, що з того дня євреї перестали бути людьми, а 

кожен з них перетворився на «А-єврея № 1, 2, 3 і т.д.» [1]. Схоже, що 

саме такі пов’язки, видані Арбайтсамтом у Львові зараз зберігаються у 

фондах Заповідника у Збаражі. 

Відомо, що відразу після створення гетто у Збаражі, відбулася 

чергова «акція». Вона мала місце 8 листопада 1942 р. Розпорядження 

про її проведення прийшло телефоном з Тернополя, вона тривала всю 

ніч і тоді було забрано одну тисячу осіб [5, с. 5]. Якуб Літтнер та його 

близькі перебули цю ніч на 9 листопада у власноручно викопаній 

криївці в будинку, на території гетто. От як він описує вигляд 

єврейської «дільниці» по завершенні акції: «Гетто виглядало жахливо. 

Чоловіки, жінки і діти блукали довкола, плачучи. Крик і лемент, пошук 

близьких… Більшість будинків була залишена, в помешканнях усе було 
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перекинуто догори ногами. Пізніше, від селян, ми дізналися страшну 

правду ― фатальна ніч жаху поглинула тисячу п’ятдесят жертв» [2, 

с. 83]. 

Ще дві «акції» мали місце у Збаражі у 1943 р. 7 квітня і 8 червня. 

Після «акції» у квітні «гетто перетворилося на місто мертвих. Безлюдні 

вулиці у своїй тиші справляли жахливе враження. Повідкривані двері 

та порожні вікна посилювали несамовиту атмосферу. З покинутих 

помешкань натовп грабував усе, що вдалося винести» [2, с. 99]. 

Якуб Літтнер зумів покинути гетто буквально у переддень 

ліквідації єврейської дільниці. Рано вранці він та Яніна Корнґольд у 

Юденраті продовжили свої перепустки, які дозволили їм вийти з гетто. 

Вони знайшли сховок у місцевого жителя, який був «власником 

презентабельної вілли з чудовим садом на околиці міста» [2, с. 116] 

(Рис. 2). 

Про те, що того дня відбувалося у гетто Якуб та Яніна дізналися 

вже від господаря, який їх переховував. Впродовж усієї ночі з 8 на 9 

червня вони чули безперервні відголоски стрілянини та стрекотання 

кулеметів. «Збараж був звільнений від євреїв. Було 9 червня 1943 року» 

[2, с. 119]. 

Якуб Літтнер зазначає, що ще перед остаточною ліквідацією 

гетто деяким євреям вдалося сховатися у лісах та окремих покинутих 

господарствах, а також у гробах [склепах?] на кладовищі. Зразу ж були 

призначені нагороди тим, хто викривав цих утікачів. І як додає Якуб 

Літтнер: «жоден єврей не мав права залишитися живим» [2, с. 122]. 

Якуб Літтнер, Яніна Корнґольд та її син Ришард (який 

приєднався до них 5 липня), знаходилися у схованці до березня 1944 р. 

6 березня Збараж був зайнятий Червоною Армією і вже 9 березня, як 

пише Якуб Літтнер «ми народилися знову» [2, с. 134]. 25 червня Якуб з 

Яніною пішли на терен колишнього гетто, від якого залишилися лише 

руїни і ледь відшукали той будинок в якому їм довелося існувати 

впродовж певного часу. Також описав руїни синагоги та залишки 

місцевого єврейського кладовища [2, с. 137-138]. 

Наприкінці своїх спогадів Якуб Літтнер подає досить детальну 

інформацію про ексгумації жертв винищувальних «акцій». Оскільки 

Якуб Літтнер пережив увесь період нацистської окупації у Збаражі, то 

його долучали як свідка. Разом з ним була ще жменька місцевих євреїв, 

яким вдалося вижити, близько шістдесяти осіб. 
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30 червня 1944 р. почалася ексгумація жертв п’ятої та шостої 

акцій при залізничній станції. Наступного дня, тобто 1 липня, 

продовжили відкривання могил. За замком було відкопано 

дев’ятнадцять тіл. Серед них Літтнер впізнав своїх сусідів Охелів та 

домашнього лікаря Камельгара. А 2 липня у лісі в Луб’янках було 

виявлено та відкрито масову могилу сімдесяти двох заручників, які 

були вивезені зі Збаража 6 вересня 1941 р. Як зазначає Якуб Літтнер, 

тут жертви були поховані в одязі, у їхніх кишенях були знайдені 

документи та, навіть, їжу [2, с. 139-140]. 

Як вже зазначалося вище, книжка спогадів Якуба Літтнера є ще й 

чудовим джерелом. Тут є чимало фактичного матеріалу. Зокрема, про 

установи, які в часі нацистської окупації діяли у Збаражі (та околицях): 

Юденрат ― Єврейська Рада Старших, Арбайтсамт ― Бюро праці, 

Остбан ― Східна Залізниця, трудові табори у Максимівці та 

Шляхтинцях; про різноманітні будинки та заклади з того періоду: 

бровар, міський склад яєць, чиншовий дім, будинок пошти та інші. 

Окремої уваги заслуговують особи, згадані у спогадах Якуба 

Літтнера. Можемо відшукати цілу низку імен та прізвищ родичів 

автора: сестер Сіди та Ірми, сина Золтана; його приятелів з якими автор 

спогадів потоваришував у Збаражі: доктора Ландау, професора та 

вчителя релігії Мюллера, докторів Камельгара та Матиняна, аптекарів 

Шорра та Шляхета, годинникового майстра Зонненшейна, 

функціонерів тодішньої влади: голову місцевого Юденрату ― Пінкаса 

Ґрюнфельда, а згодом ― Шмаюка, бурмістра ― Топоровича, 

начальника пошти ― Вігана, жандрамів ― Ґрюнвальда і Єтцта, 

міліціянта ― Баліна, коменданта єврейської міліції ― Штернберґа. Це 

лише невелика частина імен та прізвищ осіб, про яких згадує у своїй 

книжці спогадів Якуб Літтнер. Варто додати, що більша частина осіб 

подається лише за прізвищами. А тому попереду ще чимало роботи, 

аби з’ясувати більш конкретніше про кого ж, власне, автору йшлося. 

Якуб Літтнер разом з Яніною Корнґольд та її сином Ришардом 

покинули Збараж після 7 листопада 1944 р. і з цим виїздом закінчився 

«такий багатий на події» період їхнього життя. І вже у Мюнхені 26 

червня 1945 р. Якуб Літтнер та Яніна Корнґольд взяли цивільний та 

ритуальний шлюб [2, с. 143]. У червні 1947 р. Якуб та Яніна Літтнери і 

Ришард Корнґольд виїжджають до Сполучених Штатів Америки. 

Книжка Якуба Літтнера «Моя дорога крізь ніч» є не лише 

спогадами автора про усі пережиті жахіття Голокосту, а й свого роду 
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документальним свідченням про події, що мали місце в окупованому 

нацистами Збаражі. Порівнюючи та зіставляючи факти подані у книжці 

з іншими джерелами, документами та спогадами, ми можемо 

верифікувати та скласти цілісну картину про події, місця та долі 

конкретних людей. 

Висновки. Книжка спогадів Якуба Літтнера була написана 

німецькою, згодом перекладена англійською та польською. На даний 

час надзвичайно важливим був би її переклад ще й  українською 

мовою, оскільки свідчень про події Голокосту у Збаражі не так багато. 

А книжка Якуба Літтнера стала б чудовою можливістю заповнити білі 

плями в історії невеличкого містечка. 
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Рис. 1. Уніфікована нарукавна пов язка для робітників-євреїв з номером 

реєстраційної картки (З фондів Національного заповідника «Замки 

Тернопілля»). Фото 20.06.2012 р. 

 
 

Рис. 2. Будинок на околиці міста в якому переховувались Якуб Літтнер 

та Яніна і Ришард Корнґольд у ніч з 8 на 9 червня 1943 р. 

Фото 30.03.2021 р. 
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ПОРЯТУНОК ЄВРЕЇВ В МІЗОЧІ ПІД ЧАС ГОЛОКОСТУ У 

СВІДЧЕННЯХ ЖЕРТВ: ВІДЕОДЖЕРЕЛА ІНСТИТУТУ 

ВІЗУАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ ТА ОСВІТИ ФОНДУ ШОА 

УНІВЕРСИТЕТУ ПІВДЕННОЇ КАЛІФОРНІЇ В США 

 

Анотація. В статті проаналізовано випадки порятунку євреїв в 

Мізочі під час Голокосту на прикладах відеоджерел усної історії 

Інституту візуальної історії та освіти фонду Шоа університету 

Південної Каліфорнії в США, отримані в рамках реалізації проєкту 

«Мережа пам’яті» за підтримки Міністерства іноземних справ 

Німеччини. Для аналізу проблематики порятунку проаналізовано п’ять 

історій євреїв, які втекли з мізоцького гетто після його розгрому в 

жовтні 1942 р. – Ісаака Розенблата, Клер Борен, Еміля Голдбартена, 

Семена Велінгера, Янкева Мендюка. 

Висновки дослідження засвідчили про широку палітру 

національностей, що допомагали євреїв в порятунку. Водночас були 

жителі, поведінка яких була дзеркально-протилежною. З 

меркантильних мотивів вони видавали євреїв окупаційній 

адміністрації. Багато жителів лишилися відстороненими до трагедії 

євреїв, частина з яких надавала харчі, однак переховувати не 

наважувалася. Потенційні рятівники боялися наражати себе та свої 

сім’ї на небезпеку. Не завжди мотиви порятунку євреїв були 

альтруїстичними. Були такі, що рятували євреїв з матеріальних 

інтересів. 

Окупація оголила проблему україно-єврейських взаємин, коли 

вчорашні друзі перетворювалися на ворогів. Раптовість таких змін 

стала справжньою травмою для євреїв. 

Ключові слова: Голокост, Мізоч, порятунок євреїв, україно-

єврейські взаємини, усно-історичні свідчення, фонд Шоа. 

Виклад основного матеріалу. Селище Мізоч на Рівненщині ― 

одне з численних населених пунктів, де відбувся Голокост. За різними 

даними в жовтні 1942 р. тут загинуло від 1700 [6, с. 587] до 3700 чол. 

євреїв [1, арк. 6; 3, арк. 196-196зв.]. В історіографії Голокосту Мізоч 

відомий повстанням в місцевому гетто та світлинами розстрілу жертв. 
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Одним з елементів збереження пам’яті про Катастрофу є збір 

джерельної бази. В цьому аспекті вагому роль відіграв фонд Шоа, 

заснований американським кінорежисером Стівеном Спілбергом. 

Колекція відеоджерел містить понад 52 тис. свідчень тих, хто пережив 

Голокост, та тих, хто їх рятував, а також ромів, гомосексуалів, свідків 

Єгови. Зберігаються вони в Інституті візуальної історії та освіти фонду 

Шоа університету Південної Каліфорнії в США. 

Оповіді безпосередніх учасників подій дозволяють доповнити 

традиційну базу дослідження, розширити історичні відомості, 

викладені в офіційних документованих джерелах, «олюднити історію», 

доповнити фактами, які відсутні в інших джерелах. Варто зазначити, 

що інколи розповідь оповідачів може бути результатом не лише їхнього 

пережитого досвіду, а й стереотипів, трансльованих в традиційні 

уявлення. Слід пам’ятати, що усні свідчення ― суб’єктивні джерела, 

що потребують критичного підходу. В наукових дослідженнях важливо 

визначення їхньої достовірності шляхом взаємного порівняння, 

залучення для перехресного аналізу. Спосіб перехресного аналізу 

передбачає, що цитати з інтерв’ю та інформація, що міститься в них, 

підлягають «зв’язуванню» з відомостями інших джерел [2, с. 180].  

Працівниками фонду було знято 16 відеосвідчень євреїв та їх 

рятівників, що різною мірою пов’язані з Мізочем [5]. Структура 

кожного інтерв’ю містить факти з життя респондентів від народження 

до 1997 р. (рік інтерв’юання), чільне місце в яких займає розповідь про 

міжнаціональні взаємовідносини, Голокост та порятунок тощо. 

Інформація про події нацистської окупації в Мізочі різною мірою 

представлена у свідченнях українською [9; 10], англійською [11; 12; 13; 

14; 15], російською [16; 17; 18], іспанською [19], португальською [20], 

чеською [21], польською [22] мовами та івритом [23; 24]. 

Свідчення євреїв, яким вдалося врятуватися під час Голокосту ― 

це історії поневірянь, страху, перманентного стресу. Щоб вижити, вони 

постійно змінювали місця перебування, а на їхньому шляху траплялося 

люди з різним ставленням. Різноманітними були і мотиви рятівників. 

Для аналізу проблематики в статті буде проаналізовано п’ять випадків 

порятунку євреїв, які втекли з мізоцького гетто після його розгрому в 

жовтні 1942 р. ― Ісаака Розенблата, Клер Борен, Еміля Голдбартена, 

Семена Велінгера з фонду Шоа та свідчення Янкева Мендюка для 

рівноваги джерел з Меморіальної книги Мізоча. 
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Наявні дані оперують інформацією про численні випадки 

порятунку жертв Голокосту в Мізочі. За даними дослідника Олександра 

Круглова таких було 50% [4, с. 149] (згодом велику частину їх було 

зловлено та вбито). 

Одна з вражаючих історій належить Ісааку Розенблату. Після 

розгрому мізоцького гетто він спочатку там переховувався, а потім з 

групою євреїв втік зі схованки. Відразу знайти місце переховування не 

вдалося ― навпаки його переслідували місцеві жителі. Він зустрів 

знайомих пастушків і зважаючи, що раніше вони товаришували, ― 

сподівався на їхню підтримку/допомогу. Але сталося навпаки ― 

колишні друзі його зустріли зі словами: «Єврею, ми тебе здамо, нам 

потрібен твій одяг, ми тебе здамо поліцаям» [19]. Вони його настільки 

побили, що за свідченнями Розенблата ― він обмочився від такого 

побиття і ледве втік до знайомої селянки, в якої раніше випасав худобу. 

Вона його обшукала (шукала сірники), бо люди довкола вважали, що 

євреї, які залишилися у живих після розгрому гетто, будуть 

підпалювати їхні будинки. Однак, у відповідальний момент жінка стала 

рятівницею Ісаака. Коли по нього прийшли пастухи і вимагали, щоб він 

вийшов, вона відчинила вікно, через яке єврей втік. 

Пастухи не припиняли переслідувати єврея, кидаючи здалеку в 

нього каміння. Щоб втекти, він змушений кинутись в річку, хоча не 

вмів плавати і перейшов в інше село, де мешкали чехи. В одному з 

будинків заховався в сараї в діжці. Пастухи і туди прийшли, однак 

знайти Ісаака не змогли. Господар сараю (очевидно чех) виявив єврея, 

але не виказав переслідувачам, і коли вони пішли ― приніс Ісааку їжу і 

порадив йти до лісу. 

По дорозі Розенблат зустрів чоловіка, який віз цукрові буряки в 

мізоцький цукрозавод (ім’я та національність не вказані). Це була 

перша людина, яка взяла його переховувати. Він перебував у сінниках 

зі свинями та коровами. Два дні чоловік приносив йому їжу, але своїй 

сім’ї нічого не казав. Одного ранку його дружина прийшла по сіно і 

виявила втікача. Ця обставина, а також те, що їхній син був 

поліцейським змусила Ісаака піти від чоловіка, який переживав, що 

після викриття вб’ють його сім’ю та єврея. В дорогу він дав Ісааку їжу, 

одяг і взуття, а його донька порадила йти до чеського поселення. 

Можливо цей чоловік був українцем, адже Ісаак згадував, що йому 

дали «дещо з одягу, типового українського». В цьому контексті 

виринають складнощі оцінювання однієї родини в процесі порятунку, 
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коли батько та донька ― за порятунок жертви Голокосту, а інша 

половина сім’ї ― жінка та син знаходяться на іншій стороні барикад. 

Однак далі сталася зустріч, яка ледве не коштувала життя. 

Українець на прізвище Шуляк зустрів Ісаака на дорозі і хотів його 

привести в Мізоч, щоб здати окупантам. Він був п’яним і бив так, що за 

спогадами Ісаака йому хотілося самому здатися німцям: «він бив мене 

дуже сильно, так сильно, що я перестав дихати. Я був майже 

мертвим, весь у крові». Врешті Шуляк втомився і пішов. 

Після цього випадку Ісаак став обережнішим ― ходив навколо 

сіл, де були хати, т. зв. хутори. Там йому давали їсти, але не давали 

притулку: «вони не запрошували мене додому, тому що боялися, і 

розповідали про те, що, коли хапали єврея у когось вдома, то їх 

вбивали… Насправді, моєю метою була не їжа, а можливість трохи 

побути у теплому приміщенні і зберегти дещицю тепла», ― згадував 

Розенблат. Зазвичай селяни відсилали його в ліс, де могли бути інші 

євреї і партизани. Таким чином він переходив з одного села в інше, 

ночував у сінниках чужих хат. Усі локації перебування не пам’ятає, але 

в одному випадку згадував про с. Зелений Дуб. 

У спогадах Розенблата згадуються кілька зустрічей з 

поліцейськими. В першому випадку вони його переслідували, стріляли, 

але були п’яні, тому вдалося втекти. В іншому випадку він зустрів 

поліцейського, який під прицілом рушниці вів знайомого єврея до 

Мізоча. Цей єврей також його впізнав, бо був другом його сім’ї, але 

нічого не сказав. Поряд їхав на возі українець, який бачив, що 

відбувається, але на нього поліцейському не доніс, а привіз Ісаака до 

лісу і дав йому їсти. 

Згодом Розенблат зустрів польську родину, яка взяла його 

переховувати. Однак це був кінець 1943 р., коли міжнаціональні 

стосунки в трикутнику українці-поляки-євреї були досить 

напруженими. Тож в період Волинської трагедії його рятівники ― 

поляки змушені теж переховуватися. Розенблат згадував: «вночі їх 

також переслідували, скажімо, так як євреїв, українці до них погано 

ставилися» [5; 19]. Тож в кінці 1943 р. поляки виїхали з села в місто, 

чого не міг зробити він, адже був би відразу виявлений. 

Після цього Ісаак потрапив до лісу, де зустрів партизан. Ісаак 

чітко не пояснював, що це був за загін, але зазначав, що це були 

російські люди, які дезертирували з армії, щоб не потрапити до німців. 

Там він зустрів двоюрідного брата (Шошек Островецький). Але, як 
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зазначав Ісаак, «якщо у тебе не було зброї, вони тебе не приймали», 

тому люди, які були в лісі не могли йти до них, але могли перебувати 

поряд. Згодом цей загін був розгромлений невідомими людьми. 

В одному випадку він згадував про українських хлопчиків на 

річці, які донесли на нього поліцейському, який привів його до 

комендатури. Там його впізнали, виявилося, що один з присутніх ходив 

разом з Ісааком до школи, тому під час допиту його не били і не 

ображали. Потім до комендатури прийшов селянин, в якого обидва 

сини брали участь у націоналістичному русі. Він потребував робочих 

рук по господарству, тому попросив, щоб Ісаака йому віддали. 

Поліцейські та Ісаак погодилися. Селянин навчив єврея орати, був 

задоволений його роботою і хвалився знайомим: «Подивіться, як вміє 

орати цей єврейський хлопчик. Дивіться, як швидко він цьому навчився 

і як добре він це робить. Я тільки-но його навчив, і дивіться, як добре у 

нього виходить. Ми стільки часу витратили тут на віслюка і не 

змогли це зробити добре, а подивіться на нього, за один день він 

навчився орати в полі». Селянин ставився до нього добре, піклувався, 

коли захворів на тиф до виздоровлення. Невдовзі прийшли радянські 

війська і таким чином Ісаак Розенблат пережив окупацію. 

Отже, після розгрому гетто, Ісааку не вдалося знайти місце 

переховування. Вчорашні друзі-пастухи (національність не вказана) 

стали його переслідувачами, що показує, як може впливати конкретна 

ситуація екстреми на міжнаціональні та особистісні взаємини. «Друзі» 

з неабиякою активністю його переслідували в кількох локаціях. Ця 

зрада була справжнім шоком для Ісаака. Схожа ситуація відбулася 

пізніше, коли українські хлопчаки на річці впізнали в ньому єврея і 

донесли «поліцейському-націоналісту». Іншим негативним персонажем 

розповіді є українець Шуляк. Спільного з пастухами в нього було те, 

що в обох випадках переслідувачі намагалися збагатитися на житті 

жертви ― здати єврея окупантам за матеріальну винагороду.  

Неоднозначно показано образ українських поліцейських, які в 

одному випадку переслідували та стріляли в Ісаака, а в іншому ― 

зберегли життя, коли з комендатури віддали його для селянина. 

Стримано по відношенню до єврея проявили себе партизани в лісі, які 

не брали в свої ряди людей без зброї, однак і не проганяли їх. 

Позитивні конотації в розповіді звучать про селянку (очевидно 

українка), в якої раніше Ісаак мав знайомство ― випасав її худобу. В 

відповідальний момент вона допомогла йому втекти від переслідувачів. 
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Незнайомі люди теж надавали посильну допомогу у харчах, 

тимчасовому переховуванні. Це чоловік (національність не вказана), 

син якого був поліцейським; українець, який завіз його в ліс і 

нагодував, а також чехів та поляків, які його рятували та давали слушні 

поради щодо рятунку (йти в ліс тощо).  

Однак, рятівники Ісаака теж наражалися на небезпеку, тому не 

могли використати всі можливості для порятунку. Зокрема польська 

сім’я, як і жертва Голокосту, теж змушена була переховуватися від 

переслідувачів. 

Загалом, кільканадцять зустрічей з різними людьми ставали 

поворотними у долі Ісаака. Лише у кількох випадках його 

погоджувалися тимчасово переховати. Однак більшість часу єврею 

приходилося перебувати інкогніто в лісах та поблизу хат. 

Важливу роль в кінцевому порятунку зіграв селянин (очевидно 

українець), який з дозволу поліцейських забрав єврея з комендатури. 

Водночас, постає дилема оцінювання причин мотивації такого рятунку 

― вони виглядають матеріально-економічними, хоча загально 

моральні/людські мотиви теж не виключаються. 

Історію поневірянь після розгрому гетто розповіла Клер Борен. 

Спочатку їй з матір’ю вдалося переховуватися в знайомого 

фольксдойча. Саме він наполіг на тому, щоб сім’я швидше до нього 

переселитися напередодні ліквідації гетто. Як виявилося, цей крок став 

виправданим. Згодом єврейки знайшли притулок в людей, які 

«належали до якоїсь євангельської секти». Вони були бідними і 

переховували втікачок у ямі в сараї, куди приносили їжу раз в день. 

Однак невдовзі перебувати в таких рятівників стало небезпечно ― вони 

почали намовляли матір, що її дитиною оволодів диявол і Клер 

потрібно «вбити чи якось позбавитись». Після цього вони пішли до 

іншого села «в рамках однієї і тієї ж території» [12]. Там вони зустріли 

їхню колишню покоївку, сім’я якої переховувала втікачок в себе на 

горищі.  

Після цього жінки на певний час знайшли притулок в чоловіка, в 

якого переховувалися їхні родичі ― дядько, чоловік сестри батька 

Аріє, а потім пішли до лісу, де переховувалися інші євреї. Там на них 

чекали хвороби, голод та небезпека викриття місцевими жителями. 

Тому на зиму вони пішли до чеха, в якого, за словами Клер Борен «було 

найкраще місце, де нас коли-небудь ховали» [12]. Однак із-за постійних 

пошуків євреїв він повідомив, що більше не може їх переховувати. 
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Після цього єврейки повернулися в Мізоч, де раніше на подвір’ї свого 

дому батько Клер закопав гроші і коштовності. Матір їх викопала і 

вернулася до того чеха, якому заплатила. Він переживав із-за візитів 

поляків і українців, але коли єврейка дала грошей, щоб він купив їжі, то 

ще лишилися в нього на деякий час. 

Після німецької окупація Клер з матір’ю переселилися в 

Здолбунів поблизу Мізоча. Звідти виїхали в Польшу, Німеччину, а в 

1949 р. переїхали в США до двоюрідної сестри матері, де й лишилися 

проживати, хоча спочатку мали намір виїхати в Ізраїль. 

Таким чином, на шляху порятунку Клер Борен та її матері 

траплялися різні люди: не менше п’яти сімей вони змінили під час 

переховування, неодноразово перебували кілька разів в своїх 

рятівників, перебували в лісі, де на них чекали різні випробування. До 

порятунку різною мірою долучилися різні національні, соціальні, 

релігійні групи ― фольксдойч, євангелісти, чех, покоївка та інший 

чоловік, національність яких не вказана, однак більш вірогідно, що 

українці.  

Постійного місця перебування у втікачів не було, слід завжди 

було думати про нове місце, що було пов’язано з різними факторами ― 

небезпекою викриття, ставленням до них тимчасових рятівників, 

наявністю/відсутністю матеріальних ресурсів для виживання. Не 

завжди переховувачі керувалися загальноморальними мотивами. Для 

деяких з них потрібен був матеріальний стимул, а в деяких 

переховуватися було небезпечно. Батько Клер домовився за плату з 

фольксдойчем про переховування його сім’ї, а в половині випадків 

переховування Клер Борен та її матері простежуються альтруїстичні 

мотиви поведінки рятівників, де наявність матеріальної вигоди у 

свідченнях не виявлена. 

Інша історія в Янкева Мендюка. Після розгрому гетто він близько 

п’яти днів переховувався в гетто, а потім з групою євреїв покинув 

схованку. Люди, що траплялися на його шляху схарактеризовані 

переважно з негативними конотаціями. 

Відразу після втечі зі схованки йому трапилися двоє українців, 

які звинуватили євреїв у підпалі Мізоча і мали намір відвести його до 

німців. Мендюку вдалося втекти і після цього він потрапив в українське 

село неподалік від Мізоча (не подає назви), де переховувався в тюці 

зерна. Там його виявили місцеві селяни та хотіли передати з іншими 

євреям німцям. Як зазначав Мендюк ― «ці українці віддано служили 
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німцям і передавали євреїв, що приїжджали, гестапо», однак за 

допомогою підкупу їм вдалося втекти до сусіднього лісу. Там їх теж 

переслідували селяни, від яких відкупилися грошима. Однак вони 

поширювали інформацію, що чотири євреї переховуються в лісі. Таким 

чином в лісі на них знову натрапили шукачі євреїв. Мендюк зазначав: 

«З огляду на те, що німці видавали сіль та цукор за кожного 

переданого єврея, не бракувало ентузіастів-добровольців, готових 

викрасти євреїв» [8]. 

Тоді Янкев Мендюк з іншим євреєм Гіршке Ганзбергом сховався 

в ямі, а Іду Айзенгарт та її шурина зловили та допитували, де 

знаходились інші євреї. Після цього Мендюк з Гіршке перейшли в 

с. Озерко з чеським населенням. Там за свідченнями Янкева люди не 

хотіли допомагати і нічого давати, навіть коли євреї пропонували 

гроші. Втікачі не померли з голоду завдяки буряку, картоплі та 

фруктам, які знаходили на полях та садах. До такого життя 

призвичаїлися і згодом самі брали в селян необхідні продукти: «Ми 

взяли в руки сокиру та маленький візок. Вночі ми піднімали відкриті 

склади і брали хліб, м’ясо, фрукти та інші необхідні речі» [8]. 

Отже, як видно зі свідчень Янкева Мендюка, йому та спільникам-

євреям загалом не щастило з оточенням. Більшість мешканців 

негативно ставилися до втікачів. Користуючись безправністю жертв, 

намагалися скористатися їхнім становищем і збагатитися. В Мізочі 

українці мали намір здати його німцям (владі). Такий же намір мали 

фермери з сусіднього села, а також селяни, які розшукували євреїв в 

лісі. Лише підкуп переслідувачів у цих двох випадках дав можливість 

євреям врятуватися, що доводить важливість наявності матеріальних 

ресурсів у євреїв для порятунку. В с. Озерко, де проживали чехи, 

євреям не хотіли допомагати й за гроші. В такій ситуації євреї мали 

розраховувати лише на себе. 

Інший бранець мізоцького гетто Eміль Голдбартен після 

розгрому гетто перебував близько тижня в печері, харчувався цукровим 

буряком. Потім переховувався в українця, який в нього раніше 

працював 15 чи 20 років (закачував газ в 200 літрові цистерни). За день 

до створення гетто він передав на зберігання цьому українцю свої речі, 

в т.ч. ― дві чи три сталевих діжки з гасом. Переховувався він у стодолі 

в сіні. Згодом переховувався в іншого українця Карпа у ямі в льоху. 

Там за його словами знайшли бандерівці, які мали намір його вбити, 

однак він втік. Потім він повернувся до Карпа і перебував в нього до 
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вигнання нацистів. Як зазначав Голдбартен, ― за час переховування 

йому доводилося жити 16 місяців в одному й тому самому одязі та 

білизні [13]. 

Отже, приклад Еміля Голдбартена показує, яке значення для 

порятунку мали добросусідські відносини передвоєнного періоду. 

Показано позитивний приклад українців, що переховували єврея. Один 

з них склався на основі економічних/трудових відносин, коли рятівник 

працював в своєї жертви. У свідченнях Голдбартена матеріальної 

мотивації порятунку не виявлено. 

Наступна історія Семена Велінгера. Спочатку він перебував в 

Славутському гетто, звідки втік у Мізоч до родичів ― до сім’ї 

батькової сестри Гузів. Там знаходився кілька днів, після чого 

перебування стало неможливим. Він потрапив до механіка цукрового 

заводу, який взяв його до себе. Семен випасав йому корів, а спав у 

хліві. Через два місяці розпочалася акція в мізоцькому гетто. Його 

побачив поліцейський і сказав: «Чого ти тут, ану марш звідси, зараз 

будем жидів стріляти» [18]. Господар з цукрового заводу сказав, щоб 

він тікав в ліс, бо в нього сім’я. Семен пішов шукати нове місце 

переховування, але поблизу Малина селянин йому порадив далі не йти, 

бо в Острозі «добивають жидів». Він вернувся в Мізоч, зустрівся з 

чоловіками, які переховували в сіні інших євреїв ― Борю та Срулика. 

Однак невдовзі вони повідомили, що вони теж більше не можуть їх 

утримувати і порадили ховатися в копицях сіна на болотах. А через 

дітей, що там випасали корів, вони могли б передавати втікачам їжу. 

Через деякий час група євреїв зустріли бездітних діда Федора та 

його дружину Харитину, які їм порадили викопати землянку, в якій 

жили вчотирьох (Семен, Боря, Срулік і Вольф). Однак, в грудні 1942 р. 

євреїв хтось видав і сталася облава, але їм вдалося втекти. Це було в 

с. Мости. 

Згодом втікачі натрапили на інших людей, які направили їх в 

печери, однак там було холодно і вони пішли в попередню землянку. 

Тоді з високою температурою помер один з євреїв ― Борис і вони 

вернулася до сім’ї Федора і Харитини. Через кілька днів Федір повів їх 

у своє поле в урочище Будки (знаходиться на пд-зх. від с. Мости), де 

він для них викопав землянку. В Будках до втікачів пристав ще один 

єврей з Варшави ― Шмуль. Там їм поляки давали їсти ― гарячий суп, 

а не лише хліб. Це був 1943 р. Потім була знову облава, під час якої 

Семен чув слова по-німецьки. Згодом селяни повідомили, що це були 
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бандерівці. Тоді, за словами Семена вони спалили цю польську 

місцину, а самі поляки втекли в ближні міста (Здолбунів, Рівне). 

Наступна зустріч з бандерівцями відбулася в лісі. Під прицілом двох 

гвинтівок вони його вели в лісі, але йому вдалося втекти, щоб 

попередити своїх євреїв. Після цього вони вирішили йти в Борщівку 

чеську. Один господар направив їх до сім’ї Гунятів, де вже багато 

євреїв переховувалося, близько 20 чоловік. Семен там кормив коней, 

працював по господарству, а згодом відбулося вигнання нацистів [18]. 

Отже, на складному шляху порятунку Семена Велінгера 

траплялися різні люди. Спільним між ними є те, що вони не могли 

довго переховувати євреїв-втікачів, навіть у випадку доброго ставлення 

до них. Семен Велінгер у Мізочі та в ближніх селах змінював місця 

перебування більше десятка раз, до деяких повертався. Практично всі 

люди з розповіді Семена намагалися підтримати євреїв ― згадані чехи 

(переховувала сім’я Гунятів), поляки (давали їжу) і очевидно українці 

(зважаючи на їхні імена ― Христина та Федір), механік цукрового 

заводу, чоловіки, що спочатку переховували, а потім допомагали 

переселитися в інші місця. Однак всі вони теж ризикували своїм 

життям, тому надаючи посильну допомогу євреям (харчі, одяг, 

пристановище на деякий час) згодом не могли їх утримувати у себе 

вдома. На цьому тлі негативно виділяються ті невідомі особи, які 

видавали євреїв у схованках, коли двічі відбувалися облави. Також в 

єврейському наративі описаний негативний образ бандерівців. 

Викладені п’ять історій містять описи складних умов 

переховування євреїв. Переховуючись у своїх рятівників, які «належали 

до якоїсь євангельської секти, Клер Борен згадувала, що вона з матір’ю 

перебувала в сараї у ямі, куди спускали їжу один раз на день. 

Перебувати там було досить незручно: «Яма була достатньо довгою, 

щоб і мама, і я могли там лежати. Коли хтось з нас лежав на спині, 

інша мала лягти на бік. Думаю, що ми навіть сидіти там могли, а 

вночі вони випускали нас на вулицю. То була суцільна темрява. Ми були 

наче в могилі» [12]. Крім того, небезпека йшла від самих рятівників, 

коли вони вважали, що в Клер вселився диявол і потрібно було 

покидати таке місце пристановища. Коли ж втікачі потрапили до лісу, 

там не було що їсти (тільки ягоди), лише деякі євреї вибиралися до 

ферм за продуктами. Клер захворіла на дизентерію, з’явилися рани на 

колінах. Вона не могла ходити, тож матері доводилося носити її з 

собою: «Я пам’ятаю, як ми йшли з лісу і мати несла мене на спині, 
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тому що, як я казала, мої коліна дуже боліли, і все, що я пам’ятаю, це 

постійний холод, все мокре і те, що в мене була діарея» [12]. Згодом, 

перебуваючи в чеха, вона зазначала про постійні проблеми з вошами, 

від яких намагалася позбутися. 

Інший єврей Янкев Мендюк згадував про умови перебування в 

сховищі після розгрому гетто: «Там нас було десятеро, майже всі ми 

неповнолітні. Не було де сісти, і всі ми стояли притиснуті, як оселедці 

в бочці». У п’ятницю (16 жовтня) почався голод. Боліли ноги, «і ми 

почали заздрити тим, хто вже відпочивав у своїх могилах», ― згадував 

Янкев Мендюк. Тоді в усіх опухли ноги від голоду та від стояння. 

Сестра Мендюка була настільки виснажена, що не могла піти з групою 

євреїв, що покинули свою схованку [8]. 

Еміль Голдбартен, переховуючись в сіні фермера від бандерівців, 

зазначав: «Я був у цій стодолі сім днів без їжі, лише вночі виходив на 

двір і їв сніг. У мене в роті геть пересохло, і я вирішив, що в будь-якому 

разі помру… Я 16 місяців в одному й тому самому одязі та білизні… Не 

приймаючи ванну, жив на самоті, ні з ким не спілкуючись, як я лишився 

при здоровому глузді? Не знаю» [13]. Згодом, перебуваючи в українця 

Карпа згадував, що ховався в льоху, де зберігалася картопля, інші 

овочі. У приміщенні, де тримав коней та худобу, він зробив яму, в якій 

перебував Еміль Голдбартен.  

Численні незручності відчував Ісаак Розенблат. Особливо він 

страждав від холоду, що постійно дошкуляв. І навіть коли селяни 

давали йому їжу, то в нього не було можливості побути у теплому 

приміщенні і відігрітися [19]. Врешті, з холодною погодою, морозами 

особливо взимку пов’язана смерть єврея Бориса, що разом 

переховувався з Семеном Велінгером [18]. 

Таким чином, проаналізований мізоцький кейс врятованих євреїв 

на прикладі п’яти осіб показує, наскільки різноманітними можуть долі 

євреїв під час Голокосту. В наведених прикладах до порятунку жертв 

нацистів долучилися представники різних національностей ― українці, 

чехи, поляки, зазначено фольксдойча. В інших випадках крім 

наведених у статті прикладів у Мізочі відомо про рятівників ― німця 

та росіянина [6]. Всі зазначені особи не є офіційно визнаними 

Праведниками народів світу. Водночас поведінка місцевих жителів 

часто була дзеркально-протилежною ― вони видавали євреїв 

окупаційній адміністрації чи намагалися це зробити з меркантильних 

мотивів. Ще велика частина індеферентно, відсторонено ставилася до 
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трагедії євреїв, про можливості допомагала харчами, однак 

переховувати не наважувалася, зважаючи на смертну заборону. Для 

потенційних рятівників переховувати євреїв означало наражати не 

лише себе на небезпеку, а й свої сім’ї. Тому найчастіше люди, що 

симпатизували євреям ― допомагали їм харчами і просили йти далі. 

Тих, що наважувалися переховувати втікачів у власних домівках ― 

була абсолютна меншість. Різні фактори впливали на поведінку 

рятівників. Далеко не завжди по відношенню до жертв вона була 

альтруїстичною. Багато з них на певний час рятували євреїв з 

матеріальних інтересів доти, доки в євреїв були матеріальні ресурси. 

Окупація оголила проблему україно-єврейських взаємин, коли 

вчорашні друзі перетворювалися на ворогів та зрадників. Такі раптові 

переміни стали справжньою травмою для євреїв. 
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УДК 94 (477.46) 

ПУГАЧ Н.О. 

(м. Кам’янка, Черкаська обл.) 

 

ФАКТИ ГОЛОКОСТУ У МІСТЕЧКУ КАМ’ЯНЦІ НА 

ЧЕРКАЩИНІ 

 

Анотація. У науковому повідомленні на основі архівних 

матеріалів, документів, свідчень очевидців, спогадів висвітлюються 

події Другої світової війни, пов’язані із переслідуванням та знищенням 

єврейського населення нацистською окупаційною владою у містечку 

Кам’янці Черкаської області. 

Ключові слова: Друга світова війна, Голокост, остаточне 

розв’язання єврейського питання, нацистська окупація, гетто, 

містечко Кам’янка, Праведник народів світу. 

Виклад основного матеріалу. Однією з найтрагічніших сторінок 

історії ХХ ст. був Голокост ― організоване та планомірне винищення 

єврейського населення нацистами та їхніми союзниками в роки Другої 

світової війни. Жертвами Голокосту (в перекладі з давньогрецької мови 

слово «Голокост» означає «всеспалення») стали близько 6 млн. осіб. 

В роки нацистської окупації Європи доля усіх народів була 

страшною, та катастрофу єврейської нації за своїми жахливими 
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наслідками не порівняти ні з чим: вона була приречена на повне 

знищення. Лауреат Нобелівської премії письменник Елі Візель 

змалював цю трагічну ситуацію так: «Не всі жертви нацизму були 

євреями, проте всі євреї були жертвами нацизму». Катастрофа була 

цілеспрямованим винищенням євреїв у Європі, піднесеним до рангу 

державної політики [5, с. 5]. 

Письменник Борис Забарко в нарисі «Життя в тіні смерті: 

Запізнілі свідчення тих, хто пережив Голокост» писав: «…Неможливо 

перебільшити трагічність наслідків Голокосту для світового єврейства. 

Було знищено його демографічний і культурний центр, що існував у 

Центральній та Східній Європі близько тисячі років, зникли з лиця 

землі безліч сімей і общин, найбільш відомі центри єврейської 

культури і вченості, загинула ціла спільність з особливим яскравим 

устроєм життя. Процес кількісного і психологічного відновлення 

єврейства до цього часу не завершився» [6]. 

Антисемітська політика нацистської влади, що пропагувалася 

послідовно і систематично, була сформульована в пункті 4 партійної 

програми, у якому проголошувалося: «Тільки представник раси може 

бути громадянином, а представником раси може бути лише той, у кому 

тече німецька кров, незалежно від його віросповідання. Отже, жоден 

єврей не може бути представником раси…» [15]. В інших пунктах 

програми констатувалося, що до євреїв слід ставитися як до ворожих 

елементів. Їм не дозволяли займати державні пости, відмовляли в 

міграції, забороняли видання німецьких газет. Переслідування євреїв 

посилилося, коли нацисти прийшли до влади. Було опубліковано ряд 

законів, що дискримінували євреїв, обмежували коло професій та 

посад, які їм дозволялися, вводилися всілякі утиски в сімейному житті 

та в громадських правах, аж до повного їх витіснення із життя 

Німеччини. Часто влаштовувалися погроми, євреїв штрафували, 

арештовували, силоміць переселяли до гетто, примушували носити 

жовту зірку Давида на грудях і на спині, відправляли на важкі роботи. 

Коли почалася Друга світова війна, політика по відношенню до 

євреїв на окупованих територіях стала ще більш жорстокою. Влітку 

1941 р., після нападу Німеччини на Радянський Союз, почали 

розроблятися плани «остаточного розв’язання» єврейського питання в 

Європі, що означало знищення усіх євреїв, що, згідно із загрозами 

Гітлера на початку 1939 р., мало стати одним із наслідків розпочатої 

війни. 
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Підсумкове рішення про детальну програму масового знищення 

євреїв було прийняте 20 січня 1942 р. на Ванзейській конференції, яка 

визначила шляхи і засоби втілення в життя «остаточного розв’язання 

єврейського питання». Виконання рішення конференції було покладено 

на шефа СС Генріха Гімлера, котрий висловився за те, що «єврейське 

питання» є першочерговим завданням і вирішувати його необхідно не 

гаючи часу. З цього моменту геноцид євреїв став однією із складових 

частин політичного курсу нацистів [17]. Зі слів колишнього коменданта 

нацистського табору Рудольфа Гесса: «Євреї є споконвічним ворогом 

німецького народу і мають бути знищені. Усіх без виключення євреїв, 

що знаходяться в межах нашої досяжності, потрібно знищити зараз, під 

час війни. Якщо нам зараз не пощастить зруйнувати біологічні основи 

єврейства, то коли-небудь євреї знищать німецький народ» [20, с. 233]. 

Для впровадження в життя антисемітської політики було 

організовано спецвідділ гестапо, очолюваний Адольфом Ейхманом, 

начальником відділу Б-4. Створювалися ейнзатц-групи поліції безпеки і 

СД, які мали на меті злам опору населення територій, що лежать в тилу 

німецьких армій на Сході. Вони отримали завдання знищити євреїв у 

цих областях [20, с. 179-181]. 

В Україні  переслідування і винищення євреїв окупантами 

почалися у червні 1941 p. і тривали понад три роки. Тут 

антиєврейський геноцид мав особливо жорстоку форму, бо у розумінні 

нацистів на території Радянського Союзу жили не просто євреї, a євреї 

«більшовицькі», що нібито були основою радянської влади. 

Напередодні війни Україна (у сучасних кордонах) займала перше місце 

в Європі та друге у світі за кількістю євреїв, що проживали на її 

території, ― 2,7 млн. осіб. За період нацистської окупації знищено було 

близько 1,5 млн., у тому числі на Черкащині 17 тисяч осіб (з 1941 до 

1944 років) [5, с. 567].  

Письменник Василь Гроссман у нарисі «Україна без євреїв» 

писав: «У кожному великому й маленькому місті, в кожному містечку 

― всюди була різанина. Якщо в містечку жило 100 євреїв, то вбивали 

100, усі 100 й не менше; якщо у великому жило 55 тисяч, то вбивали 55 

тисяч, і жодною людиною не менше… У списки смерті були внесені всі 

євреї, яких німці зустріли в Україні, усі до одного» [3]. 

На жаль, не обминула така доля і євреїв, що проживали у 

містечку Кам’янці (нині Черкаської області). Після нападу нацистської 

Німеччини на Радянський Союз на територіях, віддалених від фронту, 
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були спроби організувати евакуацію мирного населення і промислових 

підприємств у внутрішні області країни. В рамки цієї евакуації 

потрапило чимало євреїв, проте точних даних про те, скільки 

єврейських громадян врятувалися таким чином, немає. У Кам’янці 

також була організована евакуація. Однак через штучні перепони 

окремих службовців евакуювали всього 13 єврейських родин, решта ж 

залишилися, приречені на загибель. А це було близько 60% довоєнного 

єврейського населення. В багатьох сім’ях були літні люди і хворі, не 

здатні пересуватися. Розлучатися з ними родичі не хотіли, тому навіть 

не намагалися евакуюватися.  

Кам’янчанин Філіп Портянський, якому довелося пережити усі 

випробування, що випали на долю євреїв під час окупації, згадував: 

«Наша родина готувалася до евакуації, батька мобілізували, проте в 

райвиконкомі нам відмовилися видавати еваколисти. Тож мама, сестра 

і я залишилися у Кам’янці» [14, с. 329]. 

Валерій Бабенко, який пережив роки Голокосту в дитячому віці, 

згадував, що його дідусь Лев Животовський категорично відмовився 

евакуюватися, сказавши: «Я від цього паршивого німця тікати не буду! 

З рідними залишусь дома» [8]. Багато тих, хто спробував тікати, 

розповідали, як вони були захоплені німецькою армією, що опередила 

їх. Усіх примусили повернутися додому. Зі спогадів мешканця 

Кам’янки Л.І. Кобилянського: «Єврейські сім’ї виїхали до Дніпра, а там 

німці ― то вони й поверталися назад» [10]. 

На територію Кам’янки німецькі окупаційні війська вступили 5 

серпня 1941 р. Першими жертвами нацистського терору стали 

кам’янчани-євреї. Вже 6 серпня нацисти розстріляли 

Л.Н. Портянського та кілька його сусідів. У квартиру Д.А. Хацького 

увірвалися два німецькі солдати і вбили всю його сім’ю ― п’ятьох 

дітей віком від півтора до 16 років [2, c. 101]. Того ж дня німці 

розстріляли Лазаря та Рахіль Райгородських [4], у власному ліжку, від 

рук нацистів загинули Рухіль та Лев Животовські [8]. 

З перших днів окупації німецька влада під загрозою розстрілу 

провела реєстрацію всього населення, щоб виявити комуністів і 

комсомольців, військових, що вийшли з оточення, а також євреїв. 

Кам’янчанка С.Г. Портянська згадувала, що з початком окупації 

німецька влада взяла всіх євреїв Кам’янки на облік у біржі. В 

основному, це були жінки, діти, люди похилого віку й інваліди, які 



242 
 

ходили на примусові роботи під конвоєм. Їх усіх примусили носити 

пов’язку на рукаві, а потім нашивки з шестикінечною зіркою. 

Перед суцільним винищенням євреїв їх примусово збирали в 

гетто. Щодо існування гетто у Кам’янці є кілька версій. Деякі джерела 

говорять, що воно існувало з жовтня 1941 р. по квітень 1942 р. [16]. 

Інші стверджують, що гетто у Кам’янці було з грудня 1941 р. [1]. 

Достовірно не встановлено, чи це було гетто, чи табір або пункт 

тимчасового утримання мирного населення. Проте всі, хто пам’ятають 

ті роки, засвідчують, що на території нинішньої Кам’янської районної 

лікарні було місце, куди силоміць зігнали усіх місцевих євреїв, звідки 

водили на роботу під конвоєм. Людей у таборі утримували 

безіменними, присвоївши кожному номери. 

С.Г. Портянська розповідала, що вона разом із матір’ю Євою 

Соломонівною та братом Філіпом потрапила до табору восени 1943 р. 

під номерами 215, 216 та 217 [21, с. 244]. Зі спогадів Філіпа 

Портянського: «…Вранці ми прийшли на «єврейську біржу». Старшим 

був Йосип Красинський, він відправляв на роботу. Робочий день тривав 

з 7-ї ранку до 7-ї вечора. На роботу і з роботи ми йшли під конвоєм. В 

основному, ми займалися очищенням і перенесенням цегли, що 

залишилася від спалених складів і магазинів райспоживспілки. 

Зазвичай нас охороняли поліцаї Орлик, Півень, Ревяков. Від їхніх 

побоїв багато хто пішов на той світ. Ще звірствував такий собі Ніка на 

коні, фін за національністю. Описати його знущання неможливо. 

У кінці жовтня на біржі почався відбір ковалів, шевців, 

шапошників, яких розмістили в бурякорадгоспі… А нас, решту євреїв, 

зігнали у табір, що знаходився на території сучасної райлікарні. Табір 

охороняли поліцаї, німці навідувалися рідко. За весь час мого 

перебування в таборі начальник жандармерії з’явився там лише раз. 

Чоловіки знаходилися в напівзруйнованому приміщенні. Жити у ньому, 

особливо вночі, було нестерпно важко ― спали на бур’яні, гнилій 

соломі, хто де влаштується. Про решту навіть згадувати боляче ― 

холод, голод, воші, нариви, різні болячки не давали спокою цілодобово. 

На роботу гнали, незважаючи на стан здоров’я і вік. Серед в’язнів були 

хворі на туберкульоз, астму, нервовохворі. Моя двоюрідна сестра, 

Портянська Соня Львівна, померла в таборі. Її тіло на однокінному возі 

вивезли, і ніхто не знає місце її поховання. 

Вранці, до роботи, і особливо увечері, після роботи, з шумом і 

лайкою вривалися поліцаї, вимагаючи цінних речей (золото, срібло), 
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яких у нещасних уже давно не було. Знущалися, як тільки могли. В 

зимовий період приміщення опалювалося дуже погано, у багатьох були 

відморожені пальці на руках і ногах, обморожені місця гноїлися. Не всі 

поверталися в табір, і яка їхня доля, нікому не відомо. За це запитання 

строго карали. Годували раз на день. Їжа готувалася із гнилих овочів 

(картоплі, буряків, моркви), чорного хліба давали по 200 грамів і не 

кожен день» [14, с. 329-333]. 

Багато кам’янчан свідчили про знущання німців над євреями. 

Наприклад, К.В. Петренко згадував: «Брали євреїв. Поліцаї були Ніколь 

і Ганс і ще якийсь, дуже іздівались. То заставляли руками дорогу 

замітать, то в холод женуть у річку ― купають…» [12]. 

Л.І. Кобилянський, розповідав: «Жив на теперішній вулиці Гоголя 

єврей Вільф. З його і його сім’ї дуже іздівались. Були в нас поліцаї такі 

― Ганс, Ніка, Колі, Побі ― садисти страшні. Раз жінку того Вільфа 

Ганс витяг надвір за коси і заставляє чистить сапоги. А тоді каже, що 

йому не нравиться, як вона почистила, і починає її бить, а тоді стає і 

голову їй бриє. Крик стоїть, діти репетують, Вільф просить. А той 

кричить, що постріляє всіх…» [10]. 

Інший кам’янчанин, Григорій Ташліцький, згадував: «У 1941 р., 

коли почалася війна, я з матір’ю і молодшою сестрою були евакуйовані 

й до визволення нашого міста жили на Уралі в Молотовській області, у 

селі Фоки. Батько залишився, оскільки був у комісії з евакуації заводу. 

В перші дні приходу німців у Кам’янку він був виданий поліцаєм 

Дяковським (який уникнув покарання), витримав страшні тортури і 

живим був кинутий до колодязя, що знаходився у дворі міліції… Поруч 

жила Ганопольська Мася Григорівна із сином Михайлом, що був моїм 

другом з дитинства й до самої його смерті. Тяжкі випробування випали 

на їхню долю. Не встигнувши евакуюватися, вони залишилися на 

окупованій території. Міша дуже гаркавив і мав сильний єврейський 

акцент. Мати вирішила зробити його «глухонімим», і це завдання 

впродовж усього часу життя в окупації Міша виконував. А було йому 

лише 8 років. Навіть коли вони були далеко від усіх: у степу, в лісах, 

ховалися в скиртах, у погребах, у праведників, він не промовив 

жодного слова. Це увійшло у звичку і це допомогло їм урятуватися…» 

[11]. Шляхи родини Ганопольських під час окупації часто перетиналися 

з Катериною Бабенко та її двома дітьми ― Марком та Валерієм. З ними 

та з іншими в’язнями із Кам’янки вони зустрілися в Олександрівському 



244 
 

гетто. Каті з дітьми першій вдалося втекти, а потім втечу влаштували і 

Марії Григорівні з дитиною.  

Впродовж усього періоду окупації нацисти здійснювали масове 

знищення євреїв. За різними свідченнями, у Кам’янці в роки Голокосту 

страчено більше 350 єврейських громадян. У лютому 1942 р. відбувся 

розстріл євреїв у яру урочища Загайко Кримчанського лісництва (нині 

Олександрівський район Кіровоградської області). Тоді було знищено 

близько 400 осіб із Кам’янки й Олександрівки. Пізніше останки 

загиблих були перенесені в Олександрівку. 

Звинувачений у співпраці з нацистами, колишній поліцай 

Ф.Г. Жиленко свідчив про розстріли біля Івангорода, в яких він брав 

участь: «У березні 1942 р. група поліцейських (був тоді і я, 

Жиленко Ф.Г., Гладких П., Цвіркун Ф.І., Нетягя Н.П., Орлик, Півень, 

Ревяков та ін.; всього нас було осіб 25) на машині були вивезені в 

м. Олександрівку для участі в масовому розстрілі радянських громадян 

єврейської національності. Перед виїздом нас про це попередив 

начальник поліції Брюховецьки. Наступного ранку до приміщення, де 

ми ночували, під’їхала машина, нас повезли під село Івангород 

Олександрівського району до місця розстрілу. Ми приїхали, коли було 

ще темно. Там уже були гебітскомісар Ланге, начальник окружної 

поліції Олександрівського району Філоненко, начальник 

Олександрівської поліції Закревський, начальник Кам’янської поліції  

Брюховецький та багато німців. Всього там було осіб 200 поліцейських, 

осіб 100 німців із військ СС. Військові криті машини почали підвозити 

євреїв, з боку від яру їх вивантажувати. Із числа поліцейських відібрали 

групу, осіб 12-15, в тому числі був і я, Жиленко, Цвіркун, Нетяга, 

Орлик, Ревяков та інші поліцейські. Гладких вишикував нас, поставив 

завдання й почав командувати. Трохи далі роздягали євреїв, групами 

осіб 10-12, голих підводили до краю яру. Гладких давав команду 

«Плі!», ми давали залп, жертви падали с висоти 4-5 метрів на дно яру, 

де була викопана яма. Після того, як жертви падали в яму, групи 

німців-автоматників підбігали до ями і короткими чергами добивали 

недобитих євреїв. Серед розстріляних були й немовлята, з якими матері 

підходили до обриву, тримаючи їх на руках. 

Я брав участь в розстрілі 12-15 груп, потім нас зміняли унтер-

офіцери. В перервах між розстрілами нам підносили в кошиках горілку, 

яку ми пили прямо із пляшок. Метрів за десять від місця розстрілу 

стояв гебітскомісар Ланге з групою німців. І коли відбувалася заминка 
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в розстрілі, то він нетерпляче і роздратовано щось кричав німецькою 

мовою. Його вказівки виконувалися негайно. Того ранку під 

с. Івангород було вивезено й розстріляно більш 300 осіб радянських 

громадян єврейської національності» [19]. Документи стверджують, що 

тоді було страчено близько 400 осіб [13, с. 3]. Свідок С.Ф. Ревяков на 

допитах 24 листопада 1945 р. та 14 вересня 1968 р. розповідав, що під 

час розстрілу одні жертви кричали, плакали й просили пощади, інші у 

відчаї рвали на собі волосся, а дехто спокійно прощався з рідними і 

йшов на розстріл [13, с. 3,4]. 

Вже після закінчення Другої світової війни на місці масових 

розстрілів євреїв спеціальна комісія проводила обстеження двох ям у 

балці, розташованій за 1,5 км на захід від Олександрівки, а також в яру 

урочища Загайки. В акті розкопок записано, що 28, 29, 30 листопада та 

1 грудня 1968 р. в балці за селищем Олександрівкою (Кіровоградська 

область) з могили дістали 63 черепи, багато кісток людських скелетів, а 

також окремі частини людських тіл з ознаками жировоску і 

муміфікації, у тому числі, 15 дитячих останків. На окремих частинах 

останків були залишки напівзотлілої трикотажної білизни. В могилі 

було виявлено відстріляні гільзи і кулі з гвинтівок. Виходячи з великої 

кількості тіл, комісія встановила, що в даній могилі було поховано не 

менше 250-300 осіб. 

При розкопках 11-16 грудня 1968 р. в яру урочища «Загайки» 

Кримчанського лісництва з могили дістали велику кількість кісток 

людських скелетів, 185 цілих і битих людських черепів, 67 людських 

останків, одягнутих в напівзотлілий одяг, а також окремі частини 

людських тіл з ознаками муміфікації. В могилі було виявлено 2 

паспорти на ім’я Тополянського Бориса Марковича та Мар’яновської  

Басі Янкелівни, жителів Олександрівки; велику кількість чоловічого, 

жіночого та дитячого одягу і взуття, стріляні гільзи, ножиці, гребінці та 

інші предмети особистого вжитку. Виходячи з кількості людських 

залишків, черепів та кісток, комісія вважає, що в цій могилі було 

поховано не менше 300-350 мирних єврейських громадян. За рішенням 

комісії (акт від 20 грудня 1968 р.), людські останки і кістки скелетів 

перепоховані на кладовищі селища Олександрівки Кіровоградської 

області 19 грудня 1968 р. [13, с. 8]. 

Розстріли євреїв відбувалися і на території самої Кам’янки. 

Звинувачені Ф. Жиленко, Н. Гладких, С. Ревяков на слідстві 

стверджували, що євреїв систематично розстрілювали в приміщенні 
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районної поліції. Колишній старший поліцейський Ф.І. Цвіркун на 

допиті засвідчив: «На початку березня 1942 р., коли я працював на 

посаді старшого поліцейського, на моєму чергуванні у підвалі районної 

поліції було розстріляно більше 100 осіб, серед яких були чоловіки й 

жінки, старі люди і діти. Розстрілом керував гебітскомісар Ланге, 

начальник жандармерії і начальник поліції Нужденко. У розстрілі 

брали участь поліцаї Я. Орлик, С. Півень, С. Ревяков, З. Геріх, 

П. Гладких та інші. Напередодні розстрілу поліцейські пригнали з гетто 

у двір поліції більше ста євреїв, помістили їх у приміщені конюшні. 

Гебітскомісар Ланге зібрав поліцейських, які мали брати участь у 

розстрілі, в кабінеті начальника поліції Нужденка. Серед них був і я. 

Він пояснив, які завдання стоять перед нами, після цього всім підносив 

по стакану спирту, і всі спустилися у двір. Я залишився чергувати 

нагорі в приміщенні. Через деякий час із конюшні почали виводити по 

8-10 осіб євреїв, підводили до підвалу, роздягали їх, далі лунали 

вистріли… Хвилин через 40 я також спустився в підвал, там на підлозі 

було розкидано 50 чи 60 трупів. Мене зустрів у підвалі начальник 

поліції Нужденко Г.Н., запропонував взяти участь у розстрілі. Я випив 

стакан спирту, бутель якого стояв тут же, взяв у кутку гвинтівку, став у 

ряд з іншими поліцейськими і почав стріляти в групи євреїв, яких 

підводили до стіни. Розстрілами командував начальник тюрми 

Гладких Н. Він приймав тих, кого підводили, ставив до стіни, подавав 

команду «Плі!», і розстріляні падали. Я таким чином пропустив три чи 

чотири черги, кожного разу стріляючи з 4-5 метрів. Після розстрілу 

трупи доручили прибрати поліцейським: Орлику, Ревякову та іншим, 

які, як після того вони розповідали, у розстріляних багнетами 

виколупували золоті зуби і їх набили повні кишені…» [19]. 

Засуджений А.Є. Литовка, що в період нацистської окупації 

нашого краю був на службі в Кам’янській районній поліції, 

стверджував, що навесні 1942 р., напередодні Великодня, разом з 

іншими карателями він брав участь у розстрілі євреїв у підвалі 

Кам’янської поліції, де було вбито близько 150 осіб, у тому числі дітей 

та літніх людей. Ці свідчення підтверджують інші допитувані, зокрема 

С.Ф. Ревяков та З.Є. Геріх, І.І. Нитяга, Н.Ф. Гладкий [13. с. 6, 8]. Інший 

засуджений, Я.К. Орлик, підтверджував усі ці факти й додавав, що були 

випадки, коли євреї, в яких стріляли 12 поліцейських, після пострілів 

залишалися живими і піднімали крик. Тоді він власноруч добивав їх з 

нагана [13, с. 8]. 
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У обвинувальному вироку колишнього поліцая А.Є. Литовки 

зазначено: «Свідок Тартаковська Х.І. на допиті 26 грудня 1968 р. і на 

очній ставці із звинуваченим Литовкою А.Є. показала, що з осені 

1941 р. до лютого 1943 р. вона перебувала разом із своїми батьками та 

іншими громадянами в єврейському таборі, який знаходився у 

приміщенні Кам’янського райвійськкомату. Навесні 1942 р., 

напередодні релігійного свята Пасхи, в табір приїхали озброєні поліцаї 

Литовка та ін., які забрали усіх громадян і відвезли в невідомому 

напрямку, залишивши в таборі 6-7 сімей спеціалістів. Оскільки її 

батько за спеціальністю був ковалем і працював на цукровому заводі, її 

залишили разом з батьками у таборі. Через кілька днів їй стало відомо, 

що вивезені з табору громадяни, у тому числі жінки, діти і старики, 

були розстріляні в підвалі поліції» [13, с. 7]. 

Зі спогадів кам’янчанина Леоніда Кобилянського: «…У 1942 году 

була сильна зима, метр льоду на річці, до 41 градусів морозу було. А 

Пасха рання була. І от в Страсну п’ятницю люди посходились в церкву 

на всеношну. Хотіли цілу ніч службу править. А тут приходить 

комендант, переводчик, замначальника поліції Гладкий. І кажуть: 

«Панове, батюшка одправить молебень ― і швидко розходьтеся по 

домам, бо буде проводиться важне міроприятіє». Ми  й чуствували, шо 

шось буде, бо перед цим строй людей з Покровської вели… Так ото 

вранці перед Пасхою мене мати послала в Юрчиху. Я йду, а на сошейці 

льод, а по ньому кров. І тут, бачу, стоять три підводи, а на них лежать 

голі люди, зверху трохи прикриті. Отак просто на дорозі стоять. І нема 

нікого. Жутко страшно. А охранніки, дивлюсь, біжать од пекарні з 

лопатами... Куди повезли, не знаю. А я остуда втік, біг як ошпарений… 

Тих, кого розстрілювали в Кам’янці, закопували в ямі, де міліції гаражі 

зараз приблизно. 22 чоловіки витягли, як наші війська прийшли» [10]. 

В усіх свідченнях про Голокост, окрім нацистів, що 

переслідували і знищували євреїв, фігурують і місцеві жителі, які 

допомагали окупантам. У маленьких містечках, як, наприклад, у 

нашому, це нерідко бували знайомі, навіть сусіди. Але в цілому 

українці не підтримували акцій проти євреїв. «Майже ніде населення не 

було втягнуто в дії проти євреїв», ― йдеться в одному з донесень 

нацистської окупаційної влади. Багато українців, як і представників 

інших національностей, допомагали євреям: відвертали погроми або 

попереджали про них, повідомляли про загрози розстрілів, 

переправляли до партизанських загонів, приносили їжу в гетто, 
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переховували євреїв у своїх будинках, виготовляли для них фальшиві 

документи. Ризикуючи не лише власним життям, а й життям своїх 

рідних, ці люди рятували від неминучої загибелі тисячі єврейських 

дітей, жінок і чоловіків. 

Кам’янчанка Любов (Блюма) Райгородська, якій у 1941 р. було 12 

років, згадувала, що випадково залишившись живою після вбивства 

німцями її батьків, вона кілька днів переховувалася у знайомих, потім 

блукала околицями Кам’янки, від села до села, і опинилася аж у 

Звенигородці, потім у Тальнівському, Жашківському районах. Кілька 

разів тікала від німців, з таборів. Усі тяжкі роки окупації Люба 

зустрічала людей, які допомагали їй вижити [17, с. 353-357]. 

М.В. Бабенко та його молодший брат В.В. Бабенко згадували, що 

протягом війни їм із матір’ю Катериною Львівною доводилося 

переховуватися в підвалі у Кам’янці, у с. Ревівці, в Бірках на 

Кіровоградщині. Потім доля закинула їх аж на Чернігівщину. І в 

найтяжчі хвилини на допомогу їм приходили добрі люди, зокрема Анна 

Тихонівна Саранча, Микола і Федора Макаренки, Семен і Галина 

Вдовиченки та багато інших [9]. 

Філіп Портянський згадував, що після того, як німці розстріляли 

його дядька, мати із сестрою вирушили до с. Ревівки, а він пішов у 

с. Ребедайлівку, де його прихистила родина Петра Федоровича Бичка. 

Потім він переховувався в сім’ї Семена Антоновича Баранника, про що 

знав навіть сільський староста. Та він не видав єврейську родину, а 

його дружина й донька ще й допомагали продуктами [14, с 329-333]. 

Наум Верещацький, який разом із матір’ю та трьома братами й 

сестрами півтора роки пробув у гетто, втік звідти навесні 1942 р. разом 

із братом Яшею. Хлопчаки звернулися по допомогу до матері 

однокласника, тьоті Даші, яка дала на дорогу хліба, а Наумові наділа на 

шию хрестика. Після розставання із братом Наум пройшов пів України, 

наймався до селян на поденні роботи, ніде не затримуючись надовго. 

Дійшов аж до полтавського села Ряське Машівського району. 

Звернувся до старости села Веприцького, назвавшись Андрієм 

Іванченком. Ілля Григорович Веприцький здогадувався про 

походження хлопця, проте взяв його у свій дім помічником у 

господарстві, оформив йому тимчасові документи, і уся сім’я усіляко 

оберігала «Андрійка» аж до вересня 1943 р., коли нацистів вигнали із 

села [7]. Подібних історій дуже багато: майже у кожному свідченні про 

Голокост є згадки про людей, які полегшували муки тим, хто став 
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вигнанцем на рідній землі. Багато із цих людей мають почесне звання 

«Праведник народів світу» (на сьогодні це 2,5 тисячі українців). 

Висновки. Чим більше часу відділяє нас від страшних подій 

Голокосту, тим ціннішими стають спогади людей, які пережили 

Катастрофу, і тих, хто допомагав євреям урятуватися. Їхні свідчення ― 

незамінне першоджерело, вони допомагають не стільки передати 

історичні факти, скільки розповісти про нелюдські умови життя 

приречених на смерть та тих, хто зміг її подолати. Без них неможливо 

осмислити минуле і теперішнє та зробити правильні висновки для 

майбутнього. 
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МІЩЕНКО Л.В. 

(м. Охтирка, Сумська обл.) 

 

ОХТИРСЬКА ШОА 

 

Анотація. Втрачені архівні документи довгий час 

унеможливлювали дослідження історії Голокосту на Охтирщині. За 

часів радянщини ця тема була не актуальною у дослідників. І лише в 

пам'яті народній збереглися відбитки тих подій, які були проявом 

міжкультурного порозуміння, толерантності та соціальної 

свідомості.  

Ключові слова: Голокост, регіональна історія, Охтирка, спогади 

свідків, вшанування пам'яті. 

Виклад основного матеріалу. На івриті «Шоа» означає біда, 

катастрофа, використовується євреями для визначення дій німецьких 



251 
 

нацистів по планомірному знищенню єврейського народу. Так звана 

програма «остаточного рішення єврейського питання» була однією з 

пріоритетних завдань політики 3-го Рейху [1]. 

На Сумщині найбільше євреїв знищено в Ромнах, Сумах, Глухові. 

На Охтирщині питання дослідження подій Голокосту було 

вперше порушено у 1995 р. Ініціювали збір інформації, пошук місць 

масового розстрілу та поховання Товариство з охорони пам'яток історії 

та культури разом з міською Радою ветеранів. 

Статті «Важкий пісок» Ніни Марущенко у газеті «Прапор 

Перемоги», «Знати, щоб пам’ятати» Бориса Чикала у газеті «Істина 

нова» знайомили дослідників з регіональною історією Голокосту. 

З перших днів окупації Охтирки німецька влада провела 

реєстрацію євреїв і змусила носити на рукаві жовту пов'язку «Юде». 

Ганна Яківна Бабич, охтирчанка (1915 р. н.), яка жила по пров. 

Красіна (нині ― Марини Мєдвєдєвої), розповідала, як німці стріляли з 

автомата по горобцях і при цьому кричали «Юде! Юде!». 

Зі спогадів Людмили Григорівни Конєвої, охтирчанки (1938 р. 

н.): «Ми з сестрою маленькі граємося на подвір'ї. Зайшов німець, питає 

у бабусі:  

 Як звати дівчаток? 

 Майя, ― вказує бабуся на сестричку, ― а цю Люда. 

 Юда, юда, ― обличчя німця налилося кров’ю. 

 Та не «Юда», а Люда, Людмила. 

«Що то вже моя бабуся перехвилювалася з цього приводу». 

Багато євреїв з Охтирки покинули місто у 1941 р. Трудилися у 

чужих краях, в евакуації, створюючи міцний тил держави. Так, 

наприклад, як сім'я Лазаря Інгора. 

Науковці Охтирського міського краєзнавчого музею, встановили, 

що багато єврейських родин об’єдналися у скрутну хвилину, виїхали до 

Харкова, але велике місто не стало надійним прихистком. Їх 

розстріляли у Дробицькому яру. Серед них:  

Самуїл Шнейдер (1901 р. н.). Місце народження ― Охтирка. 

Батько ― Борис. За професією ― механік. Одружений. Дружина Белла 

(дівоче прізвище ― Шифер). Розстріляний у Дробицькому яру у жовтні 

1941 р. 

Люба Рубштейн (дівоче прізвище Певзнер) (1884 р. н.). Місце 

народження ― Охтирка. Батько ― Ізраїль, мати ― Гіта. За професією 

― продавець. Заміжня. Розстріляна у Дробицькому яру у 1942 р. 



252 
 

Єлизавета Лосєва (1901 р. н.). Місце народження ― Охтирка. 

Батько ― Хаїм, мати ― Сара. За професією ― вчителька. Незаміжня. 

Розстріляна у Дробицькому яру у 1941 р. 

Двойра Лосєва (1910 р. н.). Місце народження ― Охтирка. Батько 

― Хаїм, мати ― Сара. За професією ― економіст. Незаміжня. 

Розстріляна у Дробицькому яру у 1941 р. 

Перша хвиля розстрілів євреїв в Охтирці припала на квітень 1942 

р. 

Однією з перших була Арумянська Марія Лазарівна (1917 р. н.), 

яка була розстріляна у грудні 1941 р. за зв'язок з підпіллям. Похована в 

братській могилі на території комбінату хлібопродуктів міста Охтирка 

[2, с. 33]. 

У Центральній базі даних імен жертв Шоа знаходимо декілька 

прізвищ охтирських євреїв, які розстріляні у 1941-1942 рр. у місті 

Охтирка: сім'я Камінських (мати Роза (1871 р. н.), доньки Паша (1917 р. 

н.) і Mashura (1917 р. н.), та їх племінниця), сім'я Старосельських 

(батько Моїсей (1891 р. н.), його дружина (1890 р. н.), доньки Сара 

(1921 р. н.) та Соня (1925 р. н.), сім'я Лівшиць (батько Моше, дружина 

Міна, донька Гіта). 

Збереглися спогади Івана Григоровича Міняйла про трагічні 

події. В ту пору він був підлітком. Врізалося в пам'ять все. Гонитва на 

євреїв, за його міркуваннями, розгорнулася в Охтирці літньої пори 

1942-го року. Звозили їх з усієї округи на вулицю Нєкрасова в так звані 

«пилипкові» будинки (вони є й зараз під номерами 46 і 48), що колись 

належали розкуркуленому і виселеному господарю, а потім віддані під 

«патронат» для бездомних дітей. Цей факт підтвердила мені і Лідія 

Дитят'єва, яка нині мешкає у цьому будинку. Вона пригадує, що євреїв 

утримували в хаті, погребі. На подвір'ї, біля забору, росло дерево. Під 

ним поховали когось із євреїв. 

Іван Григорович точно не знає, як довго вони там перебували і чи 

охороняли їх. Було там до 40 чоловік. Чув від матері, що ходили деякі з 

них через городи до сусідів просити їсти. Цей факт під час зустрічі 

підтвердила і Наталя Павлівна Турчин (1924 р. н.). Вона пригадує, що 

молодь Охтирки примусово відправляли на роботу до Німеччини. Її 

бабуся вигадала версію, наче Наталя захворіла на тиф. Наспіх обрізали 

довгу косу, а на воротях написали «ТИФ». Почувся собачий гавкіт, у 

двері хтось постукав. Перелякана господиня відчинила двері і побачила 

змученого, худого єврея. Швидко його заховали. За декілька хвилин у 



253 
 

хвіртку постукали поліцаї. Вони шукали втікача. Наталина бабуся 

добре розуміла, що могли розстріляти, та вона не злякалася. Коли 

настали сутінки, врятований чоловік покинув їхнє обійстя. Все своє 

життя Наталя Павлівна чекала, що прийде день їхньої зустрічі. Та він 

не настав. 

Мати Наталії Павлівни, Самсоненко Меланія Макарівна, 

пригадувала: «У день розстрілу євреїв поліцаї зганяли місцеве 

населення до місця страти, серед них була і Меланія Макарівна. У 

натовпі людей почувся крик, почалася метушня. Скориставшись 

нагодою, жінці вдалося непомітно з натовпу витягти маленьку чорняву 

дівчинку. Загорнувши її у свою рясну спідницю привела додому. 

Дівчинку звали Роза. У клуні, на соснових голках, які були заготовлені 

на обігрів будинку взимку, на дідовому кожусі, було облаштоване 

місце схову маленької Рози. Декілька раз на день до неї навідувалися 

господарі, приносили їсти.  

Одного ранку дівчинку на місці не застали. Ймовірно, вона 

втекла. У 1972 р. красива жінка постукали до господи Самсоненко 

Меланії Макарівни, це була Роза. У подарунок своїм спасителям вона 

привезла солодощі та відріз тканини на сукню. 

Іван Григорович Міняйло стверджує, що розстріл євреїв відбувся 

у листопаді 1942 р., якраз перед церковним святом. Було тоді ще тепло. 

Він з матір'ю йшов до Гусинської церкви (Церква Архистратига  

Михаїла), що тільки-но почала діяти. Стежка вела вздовж 

вузькоколійки. Неподалік від неї побачили, що частина старого лісу і 

пустиря оточена мотузком з прапорцями, схожим на той, що 

застосовується при полюванні на вовків. Поруч походжав німець з 

автоматом. Окриками і жестами він наказав триматися подалі. 

Вимушені були обходити. 

Саме в цей момент побачили, як від одинокої, обсадженої 

тополями хати Логвиненків (хата далеченько відбилася від крайніх 

вулиць міста), підганяли до лісу роздягнених людей. Вони сильно 

кричали, потім почулася стрілянина. 

З «патронату» до місця страти возили приречених гарбою. У 

передку її стояв якийсь чоловік, поганяючи коней. «Пасажири» теж 

їхали в гарбі стоячи, простоволосі, і перелякано голосили. В останній 

партії з 8-9 чоловік була молода кучерява жінка з дитиною на руках [3]. 
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Іван Григорович згадує, що після того дня не раз бігав з 

хлопцями подивитися на велику закидану яму. Пізніше там хтось 

поставив хрест. 

Із спогадів Людмили Андріївни Мандрики: «Моя мама, Неоніла 

Костянтинівна Митько, вчителька школи № 11, разом з учнями 

доглядали за могилою розстріляних євреїв. Вдома ми тримали кіз. З 

мамою випасали їх недалеко від місця розстрілу. Мама завжди зі 

сльозами на очах переповідала цю історію». 

Петро Данилович Карпенко переповів розповідь своєї мами 

Єфросинії Степанівни Кириченко, охтирчанки (1907 р. н.). Єврей, 

якому на вигляд було років 30-45, у вартових попросився до туалету. 

Звідти він звернувся до мами Петра Даниловича: «Молодичко, спасіть 

мене! Закопайте мене в перегній». Та вартовий приблизився і постукав 

автоматом. Шансів врятувати чоловіка у мами не було. 

Зі спогадів Єфросинії Степанівни Кириченко: «У лісі була 

викопана яма метрів 15 довжиною і шириною до 5 метрів. По середині 

лежала дубова дошка (70-ка), на яку зганяли євреїв і розстрілювали з 

кулемета».  

Заодно, німці хотіли стратити і молоду чорняву дівчину, 

вчительку. Вони зробили висновок, що ― єврейка. За неї вступилася 

Марія Федорівна Фесенко, яка жила поблизу місця розстрілу по вул. 

Індустріальній. 

Надія Іванівна Литвиненко, дочка Марії Федорівни Фесенко, 

переповідає спогади своєї мами. До їхньої хати прийшов поліцай з 

німцями і наказали матері готувати обід, що наче, поруч, у лісі 

знайдено склад з пальним і треба нагодувати полонених, які його 

розкопуватимуть. Худих, у пошарпаному лахмітті, наших солдатів і 

справді німці змусили копати велику яму: шириною до трьох і 

довжиною до восьми метрів, глибоку. А коли почали привозити гарбою 

євреїв, мати зрозуміла все, та й старші діти відчули неладне. Гарба 

зробила кілька рейсів ― 6, або 7, говорить Надія Іванівна, і кожного 

разу в ній було тісно. По скільки точно людей, не береться судити. Їй 

здавалося тоді, що не менше двадцяти щоразу прибувало до їхньої 

оселі. А ще вона запевняє, що біда ця трапилася влітку. 

Привезених набивали в хату, яка була досить просторою. А коли 

показалася з міста гарба з останніми бранцями, поліцаї й німці з узлісся 

замахали руками візникові, щоб прямував відразу до них. Євреї, котрі 

були в гарбі, як і ті, яких доставили раніше, мабуть, були обурені 
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обіцянками, що перевозять усіх в інше місце. Тепер же усвідомили, що 

їх чекає, і зчинили неймовірний ґвалт. 

Бідолашним євреям нічого не допомогло. Спочатку 

розстрілювали матерів, потім дітей, а далі всіх без розбору. Коли 

дійшла черга до немовляти, нацист настромив його на штик і кинув на 

дно ями.  

Не помилували і відомого на той час лікаря Халфіна, хоча він 

лікував зуби і німцям. Його закатували останнім. Марія Федорівна 

бачила все те, ні жива, ні мертва виглядаючи з-за паркану. 

Підтвердження цьому знаходимо у документі, мова оригіналу 

«Акт о злодеяниях и зверствах немецких оккупантов в городе 

Ахтырка»: «Немецкие варвары, после зверских издевательств, 

расстреляли 32 человека евреев, которые были зарыты на 4-ой сотне, 

среди них высококвалифицированный врач Халфин и маленький 4-х 

месячный ребенок» [4]. 

Юрій Григорович Федоров, уродженець міста Охтирка (нині 

мешкає у місті Суми) під час зустрічі, поділився зі мною таким 

спогадом: мова оригіналу «До войны 1941 года в Ахтырской 

поликлинике работал чудесный врач-стоматолог ― Халфин (по 

национальности еврей). Как жаль, что Халфин не ушел в тыл, остался 

жить в оккупированной немцами Ахтырке, и был как еврей арестован 

немцами. Народ пошел в немецкую комендатуру просить, чтобы немцы 

выпустили Халфина, т.к. некому лечить страдающих болью людей. 

Немцы выпустили Халфина, и он некоторое время стал снова работать 

в поликлинике. Но нацистские предрассудки у гестаповцев были 

слишком велики, и потому Халфина снова арестовали и, спустя 

некоторое время, расстреляли». 

Завідувач кабінету «Клініка дружня до молоді» Ганна Моїсеївна 

Мучник розповіла історію, свідком якої стала санітарка дитячого 

відділення лікарні, Параскева (Паша) Степанівна Дригало, мова 

оригіналу: «Девочка еврейская как-то улицей бежала и кинулась ко 

мне: «Спасите!». Фашисты потом прискочили: «Юд где? Юд». А она 

уже в схове надежном, Роза моя…». Врятувала цю дівчинку Параскева 

Степанівна. Листувалася з нею протягом багатьох років.  

Про розстріл євреїв розповідала Наталя Микитівна Шрамко (1910 

р.н.) своїй доньці Євдокії Іванівні Катеринчук (1944 р. н.), які в той час 

проживали на хуторі Гай-Шевченка (нині – околиця міста Охтирка).  
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По сусідству з ними жив поліцай Сталинський. Після розстрілу 

євреїв, вони з дружиною змінили свій одяг. Поліцай став одягатися в 

довге пальто з розкішним хутряним коміром, а дружина носила парчеву 

спідницю та вовняну кофтину. Між сусідами пройшла розмова, що цей 

одяг з розстріляних євреїв. Наталя Микитівна була настільки розгнівана 

на сусідку, що при зустрічі не боялася їй сказати: «Зніми з себе кров 

єврейську!». Сусіди між собою говорили, що у них вдома зберігалися 

золоті каблучки і золоті зубні коронки. 

На жаль, не оминуло горе наше місто ні трагічною долею 

розстріляних євреїв, ні моральною стороною поведінки нацистів, 

охтирських поліцаїв і старост. 

Кривоколіско Людмила Йосипівна (1936 р.н.), мешканка села 

Грунь Охтирського району, пригадувала події війни: 

«22 червня 1941 року до нас зійшлася вся рідня аби відзначити 

мій день народження. Тільки запросили гостей до столу і оголосили, що 

почалася війна.  

22 березня 1942 року мені запам’ятався страшенним гуркотом. З 

літака бомбили село, загорілася наша хата. Ночувати було ніде. Жили в 

погребі, на сіні. Територіально село Грунь межує через ярок з селом 

Рибальським. Моя мама працювала на пошті. У справах по роботі їй 

треба було йти в Рубани. Ми йдемо пішки, через сріблястий ліс, а по 

снігу багато крові: «Дитино, та це ж партизанів стріляли». Людмила 

Йосипівна розповіла і про розстріл євреїв. Правда, прізвищ вона не 

називала. 

Науковці музею за матеріалами «Книги скорботи України» 

встановили такі прізвища: 

Білявська Раїса Ізраїлівна, с. Грунь, єврейка, колгоспниця. 

Розстріляна гітлерівцями 19 січня 1942 р. Похована на сільському 

кладовищі [2, с. 62]. 

Білявський Мордух Ізраїлович, с. Грунь, єврей, колгоспник. 

Розстріляний гітлерівцями 19 січня 1942 р. Похований на сільському 

кладовищі. [2, с. 63]. 

Махлін Сіма Павлівна, с. Грунь, єврейка, колгоспниця. 

Розстріляна гітлерівцями 19 січня 1942 р. Похована на сільському 

кладовищі [2, с. 76]. 

Чернявська Софія Аврамівна, 1882 р. н., с. Грунь, єврейка. 

Розстріляна гітлерівцями 19 січня 1942 р. Похована на сільському 

кладовищі. [2, с. 82]. 
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Чи відходять трагедії у минуле? Так… Але ніколи ― назавжди. 

Саме для того, щоб ніколи більше не сталися подібні трагедії, 

необхідно вивчати і широко роз'яснювати історію Голокосту. 

Міжетнічні конфлікти, які, на жаль, існують і сьогодні, доводять, 

що людському співтовариству не вистачає толерантності. Тому уроки 

Голокосту залишаються актуальними і сьогодні. 
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БЕРЕЗА Ю.М. 

 (с. Самгородок, Хмільницький р-он, Вінницька обл. ) 

 

ПОДІЇ ГОЛОКОСТУ В с. САМГОРОДОК НА ВІННИЧЧИНІ 
 

Анотація. Дослідження про події Голокосту в с. Самгородку у 

1941-1943 роки базується на документах, спогадах та свідченнях 

очевидців й архівних матеріалах про німецьку окупацію села та 

матеріалах слідчих справ про розслідування злочинів, вчинених 

службовцями місцевої поліції в період Другої світової війни. Важливим 

історичним фактом є участь угорських військових у знищенні 

єврейської громади містечка 4 червня 1942 р. та протести місцевого 

населення проти цього. Доводиться відсутність проявів масового 

антисемітизму серед місцевого населення, в роки нацистської окупації, 

в спогадах тих, хто пережив Голокост та приклади порятунку й 

взаємодопомоги односельчан євреям. 

Ключові слова: єврейська громада, розстріл, угорські солдати, 

окупація, гетто, порятунок, допомога. 

Виклад основного матеріалу. Під час німецької окупації, в роки 

Другої світової війни, цілі єврейські громади містечок Козятинщини: 

с. Махнівка, с. Білопілля, с. Самгородок, м. Козятин були знищені 

нацистами та вписали свої криваві сторінки в історію Голокосту. До 

січня 1942 р., коли високі посадові особи нацистів вирішили «остаточне 
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вирішення єврейського питання» — викорінення єврейства, — 

нацистські ескадрони смерті вже вбили близько 1 мільйона єврейських 

чоловіків, жінок та дітей, в тому числі й на теренах нашого краю. 

Питання Голокосту в Самгородку почало досліджуватися тільки 

протягом останніх років. Наше дослідження базується на відеосвідченні 

(спогад-інтерв’ю) уродженця Самгородка ― Семена Бегера [11], 

записаний Єлєною Фелікс [12], спогадах Портної Шеви [28] та 

Койфман Софії [16], щоденнику Шабшіс Фаїни
 

[30]. Важливими 

джерелами є архівні матеріали про нацистську окупацію Самгородка та 

матеріали слідчих справ про розслідування злочинів, вчинених 

службовцями місцевої поліції в період Другої світової війни. Про 

Голокост в Самгородку писали також: Кирилюк Юлія[18; 19; 20], 

Береза Юрій[13; 18], Венді Лауер[26, 27], Олександр Круглов [24; 25], 

Леонід Кривов[23], Михайло Тяглий
  
[29] та Рей Брендон [14]. 

Велике поселення Самгородок на Вінниччині ― з 1923 р. 

райцентр Бердичівської округи, що нараховувало до 5 тисяч жителів: 

українців, євреїв, поляків, чехів, росіян [13, с. 54, 96]. Але незабаром у 

1925 р. був ліквідований Самгородоцький район, а село втратило статус 

містечка. Адміністративні перетворення продовжувались. Бердичівська 

округа проіснувала до 2 вересня 1930 р. й була ліквідована. Село 

Самгородок залишалось своєрідним центром округи Козятинського 

району, завдячуючи в основному наявній у селі великій єврейській 

громаді (Перепис 1926 р.― 1244 осіб) [13, с. 96]. Радянська 

модернізація призвела до занепаду традиційних занять євреїв. Торгівля 

здійснювалась тільки через сільпо, кооперативні єврейські артілі ледь 

жевріли, де єврейське населення могло працювати, уникаючи 

сталінського колгоспу. Масово розпочалась переселення містечкового 

люду до міст і промислових центрів. Тому Самгородоцькі євреї всіма 

способами домагались відновлення району та статусу райцентру для 

свого села. Такий порятунок прийшов у вересні 1939 р., коли був знову 

відновлений район [14, с. 551]. Самгородоцькому району судилося 

з’явитися вдруге в рамках нового на той час адміністративно-

територіального утворення — Вінницької області. Самгородоцький 

район проіснував з 1939 р. до 1957 р. [13, с. 76]. 

Вважається, що напередодні Другої світової війни у Самгородку 

проживало приблизно 800 євреїв. Адже, район було сформовано вже у 

вересні 1939 р., після перепису в січні цього року [18, с. 4]. Тому дані 

приблизні. Наявна інформація щодо Козятинського району свідчить 
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про те, що в районі за межами Козятина проживали 1026 євреїв. 

Більшість із них, ймовірно, мешкала в Самгородку [14, с. 18]. 

Євреї у Самгородку могли отримати деякі попередження про 

політику націонал-соціалістів стосовно євреїв. По-перше, в газетах 

з’являлися повідомлення про Німеччину під керівництвом Гітлера 

перед німецько-радянською угодою 1939 р. По-друге, після вторгнення 

Німеччини до Польщі, біженці тікали на схід до родичів i в Самгородoк 

також. Вони розповідали про свій досвід спілкування з окупантами. 

Деякі люди старшого віку в Самгородку не вірили в такі історії, 

пам’ятаючи, як до них ставилися німці у 1918 р., коли імперська 

Німеччина ненадовго окупувала Україну та підтримувала правопорядок 

і законність [14, с. 20]. 

З початком Другої світової війни, у містечку появилось дві 

єврейські родини, що у 1939 р. втекли з Польщі [12]. Розпочалась 

перша мобілізація односельців до Червоної армії для участі у Польській 

і Фінських компаніях. Після 22 червня 1941 р. відбулася масова 

мобілізація населення до РСЧА, формування районного 

винищувального загону, але через швидкий наступ німецьких військ 

формування його не завершилось. Евакуація проводилась поспіхом, але 

цивільне населення підлягало евакуації в останню чергу, через брак 

транспорту, ще існувала безпорадність і паніка серед місцевого 

керівництва, особливо після 15 липня ― залишення Козятина. 

Оборонні бої вели війська 10-ї дивізії НКВС та 6-ї армії Південно-

Західного фронту, а вже 22 липня о 12 годині дня в село ввійшли 

німецькі війська [3, л. 5]. Це були мотопіхотні частини ген. Шведлела 

групи армій «Південь», що прикривали та супроводжували І-шу 

бронетанкову групу вермахту, яка оточувала 6-ту й 12-ту радянські 

армії. Штаб групи генерала фон Шведлера деякий час перебував у 

Самгородку. Група генерала Шведлера була спеціальним угрупованням 

з двох стрілецьких корпусів (4 і 47), для прикриття прогалини, яку 

залишила за собою головна лінія наступу 17-ї армії на Дніпропетровськ 

та 1-ї танкової групи сухопутних військ «Південь» до р. Дніпра, 

південніше Києва, які поспішали оточити дві радянські армії (6 і 12 

армії Південно-Західного фронту) в районі Умані. Містечко 

знаходилось в зоні дій цих німецьких частин до 12 серпня, доки 

передові частини не вирушили далі на схід[29, с. 5-6]. 

Село перейшло під тилову військову адміністрацію, яка 

зайнялась організацією окупаційної влади, яка сформувалася до 
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початку осені. Пізніше, після трьох місяців військової влади, 

Самгородок увійшов до рейхскомісаріату «Україна» (20.08.1941 р.) 

Житомирської генеральної округи, Козятинського гебіткомісаріату 

(крайсгебіту), в подальшому було створено Самгородоцьку 

комендатуру. До гебіту «Козятин» у 1942 р. входили колишні райони: 

Козятинський, Погребищенський, Самгородоцький, Плисківський. [15, 

с. 564]. Крім районної поліції і окупаційної адміністрації, діяв частково 

збережений німцями колгосп, а на базі МТС і відділку Юзефо-

Миколаївського бурякорадгоспу працювало німецьке 

сільськогосподарське підприємство. До 1942 р. були намагання 

підтримувати роботу початкової школи (2 класи), але її ліквідували, як і 

решту установ, крім окупаційних [12]. 

«Все єврейське населення від 10 років і старші зобов’язано було 

позначати себе спеціальною відміткою, зобов’язані носити на лівій руці 

пов’язку із зображенням шестикутної зірки. Окрім цього все єврейське 

населення, було позбавлено права купівлі продуктів на базарі й 

спілкування з українським населенням, всіх примушували працювати 

не дивлячись на спеціальність в самгородоцькому «совхозі», на різних 

«чернових» роботах і обробці бурякових плантацій та інших 

сільськогосподарських роботах [18, с. 39-40]. Упродовж літа та осені 

євреїв часто публічно принижували, доручаючи безглузді завдання: 

підмітати дорогу під час дощу, бігати навколо церкви і т.д. [12]. 

Незабаром після прибуття німці провели реєстрацію місцевого 

населення. Питанням безпеки й обліком єврейського населення 

займалась фельдкомендатура 675, розташована у м. Вінниці. 

Повідомлялося, «що станом на 25 серпня 1941 р. кількість євреїв у 

Самгородку становила близько 700 осіб, а загальна кількість мешканців 

нараховувала близько 3000» [25, с. 34]. Лише кілька сільських 

єврейських родин змогли евакуюватись [12]. Також було організовано 

єврейську раду, яку очолював староста (комендант) Берл (Борис) 

Беренфус [28, с. 2-5]. 

Саме в ці перші місяці окупації (серпень-вересень) німці 

спробували підбурити українців та поляків на насильницькі дії проти 

євреїв. Єврейським чоловікам наказали з’явитися на ринку, де вони 

мусили заявити: «Ми, євреї Самгородка, вбили 200–300 українців у 

Луцьку». Місцеві жителі не єврейського походження не відреагували 

на це так, як від них очікували: «Вони ніколи навіть не виїжджали за 

межі Самгородка... Це наші самгородоцькі жидки... Це все неправда». 



261 
 

Групу євреїв відпустили, за винятком місцевого м’ясника, якого німці 

побили до невпізнаного стану [12]. 

Упродовж літа та осені 1941 р. розстріли євреїв відбувалися в 

навколишніх містах і селах, зокрема у Козятині, Погребищах і 

с. Білилівці. Однак у Самгородку масового розстрілу не було до весни 

1942 р. [12]. Поодинокі жертви були, нею (за архівними даними) став 

Співак Хаїм [8, л. 12] ― смертельно поранений поліцейським 

Криничним у грудні 1941 р., за відмову працювати.  

Першою зазнала горя громада с. Махнівки. 10 вересня 1941 р. 

було розстріляно 835 чоловік [25, с. 41], ще два розстріли відбулись 

пізніше [3, с. 29-31]. Масові розстріли мали місце в Бердичеві 

15.09.1941 р. [25, с. 82], у с. Новій Прилуці та Вінниці ― 19.09.1941 р 

[25, с. 44], а далі Бабин Яр в Києві. 

Наприкінці жовтня, після переходу Самгородка під цивільне 

управління, нарукавні пов’язки євреїв, було замінено на жовті нашивки 

спереду та ззаду на одязі. Найпевніше, саме за цивільного правління на 

євреїв було накладено спеціальний податок у розмірі 50 рублів з особи. 

Виникло своєрідне гетто у центрі села, де компактно проживали-юдеї. 

Через холод, хвороби, недоїдання, знущання та виснаження почав 

зростати рівень смертності. Віднайдені архівні матеріали німецької 

окупаційної влади, зокрема перепис населення Самгородоцької 

сільської управи на початок 1942 р., довідки про рух (реєстрація 

народження й смерті) [1, с. 3-25] і кількість населення помісячно за 

1942 р., де відсутні відомості про євреїв- жителів в центрі містечка. 

Загальна кількість мешканців по центральній вулиці «Шлях» (сьогодні-

Миру), що в документі зазначено як «Ленія» така: «80 дворів, 235 (жін.-

144; чол.-91) жителів, православних ― 177, католиків ― 58, а євреїв-

жодного». Хоча зазначено про проживання 10 чехів, 1 серба, 1 алтая. 

Загалом по-селу, вказувалось про трьох євреїв: один з них проживав на 

вул. Заруддя, а 2 ― на вул. Новостройки радгосп [2, с. 1]. Отже, можна 

зробити висновок, що доля євреїв містечка Самгородок визначена була 

заздалегідь, ще до весни 1942 р., це ― повне знищення. Вирішення 

цього завдання нацистами відкладалось із двох причин: відсутність сил 

СС та спеціально підготовленої команди з вбивства в гебіті, а друга ― 

вирішення місцевих господарських завдань за гострої нестачі робочих 

рук; для прикладу в селі Самгородок на 02.06.42 р. «потребувалась ― 

891 душа; на роботи в Німеччину відправлено 81 особа» [2, с. 12].  
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Велику тривогу в євреїв викликала пожежа в церкві. Це було 

взимку 1942 р. Євреї, як тільки церква згоріла, стали тікати зі своїх 

будинків, бо думали, що вина буде відразу ж на них [12]. Скажуть, що 

це євреї зробили. Але самгородчани про це геть не подумали. Тим не 

менш навесні швидко поповзли чутки, і всі євреї у Самгородку жили в 

постійному страху, що розстрільні загони скоро з’являться в їхньому 

містечку. Ще в часи військового правління євреї часто тікали з містечка 

(центр села) і ночували деінде, часто в будинках за межами центральної 

частини поселення (так, сім'я Бегарів часто знаходила прихисток на 

кутку «Лисянка») [12]. 

Приблизно 16 травня 1942 р. німецька жандармерія та районна 

поліція й адміністрація зібрали євреїв у невеликій частині центру 

містечка, біля р. Десна й дали дві години на переїзд. Створення гетто  

було останнім дзвоником у житті містечка. Всі тоді зрозуміли, що 

юдейська громада підлягає знищенню. Усіх євреїв Самгородка було 

зібрано на базарній площі й було дано дві години на переїзд до частини 

містечка біля р. Десна. Не-євреї, які проживали в цьому районі, були 

примусово виселенні. Так юдеї залишалися без запасів їжі, які вони 

сховали. Майно, яке євреї не встигли забрати, окупаційна влада 

конфіскувала, або було розкрадене. Більшість юдеїв уже не мали 

доступу до тих схованок або запасів їжі, які в них були підготовлені на 

крайній непередбачуваний випадок.[14, с. 26-28]. 

Гетто розміщувалося ліворуч від центральної дороги (вул. Миру) 

в сторону р. Десни. В одному приміщенні жило кілька сімей. Гетто 

було оточене парканом та проволокою. Тут постійно відбувалися 

пограбування й конфіскація та вилучення майна. Контроль за 

єврейською громадою здійснювала районна поліція, а старшим із 

нагляду призначено унтер-поліцейського Паламарчука Василя [18, 

с. 38]. Євреїв регулярно били і змушували виконувати різноманітні 

фізичні завдання й роботи, які були за межами їхніх фізичних сил [18, 

с. 38-39]. Було суворо заборонено покидати межі перебування, 

виходити тільки на роботи в певний визначений час, а за порушення 

наступало жорстоке покарання. Їм не дозволяли купувати або 

вимінювати їжу і навіть брати воду з криниць (у цій центральній 

частині Самгородка, існувала проблема питної води), а також 

спілкування з не-євреями. Досить часто карали тих самгородчан, що 

продавали, або купували й передавали продукти в’язням гетто. Але 

нікого це не спиняло і люди продовжували підтримувати зв'язок. Був 
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також налагоджений товарообмін продуктами харчування. Як згадує 

Койфман Софія: «Громадянка Куролап Лея, із гетто, попрохала бувшу 

свою сусідку Хальченко Франю купити її молока на базарі, вона його 

купила, а (поліцай) Паламарчук це молоко наказав Хальченко вилити 

на Куролап і злизати з неї, це молоко». [5, л. 43-45]. Також українці 

переховували речі, які давали їм на зберігання євреї. Важкі примусові 

роботи, побиття, пограбування ― з цим всім зіткнулися євреї в гетто. 

Це були систематичні заходи, щоб виснажити юдеїв перед вбивством. 

Протягом трьох тижнів Самгородоцька юдейська громада терпіла 

знущання та приниження напередодні розстрілу. Євреї відчували, що 

наближається катастрофа. 

Місцеві керівники в адміністрації генерал-комісаріату 

«Житомир» та СС поліції отримували прямі вказівки про те, що євреїв 

потрібно було «усунути» з території навколо штаб-квартир 

нацистських бонз [28, с. 190] (Ставки: «Вервольф» — Гітлера, Герінга 

— «Штайнбрух» (каменоломня), с. Черепашинці (20 км від с. 

Самгородка), «Геґевальд» Гіммлера — с. Озерне біля Житомира [17, 

с. 37]. В травні 1942 р., шеф СС і поліції генерал комісаріату отримав 

відповідну вказівку з Берліну, де йому було прямо наказано, що за 

усним наказом фюрера, він зобов’язаний розстріляти кожного єврея, 

що викликало певний переляк серед гестапівців, адже вони відкладали 

вбивство євреїв протягом місяця до травня. В червні 1942 р., до 

Житомира [27, с. 310] мав прибути Гіммлер, тоді ж і Гітлер планував 

відвідати Вінниччину. Тому негайно потрібно швидко зачистити 

територію від ненадійного населення, але банально бракувало військо-

каральних сил. Адже місцева поліція в своїй переважній більшості була 

не готова до масових вбивств населення. Лояльною до євреїв 

продовжувала знаходитись і місцева окупаційна адміністрація, якій 

вигідно мати постійну дармову робочу силу для вирішення 

господарчих завдань.  

Тому в розстрільних «єврейських акціях» у квітні-червні 1942 р. 

поряд з німецькою поліцією й службою безпеки, німецькою 

жандармерією та місцевою поліцією приймали участь і 2-й батальйон 

49-го угорського піхотного полку (командир батальйону ― 

підполковник Нандор Папа). Солдати батальйону приймали активну 

участь як мінімум в шести масових розстрілах на Вінниччині: вони 

зачищали гетто, конвоювали євреїв і проводили оточення місця страти, 

переслідували тих євреїв, які намагались втекти [27, с. 67]. (Угорський 
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історик Кріштіан Унгвари згадує про залучення угорців до розстрілів у 

Самгородку у своєму дослідженні про Угорську королівську армію в 

Україні під час Другої світової війни, але він назвав найбільш 

імовірним формуванням 41-й піхотний полк, цієї думки й Р. Брендон) 

[14, с. 28]. Угорські офіцери приєднувались до невеликих планувальних 

груп комісарів та СС поліції, німецьких військових, котрі визначали, 

коли і яким чином влаштувати наступну розправу над євреями. 

Швидше за все така нарада відбулась і в Козятинському гебіті (початок 

червня 1942 р.) [27, с. 172]. 

4 червня 1942 р. ― судний день для всіх євреїв Самгородка. 

Підготовка до масового розстрілу розпочалася заздалегідь, районна 

поліція перейшла на казармений стан. Вночі до прибиральниці школи 

― Рябокінь Ганни, прийшов поліцай, ― Мельник Василь ― попросив 

звільнити приміщення школи, куди пізніше зібрали євреїв [18, с. 42-43]. 

Рано вранці, 4 червня, до містечка прибули на 2-х автомашинах 

угорські солдати та на одній німецькі. Ці підрозділи, разом із жандарми 

та місцевою поліцією оточили й ліквідували Самгородоцьке гетто. Тих, 

хто намагався втекти, вбивали. Людей похилого віку, які не могли йти 

без допомоги, розстріляли на місці. Всіх євреїв загнали до місцевої 

школи. Особливо активними були угорські військовослужбовці. 

Близько десятої години ранку людей вишикували в колону. Начальник 

Самгородоцької районної поліції А. Ващенко відібрав групу приблизно 

з 60 вправних робітників, зокрема ковалів, чоботарів, механіків, і 

молодих дівчат віком від 16 до 18 років. Після огляду цієї групи, 

гебітскомісар Козятина В. Штойдель, вилучив із них старих та старших 

жінок, а інших (40-45 осіб) відправили до Козятина [9, л. 31-36]. Решту 

євреїв вивели на південь у напрямку с. Германівки (нині ― с. Лозівка) 

[18, с. 46-47]. 

Того ж ранку місцева поліція мобілізувала самгородоцьких селян 

для того, щоб викопати яму в полі на шляху до Германівки (за даними 

В. Лауер, копачі були із Германівки) [26, с. 330]. На полі вже була 

велика яма (за іншими даними ― старий кагат або ями). Копачам 

наказали розширити цю яму. Поки вони працювали, приїхали 

вантажівки з німецькими поліцейськими та угорськими солдатами. 

Новоприбулі військові почали огороджувати по периметру місце 

страти. Місцева поліція в розстрілах прямої участі не приймала. 

Євреїв оточили угорські й німецькі солдати, місцева та німецька 

поліція і наказали роздягнутися до спідньої білизни. Потім їх 
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маленькими групами заганяли в яму і змушували лягти додолу, після 

чого два німці їм стріляли в потилиці. (Ці специ-вбивці прибули із 

спец-посту СД із м. Вінниці ). За повідомленнями, дітей просто кидали 

в яму. 4 червня 1942 р. було вбито близько 500 євреїв. Крім того, 

розстріляно на цьому місці 15 військовополонених червоноармійців [4, 

л. 2-3]. 

Речі вбитих євреїв завантажили на вози й відвезли до 

Самгородка. 10 червня в селі було проведено розпродаж вилученого 

єврейського майна, що складалась із меблів та різного хатнього 

начиння, але одягу та речей конфіскованих при розстрілі там вже не 

було. Загальна сума виручених коштів становила 3259 крб. [18, с. 31-

32]. 

Після розстрілів у Самгородку та Козятині в червні 1942 р. 

гебітскомісар Козятина Вольфганг Штойдель ― головний німецький 

управлінець, відповідальний за Козятинський, Самгородський і 

Погребищенський райони [26, с. 330] написав головам районів наказ, 

нагадавши, що вони мусять негайно повідомляти його про присутність 

євреїв у селах під його юрисдикцією. Це розпорядження з’явилось 

через неодноразові повідомлення про окремих євреїв, які ховалися в 

селах, лісах та полях. Села, які не повідомляли про євреїв, мали бути 

жорстоко покарані, тому селяни іноді повідомляли про не місцевих 

євреїв, що переховувались. Такий випадок описаний в праці Венді 

Лауер: «Наприкінці літа 1942 р. український селянин Тимощук 

повідомив керівникові жандармського відділку в Козятині, 

лейтенантові Мюнху (Георг Мюнх ― начальник посту жандармерії 

м. Козятин ― авт.), що в селі Каролівка переховувались євреї. Мюнх 

негайно відправив у ту місцевість загін місцевих поліцаїв під проводом 

німецького жандарма-капітана. Після безплідних пошуків у Каролівці 

поліцаї покинули це село. Йдучи дорогою за селом, вони побачили, як 

хтось ховався серед стебел кукурудзи. Єврейські родини Пінтель та 

Браверман (один чоловік, три жінки та четверо дітей) відчайдушно 

намагалися сховатися. Німецькі та місцеві поліцаї схопили їх і 

безжально розстріляли на місці». [27, с. 160]. За архівними даними це 

відбулось «15 липня 1942 р., у 8 годин ранку було вбито 8 душ євреїв» 

[3, с. 16]. 

Упродовж наступних місяців місцева поліція Самгородка 

неодноразово ловила євреїв, які ховалися в навколишніх селах. 

Спочатку їх утримували в камерах поліцейському відділку в 
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Самгородку, а потім відводили на єврейське кладовище і 

розстрілювали. Німецьким жандармам не потрібне офіційне 

підтвердження (наказ) для проведення страти євреїв. Після виконання 

завдання потрібно написати лише короткий звіт про подію і надіслати 

його до всіх відділів СС та поліції округу [27, с. 160]. 

Євреїв: Бакалейника Давида ― лейтенанта РСЧА та Іцька 

Грановського схопили під час систематичного прочісування села 

Блажіївка навесні 1943 р. Грановський І. намагався перерізати собі 

горло, щоб уникнути полону, однак лише поранився.  Обох розстріляли 

на єврейському цвинтарі [18, с. 49-50]. Суру та Бузю Чернусів знайшли 

в с. Софіївка. у результаті доносу навесні 1943 р. і вони також були 

розстріляні [6, л. 378-380]. 15(16).06.1943 р. ― дата розстрілу Франца 

Загулевського із с. Софіївки [18, с. 49-50]. Після участі в розстрілі 

єврейської пари на прізвище Фраліх, яких знайшли в Софіївці, 

поліцейські зняли чоботи та одяг з чоловіка [7, л. 20-21]. В селищі 

Софіївка проживали й переховувались євреї тому, що там працювала 

німецька економія-фільварок, де була потреба в робочих руках та 

приймались не місцеві жителі, які таким чином змогли легалізуватися. 

Лише небагатьом самгородоцьким євреям судилось врятуватися. 

Так, завдяки односельцям, після масового розстрілу 4 червня, вдалось 

вижити Фірі, дочці Суд Арона (її врятував Буренко Прохір)[12; 18, 

с. 68]. Койфмани, сім’я з чотирьох осіб, втекли з гетто в Самгородку 

того ж дня, коли його було створено. Вони провели три дні в бігах, 

поки їх не спіймали і не відправили до табору в Козятині (район ПРБ). 

На початку серпня дочка Софія втекла, а незабаром після цього табір 

було ліквідовано (в’язнів розстріляно ― серпень 1942). Софія 

Койфман, переховувалась, ніде не залишалась більш як на чотири 

місяці. Наприкінці окупації вона проживала з Миколою та Вандою 

Слободенюк у Йосипівці, на відстані 5 км на північ від Самгородка [16, 

с. 281-283]. Родина Бегерів теж змогла уникнути смерті, заховавшись у 

схованці в льоху. В подальшому за сприянням місцевих жителів 

добрались до с. Сопин, що 15 км південніше Самгородка, де 

переховувався Мойсей Бегер, до кінця окупації. Дружина Фрейда із 

сином Семеном і дочкою Розою змогли пробратись в румунську зону 

окупації та вижити у Жмеринському гетто. Пізніше Семен Бегер, 

детально розповів про долю і порятунок своєї сім’ї у листі-свідченні до 

Яд-Вашем [18, с. 67-70]. Кожного віднайденого «праведника» 

нагороджують медаллю з написом івритом «Рятуючи хоча б одне 
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життя, рятуєш світ», його ім’я також викарбовано на стіні у Саду 

Праведників у Єрусалимі. Там також у 2013 р., увіковічено 2 сім’ї 

Праведників наших земляків: Діденко Якова і Марію із с. Йосипівка та 

Михальчук Параску із с. Зозулинці за порятунок єврейської родини 

Фаїни Шабшіс з дітьми Давидом і Марією [22, с. 18-20]. Фаїна Шабшіс, 

разом із донькою Манєю і сином Давидом, втекли з Плискова, що за 

40 км звідси, в травні 1942 р., через кілька днів після масового 

розстрілу в цьому містечку. Вони місяцями блукали сільською 

місцевістю, біля Самгородка, переходячи з одного села до іншого: 

Вікторівка, Коритувата, Сошанськ, Широка Гребля, Малишівка [30, 

с. 127-200]. 

Червона армія вигнала Вермахт із Самгородка 1 січня 1944 р. [3, 

л. 5-5зв.]. Кількість євреїв, які пережили війну за лінією німецької 

окупації, становить близько 20 осіб. (Змогли врятуватися до 10 сімей, 

одні ― повністю, інші ― частково (сім’я Жебрака). Після окупації до 

Самгородка повернулася частина єврейських родин (Бегер, Жебрак, 

Грінберг, Койфман, Брезман, Лівшиц та інші). Мойсей Бегер жив у селі 

до кінця свого життя (1978 р.), а його дочка Роза з сім’єю ― до 1985 р. 

(до переїзду у Вінницю). Мойсея поховали в Козятині поруч із 

дружиною Фрейдою, яка померла у 1966 р. [18, с. 70]. Нині у 

Самгородку євреїв немає. На теренах Самгородоцької територіальної 

громади, за матеріалами Яд Вашем, зафіксовано 2 сім’ї Праведників 

народів світу: Діденко Яків і Марія та Михальчук Параска.  

Ще до кінця війни радянська влада почала переслідувати 

колишніх місцевих поліцейських і посадовців (періоду окупації). У 

жовтні 1944 р., Надзвичайна державна комісія зі встановлення і 

розслідування злодіянь німецько-фашистських загарбників та їхніх 

спільників (НДК) організувала районну комісію і провела 

розслідування щодо подій у Самгородку під владою нацистів. Комісія 

документально засвідчила факт розстрілу біля 500 осіб (в акті кількість 

розстріляних вказано ― 492 чоловік, із них ― 240 дітей) саме євреїв, а 

не «мирних радянських громадян». На додаток до акту (заключного 

звіту), додано список із 103 єврейських родин та свідчення тих євреїв, 

які залишилися в живих[4, с. 4-10]. Із тих випадків, які було досліджено 

до цього часу, це один із дуже небагатьох, коли свідчення євреїв 

залишилися у справі НДК. Загальна кількість загиблих євреїв у 

Самгородку нараховує 595 чоловік [3, с. 5-5зв.]. 
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Масові поховання євреїв жертв Голокосту на Козятинщині, окрім 

с. Самгородка знаходяться в м. Козятині в районі Талимонівки 

(Сокілецький яр), біля сіл Білопілля та Махнівки (Комсомольське). 

Останнє місце розстрілу знаходиться в Жежелівському лісі між селами 

Бродецьке та Жежелів (за 200 метрів праворуч, від шосейної дороги 

Бердичів -Вінниця) [20, с. 582-586]. 

На місці масового розстрілу євреїв (4 червня 1942 р.), у полі, за 

2 км ліворуч дороги на с. Лозівку, в 50-х роках, був встановлений 

гранітний обеліск. У вересні 2019 р. на кошти виділені урядом 

Німеччини в рамках проекту «Захистимо пам'ять. Захист та 

меморіалізація місць масових поховань євреїв України періоду Другої 

світової війни» було відкрито новий меморіал. За ініціативою 

територіальної громади на єврейському цвинтарі, місці розстрілу й 

поховань жертв Голокосту, у 2018 р., було встановлено пам’ятний знак 

«Жертвам Голокосту с. Самгородок»[18, с. 11-12]. 

Висновки. Сьогодні як ніколи наше суспільство потребує 

достовірної історичної правди, а не російсько-радянських історичних 

міфів. Достеменно відомо що розстріл здійснили угорські та німецькі 

військові, а місцева поліція лише виконувала допоміжні функції 

(патрулювання вулиць і перехресть, охорону об’єктів, оточення гетто). 

Відомо, що місцеве населення співчувало, переховувало й допомагало 

євреям, навіть ризикуючи життям, зафіксований факт протесту 

самгородчан проти розстрілу євреїв. Недоліки і прорахунки минулого 

потрібно виправляти, на помилках потрібно вчитися, а не повторювати 

їх знову й знову. Існує поширений філософський вислів: «Людство, 

забувши трагедію минулого, може бути приречене на нову». Про це 

варто задуматись, варто пам’ятати. Не все зроблено живими в ім’я 

загиблих, але для збереження і вшанування пам’яті про загиблих 

самгородчан-євреїв  під час Голокосту, щорічно, 4 червня, проходить 

мітинг-реквієм, а 29 вересня також вшановуються вбиті євреї ― 

самгородчани.  
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особливості взаємовідносин місцевого українського населення з 

єврейськими громадами та участь у цих трагічних подіях органів 

окупаційної влади. 

Ключові слова: німецька окупація. поліцейські, гетто, євреї, 

розстріл, партизани. 

Виклад основного матеріалу. На території Волині та Полісся 

євреї жили протягом багатьох віків. В офіційних джерелах вони вперше 

згадуються у Ратному в 1516 р. [7, с. 5]. Займалися переважно 

торгівлею й ремеслами і тому проживали здебільшого у містах та 

містечках. У Ратному на початку війни проживало понад дві тисячі 

євреїв і вони становили більшу частину населення містечка. Майже в 

усіх селах району також були єврейські общини, які налічували десятки 

сімей. Поліський край у ті часи вирізнявся винятковою бідністю та 

відсталістю. Тому євреї теж були, як правило, небагатими людьми. Але 

вони мирно співіснували і часто навіть дружили з українцями, 

поляками та представниками інших національностей. Водночас 

наполегливо берегли свою віру, мову та звичаї, постійно допомагали 

своїм одновірцям. У передвоєнний період через бідність і відсутність 

перспективи багато євреїв виїжджали із Західної України в США, 

Палестину та інші країни. Становище тих, хто залишився, ще більше 

ускладнилося після встановлення радянської влади у вересні 1939 р. 

Комуністи заборонили діяльність політичних і громадських 

організацій, суворо обмежували приватну торгівлю та підприємництво 

[12]. 

Але справжня катастрофа для єврейської громади почалася після 

початку німецько-радянської війни 22 червня 1941 р. Як згадує Бенціон 

Каменецький, вже 25 червня «совєти» виїхали з селища Ратне і воно 

залишилося без влади. Цим скористалися грабіжники і мародери, від 

яких постраждало багато євреїв. Коли німці наблизилися до містечка, 

бандити їх обстріляли. У відповідь гітлерівці затримали і розстріляли 

10 бандитів, 30 військовополонених і 30 євреїв [14, с. 3]. Вже до кінця 

червня німецькі війська окупували всю територію Ратнівського району. 

17 липня в Ратному був створений юденрат ― колективний орган 

самоврядування, який мав керувати єврейською громадою та втілювати 

в життя накази окупаційної влади [7, с. 13]. Створення юденрату 

17 липня 1941 р. підтверджують спогади сучасників тих подій. У цей 

день почала функціонувати і єврейська поліція. Головою громади був 

обраний Давід-Аарон Шапіро [7, с. 13]. Євреїв відправляли до 
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трудового табору в м. Ковель, де були страхітливі умови праці, дехто 

працював на деревообробних підприємствах у селищі Заболоття. Була 

поставлена вимога, щоб кожен єврей носив жовті латки, пришиті на 

грудях і спині. Нацисти регулярно зобов’язували громаду здавати 

певну кількість золота, одягу, меблів та інших цінних речей, які вони 

відправляли в Німеччину. У євреїв також забирали худобу, а їх 

відправляли на примусові роботи. У листопаді 1941 р. було створено 

майстерні, в яких використовували працю кваліфікованих ремісників. 

На початку 1942 р. окупанти направляли єврейську молодь для 

німецької будівельної компанії, яка розширювала і ремонтувала дорогу 

до Бреста. Навесні в Ратному було створене гетто відкритого типу 

(тобто без огорожі), куди звозили також євреїв із навколишніх сіл [7, 

с. 14]. 

Однак кінцевою метою нацистів було знищення євреїв. Вже від 

початку окупації вони проводили розстріли окремих груп людей на 

території району. Найчастіше приводом до таких каральних акцій були 

дії підпільників та партизанів. 15 червня 1942 р. партизанський загін 

імені Ворошилова здійснив напад на Ратне, під час якого було вбито 

двох німецьких офіцерів. У відповідь окупанти провели велику облаву 

у містечку і затримали та розстріляли 112 чоловік [11]. 

Вже із середини липня розстріли євреїв та циган набули масового 

характеру. Одними з перших були знищені кортеліські євреї. Перед 

війною у Кортелісах проживало 44 єврейських сім’ї загальною 

чисельністю близько 200 чоловік. Їх хати були розкидані по всьому 

селу. У селі було дві єврейські кузні та три крамниці, де можна було 

купити найбільш популярні товари: сіль, гас, горілку, сірники, цигарки, 

кепки та чоботи. Водночас єврейські торговці скуповували в селян 

сільськогосподарську продукцію та худобу і вигідно їх перепродували. 

Худобу вони гнали своїм ходом аж у Варшаву, де була вища ціна. У 

суботу євреї нічого не робили і для виконання навіть найпростішої 

роботи наймали українців. Мали у селі також свою синагогу, на якій 

була зображена зірка Давида [18]. Переслідування і грабунок євреїв 

почалися відразу ж після початку німецької окупації. Свідчення 

жительки Кортеліс Бліт Елі Перківни про колишнього поліцейського 

Івана Сіліка:  

«З приходом німців у район, Сілік був організатором німецької 

поліції і комендантом, вів контрреволюційну агітацію проти радянської 

влади. Пізніше Сілік разом з іншими грабував єврейське населення. 
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Можу сказати, що взимку 1941 р. Сілік спіймав мене на вулиці і 

відібрав ручного годинника і три кільця, після чого побив мене і кинув 

у нежилий будинок та закрив, погрожуючи мені смертю. Відчуваючи 

свою загибель, я виставила вікно і втекла, і після цього я його не 

зустрічала. Можу ще сказати, що влітку 1942 р. Сілік спільно з іншими 

поліцейськими приїхав у с. Кортеліси, зібрали 20 чол. єврейського 

населення і розстріляли» [4, арк. 16]. За вказівкою старости сільської 

управи Андріяна Поліводи і секретаря Сахарчука Івана, у кортеліських 

євреїв було відібрано кілька десятків голів рогатої худоби, яку потім 

відправили в Ратне [6, арк. 157]. 

12 липня 1942 р. окупанти провели першу облаву на євреїв у 

Кортелісах. Нацистам вдалося схопити близько тридцяти чоловік, у 

тому числі й сім’ю найбагатшого єврея Грінгартера Біюміна. Сам глава 

сім’ї, якому вдалося втекти, побачивши, що дружина і діти потрапили в 

руки катів, добровільно пішов до них. Німці вивезли арештованих на 

околицю хутора Броди, який знаходився недалеко від села, і там 

розстріляли. Як згадує жителька села Млинове Корнелюк Єлизавета 

Василівна під час розправи кулі летіли навіть на хутір і одна куля 

пробила їй внизу латушку. Молода дівчина-єврейка на ім’я Марія 

кинулася втікати від ями, але її застрілили. Біюмін попросив дозволу 

покласти своїх рідних і близьких у могилу, помолився і теж був убитий 

[11]. 

Незабаром після цього, за прикрим збігом обставин, сталася ще 

одна трагедія. На хуторі Довга Нива два молодих євреї-столяри робили 

селянам вікна. Тут їх зустрів партизан-оточенець, який раніше служив у 

Червоній Армії. Він хотів забрати у євреїв одяг, але ті вчинили опір і 

поранили його пострілом у груди із його ж гвинтівки. Налякані 

власним вчинком, євреї пішли в село Мокрани, де стояв ворожий 

гарнізон і розповіли німцям про сутичку. Гітлерівці відразу ж приїхали 

на хутір Довга Нива, розшукали важкопораненого партизана, якого вже 

встигли заховати місцеві жителі, і після допиту застрілили. Потім німці 

разом з поліцаями приїхали в Кортеліси і почали скликати євреїв, 

обіцяли їм помилування та агітували переселятися в Ратне. Так вони 

зібрали кілька десятків чоловік, яких вивезли у Мокрани і там 

розстріляли. Вбили і тих двох хлопців, які поранили партизана [12]. 

Радянські партизани дуже жорстоко помстилися за смерть свого 

товариша. За свідченням жителя с. Млинове Йосипа Ліхвана через три 

дні вони до нього прийшли, щоб забрати патрони. Після цього пішли в 
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Кортеліси і прямо на вулицях почали вбивати євреїв, які саме 

поверталися з богослужіння. Жителька Кортеліс Горнік Юлія 

Трохимівна згадувала, що в сусідній єврейській сім’ї була дуже гарна і 

весела трирічна дівчинка Заречка. Вона часто гралась з українськими 

дітьми і її всі дуже любили. Батьки дівчинки, передчуваючи неминучу 

загибель, просили сусідів забрати її в свою сім’ю, але ті побоялися це 

зробити. Від німців єврейській сім’ї вдалося врятуватись. Від 

партизанів порятунку не було. Вони перебили всю сім’ю, вбили і цю 

маленьку дівчинку [13]. За свідченням Якушика Петра Трохимовича 

партизани вийшли цепом із лісу, коли він з іншими хлопцями гнав 

худобу. Запитали, чи не бачили вони жидів. Пастух Потап сказав, що є 

серед них один жид ― хлопець дванадцяти років. Партизани 

перевірили чи він дійсно обрізаний і після цього застрілили [18]. Лише 

один із партизанів ― Санько Степан Панасович визнав, що партизани 

оточили біля озера 15 чоловіків-євреїв та одну жінку і всіх їх побили. 

Але більшість очевидців трагедії стверджує, що партизани перебили 

понад сто євреїв, переважно жінок і дітей. Тіла більшості загиблих були 

звезені на околицю села Млинове і поховані поряд із тими, кого 

розстріляли німці [19]. Ці трагічні події відбулися наприкінці липня ― 

на початку серпня 1942 р., коли партизанський загін ім. Ворошилова 

під командуванням Бориса Михайловського вже вирушив у пінські 

ліси. Біля Кортеліс залишилася лише невелика група партизанів 

чисельністю до сорока чоловік, у якій командування на деякий час 

захопили бандити на чолі із старшиною Борисом із сусіднього 

білоруського села Борисівка. Вони грабували місцеве населення і через 

випадкову сутичку вбили багатьох кортеліських євреїв. За свідченням 

партизанського комісара Андрія Ліхвана, він разом з Іваном Курським, 

після повернення із кобринських лісів, вбили старшину Бориса та ще 

трьох найбільш активних бандитів і відновили в загоні дисципліну [11]. 

Майно і худобу розстріляних збирали по селу секретар сільської 

управи та поліцейські районної поліції, а потім відправляли в Ратне [6, 

арк. 90]. Із двох сотень кортеліських євреїв лише одна сім’я ― Бліт 

Лейба з жінкою та двома синами зуміли заховатися в непрохідних 

хащах у лісі. Свідчення Горнік Ю.Т.: «Після того, як розстріляли село, 

ми жили на хуторі Порохно. Одного разу до нас прийшов дуже 

страшний чоловік, котрого було важко впізнати, зарослий, і одежа на 

ньому геть обдерта. Руки обпечені, тому що цілу зиму він із синами 

грілися біля багаття. Чоловік попросив їсти. Мати поставила йому на 
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стіл миску з супом і поклала скибку хліба. Суп він з’їв, а хліб, сказав, 

занесе синам. Мати дала йому ще хліба, і він пішов» [20]. Через 

декілька місяців партизани прийняли Лейбу у свій загін. А після 

закінчення війни він виїхав із сім’єю в Канаду. Ще багато років Бліт 

Лейба писав листи і висилав посилки тим людям, які йому допомагали 

[13]. 

Як згадує Бенціон Каменецький, 26 серпня 1942 р. настало 

остаточне вирішення «єврейського питання» в Ратному. Німці наказали 

всім євреям прийти на ринкову площу і почали зганяти їх туди разом із 

поліцією. Хоча окупанти проводили обшуки у будинках, близько 500 

людей змогли заховатися або втекти з містечка. Всіх інших під 

охороною повели до села Прохід, де на піщаній горі вже були викопані 

великі ями. Людей примушували роздягатися, підводили до ям і 

розстрілювали. Ця смертоносна операція тривала три дні і поклала край 

існуванню єврейської общини в Ратному [14]. 

Свідчення колишнього поліцейського Андрія Кошелюка: «Влітку 

1942 року, коли я служив у поліції в містечку Ратне, рано-вранці нас 

підняли по тривозі. Коли ми вийшли із казарми на вулицю, то 

побачили, що в Ратне знаходиться близько 50 автомашин німецьких 

солдатів. Комендант поліції Логвинський дав розпорядження 

поліцейським розбитися по дві людини і кожній парі поліцейських був 

приданий один німецький солдат. Такі трійки зразу ж були направлені 

на околиці Ратне і зранку все містечко було оточене поліцією і 

німцями» [1, с. 72]. 

Всіх затриманих конвоювали в центр Ратного і помістили їх на 

відкритій місцевості, яка була огороджена. Там вже було багато 

затриманих іншими поліцейськими. У другій половині дня євреїв стали 

відвозити на розстріл під село Прохід, на прохідську гору. Відвозили їх 

на автомашині групами приблизно по 30 чоловік, на машині 

затриманих охороняли по чотири поліцейських. «На першій машині 

охороняли затриманих я і ще три поліцейських. Ми підвезли 

затриманих до прохідської гори, яка знаходилась від Ратного 

приблизно за три кілометри, після чого автомашина пішла в Ратне за 

черговою групою затриманих, а ми від конвоювали вказану групу 

затриманих різного віку на вершину гори, де була приготована велика 

яма, приблизно 15 метрів довжиною, два метри ширини і один метр 

глибини. Німці, які знаходились біля ями, запропонували затриманим 

роздягтися наголо, що останніми і було виконано. Потім німці 
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підводили затриманих по 5 чоловік до ями, пропонували лягати 

обличчям вниз і розстрілювали одиночними пострілами із автоматів. Я 

з іншими поліцейськими стояли в оцепленні навколо місця, де 

відбувався розстріл, щоб протидіяти втечі затриманих» [1, арк. 75-77]. 

Свідками масових розстрілів були також окремі жителі Ратного 

та навколишніх сіл. Згадує Іван Антонюк, житель села Прохід: «У кінці 

літа і восени 1942 р. в містечку Ратне поліція і німці проводили 

масовий розстріл євреїв, у тому числі жінок, стариків і дітей. 

Розстрілювали їх на Прохідській горі, розташованій за три кілометри на 

північ від Ратне і за 700-800 метрів від мого будинку. Розстріл 

радянських людей на прохідській горі здійснювався в той час 

неодноразово. Я зі своєї садиби спостерігав, як поліцейські і німці 

привозили на автомашинах євреїв обох статей, різного віку, 

конвоювали їх пішим порядком і масово розстрілювали [2, арк. 98]. 

Олександр Хартонюк розповів, що одного дня побачив, як до 

прохідської гори під’їхало кілька автомашин, в яких привезли євреїв. 

Тоді ж до його будинку підійшов поліцейський і наказав із лопатою йти 

до прохідської гори. Коли прийшов, то там вже відбувався розстріл 

єврейського населення. Знаходячись на відстані до 50 метрів від місця 

розстрілу побачив, як до ями розміром 6 метрів довжини і 1,5 метра 

ширини підходили по двоє євреїв, роздягнутих до гола. Вони 

зупинялися біля ями і німець розстрілював їх із автомата в потилицю. 

Після пострілів євреї падали в яму. Місце розстрілу знаходилось під 

охороною поліцейських, які стояли на відстані до 50 метрів від ями. 

Того разу було розстріляно від 40 до 50 євреїв [2, арк. 108]. Житель 

с. Прохід Ятчук Іван Онуфрійович повідомив, що бачив велику колону 

євреїв, яку вели на розстріл. На чолі її був високий бородатий чоловік 

― один із ратнівських рабинів [8, с. 39]. Розстріли на прохідській горі 

здійснювалися командою поліції безпеки та СД, за допомогою 

німецької жандармерії та місцевої допоміжної поліції [7, с. 16]. 

Пізніше окупанти ще протягом кількох місяців проводили 

обшуки і облави, щоб спіймати тих, хто заховався. За різними даними 

на прохідській горі німці та поліція розстріляли від півтори до трьох 

тисяч євреїв. Перший пам’ятник на місці трагедії був встановлений ще 

у 1989 р. Згодом, на його місці у 1995 р. спорудили новий. На ньому 

напис українською та івритом: «Тут поховані понад 2500 євреїв 

смт. Ратно та навколишніх сіл, розстріляних німецько-фашистськими 

загарбниками 26 серпня 1942 року. Вічна пам’ять загиблим» [8, с. 42]. 
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У 2014 р. місце масового поховання перетворено на меморіальний 

комплекс за проектом українського архітектора зі Львова Тараса Савки. 

Архітектурні елементи охоплюють чотири масові поховання. Сіро-

блакитні призми, поверхні яких мають площу від 220 кв. м до понад 

1000 кв. м, оберігають спокій замордованих тут людей. Грані цих призм 

у найвищому місці підносяться на метр у висоту, поступово 

зменшуючись разом з нахилом лісового ґрунту. Доріжка, що 

переривається та перехрещується, несподівано губиться. Незважаючи 

на це, стежка прокладає взаємозв’язок з походженням тих, хто тут 

спочиває ― іудаїзмом, який представлений в самому центрі меморіалу 

у вигляді зірки Давида, вбудованій у фундамент. Зірка Давида 

розміщена у підніжжя куба заввишки три метри, на якому вигравіювана 

менора. Збоку – місце для сидіння. 

Розстріли євреїв здійснювалися також і в самому містечку Ратне. 

Згадує Семен Лучинський: «В період німецької окупації, приблизно з 

половини літа 1942 року, а також і в 1943 році ратнівська районна 

поліція дійсно проводила розстріли в Ратне. Про це мені добре відомо, 

тому, що я особисто неодноразово бачив, як німецькі поліцейські із 

районної поліції, конвоювали по вулиці Заболоттівській, де я 

проживаю, по кілька чоловік радянських громадян на розстріл. 

Німецькі поліцейські розстрілювали радянських громадян, зазвичай, на 

околиці містечка Ратне, в кінці Заболоттівської вулиці, біля кладовища 

[3, арк. 276]. 

Це свідчення підтверджують також ратнівчани Микита Цибан та 

Андрій Кульчицький. Про один із таких розстрілів розповів під час 

допиту Андрій Кошелюк: «Приблизно через місяць після розстрілу на 

Прохідській горі, комендант Логвинський  наказав мені та іншим 

поліцейським відконвоювати радянських громадян, які утримувались у 

камері затриманих ратнівської поліції до кладовища. Всього 

затриманих було приблизно 20 чоловік, а можливо й більше… 

Комендант поліції Логвинський, який там знаходився, та один німець, 

дали розпорядження затриманим роздягнутися наголо і коли останні, в 

тому числі і жінки різного віку розділись, комендант поліції 

Логвинський підводив їх до ями, наказував лягати вниз лицем і 

розстрілював із автомата одиночними пострілами. Інші поліцейські 

стояли в оточені, щоб попередити втечу затриманих. Приблизно через 

тиждень-два після цього розстрілу, я в одному з будинків містечка 

Ратне, під підлогою, виявив до шести жінок, які ховалися від поліції. Я 
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їх вивів із будинку у двір і покликав чотирьох поліцейських, присланих 

із Мацієвського (Луківського) шуцбатальйону. Ці поліцейські повели 

вказаних жінок в сторону Заболоттівської вулиці на розстріл» [1, арк. 

79-81]. 

Кошелюк також розповів про облаву на циган: «Влітку 1942 р., я 

в складі групи поліцейських у кількості приблизно 20 чоловік і 

підрозділом німецьких солдатів, приблизно 50 чоловік, виїжджали в 

денний час на прочісування лісу під с. Гірницькі Сільця. Групу 

поліцейських очолював комендант ратнівської поліції Логвинський. 

Приблизно за кілометр від села в лісі зустріли групу циган біля 

двадцяти чоловік різного віку. Ми їх затримали і з підводами доставили 

в містечко Ратне. Там ці цигани були розстріляні» [1, арк. 50]. 

Свідком цих трагічних подій була Христя Кульбачинська, яка 

народилася в Кортелісах, але проживала в Ратному. «Євреїв 

поліцейські ловили в містечку Ратне влітку і восени і розстрілювали їх 

на прохідській горі, а також біля кладовища. Я в цей час проживала на 

Заболоттівській вулиці, біля кладовища, і неодноразово бачила, як 

євреїв групами від двох-трьох до 50 чоловік в різний час доби 

проводили біля мого будинку і розстрілювали біля кладовища... Влітку 

1942 р., поліцейські також двічі розстрілювали циган. Всього циган 

було розстріляно до ста чоловік, в тому числі стариків, жінок і дітей» 

[2, арк. 142-145]. 

За даними обліку, який проводила Ратнівська районна управа 

наприкінці 1941 р., у містечку Ратне налічувалося 2200 євреїв і майже 

всі вони загинули. У довідці, яку видав виконком Ратнівської селищної 

ради управлінню КДБ у 1959 р. вказано, що в Ратному під час 

німецької окупації було вбито німцями і поліцаями мирного населення 

2500 чоловік, в тому числі жінок, стариків і дітей. Посімейних списків 

жителів м. Ратне з часу німецької окупації не збереглося [2, арк. 140]. 

Згідно спогадів очевидців поблизу Проходу і в Ратному загинули 

євреї з сіл Видраниця [17, с. 203], Жиричі [17, с. 213-214], Прохід [17, 

с. 236-237]. Були ті, що загинули не від руки окупаційної влади, а від 

руки кримінальних злочинців. Так, з Видраниці в ратнівському гетто 

загинула лише частина євреїв. Декого з представників громади вбив 

бандит Михальчук І., дехто приєднався до радянських партизанів [17, с. 

203]. Із с. Жиричі у 1942 р. в Ратному загинуло 5 сімей євреїв-ковалів і 

торговців [17, с. 213-214]. Згідно свідчень, того ж 1942 р. у Ратному 

була страчена родина Нухема Шефтеля із Прохода, яка займалась 
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сепарацією молока і вичісуванням вовни [17, с. 236-237]. За іншими 

даними ця сім’я у кількості 9 осіб до зими переховувалась в урочищі 

Фенське поблизу Турського каналу, де знаходились прохідські 

сінокоси. Коли настали заморозки, вони приходили ночували до 

с. Прохід в будинок Онуфрія Ятчука. Однак родину спіймали і після 

катувань, під час яких німці хотіли з’ясувати де заховане золото, сім’я 

загинула. Вдалось врятуватись лише дочці Нухема Шефтеля ― 

Магульчі. Після війни вона ще деякий час працювала у Ратному, а 

згодом виїхала [8, с. 40]. Із с. Річиця у Ратному загинуло також 5 сімей 

євреїв [17, с. 239]. 

У 1942 р. місцем масових страт стало с. Тур, де проживало 7 

єврейських родин. Влітку до села були звезені і розстріляні жителі 

колишньої Заболоттівської гміни [17, с. 246]. Відомо, що тут були 

страчені євреї Заболоття (близько 90 осіб) [17, с. 198] і Гути [17, с. 210]. 

На місці розстрілу у 1980 р. був відкритий пам’ятник із написом 

українською мовою, що тут похований 101 радянський громадянин 

єврейської національності, розстріляний 9 січня 1943 р. [8, с. 40]. Сотні 

євреїв було зібрано у гетто в Заболотті, що розташовувалось поблизу 

лісопильного заводу. Чоловіків використовували на будівництві 

будинку для жандармського поста та інших роботах [5, с. 204]. Узимку 

1943 р. їх під вартою привезли у с. Тур, змусили викопати велику яму, 

забрали одяг, цінні речі і після цього розстріляли [5, с. 378]. 

Багатьох євреїв, цілі їх сім’ї, рятували українські родини. Сім’ю 

коваля Герцеля Каменецького із с. Гірники у страшні часи 

нацистського погрому сховала сім’я Вакули і Ганни Матвіюків із села 

Броди. Півроку жила сім’я Каменецьких у відгородженому снопами 

закутку в хліві і врятувалася від розстрілу. Вижила також сім’я 

Штейнгартенів, які переховувалися у приміщенні лісництва у 

Смольній. Протягом тривалого часу тримав у своїй клуні єврейські 

сім’ї житель Ратного Михайло Хабовець. Тоді багато українців 

рятували від оскаженілих нацистів єврейських дітей, жінок, стариків, 

ризикуючи власним життям. У ті жорстокі часи на Ратнівщині від 

смерті врятувалося десь біля 30 єврейських сімей, які переховувалися в 

лісах, деякі в партизанських загонах. За свідченням Бенціона 

Каменецького у 1944 р. в Ратне повернулося тільки 14 євреїв, але й 

вони всі через деякий час покинули містечко [5, c. 70]. 

Однією з найбільших у Ратнівському районі була єврейська 

громада в с. Самари. До початку війни тут проживало близько 20 
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єврейських сімей, в яких налічувалося 80-100 осіб. У більшості сімей 

було по 5-6 дітей. За розповідями старожилів, євреї жили у мирі і 

злагоді з місцевим населенням. Вони утримували господарства, мали 

магазини, займалися шиттям і торгівлею. Єврейські діти залюбки 

гралися з українськими дітлахами. З приходом у село німців почалися 

гоніння на євреїв. Місцеві українці, як могли, намагалися їм 

допомагати. Але все закінчилося трагічного 31 жовтня 1942 р. Німці і 

поліція оточили село і зігнали всіх євреїв до великої ями на березі 

озера. Вісім десятків людей були безжально знищені нацистами. Крім 

самарівців серед них були і окремі втікачі з Дивина і Кортеліс. Разом із 

євреями були розстріляні також 6 членів української сім’ї Шинкаруків 

за те, що дали прихисток єврейській дівчині. У Самарах пережити 

німецьку окупацію вдалося лише двом молодим хлопцям-євреям, які 

пішли в партизани [10, с. 3]. 

Розстріли євреїв нацистами були також у селах Щедрогір, 

Заброди та деяких інших. Водночас у тих селах, де розстрілів не було, 

євреїв вивозили у міста. Так замшанівських євреїв відправили у Ковель, 

річицьких ― у Ратне, залухівських ― у Камінь-Каширський і там їх 

потім знищили [13]. 

Під час війни до складу Ратнівського району входили такі села 

Камінь-Каширщини, як Бузаки, Видричі, Черче і Хотешово. Саме в 

Хотешово відбувся один із найбільш масових розстрілів євреїв у 

нашому краї. Участь у знищенні місцевих євреїв брав поліцейський 

Андрій Кошелюк, який у 1960 р. був засуджений ратнівським районним 

судом до смертної кари [13]. На допиті 28.08.1958 р. він розповів: 

«Восени 1942 року, я з групою поліцейських у кількості приблизно 20 

чоловік, прибули в село Хотешово. Нашою групою керував колишній 

комендант хотешівської поліції Маковецький Петро і його заступник 

Дейнека Лук’ян. Приблизно в середині дня наша група прибула до 

складу, де знаходились затримані євреї. Маковецький Петро сказав, що 

за наказом німецької районної влади цих радянських громадян 

потрібно розстріляти. При цьому із всіх поліцейських Маковецький 

Петро виділив групу 6-7 чоловік… і наказав, щоб хто-небуть із нас 

взявся розстрілювати затриманих євреїв. Але, оскільки ніхто із 

виділених поліцейських не виявив бажання розстрілювати людей, тоді 

Маковецький сказав, щоб ми потягнули жереб, хто повинен 

розстрілювати вказаних радянських громадян… В результаті 

жеребкування моя рука виявилась останньою на верху палки і 
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Маковецький доручив мені розстрілювати радянських громадян. Ці 

люди, в кількості 10-15 чоловік знаходились в складі. Їх під охороною 

завели на територію цегельного заводу… [1, арк. 25-26]. 

Ще біля складу Маковецький дав мені російський автомат з 

круглим диском, з якого я мав розстрілювати радянських громадян. 

Цих громадян привели до ями і наказали лягти обличчям донизу. Потім 

Дейнека і Маковецький наказали мені, а також поліцейським Геналюку 

Павлу і поліцейському на ім’я Пилип (обидва пізніше вбиті) швидше 

розстрілювати євреїв, які лежали біля ями. Я став стріляти із автомата 

одиночними пострілами в людей, які лежали, цілячись в запотиличну 

частину голови, і таким чином я розстріляв 4-5 чоловік. Радянські 

громадяни, яких ми розстрілювали, на землі лежали мовчки. Геналюк 

Павло і Пилип стріляли із пістолетів» [1, арк. 26]. 

Свідками жорстокої розправи були жителі села Хотешово. Семен 

Коваль згадував, що восени 1942 р. поліцією були зігнані євреї, в тому 

числі жінки, старики і діти в приміщення колишнього колгоспного 

складу. Приблизно в дві години дня цих громадян поліція і німці 

відконвоювали із складу на територію цегельного заводу села 

Хотешово, який знаходився від складу приблизно за 100 метрів. Коваль 

в цей час знаходився поблизу від своєї садиби приблизно за 150 метрів 

від заводу і спостерігав, як конвоювали до цегельного заводу 

радянських громадян. На території цегельного заводу було багато ям, 

які утворювалися у зв’язку із копанням глини для виробництва цегли. 

Недалеко від однієї з ям, приблизно за 15 метрів, поліцейські і німці 

запропонували євреям роздягнутися до гола. Коли євреї розділися, їх 

стали групами по кілька чоловік підганяти до ями і розстрілювати. 

Поліцейський Кошелюк із села Річиця розстрілював людей із автомата. 

Крім того, по радянських громадянах стріляли ще німці. Всього було 

розстріляно Кошелюком і німцями до 40 євреїв, які в той день були 

закопані в одній ямі. Під час розстрілу в оцепленні стояли інші 

поліцейські і німці» [2, арк.177-179]. 

Після завершення масових розстрілів німці та поліція 

продовжували полювання на окремих євреїв, які намагалися 

заховатися. Восени 1942 р. комендант хотешівської поліції Петро 

Маковецький дав розпорядження поліцейським їхати на прочісування 

сірченського лісу, який знаходився за хутором Краснилівка 

Хотешівської сільради. На цьому хуторі група поліцейських, у 

кількості не менше десяти чоловік, мобілізувала підводи і поїхала у 
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вказаний ліс разом із кількома місцевими жителями. Свідчення Андрія 

Кошелюка: «Приблизно в кількох кілометрах від хутора Краснилівка в 

лісі ми побачили дим від вогнищ. Повинен сказати, що ще перед 

виїздом на прочісування лісу, комендант хотешівської поліції 

Маковецький попередив усіх поліцейських, щоб ми сильно озброїлись, 

бо в лісі може бути виявлена стоянка радянських партизанів разом з 

єврейськими сім’ями і що партизани можуть вчинити збройний опір [1, 

арк. 106]. У зв’язку з цими обставинами наша група захопила з собою 

ручний кулемет іноземної марки, гвинтівки і гранати… Після 

припинення стрільби, яка тривала кілька хвилин, ми пішли до костра, 

біля якого знаходилися дві жінки і один чоловік. Це були євреї, але 

якого віку зараз не пам’ятаю. Потім до нас із різних сторін почали 

підводити інших радянських громадян обох статей і різного віку. Всіх 

було зібрано більше десяти чоловік і там розстріляно поліцейськими. 

Після розстрілу ми поїхали в село Хотешово і, хто закопував трупи 

розстріляних мені не відомо» [1, арк.107-109]. 

Більшість ратнівських поліцейських весною 1943 р. перейшли в 

УПА. Те, що вони раніше будучи на службі в окупантів, брали участь у 

розправах над євреями, комуністична влада активно використовувала у 

своїй пропаганді проти українських націоналістів. Хоча ставлення ОУН 

та УПА до євреїв було в цілому нейтральним, а в окремих випадках 

повстанці надавали євреям допомогу. За істориком Шанковським Л., 

поблизу Ратного УПА був створений спеціальний табір для євреїв. Такі 

лісові табори перебували під охороною повстанців і деякі з них не були 

знищені німцями та функціонували аж до приходу Червоної армії. 

Їхнім організатором став шеф господарського сектору УПА-«Північ», 

відомий волинський кооператор Василь Мороз (псевдо «Зубатий»). У 

них для потреб УПА, єврейські кравці й кравчині, шевці готували 

білизну, одяг та взуття. Про такий табір коротко згадується і в 

енциклопедії єврейських громад Польщі. Він складався із 30 сімей, 

декому з яких вдалось роздобути зброю. У подальші три місяці 

фактично всі вони загинули. На жаль поки що невідомо час і місце 

розміщення згаданого табору [8, с. 42-43]. 

Внаслідок масових розстрілів у період німецької окупації було 

знищене майже все єврейське населення Ратнівщини. Вижити 

пощастило лише кільком десяткам людей, які потім виїхали з нашого 

краю. Як сказав директор всеукраїнської організації «Український 

центр вивчення історії Голокосту» Анатолій Подольський під час 



283 
 

відкриття Меморіалу жертвам Голокосту у роки Другої світової війни в 

с. Самари 20 грудня 2015 р.: «Цих людей немає, тож нам залишається 

тільки пам’ятати. Якщо ми забуваємо, ми приречені на повторення 

лиха. І сьогодні ми маємо витримати усі виклики, які кидає доля нашій 

державі. Напередодні Другої світової війни 2,5 мільйона євреїв вважали 

Батьківщиною українські землі. Гітлер і Сталін зробили так, що 

сьогодні у нас є тільки один виклик ― зберегти пам'ять про цих людей» 

[10, с. 3]. 

Література та джерела 
1. Архів Управління Служби Безпеки України (далі УСБУ) у Волинській 

обл. Ф. П. Спр. 6357. Кошелюка А.Я. і Корнелюка Я.Х. Т. 1. 307 арк. 

2. Архів УСБУ у Волинській обл. Ф. П. Спр. 6357. Кошелюка А.Я. і 

Корнелюка Я.Х. Т. 2. 298 арк. 

3. Архів УСБУ у Волинській обл. Ф. П. Спр. 6357. Кошелюка А.Я. і 

Корнелюка Я.Х. Т. 5. 289 арк. 

4. Архів УСБУ у Волинській обл. Ф. П. Спр. 12199. Сіліка І.А. 40 арк. 

5. Денисюк В.Т., Денисюк І.О. Ратнівська земля. Луцьк : Надстир’я, 2003. 

452 с. 

6. Державний архів Волинської обл. Ф. Р-164. Спр. 485 Сахарчука І.А. 303 

арк. 

7. Дуда Т.А. Історія життя і загибелі єврейського населення на Ратнівщині в 

роки другої світової війни. Український центр вивчення Голокосту. 50 с. 

8. Зек Б. Трагедія євреїв на Ратнівщині у 1941-1943 рр. Минуле і сучасне 

Волині і Полісся. З історії національних меншин на Волині : наук. зб. Вип. 

49. (20-21 серпня 2013; смт. Маневичі) / упоряд. А. Силюк. Луцьк, 2014. С. 

39-44. 

9. Лесіцька К. Поклик рідної землі. Історія села Броди. Вид. 2-ге, доповн. 

Луцьк : ПВД «Твердиня», 2012. 280 с. 

10. Лях М. Меморіал жертвам Голокосту відкрили в Самарах. Ратнівщина. 

2015. № 102. 

11. Михалевич М. Початок Кортеліської трагедії. Ратнівщина. 2016. 12 липня. 

С. 3. 

12. Михалевич М. Голокост євреїв на Ратнівщині. Ратнівщина. 2018. 27 січня. 

С. 3. 

13. Михалевич М. Голокост євреїв на Ратнівщині. Ратнівщина. 2018. 30 січня. 

С. 3. 

14. Мороз Д. Історія єврейської общини в Ратному. 2009. 17 лютого - 21 

лютого. 

15. Мороз Д. Біля Прохода буде меморіал жертвам Голокосту. Ратнівщина. 

2012. 4 липня. С. 2. 



284 
 

16. Подольський А. Уроки минулого: Історія Голокосту в Україні / Навч. 
посібник. Київ : ТОВ «Спринт-Сервіс», 2016. 104 с. 

17. Пущук І. Трагедія українсько-польського протистояння на Волині 1938-

1944 років. Камінь-Каширський, Любешівський, Ратнівський і 

Старовижівський райони. Луцьк : ПВД «Твердиня», 2011. 336 с. 

18. Спогади Якушика П.Т., жителя с. Кортеліси. Фонди Кортеляського 
історичного музею (далі КІМ). 

19. Спогади Корнелюка М. М., жителя с. Кортеліси. Фонди КІМ. 

20. Хомук Г. Маловідомі сторінки сільської трагедії. Ратнівщина. 2002. 17 

вересня. С. 3. 

21. ШОА в Україні: історія, свідчення, увічнення. За редакцією Рея Брандона 

та Венді Лауер. Пер. З англ. Н. Комарової. Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2015. 520 

с. 

― о ― 

 

УДК 908 

КОВАЛЬ Г.П.  

(с. Новосафроновка, Николаевский р-он, Николаевская обл.) 

 

ОДЕССА БЕЗ ЕВРЕЕВ: ЗАПУСК МЕХАНИЗМА 

УНИЧТОЖЕНИЯ ЕВРЕЕВ ОДЕССЫ И ЧАСТИ ТРАНСИСТРИИ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ЖИЗНИ ОДЕССЫ БЕЗ ЕВРЕЕВ НА 

СТРАНИЦАХ ОДЕССКИХ ГАЗЕТ ПЕРИОДА ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 

Анотація: В статті розповідається про запуск механізму 

знищення євреїв Одеси та Трансністрії. Подано накази румунської 

окупаційної влади щодо євреїв. Наведено матеріали статей про стан 

єврейського народу в СРСР, рівень його освіченості. Вказано кількість 

єврейського населення міст України. Показано «переваги» життя в 

Одесі без євреїв. Детально наведено текст антиєврейських наказів, 

інструкцій, повідомлень. Підкреслено антиєврейську політику 

румунських властей. 

Ключові слова: Голокост, євреї, Одеса, румунська окупація, 

Трансністрія, одеські газети, гетто, покарання, виселення, знищення. 

Изложение основного материала. По истории Холокоста 

написано целые библиотеки книг, статей, произведены сотни тысяч 

исследований, сняты фильмы, проводятся конференции, семинары, 

работают целые институты, многие организации, созданы десятки, 
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сотни музеев в Израиле, во многих странах Европы, Северной 

Америки. Эта тема неисчерпаема, невозможно исследовать, измерить 

все жертвы, горе, ужасы Холокоста ― планомерного уничтожения 

евреев в Европе во время Второй мировой войны нацистской 

Германией и ее союзниками. Приведем только несколько знаковых 

книг по истории Холокоста [1; 2; 18; 21]. 

Данное исследование написано в продолжение изучения автором, 

а некоторых статей с соавтором ― Коваль Алексеем Геннадиевичем, 

истории Холокоста на территории бывших еврейских земледельческих 

колоний [5; 6], Одессы [7], Богдановки [15], других мест Юга Украины 

[16], евреях, Героях Советского Союза и военачальниках из 

Николаевщины [9]. Также автором написаны книги об освещении 

жизни евреев на страницах украинских газет периода оккупации 

Украины нацистской Германией и ее союзниками [10; 13; 14], а также 

другие книги, в которых раскрыты разные некоторые моменты истории 

различных периодов жизни еврейского народа [4; 8; 11; 12]. 

Для понимания запуска механизма выселения, уничтожения 

евреев и мыслей, планов, описаний жизни Одессы без евреев 

рассмотрим несколько материалов, статей из трех одесских газет. Все 

три газеты выходили в Одессе на русском языке. «Молва» ― 

ежедневная информационная газета, выходила в 1942-1944 гг. 

Ответственный редактор: К. Балас. Объем газеты от 2 до 14 страниц. 

«Одесская Газета» ― газета Одесского муниципалитета, выходила в 

1941-1944  гг. Выходила трижды на неделю, впоследствии ― 

ежедневно. Редакторы: М. Бялковский (фамилия часто встречается в 

другом написании, например, Бяликовский), С.Д. Думитрашку 

(последовательно). Объем газеты от 2 до 8 страниц. «Одесса» ― 

ежедневная информационная газета выходила в 1942-1943 гг. Директор 

издательства: Георгий Пислару; ответственный редактор: С. Урбану; 

редактор: Георгий Ион Попеску. Объем газеты от 4 до 6 страниц [29]. 

Вначале приведем две антиеврейские статьи в «Одесской газете», 

в которых ярко, доступно, со страшной ненавистью сказано о евреях. 

Статью «Ложь о равноправии» напечатано 19 декабря 1941 года. В ней 

«проанализировано» положение евреев в СРСР: 

«Взволнованно и страстно призывали представители еврейства к 

«священной борьбе с фашизмом» на грандиозном митинге в Москве. 
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Еврейские ораторы не скупились на похвалы СССР, где 

«еврейский народ, впервые за тысячелетия, почувствовал себя родным 

среди родных, равным среди равных». 

Наглая ложь о «равноправии» евреев в СССР, конечно, вряд-ли 

кого-нибудь может сейчас обмануть. Однако, к сожалению, немногие 

из русских знают подлинный размах не равноправия, а засилия 

еврейства в СССР. 

Приведем несколько цифр из официального сборника 

«Национальная политика ВКП(б) в цифрах» изданного в Москве 

Коммунистической Академией в 1930 году. 

Этот толстый том статистических таблиц есть на самом деле 

ничто иное, как торжествующий гимн еврейских националистов, 

празднующих свою победу над поверженным в прах русским народом. 

По официальным советским данным, десять лет тому назад в 

СССР было всего два с половиной миллиона евреев или 1,7 проц. 

населения. 

Великороссов было тогда 77 миллионов, украинцев ― 31 

миллион, белоруссов ― 4,7 миллиона.  

«Ликвидация национального неравенства», как заявляют в этом 

сборнике «победители» Димаиштейн, Смулевич, Житомирский и 

Левин, привела к тому, что уже 10 лет тому назад великороссы 

ежегодно вымирали в количестве 21 на 1000, украинцы ― 22 на 1000 и 

белоруссы ― 27 на 1000. 

В то же время условия жизни еврейского населения так резко 

улучшились, что смертность среди евреев не уклонно сокращалась и 

дошла до нигде не виданной, «рекордной» цифры: 9 человек на 1000 в 

городах и 8 на 1000 в сельских местностях. 

Таково было «равноправие смертности»: от 21 до 27 у трех 

основных народностей СССР и 8-9 у евреев. 

Одной этой таблицы сравнительной смертности по 

национальностям достаточно для характеристики еврейского 

«равноправия» в СССР. 

Следует кстати отметить, что таблица составлена до 

насильственной коллективизации и усиленного строительства 

Сталиным каторжных концлагерей. 

Как известно, русский народ заплатил многими миллионами 

жизней за каждое из этих достижений «отца и учителя человечества». 
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Подлинная глубина еврейского засилья в СССР видна также из 

таблиц цитируемого сборника, посвященных национальному составу 

учащихся в высших советских школах. Вот где одни процент 

еврейского населения страны показал, как «равноправно» он устроился 

в раю трудящихся. 

Во всех ВУЗах СССР было 95 тысяч русских студентов, 16 тысяч 

украинцев и 4 тысячи белоруссов. Короче говоря, 115 тысяч почти на 

115 миллионов. Если бы евреи действительно были «равноправны», то 

студентов евреев было бы около 2500, но, в действительности, только 

тех студентов, которые сами официально пожелали числиться евреями, 

оказалось 23405 (т. е. почти в 10 раз больше!). 

Много лет прошло со времени опубликования этих признаний 

еврейских достижений. Все приведенные цифры давно устарели: 

сейчас Диманштейны превратились в Дмитриевых, Смулевичи в 

Смирновых, еврейство научилось гримироваться и уже не издает таких 

откровенных сборников, но, конечно, прочно сидит на самом верху 

советской социальной лестницы, глубоко въелось в партийный и 

административный советский аппарат, научилось даже «сидеть на 

земле», т. е. эксплуатировать несчастных колхозников. 

За долгие десять последних лет давно закончили свое 

образование сотни тысяч представителей еврейской молодежи, которые 

сейчас и организуют борьбу за сохранение своих особых прав и 

исключительных привилегий. 

Отдадим должное: еврейские ораторы не даром лезли из кожи 

вон на московском митинге. Действительно, нет в мире страны, где бы 

еврейством были одержаны такие оглушительные победы, как в СССР» 

[19]. 

В той же газете 6 октября 1942 года было бравурно обещано из 

Берлина что «Еврейский кагал будет уничтожен»: 

«Всемирный еврейский кагал стремился завоевать весь мир, но 

больше всего он распространил свое влияние в Америке, Англии, 

Франции и России. В этих странах биржи, адвокатуры, банки, газеты, 

журналы, аптеки, торговля и промышленность были в руках евреев. В 

России было около 9 миллионов евреев. Больше всего их было в Одессе 

― 140 тысяч. Во многих крупных городах России больше половины 

жителей города были евреями. Так, в Бердичеве их было 78%, в Пинске 

― 74%, в Ровно и Могилев-Подольске ― 72%, в Слуцке ― 71%, в 
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Брест-Литовске ― 64%, в Бобруйске ― 61%, в Умани ― 51%, в Гомеле 

― 56%, в Витебске ― 53% и т. д. 

Влияние евреев в России особенно увеличилось при 

большевиках. Известно, что все командные высоты были заняты 

евреями. Патриотизм им был чужд, т. к. они были всюду, у них не было 

отечества. Поэтому они старались вытравить из слова «европейский» 

буквы О и П и тем превратить его в «еврейский». 

Но им не удалось осуществить заветную мечту. Адольф Гитлер 

решил освободить мир от засилья евреев и объявил еврейству войну не 

на жизнь, а на смерть. Настоящее наступление на восточном фронте 

положит конец большевизму и устранит навсегда стремление 

еврейского кагала создать еврейскую державу и распространить свое 

влияние, на весь мир. Европа будет спасена» [3]. 

Для должного понимания запуска механизма уничтожения евреев 

в Одессе и в части Транснистрии приведены полностью приказы 

разных инстанций, руководителей, начальников румынских 

оккупационных войск в Одессе. 

Генерал, Командующий войсками города Одессы, претор, 

подполковник Никулеску действующий на основании Высочайшего 

Указа № 1798 от 21 июня 1941 г. и ст. 486 Кодекса Военной Юстиции в 

интересах обеспечения общественной безопасности и порядка, 7 ноября 

1941 г. приказал: 

«Ст. 1. Все мужчины еврейского происхождения, в возрасте от 18 

до 50 лет обязаны в течение 48 часов с момента опубликования 

настоящего, приказа, явиться в Городскую тюрьму (Больше-

Фонтанская дорога), имея при себе самое необходимое для 

существования. Их семьи обязаны доставлять им пищу в тюрьму. 

Неподчинившиеся этому приказу: и обнаруженные после истечения 

указанного 48-часового срока, ― будут расстреляны на месте. 

Ст. 2. Все жители гор. Одессы и его предместий обязаны 

сообщить в соответствующие полицейские части о каждом еврее 

вышеуказанной категории, который не выполнил этого приказа. 

Укрывающие, а также лица, которые знают о том и не сообщат, ― 

караются смертной казнью. 

Ст. 3. Установление фактов нарушения настоящего приказа 

поручается офицерам военной и гражданской полиции.  
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Ст. 4. Настоящий приказ публикуется по всей территории города 

и предместий, на улицах, общественных зданиях, вокзалах и в порту и 

входит в силу с момента его опубликования» [23]. 

Приведем Приказ № 2 Командующего войсками г. Одессы: 

«Я, Генерал Николай Гинерару, Командующий войсками 

г. Одессы, на основании Высочайшего декрета № 1798 от 21 июня 

1941 г. и § 486 Кодекса Военно-полевой Юстиции, имея в виду 

обеспечение интересов. Армии, в целях защиты страны, соблюдения 

порядка и государственной безопасности 15 ноября 1941 г. приказал: 

§ 1. Все лица еврейского происхождения, проживающие в городе 

Одессе, обязаны до 12 часов 19 ноября 1941 года заявить о всех, 

имеющихся у них драгоценных предметах, камнях и металлах (платина, 

золото, серебро) ― в любой форме: драгоценности, монеты, бытовые 

предметы и т. д. Евреи, живущие в местностях Одесского, 

Овидиопольского, Очаковского и Березовского уездов, обязаны подать 

заявления в течение 18 часов после публикации этого приказа на 

местах. 

Заявления в двух экземплярах должны быть поданы в городскую 

Полицию (в селах ― через сельскую общину). Один экземпляр 

заявления остается в Полиции, другой ― с визой Городской Полиции 

или сельской общины ― возвращается заявителю. 

§ 2. Виновные в нарушении этого приказа караются смертной 

казнью. 

§ 3. Настоящий приказ публикуется на румынском, немецком и 

русском языках в Одессе, Овидиополе, Очакове и Березовке и входит в 

силу ― в Одессе с 16-го ноября с. г., в местностях Одесского, 

Овидиопольского, Очаковского и Березовского уездов ― с момента его 

опубликования на местах. Установление фактов нарушения этого 

приказа входит в обязанность всех офицеров военной, судебной и 

гражданской полиции, а также всех военнослужащих, имеющих 

официальный мандат и несение полицейской службы. Нарушители 

будут отправлены под конвоем, с протоколом и найденными вещами, в 

распоряжение Военно-полевого Суда при Одесском Военном 

Командовании (Канатная ул., № 27). 

Также под приказом стояла подпись военного прокурора ― 

подполковник Былуца-Думитреску» [25]. 

В «Одесской газете» 20 ноября 1941 г. было напечатано 

«Объявление военной комендатуры г. Одессы», в котором доводилось 
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до сведения еврейского населения, что приказы ― как изданные до сих 

пор, так и те, которые будут вдаваться в будущем ― касаются всех 

категорий евреев без исключения. 

В целях уточнения даются нижеследующие разъяснения:  

«К разряду лиц еврейского происхождения относятся:  

1). Все те, которые имеют одного из предков по мужской или 

женской линии еврея. 

Сюда же относятся и все те, которые исповедуют еврейскую 

религию, а также евреи разных сект, евреи христиане (православные, 

католики, протестанты), независимо от того, когда они перешли к 

исповеданию этих религий, и, наконец, те евреи, которые не 

исповедуют никакой религии. 

2) Еврейские женщины, которые состояли или состоят замужем 

за лицами всякого другого вероисповедания или национальности, будь 

это замужество заверено гражданскими властями, церковными 

органами или любыми другими органами, согласно местных законов. 

3) Все распоряжения, касающиеся евреев, имеют обязательную 

силу не только для евреев советского подданства, а для всех евреев, 

независимо от их подданства. 

4) Распоряжения, касающиеся лиц еврейского происхождения, 

имеют силу на всей оккупированной территории. ― Претор, 

подполковник Никулеску» [22]. 

В «Одесской газете» 14 января 1942 г. было опубликовано два 

очень важных и страшных, по своей сути, документа, которые и далее 

регламентировали жизнь еврейского населения Одессы и 

Транснистрии. Ион Антонеску, Маршал Румынии и 

Главнокомандующий Армией, при посредстве Господина Профессора 

Г. Алексяну, Гражданского Губернатора Транснистрии, для 

обеспечения порядка и безопасности Армии, Администрации и 

населения, на основании полномочий, данных ему декретом № 1, от 19 

августа 1941 г., издал Приказ № 35 2 января 1942 г. Приведем 

полностью его текст: 

«§ 1. Все евреи, находящиеся в городе Одессе и ее окрестностях, 

эвакуируются из этого города и поселяются в северной части 

Очаковского уезда и южной части Березовского уезда, в населенных 

пунктах, установленных администрацией.  
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§ 2. Евреи должны ликвидировать свое имущество только при 

посредстве контор, учрежденных при Полицейских участках, и в 

соответствии с установленными правилами.  

§ 3. Все оставшееся от евреев имущество будет продано 

населению с торгов. Деньги, вырученные от этой продажи, будут 

выплачены евреям.  

§ 4. Эвакуированные евреи должны взять с собой носильные 

вещи, хозяйственные принадлежности и пищу. 

§ 5. В местности, куда их поместят, евреи будут жить на свой 

счет. Они могут быть использованы на всякую работу для 

общественной пользы, на земледельческих и индустриальных 

предприятиях или в профессиональных, мастерских, с 

вознаграждением пищей и содержанием в соответствии с приказом № 

23. 

§ 6. Административные и Полицейские власти в местах 

поселений должны обеспечить доброе сожительство евреев с местным 

населением. 

§ 7. Эвакуация евреев начнется 10-го января 1942 года в 

соответствии с планом, который будет установлен. 

§ 8. Господин Инспектор Жандармов и Господа Префекты 

Одесского, Очаковского и Березовского уездов, ― а также Господин 

Префект Одесской Полиции уполномочены привести в исполнение этот 

приказ» [26]. 

В этом же номере была опубликована Инструкция для эвакуации 

еврейского населения из города Одессы и его окрестностей для 

выполнения Приказа № 35. Приведем ее текст: 

«1. В городе Одессе создается Центральное Бюро по эвакуации, 

работающее в Префектуре Полиции в 6-ти Районных Отделах, которые 

работают поочередно в каждом Полицейском районе, в порядке 

указанном Центральным Бюро. 

2. Центральное Бюро состоит из: а) Префект Одесского Уезда 

(Председатель); б) Старший Прокурор Военного Трибунала города 

Одессы; в) Префект Полиции города Одессы; г) Высший офицер, 

делегат Военного Командования города Одессы; д) Городской Голова. 

3. Обязанности Центрального Бюро состоят в следующем: а) 

Выполнить приказ и инструкции, относящиеся к эвакуации еврейского 

населения из Одессы и ее окрестностей; б) Давать указания, следить и 

проверять работу Районных Бюро; в) Принимать все необходимые 
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меры, чтобы работа Районных Бюро шла правильно; г) После 

получения докладов из Префектур Очакова и Березовки составить 

список сел, ― в районах переселения, ― установив количество евреев, 

которые будут там поселены. 

4. Каждое Районное Бюро состоит из: а) Офицер Судебного 

Ведомства (Председатель); б) Представитель от Нац. Банка или 

Министерства Финансов; в) Начальник соответствующего района 

Полиции; г) Офицер ― представитель Военного Командования 

г. Одессы; д) Два жителя Одессы, делегаты Городского Головы. 

5. Обязанности Районного Бюро нижеследующие: а) Установить 

личность каждого эвакуируемого; б) Произвести перепись и 

регистрацию эвакуируемых; в) Произвести личный и домашний обыск; 

г) Произвести перепись имущества, оставшегося после 

эвакуированных; д) Установление стоимости и уплата в марках 

стоимости всех ценных предметов, задержанных комиссией. 

Весь инвентарь, оставшийся после эвакуированных, сдается под 

ответственность дворникам. 

Всякое недвижимое имущество, как жилища, магазины или 

мастерские, закрывается и опечатывается.  

6. Разрешается каждому эвакуируемому еврею взять: а) 

Продукты питания, которые у него имеются; каждый эвакуируемый 

должен иметь с собой продукты питания на время перевозки; 

б) Одежду, хозяйственные принадлежности и инструменты по 

специальности работы; в) Денежные суммы в марках, принадлежащие 

ему, а также деньги от продажи предметов, задержанных комиссией; 

г) Медикаменты и разные гигиенические принадлежности; д) Каждому 

разрешено нанять за свой счет средства для передвижения там, где 

транспорт происходит пешком. 

7. Запрещено сохранять и везти с собой: а) Художественные 

произведения, драгоценности и другие ценные вещи; б) Всякие другие 

деньги, кроме марок; в) Любые Государственные и Банковские ценные 

документы; г) Любое огнестрельное и холодное оружие; д) 

Автомобили; е) Любые взрывчатые и легко воспламеняющиеся 

вещества и вообще всякие военные материалы. 

Нарушители будут наказаны по законам, установленным в 

военное время. 

8. Драгоценности, ценные вещи и иностранные деньги будут 

покупаться специально учрежденным Бюро.  
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9. Очаковская и Березовская Префектуры должны: а) обследовать 

деревни в районе переселения; б) установить возможности размещения; 

г) обследовать и установить маршрут, а также и населенные пункты, 

где будут ночные остановки. Они сообщат обо всем этом 

Центральному Эвакуационному Бюро Одесской Префектуры. 

10. Префектура Одесского Уезда, Одесский Городской 

Муниципалитет и Одесская Префектура Полиции должны позаботиться 

о реквизиции и предоставлении в распоряжение эвакуируемых не 

обходимого транспорта для стариков, женщин, детей и багажа. 

Составленные партии будут руководиться полицейскими чинами, 

количество которых будет зависеть от величины партий. Охрана будет 

меняться на каждой ночной остановке. 

По приходе на место назначения конвои будут приняты 

Уездными и Сельскими властями, которые их будут размещать по 

местам. 

11. Эвакуация евреев будет производиться пешком до станции 

Одесса-Сортировочная. Для стариков, женщин, детей и багажа будут 

предоставлены Городской Управой и Полицией средства 

передвижения, согласно вышеуказанного распоряжения. На станции 

Одесса-Сортировочная эвакуируемые, под стражей, будут посажены в 

поезд и отвезены до Березовки. От Березовки они будут продолжать 

путь пешком; для стариков, женщин, детей и багажа будут 

предоставлены подводы, реквизированные в окружности Префектом 

данного уезда. 

12. Никто из евреев не имеет права брать с собой груз более 25-ти 

килограммов багажа, состоящего из вышеуказанных предметов. Если 

они имеют больше, то им предоставлено право везти его своими 

собственными средствами в местность, куда они переселяются. 

13. Всякому еврею запрещено оставлять назначенное ему 

местожительство без специального разрешения Уездного Префекта. 

Всякий еврей, найденный в ином месте чем то, которое указано в 

разрешении, будет считаться шпионом и будет наказан в соответствии 

с законом военного времени. 

14. Внутренняя организация, для руководства и администрации 

поселениями евреев, предусмотрена Приказом № 23. 

15. Для выполнения в данных условиях эвакуации евреев 

командируются на все время эвакуации, для проверки и наблюдения, 
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Господин Полковник Петала, Инспектор Жандармерии, и Господин 

К. Чиурия, Генеральный Административный Инспектор.  

16. Эти указания будут переведены на русский язык и 

опубликованы в «Одесской Газете»» [26]. 

В «Одесской газете» 2 февраля 1942 г. было размещено 

Сообщение Центральной Комиссии по эвакуации евреев: 

«1. Все евреи, находящиеся в гетто, не имеют права выходить из 

домов до 12 час. дня. 

2. Евреи, обнаруженные на улицах до 12 час. дня, будут 

задержаны, доставлены в бюро по регистрации и оттуда направлены на 

сборные пункты для эвакуации, причем им не будет разрешено 

вернуться домой в гетто за семьей. 

3. Базар в гетто должен открываться в 12 час. 30 мин. Виновные в 

торговле на базаре ранее этого часа будут арестованы и доставлены в 

Префектуру Полиции. 

4. Владельцы домов в гетто не имеют права укрывать евреев, 

которые находятся у них на квартирах. 

Домовладельцы обязаны заявить о местонахождении евреев при 

облавах, которые будут производиться. Виновные в укрывательстве 

евреев будут доставлены в Префектуру Полиции и преданы военно-

полевому суду согласно действующих приказов» [28]. 

Приведем несколько строчек из большой статьи «Одесса» из 

рубрики «В освобожденных городах» в газете «Речь». «Речь» ― газета 

для населения освобождённых местностей на русском языке, выходила 

в городе Орел в 1942-1943 гг. трижды на неделю (среда, пятница и 

воскресенье). Ответственный редактор: Михаил Октан. Объем газеты 

― 4 страницы [29]: 

«Одесса ― жемчужина Юга. Прекрасное расположение на берегу 

Черного моря, климат ― все привлекает в этом городе… За годы 

большевизма город был в невероятной степени ожидовлен. Жидовское 

население Одессы увеличилось в несколько раз. Со всех концов СССР 

хлынула в этот благодатный город стаи паразитов жидов, захватившие 

все отрасли городской жизни в свои руки. 

Сейчас жидов в Одессе нет, в жизнь города оздоровлена. Город 

сравнительно мало пострадал от войны, несмотря на длительную осаду. 

Правда, почта на каждой улице можно найти разрушенные дома, но 

таких картин разрушения, как в других городах, все же нет. 

Большевики сожгли здание универсального магазина на Греческой 
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улице, несколько прекрасных домов на Маразлиевской и на 

Дерибасовской улицах. Частично постраждал вокзал. Бегство жидо-

большевиков через порт было настолько поспешным, что сравнять 

город с землей они не успели… 

…Лечебные заведения Одессы возобновили свою деятельность и 

поставлены на службу народу, а не жидам, монополизировавшими в 

годы большевизма право пользоваться народным достоянием. 

Трамвайное сообщение связывает город с пригородными 

дачными районами ― первое лето в освобожденной от иудейского ига 

Одессе сулит много приятных дней одесситам и одесситкам. Городские 

власти делают все возможное для того, чтобы уже во время войны 

наглядно показать громадную разницу между большевистским 

хозяйничанием и новым порядком… 

…Пройдет еще некоторое время ― для одних городов больше, 

для других меньше, и везде заиграет жизнь, ради которой стоит жить» 

[20]. 

 «Когда придут жиды в Одессу», под таким названием вышла 

статья в газете «Одесса» 11 декабря 1942 г. В ней скользит сильнейший 

страх за содеянные ужасные преступления ― уничтожение еврейского 

населения Одессы и уверения самим себе о том, что бывшая власть 

никогда не возвратится: 

«Снова общественное мнение отравлено грубой ложью, снова 

напрасно волнуется население, и поэтому мы снова вынуждены 

поднять голос против нарушителей порядка и распространителей 

ложных сведений. 

Проблема, которая ставится на обсуждение, тесно связана с 

одесскими евреями. С теми, которых, по всей видимости больше нет. И 

хорошо, что их больше нет... 

Вот, о чем теперь снова говорится в некоторых местных кругах, 

когда каждого должны были бы занимать гораздо более важные 

вопросы. Говорят о евреях, которые еще так не давно владели 

правительственной, индустриальной и коммерческой жизнью Одессы 

— т. е. о тех «товарищах», которые громогласно говорили повсюду о 

равенстве, в то время как в действительности и по доктринерским 

теориям товарища Сталина представляли собой самый явный класс 

угнетателей русского народа. 

Никому, конечно, неизвестно, каким чудом еврей вернется в 

Одессу и захватит власть и все, что имели раньше, и что никто не 
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спасется от их ярости и дикой мести. Эта тема с бесконечными 

вариантами вот уже несколько дней занимает умы меньшинства 

населения нашего города и, естественно, вызывает сильное 

беспокойство.  

Это ― ни на чем не основанный страх. Пусть все будут спокойны 

― евреи не вернутся никогда, потому что путь, который они 

совершили год тому назад слишком долог. Вы хотите доказательств, 

что все сказываемое нами ― истина и что в этой истине никто не 

должен сомневаться? Но вы же их имели в прошлом году. Каких еще 

доказательств вы хотите? 

Конечно, многие с пейсами спаслись и, наверное, оттуда, где они 

сейчас пребывают в благоденствии и счастьи, смотрят на нас, 

оставшихся здесь, с презрением и с непримиримой ненавистью, на 

которую способен только иуда. Если кто-нибудь воображает, что их 

смешное поведение может нас испугать, он ошибается. Что они имели, 

здесь собственность, что оставляли имущество, и что это имущество 

теперь наше ― это верно. Но как же они возьмут его обратно?.. 

Странный вид должны иметь те, кто осмеливается отвечать на этот 

вопрос. Как они придут в Одессу, если, прежде чем это сделать, им 

нужно перейти через гранитную стену германо-румынских войск. А 

ведь мы, которые пережили штурм Одессы, знаем несокрушимую мощь 

союзных армий. 

«Сталин со своими бандами пролетариев и пейсатых победит» – 

говорят одни. «Это абсурд» ― говорим мы. Тогда, каким же чудом 

придут жиды? Те, которые бросают подобные слова на ветер, пусть 

укажут и способ жидовского возвращения и тогда мы поговорим об 

этом. Иллюзии, господа, все это ― иллюзии. 

Но отсюда следует очень симптоматический вывод, что 

большевистская пропаганда осталась верна своим старым традициям 

запугивания, преувеличения и искажения событий с единственной 

целью, чтобы иметь возможность говорить, что: «они победят». Но кто 

этому верит?» [17]. 

Сколько ненависти, презрения, отвращения, насмешек, 

издевательств относительно евреев Одессы было в статье некоего С.К. 

«Одесса вчера и сегодня», напечатанной в газете «Одесская газета» 13 

декабря 1942 г.: 

«Говорят, город Бердичев за три километра распространял запах 

чеснока. А Одесса приезжего человека обдавала вонью еврейских 



297 
 

прокисших пеленок и невероятно тяжелым воздухом разлагающихся 

отбросов грязного Привоза. Такова была Одесса «вчера». Даже в 

мирное время почти все улицы Одессы были более или менее 

отражением советского грязного базара, где продавались подгнившие 

продукты и собирались колоссальнейшие, неповторимые советские 

очереди, в которых кричали, визжали, дрались и на смерть, давили 

детей и беременных женщин. 

Когда я вспоминал Одессу царствования красных паразитов, мне 

всегда приходят в голову слова фон-Корена (из повести Чехова 

«Дуэль»): «Видите, как мухи загадили картину? Дайте волю этим 

людям, и они сделают мир вот таким же». Это было сказано по адресу 

разложившегося русского интеллигентного бездельника Лаевского. Но 

эти слова, как мне кажется, еще больше подходят к нечистоплотным и 

морально и физически жидам. 

В мирное время советская Одесса была загажена, как картина 

мухами. А когда стало известно о начале военных действий и первые 

германо-румынские самолеты-разведчики появились над Одессой, в 

городе поднялась такая паника, водворился такой хаос, что для 

изображения этого потребовалось бы перо Аркадия Аверченко. На 

каждом шагу разыгрывались трагикомические сцены. Город жужжал, 

как потревоженное осиное гнездо. Можно было подумать, что в городе 

кроме жидов, никого нет. Они бегали по улицам, наполняли магазины, 

стояли целыми табунами у подъездов. Сбросив маску приличия, они 

стали настолько нахальными и неряшливыми, что без отвращения 

смотреть на них было невозможно. 

Еврейки ходили по улицам с растрепанными волосами, в грязных 

платьях наизнанку. Мужчины походили на проигравшихся 

биллиардных игроков, с вылезающими из брюк рубахами, со 

свернутыми в сторону галстуками. Еврейский жаргон сделался 

господствующим языком. 

Все театры закрылись, культурная жизнь совсем замерла. Только 

в Городском саду гремели «победные марши», транслируемые из 

Москвы, которые являли собою какое-то отвратительное противоречие 

со всем окружающим. 

Когда разнеслись слухи, что немцы подходят к Балте, на улицах 

появилась масса грузовиков, нагруженных чемоданами, узлами и 

жидами, всех возрастов. Под звуки «победных маршей» многие ехали 

прямиком на Харьков. Их ничто не могло задержать. Транспорта не 
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хватало, из-за этого столовые и кооперативы оставались без продуктов. 

Но на «переселении» евреев это не отражалось. Можно было подумать, 

что весь транспорт был брошен для личных надобностей иудеев. 

― Ого-го, какими массами патриоты спасаются!.. ― говорили 

русские женщины, злобным взглядом провожая «транспорты». 

― А вон, видишь, толстуха на перине сидит? А под периной 

пархатый лежит, ей-ей! Наверно, казенные деньги ляпнул, прячется. 

Жиды ответственные работники массами удирали с казенными 

деньгами. На призывных пунктах евреев почти не было видно. Здесь 

толпились с тощими узелками русские да украинцы. Их жены группами 

стояли с заплаканными глазами, прижимая к груди детишек. Если 

жиды здесь появлялись, то они вмиг устраивались снабженцами, 

получали доступ к грузовикам и продуктам, чтобы потом, вместе с 

машинами, продуктами, деньгами и семьями, ехать на восток. 

А простаки сидели в окопах и ожидали, пока «наладится» 

снабжение. 

Еврейская трусость неописуема. Стоит только выстрелить какой-

нибудь зенитке, как евреи с визгом и плачем начинали мотаться по 

всем направлениям ― из квартиры в подвал, из подвала в щель и 

обратно. Им везде страшно. Один матерой жидо-коммунист, услыхав 

воздушную тревогу, вылетел из своей квартиры и вихрем несся вниз по 

лестнице, обгоняя и сбивая с ног всех, кто попадался по пути, с криком: 

― Спокойно! Товарищи! Спокойно! 

Еврейка из треста столовых пришла на службу и, сбросив пальто, 

вбежала в кабинет начальника. И только через несколько минут 

заметила, что на ней нет юбки ― одни грязные и рваные трусы. Как 

видно, еврейские мозги сконструированы иначе. Находившиеся в 

кабинете евреи, вместо того, чтобы рассмеяться, ― здорово 

перетрусили, увидев возбужденную женщину без юбки. Мол, не 

взбесилась ли? Надо спасаться. ― Начальник первым выскочил из 

кабинета, словно увидел адскую машину. 

Около Пассажа евреи окружили милиционера. Они увидели 

доказательство, что это ― германский шпион: его брюки сшиты из 

подозрительной, нерусской материи. Оглашая улицу невероятными 

криками иудо-патриоты повели «шпиона» к коменданту. 

О-о! Евреям было что делать в эти дни. Они ловили «шпионов», 

укладывались в дорогу, скупали продукты, хлопотали о выезде, 
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воровали государственные ценности и деньги и грузились на 

пароходы... 

Город утопал в грязи... Это «вчерашняя» Одесса. 

...Но вот вошли в город румынские войска, а вслед за ними 

румынская администрация. И еврейский гвалт умолк. Одесса стала 

залечивать свои раны и счищать многолетнюю советско-жидовскую 

грязь. Терпкий, противный запах еврейских загаженных дворов стал 

выветриваться. Одесса стала пробуджаться к новой жизни, полной 

светлых надежд. Это была просыпающаяся красавица, которая 

находилась в страшной летаргии среди нечистот и кровавых оргий 

еретиков.  

Теперь... Вы идете по улице и слышите перезвон колоколов, 

напоминающий вам о том, что есть еще мир, чуждый всяких пакостных 

дел человеческих отбросов. Ваше сердце наполняется чувством 

благодарности за то, что вам вернули прелесть духовных радостей. 

Вы идете по улице и не верите своим глазам: там, где были 

грязные, пустые кооперативы, столовые ― теперь чистые магазины, 

закусочные, рестораны. Там, где были ухабы, мусор ― чистые 

асфальтовые тротуары. Где стояли грандиозные очереди у колхозного 

воза с недозревшими, или гнилыми яблоками ― это на базаре, ― там 

теперь необозримое множество всяческих фруктов, предлагаемых 

торговцами. Да и не только там! Фрукты и необходимые продукты вы 

можете купить везде. 

Вот какова Одесса «сегодня». Один молодой человек спросил 

своего престарелого папашу: 

― А где же все это было при советской власти? Я не узнаю 

нашего базара. Ответ на этот вопрос известен всем. Но надо не 

забывать, что пустой советский базар мирного времени не выдерживает 

сравнения с нашим базаром военного времени. Здесь напрашивается 

еще вопрос: «А что же у нас будет в мирное время?». В мирное время у 

нас будет то, чего не видели в самых радужных снах «счастливые» 

советские граждане. Вот это надо не забывать, вот это должно 

вдохновлять на борьбу против иудо-большевиков каждого разумного 

человека. Сегодняшняя Одесса, избавленная от красных угнетателей, 

обязывает нас ко многому. Борьба с большевизмом не кончена. 

Поэтому надо всемерно помогать народам, идущим с мечом и крестом 

против дьявольских полчищ. Каждый должен сейчас понимать, что 
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тяжесть бременя войны должна быть и на его плече. Сейчас не может 

быть безучастных наблюдателей» [27]. 

Продолжалось и далее издание приказов оккупационными 

властями, касающиеся евреев. 

В газете «Молва» 21 октября 1943 г. был опубликован Приказ 

№ 1 Командования военного округа. Выдал его: Дивизионный Генерал 

Гуго Шваб, Командующий Военным Округом имея в виду высочайший 

Указ за № 1798/1941, а также и Постановление Ст. 486 абзац 2, Кодекса 

Военной Юстиции, в интересах действующих войск безопасности 

государства и общественного порядка на всей территории 

Транснистрии. Приведем текст главы ІІІ, которая была посвящена 

евреям:  

«Ст. 13. Евреи поселяются в гетто, колонии, трудовые лагеря, 

установленные властями. 

Каждый еврей, находящийся на территории Трансистрии, 

который в 10-дневный срок со дня объявления настоящего приказа не 

явился властям для назначения ему местожительства, наказывается 

смертной казнью. Воспрещается евреям оставление гетто, трудового 

лагеря или колонии и конвоев без разрешения властей. Нарушавшие 

будут наказаны смертной казнью, если оставление произошло с 

подрывной целью, и исправительным заключением от 3-х до 5 лет, если 

оставление не имело этой цели. 

Каждый еврей имеющий установленное местожительство в 

Транснистрии и пытающейся перейти или, перешедший в Румынию баз 

надлежащего разрешения властей, ― подлежит высшей мере наказания 

― смертной казни.  

Ст. 14. Всякий приютивший евреев без надлежащего разрешения 

или облегчающий евреям уклонение от мер назначенных властями по 

отношению к режиму к евреям, ― наказывается исправительным 

заключением от 3-х до 12 лет и штрафом от 100 до 200 РККС. 

Запрещен вход в гетто, колоний или трудовые еврейские лагеря всем 

гражданским лицам, или же военным, не имеющим отношения к 

администрации гетто, без разрешения Корпусного командования или 

командования военного округа в соответствующих зонах ― 

жандармский инспекторат или жандармский легион. 

Все органы, которым поручен контроль и наблюдение за гетто, 

исключаются от этих постановлений, нарушители будут наказаны 
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исправительным заключением от 3 до 4 лет и штрафом от 100 до 500 

РККС. 

Ст. 15. Запрещается какому-либо гражданскому или военному 

лицу получать для перевозки письма, деньги, ценные предметы или же 

другие объекты на собственное имя или для чужого лица, 

предназначенные евреям или же отправленные последними. 

Нарушители подвергаются исправительному заключению от 3 до 5 лет 

и штрафу от 100 до 500 РККС. Преступления, предусмотренные в 

вышеуказанном абзаце, наказываются в двойном размере наказания; 

когда совершены военными или общественными служащими. 

Настоящий приказ вступал в силу в каждой местности в день 

объявления, дата которого устанавливалась протоколом, заключенном 

в 2 экземплярах, из которых один направлялся в Прокуратуру 

соответствующего Военного Суда. Приказ был дан в Тирасполе 23 

августа 1943 г. Его подписали: Командующий Военным Округом 

дивизионный генерал Гуго Шваб и прокурор, военный следователь 

подполковник-магистрат Константин Павелеску» [24]. 

Таким образом, мы видим документы румынской оккупационной 

власти в Одессе, Транснистрии, которые запускали механизм 

выселения, преследования и уничтожения еврейского населения в 

Одессе, Транснистрии а также размышления на страницах одесских 

газет о жизни в Одессе без евреев. 
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ПУЛИНСЬКИЙ ЄВРЕЙСЬКИЙ НЕКРОПОЛЬ 

 

Анотація. Історія Пулинського єврейського некрополя є певним 

віддзеркаленням розквіту та занепаду місцевої єврейської громади в ХХ 

столітті. 

Ключові слова: Пулини (Червоноармійськ), Ягодинка, 

ХХ століття, єврейське кладовище, братська могила, традиції. 

Вступ. Селище міського типу Пулини (в 1935-2016 рр. ― 

Червоноармійськ) вперше згадується як село у 1585 р. [6, с. 89]. За 

переписом 1765 р. у цьому селі проживало 6 євреїв, які належали до 

Житомирського кагалу [1, гл. VIII, с. 55]. До середини ХIХ ст. Пулини 

стають містечком, а в 1897 р. чисельність євреїв у ньому досягла 1168 

осіб (42,7% від загальної чисельності населення) [2, с. 116]. Нині євреїв 

у Пулинах немає. 

Виклад основного матеріалу. Єдиний на сьогоднішній день слід 

перебування євреїв на Пулинщині ― єврейський некрополь біля села 

Ягодинки, який непогано зберігся. Для того, щоб знайти його, потрібно 

проїхати близько 4 км від шосе Новоград-Волинський―Житомир в бік 

Пулин і за Ягодинкою повернути ліворуч на дорогу, що веде в с. Веселе 

(колишня назва ― Довжик), потім через 90 м повернути по стежці на 

північ і перетнути луку, яка тягнеться на 100 м. За кілька сотень метрів 

від єврейського некрополя, з правого боку дороги на Пулини, 

знаходився цвинтар німецьких колоністів, які проживали в Пулинах і 

навколишніх селах до середини 1930-х років. Від нього збереглося 

лише кілька надгробків. 

https://libraria.ua/all-titles/group/183/
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На краю луки, біля входу на єврейське кладовище, стоїть 

пам’ятник на братській могилі жертв нацизму. Страта євреїв райцентру 

Пулини та навколишніх сіл відбувалася в урочищі Лиса гора, за 5 км на 

захід від Пулин: у серпні 1941 р. розстріляли кілька десятків чоловіків, 

а у вересні-жовтні того ж року ― кілька сотень жінок і дітей. 16 травня 

1963 р. останки розстріляних на Лисій горі були ексгумовані і 

перепоховані біля входу на єврейське кладовище [7], а на місці 

перепоховання через деякий час на пожертвування пулинських євреїв 

був споруджений пам’ятник. 

Єврейське кладовище розташоване одразу за огорожею 

меморіалу. Воно тягнеться з півночі на південь на 100 м і з заходу на 

схід на 50 м. Зі сходу, півночі і заходу його територія обмежена ровом, 

огорожі немає. Василь Васильович Вербівський, 1923 р.н., уродженець 

Ягодинки, в дитинстві пас корів недалеко від цього кладовища. «Біля 

єврейського кладовища стояла маленька дерев’яна сторожка, в якій жив 

доглядач кладовища, німець Фіц, ― згадує він. ― Коли привозили 

мерця, ставили конструкцію, схожу на стіл, з чотирма ручками. За 

огорожею цвинтаря стояв колодязь, звідки приносили воду і обмивали 

померлого. Потім його одягали, закутували в тканину, клали на 

носилки (схожі на ліжко з ручками) і несли до ями. Ховали без труни. 

Яму обкладали дошками. Під час цієї процедури на кладовищі були 

тільки чоловіки. Діти і жінки чекали за огорожею. Як тільки померлого 

опускали в яму, жінкам і дітям можна було зайти на кладовище і взяти 

участь в похоронах. Входили на кладовищі через ворота зі сходу, з боку 

дороги на Пулини. Територія була обнесена колючим дротом, 

натягнутим на дубові кілки. Пам’ятники на кладовищі були з каменю. 

Багатим євреям ставили великі пам’ятники, а бідним євреям ― 

пам’ятники у вигляді валянка, які привозили з Житомира. На короткій 

вертикальної стороні «валянка» був напис єврейською мовою і 

шестикутна зірка» [5]. 

За словами В. Вербівського, раніше дорога від шосе до Пулин 

проходила впритул до кладовища, а на місці сучасної дороги була 

гірка, тобто кладовище знаходилося ніби в низині. Але в 1930-х роках 

на схід від кладовища влаштували кар’єр, звідки брали пісок для 

будівництва в Пулинах, гірку поступово зрили, а пізніше крутий 

поворот дороги випрямили. Таким чином, дорога «відсунулася» від 

кладовища. 



305 
 

В рамках проекту «Збереження єврейської спадщини в Україні» 5 

липня 1994 р. Пулинський єврейський некрополь відвідав краєзнавець 

Леонід Коган, який склав його короткий опис [9]. В різні часи на 

некрополі вели зйомки: 1991 р. Марк Бендерський (10 фотографій), 

2001 р. Фіра Чайковська (1 фотографія), 2006 р. Леонід Коган (13 фото), 

2007 р. Марша Міллер (Marsha Miller) (9 фото), 2012 р. науковий 

співробітник Українського центру вивчення історії Голокосту Михайло 

Тяглий (19 фото і 1 відеосюжет), 2018 р. Леонід Коган (31 фото). У 

період з 27 липня до 18 серпня 2020 р. проведено фундаментальне 

обстеження кладовища: новоград-волинський краєзнавець Віктор 

Ваховський очищав надгробки, позначав їх місцеположення на схемі та 

вимірював відстані на місцевості, а його донька Анастасія 

(професійний фотограф) фотографувала кожний надгробок у різних 

ракурсах. Разом Анастасія Ваховська зняла на некрополі 3050 

цифрових фотографій і 9 відеосюжетів, Віктор Ваховський ― 91 

фотографію і 1 відеосюжет. Івритські епітафії на фотознімках 

розшифровував і перекладав Леонід Коган. Фінансове сприяння цьому 

обстеженню надали спонсори – нащадки пулинських євреїв і 

зацікавлені особи: Борис Фельдблюм, Ігор Фельдблюм, Меріл Вебер 

(Merrill Weber), Євгенія Шейнман, Марша Міллер, Фіра Чайковська, 

Леонід Чайковський, Євгенія Крупник, Віктор Сегал, Давид Койф, 

Белла Бечуцька, Ілля Бечуцький, Лора Будницька, Альберт 

Будницький, Зінаїда Глузман та ін. 

Всього на кладовищі виявлено понад 260 мацейв (надгробків). 

Вони виготовлені з граніту, декілька ― з лабрадориту та один ― з 

пісковика. «Пам’ятників було більше, ― згадує Василь Вербівський. ― 

Багато їх на початку 1930-х років вивезли з кладовища і 

використовували як фундамент для будівництва стайні районного 

відділення міліції та інших будівель у Пулинах. Одразу за воротами 

кладовища стояв високий пам’ятник (метра півтора заввишки). Під час 

окупації німці обстріляли його. Від куль навіть відкололася частина 

пам’ятника. Огорожу кладовища розібрали та використали для 

господарських потреб» [5]. 

Після війни єврейська громада Пулин, що складалася з кількох 

десятків осіб, не мала можливості підтримувати порядок на кладовищі. 

Поступово воно заростало молодими соснами і дубами, травою, 

дрібним чагарником, більшість могил залишалося без догляду. За 

розповіддю місцевої вчительки-пенсіонерки Привень Євгенії 
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Абрамівни (1920 р.н.), близько 1992 р. за рахунок пожертвувань 

кладовище обнесли парканом, але в 1994 р. автор цих рядків виявив 

лише його фрагмент біля східного рову. 

Відповідно до традицій, ряди могил Пулинського єврейського 

кладовища тягнуться з півночі на південь, а написи викарбувані на 

західній стороні надгробків. Жінки і чоловіки поховані в різних рядах. 

Усього є 12 рядів: 7 «чоловічих» (головним чином, в східній частині) і 

5 «жіночих». Число надгробків у ряді коливається від 9 до 44. 

 
Оглядовий план-схема місцевості, на якій розташований некрополь 

(склали В. Ваховський та Л. Коган) 

 

Згідно з текстами епітафій, найстаріше поховання датується 1900 

роком, а новітнє ― 2000 роком. Вказану на надгробку Меєра-Зіши бар 
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Мордехая (в західній частині кладовища) дату смерті можна 

інтерпретувати як 24-й день Хешвана 5660 р., що відповідає 28 жовтня 

1899 р. Проте останні знаки, що позначають рік, погано помітні та 

викликають певний сумнів.  

Мабуть, свого некрополя в XIХ ст. Пулинська єврейська громада 

не мала, і померлих везли на поховання в найближчий населений пункт 

з єврейським кладовищем, наприклад, в містечко Горошки (21 км від 

Пулин). У всякому разі, якщо на військово-топографічній карті 1909-

1912 рр. (квадрат ХХХ-25) єврейське кладовище біля с. Ягодинки 

позначено, то на аналогічній мапі Волинської губернії 1855-1877 рр. 

(ряд XXII, аркуш 6) воно відсутнє. Немає його і на дореволюційному 

плані містечка Пулин. На жаль, поки не вдалося виявити архівний 

документ про відведення земельної ділянки під кладовище біля с. 

Ягодинки. 

Близько 100 мацейв мають традиційну для Житомирщини форму 

чобота, близько 90 являють собою плиту, з епітафією зверху, а 30 зовні 

нагадують труну, з епітафією в торцевій частині або на бічній грані. 15 

надгробків мають вигляд дерева з обрубаними суками. На деяких 

мацейвах зображені маген-давид (шестикутна зірка), дві кисті рук і 

скрижалі Заповіту. 

Більш ніж на 200 надгробках повністю або частково збереглися 

епітафії: 118 ― на івриті, 31 ― російською і 55 ― змішані (на івриті та 

російською). На деяких з них вказано місце проживання померлих: села 

Нарцизівка, Бараші та Киянка, колишнє містечко Соколів, місто 

Житомир. На 10 мацейвах є написи про померлих насильницькою 

смертю в 1919 і 1920 роках. 

Серед жіночих надгробків привертає до себе увагу скульптура 

незвичайної форми з написами на івриті: «Жінка шанована Батшева 

Кац, дочка р. Цві. Убита бандитами в селі Киянці 5-го Елула 5679 р.» і 

російською: «Милейшая и незабвенная мать и бабушка, убита 31 

августа 1919 г. в д. Киянке. Мир праху твоему». Син загиблої Іхіл Кац, 

якому вдалося уникнути гіркої долі матері та втекти в Польщу, розкрив 

через два роки представнику «Джойнта» у Варшаві обставини погрому, 

під час якого від рук бандитів загинули також його батько, брат і зять 

[8, протокол № 4]. Надгробки трьох останніх на єврейському кладовищі 

не виявлені. За інформацією вчителя історії Пулинської 

загальноосвітньої школи Юрія Грабовського, на західній околиці села 

В’язовець Пулинського району знайдений пам’ятник із лабрадориту. 
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На ньому викарбувані імена чоловіків, які загинули 31 серпня 1919 р. у 

с. Киянці (батько Перец Кац, син Цалік Кац і зять Хаїм Файденгольд). 

Залишається лише здогадуватися, яким чином міг потрапити туди цей 

пам’ятник. 

29 повоєнних надгробків розташовані в трьох рядах центральної 

частини кладовища. Там поховані учасники війни: Айнбіндер Семен 

(Шльома) Вікторович (1921-1991) ― місцевий уродженець, після війни 

працював судовим виконавцем; Привень Йосип Лейбович (1919-1987) 

― уродженець м. Могилів-Подільського, нагороджений орденом Слави 

ІІІ ступеня, завідував складом промтоварів; Тамаркін Михайло 

Шахнович (1912-1998) ― уродженець м. Коростишева, майор у 

відставці, нагороджений орденом Червоної Зірки, працівник 

профспілки районного споживчого товариства [9]. 

Деякі відомості про похованих після війни на Пулинського 

єврейському кладовищі вдалося дізнатися від їхніх нащадків і місцевих 

старожилів. Дубина Володимир Михайлович, 1937 р.н., добре пам’ятає 

колишнього колегу Вайнштока Абрама Лазаровича (1912-1980), який в 

1960-х роках працював їздовим у районному відділенні міліції. 

А.Л. Вайншток розповідав В.М. Дубині, що до війни був головою 

колгоспу. Подружжя Нісенмани Шльома Михелевич (1883-1961) і 

Естер Давид-Мордухівна (1886-1970), уродженці містечка Окни 

Одеської області, в другій половині 1940-х років оселилися в Пулинах, 

де їх син одружився на Цилі Скоп. Їхній будинок стояв на вул. Ніни 

Сосніної. Шимон Давидович Скоп (1916-1985), брат Цилі, працював 

складачем у районній друкарні. Його батько Скоп Мордух-Давид 

Шмуель-Лейбович (1880-1956) був коеном (нащадок 

священнослужителів Єрусалимського храму), суворо дотримувався 

єврейських традицій (коротку інформацію про родини Нісенман і Скоп 

повідомили у березні-квітні 2021 р. їхні нащадки Олександр Нісенман 

та Інна Розенберг, які проживають в Ізраїлі), Темногород Циля Яківна 

(1928-1995) викладала російську мову й літературу в 

Червоноармійській (Пулинській) середній школі. Останньою похована 

на цьому некрополі Тамаркіна Броніслава Захарівна (1920-2000), 

колишній бухгалтер «Общепит». 

Некрополь біля с. Ягодинки є своєрідним музеєм під відкритим 

небом зниклої Пулинської єврейської громади. На жаль, за останні 10 

років він сильно заріс. Падаючі дерева пошкоджують надгробки. Ще 

однією серйозною проблемою є відсутність огорожі. Щодо останнього 
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доцільним було б звернення за допомогою до авторів проекту 

«European Jewish Cemeteries Initiative» (Європейська ініціатива з 

охорони єврейських кладовищ). 
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УДК: 069:2 «1939-1945» 

КУЦАЄВА Т.О., ТКАЧУК К.О. 

(м. Київ) 

 

ПРО НЕГАТИВИ З ДОВОЄННИХ ФОТОГРАФІЙ  

ЖЕРТВ БАБИНОГО ЯРУ З КОЛЕКЦІЇ О. ШЛАЄНА В 

НАЦІОНАЛЬНОМУ МУЗЕЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 

 

Анотація. В статті відображено досвід відділу історії України 

ХХ ст. Національного музею історії України впродовж 2017-2021 рр. з 

презентації проектів про трагедію Бабиного Яру через комплексне 

висвітлення історій жертв, рятівників та свідків. Охарактеризовано 

зміст та акценти виставково-освітніх проектів «Збережена 

пам’ять». Фокусом дослідження стало введення в науковий обіг збірки 

негативів (передав в музей Олександр Шлаєн) з довоєнних фотографій 

киян та деяких мешканців Київщини, яких розстріляли в Бабиному Яру 

https://pamyat-naroda.ru/
http://iajgscemetery.org/eastern-europe/ukraine/chervonoarmeysk


310 
 

в вересні 1941 р. Зроблено висновки про зміст та значення збірки як 

візуального джерела. 

Ключові слова: Бабин Яр, експозиція, Єлісаветський Стер, 

Маркус Тетяна, Національний музей історії України, Шлаєн 

Олександр. 

Вступ. Пам’ять про відомих і невідомих, оплаканих і 

неоплаканих жертв супроводжує людство. Навіть, через 100 років ми не 

тільки не віддалимося від трагедії Бабиного Яру, а ще більше 

наблизимося до усвідомлення всеосяжності цієї катастрофи. За останні 

десятиліття кропітка праця громадських активістів, архівістів, 

істориків, літераторів, музейників і кожного небайдужого, дозволила 

зібрати, узагальнити та критично осмислити свідчення та факти 

пов’язані з вбивствами невинних й стражданнями тих, хто вижив. І 

хоча знайдено і досліджено тисячі документів в яких лунає «Бабин Яр», 

ні хто не зможе стверджувати, що опубліковано останній документ, 

запис або зображення. Кожне збережене слово має бути прочитане, а 

образ побачений сучасниками, сприйнятий через власний світогляд і 

почуття заради усвідомлення, вшанування, запобігання та уникнення 

повторення трагедії. 

Виклад основного матеріалу. Відділ історії України ХХ ст. 

Національного музею історії України (далі ― НМІУ) має достатньо 

тривалий досвід презентації проектів про трагедію Бабиного Яру через 

комплексне висвітлення історій жертв, рятівників та свідків. В 2017 р. 

до 76-х рокових трагедії було започатковано виставково-освітній 

проект «Збережена пам’ять», який було продовжено в наступні роки. 

Відповідно фондово-обліковій документації НМІУ попередня 

документально-речова виставка «Бабин Яр ― це не повинно 

повторитись» відбулась ще в вересні 1991 р. Її куратором був завідувач 

сектору, історик та журналіст Олександр Іванович Сургай [8]. 

Всі проекти «Збережена пам’ять» мають аналогічні складові: 

виставка, яка представляє експонати з фондів НМІУ та Фундації імені 

Олега Ольжича, інтерактивну складову (аудіосупровід ― пісня 

«Колискова Бабиного Яру» у виконанні Нехами Лівшиц на мові ідиш та 

текст українською мову у перекладі співробітників відділі; 

розтекстовані листи жертв Бабиного Яру та їх родичів тощо), а також 

нову музейну ідею «Відкрита бібліотека». У «Відкритій бібліотеці» 

запропоновано знайомство з чисельною науковою, науково-

популярною та художньою літературою українською та іноземними 
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мовами, що передали різні громадські організації, автори, музеї та інші 

інституції України, Німеччини, Польщі та Бельгії. Книги в багатьох 

аспектах розповідають про трагедію Бабиного Яру, культуру пам’яті 

про Другу світову війну та Голокост в Україні, розстріли українських 

націоналістів, геноцид ромів, винуватців злочинів проти людяності, 

кількість жертв, рятівників і врятованих, «отруєні пейзажі», «Голокост 

від куль», «Шоа в Україні», відлуння трагедії в просторі культури та 

мистецтва. Обговорити зміст прочитаного та отримати відповіді 

відвідувачі завжди мають змогу від кураторів виставки. 

Для того, щоб посприяти зацікавленню, співпереживанням та 

емпатії відвідувачів виставок на різному рівні сприйняття щороку 

проект присвячено певним аспектам теми, а структура розділів 

визначається через змістовні акценти. Наприклад, в 2019 р. розділи 

виставки «Збережена пам’ять: колекція Олександра Шлаєна» мали 

символічні назви: «Шлях (без) надії» ― акварелі київського художника 

Юрія Павловича, який пережив окупацію Києва; «Молитва, що не 

змовкла» ― молитовники невідомих жертв розстрілів на івриті; «Стіни 

пам’яті» ― фотоколажі з довоєнних фотографій євреїв, розстріляних в 

Бабиному Яру, які були зроблені з негативів та оригінальних 

фотографій з фондів НМІУ. В 2021 р. одним з акцентів концепції 

передбачена розповідь про Героя України Тетяну Маркус через цікаві 

оригінальні предмети ― негативи на склі з трьох фотографій. Перше 

зображення родини Маркусів та чоловіка Тетяни Георгія Левицького 

(1939 р.) доволі відоме та вміщено в історико-біографічний начерк Іллі 

Левітаса «Татьяна Маркус. Герой Украины», що він опублікував в 2011 

р. Дві інші фотографії ― не опубліковані та зображують Тетяну ― 

ученицю 8-го класу 44-ї київської школи (1937 р.) та Тетяну в будинку 

відпочинку в Боярці (1938 р.). На тлі цієї розповіді увага приділена 

також історику Стеру Єлісаветському (16 вересня 1930 р. ― 24 грудня 

2006 р.). З 1950-х рр. він досліджував забутий та заборонений в 

радянській державі Голокост, а впродовж 1991-2003 рр. очолював 

Київське єврейське історичне товариство. С. Єлісаветський в 2002 р. чи 

не першим оприлюднив для широкого загалу історію Т. Маркус [5], 

нині ― це невід’ємна частина знань про Рух опору, окупацію Києва, 

трагедію Бабиного Яру та жіночі досвіди в умовах екстреми. 

Метою пропонованої статті є презентація змісту збірки негативів 

з довоєнних фотографій киян та деяких мешканців Київської обл., яких 

розстріляли в Бабиному Яру в вересні 1941 р. Цю збірку передав в 
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музей видатний киянин, публіцист, громадський діяч та Заслужений 

працівник культури України Олександр Олександрович Шлаєн (25 

червня 1932 р. ― 29 червня 2004 р.). Опублікована інформація, яка має 

сприяти нашому дослідженню є вкрай скромною. Окрім біографії 

О. Шлаєна [1] та низки його інтерв’ю, наприклад, на шпальтах газети 

«Дзеркало тижня», відомості про Громадський історико-

просвітницький центр України «Бабин Яр» та архів О. Шлаєна не 

відображені в історіографії. 

О. Шлаєн займався історією трагедії з 1960-х рр., а з 1970-х рр. 

він ― учасник правозахисного руху. Працював режисером на 

кіностудії «Укртелефільм», де за його сценарієм режисер Володимир 

Георгієнко в 1981 р. зняв перший в СРСР [10] документальний фільм 

«Бабин Яр. Правда про трагедію». Фільм був відразу заборонений 

цензурою, а оприлюднений в 1991 р. після окремого звернення 

О. Шлаєна до ЦК КПРС [4]. На поч. 1980-х рр. О. Шлаєн написав книгу 

«Бабин Яр», що вийшла вже в роки незалежності в 1995 р. в київському 

видавництві «Абрис». Примірник цієї книги автор подарував в фонди 

НМІУ 29 вересня 1998 р. з авторським інскриптом. Книга стала 

частиною великої колекції різних матеріалів, що співробітниця відділу 

соціалістичного будівництва Державного історичного музею (нині ― 

НМІУ) Тетяна Олександрівна Євстаф’єва скомплектувала для фондів в 

Громадському історико-просвітницькому центрі України «Бабин Яр». 

Центр в 1989 р. створив та очолив Олександр Олександрович. 

Т. Євстаф’єва ― історик, музейник та краєзнавець, довгий час 

працювала завідувачем відділу «Бабин Яр» в Музеї історії Києва [9]. 

Вона автор багатьох статей по історії Києва та Бабиного Яру, одна з 

укладачів книги «Бабин Яр: людина, влада. Історія» (2004) та 

однойменного електронного он-лайн проекту [2; 3]. В передану 

колекцію увійшли релігійні книжки ХІХ-ХХ ст., що належали жертвам 

розстрілів та інші видання, художні портрети, оригінальні фотографії 

1930-х рр., пам’ятні медалі, документи 1940-х рр., листуванням з 

рідними та знайомими жертв, а також негативи ― предмети нашого 

дослідження. Таким чином, в фондах НМІУ зберігається частина архіву 

О. Шлаєна. 

О. Шлаєн також редактор двох книг пам’яті та учасник 

формування Українського меморіалу імені Василя Стуса. В 1995 р. у 

співавторстві з Аллою Малицькою він опублікував своє чергове 

дослідження ― книгу «Навіки в пам’яті. Мартиролог жертв 
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нацистського геноциду в Бабиному Яру» [6]. Бабин Яр Олександр 

Шлаєн назвав «Полюсом нелюдськості». Він також ініціатор та перший 

заступник голови урядового комітету з проведення на міжнародному 

рівні ювілею до 50-річчя трагедії в 1991 р. 

Досліджену збірку негативів та чорно-білих контрольних 

відбитків до них О. Шлаєн сформував за результатами листувався з 

близькими жертв з різних куточків України та світу. Врешті, він по 

крихтах зібрав частину розстріляного минулого. Відповідно 

послідовності номерів негативів в «Книзі вступу», їх загальна кількість 

107. Це, переважно, зображення з фотографій, але були перезняті й 

мінімум три художніх портрети. Уваги потребує те, що тільки негативи 

отримали інвентарі номери, а конверти, листи до них та таке інше стали 

безномерними додатками. Таким чином, важливою перспективою є 

систематизація цього складного комплексу матеріалів, створення 

оцифрованого архіву та окремої виставки на його основі. 

На більшості зображень присутня одна людина, але є й багато 

групових родинних портретів та зображень друзів. Це ― чоловіки та 

жінки різного віку, зокрема і люди дуже похилого віку та немовляти; 

сюжетні та портретні фотографії (художні та на документи); більшість 

людей вдягнені в звичайний щоденний одяг, але є ще й студійна 

художня фотографія військового; деякі фотографії окремих людей ― 

це фрагменти з групових зображень. Всі імена зображених на 

фотографіях відомі, записані на зворотах контрольних відбитків з 

негативів, на конвертах, в яких зберігаються негативи, а саме головне, 

внесені в Книгу вступу музейних предметів. Багато цих зображень є 

ілюстраціями до переліку жертв з книги О. Шлаєна «Навіки в пам’яті», 

як, наприклад, Костинсьа Хана-Лея Шмулевна (Негатив № 9662), або 

Кагановичі Абрам Мойсейович та Сара Абрамівна (Негатив № 9661) ― 

в перелік не внесені. Таким чином, важливою перспективою вивчення 

збірки є повне порівняння зображень з опублікованими переліками 

вбитих та з’ясування причин розбіжностей. 

Окремо потрібно вказати на те, що в багатьох паперових 

пакунках, де зберігаються негативи в фондосховищі наявні вже згадані 

конверти, листи від рідних жертв, деякі офіційні листи, анкети, 

поштівка періоду війни, а також фотокопії інших поштівок та паспорти. 

Всі ці документи є не просто додатками до музейних предметів. Це 

унікальні історичні джерела до біографічних студій. Таким чином, 

окремого вивчення потребують поштові конверти без марок та 
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малюнків, в які О. Шлаєн складав систематизований матеріал. Окрім 

того, це демонструє педантичність дослідника та структуру архіву 

візуальних джерел епохи «доцифрової» фотографії. Наприклад, на 

конверті до Негативу № 9602 є написи: «п. 9. Азарова Рая, 19 лет», «п. 

10. Воспоминания о ней подруги», «п. 11. Копия надписи на оригинале 

фото», «Письмо № 71», «Свидетель пути в Бабий Яр ― воспоминания», 

адреса, ім’я та телефон особи, що надіслала матеріали та позначка 

«Подруга Азаровой». 

Азарова Рая ― жертва Бабиного Яру, чиє ім’я внесено в згаданий 

мартиролог «Навіки в пам’яті». Її подруга Тамара Михайлівна 

[Щепихина ― рос. мова] на двох аркушах машинопису розповіла про 

те, що Рая була студенткою 19-20 років з Шепетівки, вони разом 

працювали в відділі водоканалу в районі Лук’янівки, а родина Тамари 

жила неподалік в службовому житлі. На початку вересня 1941 р. Рая на 

запрошення Тамари жила у неї в квартирі, щоб ближче добиратись до 

роботи. Саме з квартири [Щепихиних] Рая відправилась 29 вересня в 

Бабин Яр, адже вирішила розділити долю всіх інших та не тікати з 

міста. Для подруги дівчина залишила своє фото з дарчим написом: 

«Томочка, в ожидании не хорошем, решила оставить тебе на память 

свою копию…». Т. [Щепихина] описала те як вона проводжала подругу 

до кінця вул. Мельникова, де вже був лише вузький прохід, у прибулих 

людей перевіряли документи, які після пропуску викидали на купу. 

Вже вдома Тамара разом із матір’ю чула крики та зрозуміла те, що 

людей розстрілюють, а тих кого не встигли, заганяють в казарми «там, 

где теперь училище КВИРТУ [Київське вище інженерне радіотехнічне 

училище на вул. Ю. Іллєнка, впродовж 1923-1944 рр. ― вул. Ю. 

Мельникова]». Жінки жалкували про те, що Рая не дослухалась до 

поради спробувати втекти з міста в село. Листом до О. Шлаєна Тамара 

Михайлівна прагнула не тільки розповісти історію однієї з втрачених 

доль. Вона сподівалась, що «вдруг кто-небудь узнает её почерк на 

обратной стороне фотографии» та знайти родичів загиблої ― тітку, яка 

евакуювалась в 1941 р. 

Окрім того, частинною матеріалів про Р. Азарову є й офіційний 

лист заступника голови Громадського центру «Бабин Яр» [Вернигори 

Н. И. ― рос. мова] до невідомого адресата в Шепетівку щодо розшуку 

в місті родичів Р. Азарової. Не зрозуміло чи це проект листа 

(машинопис містить виправлення кільковою ручкою) або оригінал, 

який не був надісланий. Тим не менш, документ містить багато 
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інформації про сам Центр (адреса, телефон, день та час присутності 

чергового на телефоні) та його діяльність, зокрема збір матеріалів про 

розстріляних та створення меморіалу. 

В цілому, висвітлення трагедії Бабиного Яру в музейній 

діяльності є складним та багатоаспектним процесом, що вимагає 

комплексного підходу та використання різнопланових джерел. 

Специфіка музейної комунікації передбачає частий акцент саме на 

візуальні джерела. Вони кодують та зберігають інформацію для 

зорового сприйняття, надають їй певну тілесність. Це вкрай важливо 

для побудови змістовних та атрактивних експозицій. Візуальні джерела 

сприяють фіксації, збереженню та відтворенню зорових образів, які 

вважаються найбільш переконливими, зручними, доступними для 

розуміння [7]. Таким чином, досліджена збірка негативів є важливим та 

багатоаспектним прикладом до наведених тез. Трагедія Бабиного Яру 

та радянська політика її замовчування драматично змінила значення 

звичайних фотографій та портретів киян та їх знайомих, що були 

створені для приватних або кар’єрних потреб впродовж 1920-30-х рр. 

За ініціативи Громадського історико-просвітницького центру України 

«Бабин Яр» та О. Шлаєна ці візуальні джерела з історії повсякдення 

стали основою для створення нових візуальних джерел ― негативів із 

довоєнних зображень жертв Бабиного Яру. Окрім того, негативи є 

унікальними за своїм змістом, оскільки можливість віднайти 

оригінальні фотографії та портрети викликає обґрунтовані сумніви. 

Разом із тим, не можна стверджувати, що виключно НМІУ 

володіє збіркою названих джерел. 27 січня 2017 р. в Національному 

історико-меморіальному заповіднику «Бабин Яр» відкрили виставку 

«Бабин Яр ― історія і долі», де було представлено велику кількість 

фотографій (копії, на банерах) та історій жертв Бабиного Яру. 

Фотографія згаданої вище Раї Азарової ідентична тій, що є на негативі 

в НМІУ. Окрім того, в іншому відомому архіві І. Левітаса, як і в архіві 

О. Шлаєна, є зображення маленького Абрама Вайнберга (Негатив 

№ 9594) та деякі інші. Архів І. Левітаса був представлений на виставці 

в музеї історії міста Києва в 2016 р. та в он-лайн мультимедійному 

проекті «Бабин Яр: пам’ять на тлі історії». 
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РОДИНА ВАЙСБЛАТІВ ― РОЗСИП ТАЛАНТІВ 

 

Анотація. На прикладі сім’ї відомого рабина Нухима Вайсблата, 

доля якої була тісно пов’язана з Житомирщиною, досліджено історію 

єврейської родини, представники якої пережили події Другої світової 

війни, голокосту, сталінських репресій. Показано місце родини в 

тогочасному культурному та громадському житті України. 

Ключові слова: Житомирщина, рабин, «Вічний календар», 

сталінські репресії, Друга світова війна, голокост.  

Виклад основного матеріалу. Родина Вайсблатів дала Україні 

багатьох відомих лікарів, мистецтвознавців, художників. Доля цієї 

родини тісно пов’язана з Житомирщиною. У Народичі народилися 

відомі рабини ― брати Нухим і Мордехай Вайсблат. Це були дві 

дивовижні людини, кожен з яких заслуговує на те, щоб бути зарахована 

до числа легенд єврейського народу [5]. 

Мордехай Дов Вайсблат народився в 1873 р. Сім’я була 

багатодітною і бідної, і коли в 1886 р. помер батько, на руках матері, 

яка не працювала, залишилися, крім Мордехая, ще дві молодші дочки. 

Тепер він ставав старшим і відповідальним в сім’ї. Згодом він переїхав 

у місто Малин, куди Мордехая запросив старший брат Нухим, що був 

тут рабином. Після одруження Мордехай переїхав до Олевська, де і був 

призваний до російської армії. Служити Вайсблата відправили в місто 

Білосток. У місцевому бет-мідраші (бет-мідраш ― приміщення для 

вивчення Тори) Мордехай швидко здобув славу знавця Тори і вмілого 

оратора. Його стали запрошувати на читання проповідей та інші 

громадські заходи. Фігура незвичайного проповідника у військовій 

формі привертала велику увагу. Незабаром «рабин-солдат» набув 

значної популярності у білостоцьких євреїв, серед яких виявилися 

вельми заможні люди. І якимось чином вони змогли викупити 

талановитого молодого людини з армії. 

Однак, в Білостоці Мордехай не залишився. Він повернувся до 

Олевська, деякий час був рабином в Єлізарівці, а потім отримав 

призначення на аналогічну посаду в прославлене чудотворцем Ісраелем 

Дов Бером містечко Велідники Овруцького повіту [9, с. 299]. 
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У 1924 р. раббі Мордехай був змушений покинути свій пост через 

конфлікт з представниками радянської влади, яка хотіли конфіскувати з 

синагоги дорогоцінні прикраси сувоїв Тори. Проти нього порушується 

справа, і Волинський губревтрибунал засудив рабина Вайсблата на 5 

років позбавлення волі [7, с. 569]. 

Якимось дивним чином Мордехай зумів уникнути в’язниці. Він 

переїздить до Житомира, і незабаром стає головним рабином міста [9, 

с. 302]. 

В жовтні 1926 р. він взяв участь в роботі відомої рабинської 

конференції в Коростені, почесним головою якої, незважаючи на 

відсутність, був обраний Ребе Йосеф-Іцхак Шнеєрсона. На посаді 

головного рабина Житомира Мордехай Вайсблат перебував аж до самої 

смерті в 1930 р. Родина його була великою ― два сини і три дочки. 

Один з його синів Яків проживав у Польщі, а з 1932 р. ― в Ерець-

Ісраелі, де згодом став досить відомим ізраїльським політиком і 

публіцистом під ім’ям Яаков Бар-Мідот. Був керівником однієї з 

авторитетних ізраїльських партій. Він, по можливості, підтримував 

зв’язок з родиною і в 1930 р. в Тель-Авіві видав книгу про свого батька 

і дядька. 

Значно більш відомий старший брат Мордехая, Менахем-Нухим 

Вайсблат. Народився він в 1864 р. у Народичах, деякий час, як уже 

згадувалося, займав пост рабина в Малині. Тут Нухим Вайсблат 

одружився. Його дружина ― Бася (Берта) Лерман працювала на тяжкій 

роботі ― сушильницею на Малинській паперовій фабриці. У родині 

Вайсблатів було 11 дітей, більшість з яких народилися в Малині [4, арк. 

40]. 

Тут Нухим Вайсблат набув значного авторитету завдяки 

блискучим проповідям в синагозі, мудрим рішенням на динтерах, 

доброму викладанню у єшиві (закладі, призначеному для релігійного 

навчання) та гарній благодійності. 

А ще Нухим мав блискучі математичні здібності, що використав 

для створення задуманого ним «Вічного календаря», у якому 

поєдналися «сонячний» та «місячний» календарі, враховані релігійні і 

світські свята. Календар був створений у 1890 р. По ньому можна було 

визначити любу дату в минулому, сьогоденні та майбутньому. Зразок 

календаря відправили до Петербурга, де він знайшов позитивний відгук 

імператорського двору. В 1890 р. «Вічний календар» був надрукований 

в Бердичеві [3]. 
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Для того, щоб продати календар на ринку, вимагалася підтримка 

впливових осіб. Тому Вайсблат звернувся до Шолом-Алейхема. Саме за 

сприяння цього видатного єврейського письменника у 1902 р. Нухиму 

Вайсблату було запропоновано стати головним рабином Києва. Цю 

пропозицію він прийняв [8]. Нухим Вайсблат був головним рабином 

міста 23 роки.  

Як згадує про його перебування в Києві доктор Ісраєль Голдман, 

Нухим Вайсблат «був людиною геніальною, мудрою і дотепною, 

стійким в своїх поглядах, старанним вченим і педантом, мав 

величезний вплив і був безкомпромісним прихильником єврейських 

ідеалів. Він не принижувався перед багатіями міста і не ніяковів перед 

академічно освіченими людьми, але всі як один були вражені його 

широкої ерудиції, талантом і ставилися до нього з великою повагою». 

Його квартиру на Жилянській відвідували видатні діячі єврейської 

культури ― незважаючи на ортодоксальність, прадід був людиною 

багатогранною і досить широких інтересів. З-під його пера виходили не 

тільки релігійні праці, рабин писав вірші, малював. У 1920 р., вже при 

радянській владі, Нухим очолив в Києві Комітет з надання допомоги 

голодуючим і постраждалим від погромів [6]. 

На жаль, величезна бібліотека рабина, що складалася з 

єврейських рукописів і книг за кілька століть, яку Нухим передав, за 

відомостями рідних, в бібліотеку ВУАН і в Історичний музей в 1930-х 

рр., пропала в роки Другої світової війни. 

Ця війна стала величезною трагедією для родини Нухима 

Вайсблата. Його син, військовий лікар Емілій, потрапив у фашистський 

полон на початку війни. Він став жертвами голокосту ― був 

розстріляний у Бабиному яру. Тут же загинула вдова Мордехая 

Вайсблата ― Гітл. Син Арон потрапив у нацистський полон і загинув 

таборі для військовополонених у 1942 р. 

Драматично склалася ще одного сина Нухима доля художника 

Йосипа Вайсблата ― тонкого лірика і пейзажиста. Йосип закінчив 

Київське художнє училище, де його педагогом був видатний Федір 

Кричевський ― перший ректор Української академії мистецтв, чим він, 

до речі, пишався все життя. У 1920 р. переїхав до Москви та вступив у 

Вільні художні майстерні, які у 1921 р. було реорганізовано у Вищі 

художньо-технічні майстерні (ВХУТЕМАС), де навчався в 

скульптурній майстерні С. Волнухіна і Б. Корольова, в той же час 

пройшов школу живописної майстерності у О. Осмьоркіна. Йосип 
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Вайсблат був членом Московської організації Спілки художників 

(МОСХу), учасником багатьох творчих виставок в Москві та Києві, але 

на початку 1950-х рр. його спіткала сумна доля багатьох представників 

творчої інтелігенції СРСР ― арешт, слідство, роки сталінських таборів. 

Після звільнення в 1954 р. у творчості вчорашнього в’язня ГУЛАГу 

з’являються теми геноциду, репресій і ... єврейського побуту, недарма 

ж в провину Вайсблату ставилися «єврейський націоналізм і 

антирадянська агітація націоналістичного характеру». Помер 20 січня 

1979 р. у Москві [13, с. 46]. 

Тривалий час творчість Йосипа Вайсблата взагалі було забуто. 

Лише після розпаду СРСР та утвердження незалежної України і 

вільного мистецького простору твори художника зайняли гідне місце в 

мистецтві і неодноразово експонувалися в київських галереях «Тадзіо» 

і «Мистець», музеї історії міста Києва, а також на виставках «Єврейська 

тематика у творах художників Києва» в «Українському домі» в Києві та 

«Єврейська культура в Україні» в Лондоні. В грудні 2001 р. виставка 

живописних та графічних творів Йосипа Вайсблата з приватної колекції 

Лева Дроб’язка з успіхом презентувалася напередодні відзначення 109-ї 

річниці з дня народження художника і педагога О. Осмьоркіна. До речі, 

дочка Нухима Лія була заміжня за відомим українським перекладачем 

Євгеном Дроб’язко, батьком Л. Дроб’язка [1, с. 28]. 

У березні 2018 р. у Кропивницькому, в художньо-меморіальному 

музеї О. Осмьоркіна відкрилася надзвичайно цікава тематична виставка 

«Трагедія життя і творчості художника Йосипа Вайсблата», в 

експозиції якої представлено твори самобутнього художника ― учня 

професора живопису Олександра Осмьоркіна. 

Яскравий слід в історії залишив ще один син Нухима ―– 

Володимир (псевдонім Олександр Гер) ― літератор та 

мистецтвознавець, відомий видавець, перекладач та шевченкознавець. 

Він закінчив Київську гімназію та Гейдельбергський університет у 

Німеччині. В перше десятиріччя ХХ ст. повернувся на Батьківщину, 

друкувався у відомих петербурзьких та київських виданнях статті з 

історії книги, мистецтвознавства. Разом з Олександром Адашевим 

склав «Театральну хрестоматію» (1913 р.). Автор популярних в Росії 

збірників «Чтец-декламатор» (Київ, 1906-1917 рр.), укладач німецько-

російського та російсько-німецького словників. У 1908 р. написав п’єсу 

«До сонця», поставлену у київському театрі «Соловцов». Мав дружні 
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відносини з Шолом-Алейхемом, М. Горьким, О. Бенуа та ін. [10, с. 

295]. 

1914 р. В. Вайсблат брав участь у Міжнародній виставці друку і 

графіки у Лейпцигу, як один з керівників Російського відділу. Разом з 

іншими громадянами Російської імперії його було інтерновано в 

зв’язку з початком війни в Данію, повернувся в Росію в 1917 р. 

У пореволюційні роки активний учасник культурного життя 

України. На початку 1920-их рр. В. Вайсблат починає працювати 

художнім редактором Держвидаву України та в Інституті 

книгознавства (т.зв. УНІК), спочатку заступником голови комісії книги 

(Н. Макаренко), пізніше ― на посаді професора цієї комісії. Під його 

керівництвом з’являються книжки та часописи, що увійшли до 

скарбниці української культури й оформлювального мистецтва. Серед 

них ― «Українська книга XVI-XVII-XVIII ст.» (збірник за редакцією 

М. Грушевського), «Київ та його околиці в історіях і пам’ятках», 

«Українські народні думи» К. Грушевської та багато ін. Володимир 

разом з М. Зеровим переклав «Народні оповідання» класика нової 

єврейської літератури І.-Л. Перетца. 

Підтримував дружні стосунки з М. Грушевським, С. Масловим, 

М. Зеровим, С. Єфремовим, А. Ніковським, Г. Нейгаузом, Г. Нарбутом. 

Помітне місце в цьому ряді займала шевченкіана: за його 

художньої редакції виходить академічне «Повне зібрання творів» поета 

(1927-1932 рр.), збірник «Тарас Шевченко» (1921 р.), «Шевченківський 

збірник» (1924 р.), «Шевченко і його доба» (1925, 1926 рр.) та ін. [10, 

с. 295]. 

У березні 1920 р. ― член Комітету «Літературно-художньої 

виставки пам’яті Т.Г. Шевченка в Києві. А 1928 р. долучився до 

створення в Києві музею Шевченка, ставши одним з його фундаторів. 

На початку 1930-х він, уже професор Українського інституту 

книгознавства, стає редактором «Кобзаря» Шевченка з ілюстраціями, 

розстріляного в 1937-му видатного українського графіка, «бойчукіста» 

В. Седляра [12, c. 547; 14, с. 78]. 

У ті роки страшні роки сталінські репресії хмари згущуються і 

над Вайсблатом ― його звільняють з Держвидаву, півроку триває 

слідство, поки на допомогу не приходить відомий український 

літературознавець С. Маслов, який запросив його до себе на роботу ― 

до відділу стародавніх книг Бібліотеки АН УРСР, де той отримує 

звання професора. У роки Другої Світової війни ― в евакуації. Після 
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визволення України повернувся до Києва, де й похований на Байковому 

кладовищі [11, с. 278]. 

У січні 2008 р. стоматологічний факультет Київського 

Національного медичного університету провів науково-практичну 

конференцію «Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія» з 

нагоди 120-ліття головного стоматолога МОЗ України, заслуженого 

діяча науки, професора Соломона Вайсблата ― ще одного з синів 

Нахума. Він закінчив Київську зубопротезну школу та медичний 

факультет Київського університету та Київський медичний університет. 

Як лікар-практик розпочав свою трудову діяльність в 1914-1915 рр., 

працюючи зубним лікарем на Волині, а потім у київських лікарнях. У 

1920 р. у Київській Жовтневій лікарні особисто організував і до 1928 р. 

завідував зубною амбулаторією та зубо-щелепним кабінетом для 

лікування найбільш складних зубо-щелепних захворювань. З 1928 р. по 

1931 р. завідував організованою ним в Жовтневій лікарні першим в 

Україні щелепним стаціонаром. 

У 1931 р. обраний професором і завідуючим кафедрою 

хірургічної стоматології Київського державного стоматологічного 

інституту. Отримав звання доктора медичних наук. У роки Другої 

світової війни працював у госпіталях, де врятував не одне життя 

радянських воїнів. У повоєнні роки повернувся до Києва, де працював 

завідуючим кафедрою хірургічної стоматології Київського медичного 

інституту. Був головним стоматологом Міністерства охорони здоров’я 

України. 

Отримав звання професора. С. Вайсблат ― автор майже 120 

наукових праць. Його праця по проблемі щелепно-лицьової хірургії 

витримала 7 видань. І хоча з плином часу розроблені нові методи 

знеболюючого впливу на різні відділи нервової системи людини, нові 

методики і апаратура, але класичні методи, запропоновані 

С. Вайсблатом, залишаються актуальними і сьогодні [2, с. 15]. 

У 2020 р. у Києві на 98-му році життя померла його дочка, відома 

лікар Любов Когосова. Вона теж все життя присвятила медицині і 

підготувала багато докторів і кандидатів медичних наук. Професор 

Любов Когосова ― написала за життя 500 наукових праць і почала 

кар’єру лікаря в період Другої світової війни. 
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УДК 908 

ПАНЧУК М.В., ЦВЄТКОВА А.М., ЦВЄТКОВА А.В. 

(м. Бердичів, Житомирська обл.) 

 

ПРАВДА ПРО ЖАХІТТЯ НАЦИСТСЬКИХ 

КОНЦЕНТРАЦІЙНИХ ТАБОРІВ І ГОЛОКОСТ У РОБОТАХ 

УКРАЇНСЬКОГО ХУДОЖНИКА ЗІНОВІЯ ТОЛКАЧОВА 

 

Анотація. У роботі розкривається творчий шлях художника 

Зіновія Толкачова та аспекти його мистецької діяльності, яка досі 

висвітлювалася лише в окремих дослідженнях. Зокрема акцентується 

увага на творчому документуванні злочинів, скоєних нацистами на 

окупованих землях країни.  

Ключові слова: художник Зіновій Толкачов,  Друга світова війна, 

Голокост, Освенцим, Майданек, будинок «Роліт», виставки. 

Мета дослідження ― показати людям, як важливо не забувати 

про нацизм і ті страшні випробування та горе, які він приніс з собою,  

пам’ятати про Голокост ―  найбільший злочин, що відбувався на нашій 

землі поряд із Голодомором 1932-1933 рр., геноцид Другої світової 

війни, вічний біль людства.  Пам’ять ― запорука того, що такого роду 

трагедії більше не будуть повторюватися.  

Актуальність роботи полягає в необхідності говорити про той 

внесок, який зробили українці в перемогу над нацистами, котрі 

воювали в лавах Червоної армії і в рядах націоналістичного підпілля, 

борючись із нацизмом. Художник Зіновій Толкачов одним із перших 

побачив концтабір Аушвіц після звільнення і створив графічні серії 

«Освенцим» та «Квіти Освенцима». Ця тема потребує додаткових 

досліджень. 

Вступ. Зіновій Шендерович Толкачов (1903-1977 рр.) ― відомий 

український монументаліст, живописець і графік єврейського 

походження, член Спілки художників України, чиї твори успішно 

виставлялися на виставках в нашій країні та за кордоном. У роки війни 

1941-1945 рр. він був солдатом, але залишався художником. Мистецтво 

стало зброєю Зіновія Толкачова. Все, що бачив і замальовував в 

екстремальних обставинах ― свого роду документальна хроніка, 

літопис війни. Він одним із перших показав жахіття нацистських 

концентраційних таборів та Голокост. 
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Виклад основного матеріалу. Зіновій Шендерович Толкачов 

народився в білоруському містечку Щедріні Мінської губернії (нині 

Гомельська область) у родині слюсаря-ремісника. Після закінчення 

двокласного ремісничого відділення Київського казенного єврейського 

училища півроку навчався в художній школі. Через важке матеріальне 

становище сім’ї був змушений залишити заклад. Працював учнем 

майстра з розпису вивісок, потім ― у «мальовничій артілі» Мана. 

У 1919-1920 рр. навчався у Вищих художніх технічних 

майстернях (ВХУТЕМАСі) в Москві (у Петра Кончаловського), а 

в 1928-1929 рр. ― у Київському художньому інституті (у Федора 

Кричевського), де згодом викладав і був запрошений на посаду декана. 

Творив у галузі монументального мистецтва, станкової та книжкової 

графіки, виконував плакати, сатиричні малюнки до часопису «Перець». 

Серед його робіт ― настінні розписи в клубах у Києві (1921-1922 рр.), 

серії літографій, ілюстрації до книг Максима Горького, Еріха Марії 

Ремарка, Миколи Островського, Олександра Корнійчука. Брав участь у 

виставках «Велика скорбота» в Києві та Москві (1928-1931 рр.) і 

«Містечко» за мотивами книг Шолом-Алейхема (1939 р.). Однак 

невдовзі почалася війна, і період мирної творчості завершився. Влітку 

1941 р. Зіновій Толкачов добровільно вступив до лав Червоної армії, 

потрапив до Полтавського танкового училища, а далі відступив із ним 

до Північного Кавказу. Одночасно він створив виставку робіт 

«Окупанти», яка загинула, коли м. П’ятигорськ захопили німецькі 

війська. 

«Ще до початку Другої світової війни Зіновій Толкачов уже був 

відомим художником, роботи якого експонувалися в музеях багатьох 

українських міст, а також у Москві, Ленінграді, Празі, Варшаві, 

Венеції, Філадельфії, Копенгагені та Амстердамі (хоча після війни 

художник зазнав утисків і переслідувань за «космополітизм»)» [3]. 

Досвід і майстерність, помножені на гостроту переживань, відчувалися 

в кожній його роботі. Увесь довгий шлях війни Зіновій Толкачов 

пройшов як солдат і фронтовий художник. Він багато чого бачив і 

відчув, але, мабуть, найсильніші враження на нього справили 

фашистські концтабори. На щастя, в них Зіновій Толкачов опинився 

вже після Перемоги. Він брав участь у звільненні Освенцима і 

Майданека, у концтабір «Аушвіц-Біркенау» потрапив відразу після 

його звільнення бійцями Першого Українського фронту. Під 

враженням від побаченого художник просто в таборі почав робити 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1919
https://uk.wikipedia.org/wiki/1920
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%96_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
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замальовки. Коли не було паперу ― на табірних бланках. Усе, що він 

бачив і нашвидку замальовував, ― відчутий та пережитий літопис 

війни. Зараз уже мало залишилось очевидців подій тих років, і саме 

тому невеликі начерки з короткими назвами замість коментарів 

сьогодні особливо цінні. «Швидкі, різкі, виразні чорно-білі малюнки ― 

це картини мучеництва одних і нелюдської жорстокості інших. 

Малюнки Толкачова не можна назвати ні програмними, ні 

ідеологічними ― вони просто зображують те, що було, і в цьому їх 

особлива викривальна сила» [6]. У концтабір «Майданек» Зіновій 

Толкачов потрапив у вересні 1945 р. за завданням політуправління 

Першого Українського фронту. Замальовував все: і те, що бачив, і те, 

що міг уявити. З’явилися малюнки «Душогубка», «Печі димлять», 

«Одні кістки», «Провід високої напруги», «Газова камера», «Діти ... 

діти». Уникаючи зупинятися на другорядних деталях, художник 

прагнув виразними штрихами передати головне: в’язнів із випаленим 

клеймом на руці, стандартні шибениці, задубілі трупи, газові камери, де 

смертників душили газом «Циклон». Опинившись на залізничній 

станції Майданека, він зустрічав вагони зі старим одягом і взуттям, 

здертими з убитих в’язнів… І цей сюжет теж увійшов в «хроніку» 

художника. Інший малюнок «Вантажать волосся» присвячений тій же 

страшної темі. У великих мішках ― локони всіх кольорів, зрізані «під 

корінь» з голів ув’язнених. «Потрапивши в січні 1945 р. в концтабір 

«Освенцим», Зіновій Толкачов побачив там десятикратно збільшене 

горе «Майданека». Враження від «механізованого комбінату смерті» ― 

«Освенцима» ― лягли в основу  величезної кількості малюнків сепією і 

пастеллю, створених в польському містечку Біркенау-Бжезінка. 

Пізніше з них народилися дві великі серії: «Квіти Освенцима» про 

дітей-в’язнів і «Освенцим», закінчена вже в мирний час, в 1961-1962 

рр. Ще пізніше, в 1968-му, художник, усе ще перебуваючи під сильним 

враженням від побаченого в «Освенцимі», знову звертається до цієї ж 

теми і пише 16 картин темперою і маслом. Короткі назви до зроблених 

у концтаборі начерками «Приречені», «Без неба», «Один» доповнюють 

загострені, драматичні образи нещасних бранців. Штампи казенних 

паперів-бланків комендатури «Освенцима», на яких художник 

працював, бо не мав іншого паперу, підкреслюють документальну 

основу зображеного...» [6]. Двадцять шостого листопада 1944 р., за 

день до процесу над катами концтабору «Майданек»,  польський 

міністр освіти Вінцент Жимовський відкрив у місті Любліні виставку 
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серії «Майданек». На ній було представлено 32 роботи аквареллю. А в 

1945 р. в колишньому концтаборі, а тепер уже Музеї «Освенцим», 

відкрилась експозиція з малюнками Зиновія Толкачова з однойменної 

серії. З тих пір і до цього дня в Музеї зберігається традиція щорічних 

виставок, присвячених темі Другої світової війни і в’язням концтаборів. 

Сьогодні в них беруть участь і сучасні художники… «Першими ж в 

історії Музею «Освенцима» були малюнки Зиновія Толкачова ― 

власне, з них і починалася художня експозиція. Дебютна виставка 

1945 р. мала величезний успіх:  відвідувачі залишили 9 (!) книг із 

відгуками. Причому деякі з них написані кров’ю, а серед підписів часто 

зустрічаються номерні знаки звільнених в’язнів» [6]. Він став одним із 

перших митців, хто зобразив жахи нацистських таборів смерті та 

Голокост. Малюнки Толкачова показали в багатьох містах Польщі, і 

навіть у Відні. Їх розіслали лідерам союзницьких держав. Виставки 

відвідали сотні тисяч людей. Однак радянська влада інакше оцінила 

твори художника ― Зіновія Толкачова на 20 років виключили із 

радянського мистецтва. В СРСР його малюнки із Освенцима видали 

лише у 1965 р. «Радіо Свобода» опублікувало спогади художника 

Зіновія Толкачова про його перебування в концтаборах «Майданек» та 

«Аушвіц-Біркенау», які були віднайдені в Центральному державному 

архіві-музеї літератури і мистецтва України. Матеріали надав директор 

Центру досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства 

Леонід Фінберг. Художник пише рядки, які не можна читати без сліз, 

жаху та болю: «Та через деякий час доля знову закинула мене до 

Соколува. Я завітав до знайомого будиночку. Там сталося багато змін. 

У вікнах вже були шибки. В кімнатах стояли меблі. Вся родина жила 

вже в себе. Червона армія дала людям змогу повернутися до праці. 

Хазяї прийняли мене дуже гостинно. Я спав і працював у спільній 

кімнаті. Настали дощові осінні дні. В будинку було тепло, чисто, віяло 

затишком. Оточували мене праця, повсякденні турботи батьків, веселий 

гомін дітей. Усе це нагадувало мені далекі дні мого дитинства. Так 

само пекла хліб моя матір, так само бігали й галасували на подвір’ї  та в 

будинку діти. Так само збиралися святами відпочити, погомоніти за 

чаркою сусіди.  

Соколув здався мені раптом дуже близьким. Я згадував свої рідні 

місця, стоптані й пограбовані німцями, де чорніли звуглені хати, де 

матерів розлучено з дітьми, а дітей ― із матерями. В Баб’ячому Яру, в 
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Малім Тростянці німці знищували людей цілими родинами, газували, 

розстрілювали, закопували живцем, щоб знищити мій народ. 

Чорними плямами вигнали мої спогади, мої ескізи страхіть 

«Майданека» образи зловісного міста смерті, знищення людини й 

людства. На всю глибочінь поставала переді мною трагедія людини з 

«Майданека». Ненависть квапила мене до праці, прискорювала її. 

Сувора дійсність давила на серці, виповнювала уяву…» [2]. «Вже на 

«Майданеку» я бачив велетенські бараки, де в’язнів доводили до 

цілковитого виснаження: прямокутні зацементовані газові камери, де їх 

душили газом-циклоном «В», крематорії, де їх спалювали. Я стояв біля 

печей, де німці спалювали вже розстріляних, задушених, забитих і ще 

живих, спалювали росіян, євреїв, поляків, французів, греків ― людей 

всіх національностей, незалежно від статі й віку, людей, зігнаних сюди 

з усіх фашистських катівень Європи. Я ходив серед величезних складів, 

навантажених речами убитих: посудом, убранням, взуттям… Я 

знаходив, доторкався, брав в руки дитячі черевики різних розмірів, 

різних кольорів. 

Дитячі черевички на «Майданеку». Я тримав їх у руці, 

доторкався до них. Такі самі черевички, з такими самими кумедно 

збитими носками носила моя донька… 

Але все це зблідло й згасло в порівнянні з тим, що я побачив у 

визволених Червоною армією таборах Освенцима. Зимовий вітер вив 

тоді над Освенцимом, пронизливо завивав у колючому дроті, який 

звідусіль обгороджував табори. Здавалося, це земля звучала й плакала 

голосами вмерлих…. Я знов побачив, але в значно більшій кількості, 

ніж на «Майданеку», звуглені трупи, газові камери, сотні бляшанок з 

циклоном, руїни висаджених в повітря велетенських крематоріїв. 

Я бачив шибеницю в зловісному блоку № 11, і знов блукав 

посеред ще більших складів, де сортували речі розстріляних, отруєних, 

задушених. Все це розбирали уважно, по-хазяйському, і сотнями 

транспортів відправляли до Німеччини. 

І знову перед очима величезні кучугури взуття: черевиків, 

туфель, галош, дитячих тапочок; зубні щітки, бритви, протези рук і ніг, 

гребінці, штучні зуби, мило різних сортів, різних фабрик. В одному з 

будинків я бачив тонни жіночого волосся, запакованого в лантухи з 

означенням ваги. Це волосся вагонами вивозили в Німеччину на 

матраци. 
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Серед чорного, русявого, золотистого волосся я бачив дитячі косички з 

бантиками. 

Ці дитячі косички, ці рожеві бантики! Моя донька носила такі 

самі бантики. Маленька Ядзя, портрет якої я малював у Соколуві, має 

такі самі тоненькі косички… 

Правду казав один сучасний російський письменник: легше узяти 

Берлін, ніж глянути «Майданек». 

Разом із надзвичайного комісією розслідування злочинів 

німецьких фашистів я був в одному з таборів Освенцима, в Бжезинках 

(Біркенау). 

Знову велика просторінь, оточена рядами колючого дроту, по 

якому йшов струм високого напруження. Я бачив табір, де жили тільки 

жінки й діти. З усіх кінців Європи звозили сюди ешелони з жінками. 

Небагато з них залишилося жити в цьому чорному місті смерті. Я бачив 

їх застиглі від жаху очі ― очі старух і молодих жінок. 

Я блукав у спорожнілих бараках, де ще лежали рештки убрань, 

білизни, посуду. Де не глянь ‒ чорніли трупи дорослих і дітей… О, ці 

кричущі мертві обличчя, ці немовлята, застиглі зі скорченими ніжками, 

наче в колисці. Такими намалював їх у себе в ескізнику. А поруч 

стриміли застиглі в останніх конвульсіях руки матерів» [2]. 

«Хай будуть благословенні наші матері. Хай ростуть у щасті й 

праці наші діти. Земля вкриється золотом ланів. В садах зарум’яніють 

плоди. Але дитячої могили не можна топтати. Сліз матері не можна 

подарувати. Кривди народів не можна забути. 

Працю свою про дітей Освенцима я присвячую моїм дітям, дітям 

усього світу, всіх народів. Коли виростуть ― хай не забувають про 

страхіття Освенцима» [2]. 

Під час Голокосту нацисти знищили близько 6 млн, тобто більш 

ніж половину євреїв Європи. Цей геноцид також відомий за назвами 

«Катастрофа» та «Шоа» (з івриту ― «Біда»). Аушвіц був розгалуженою 

табірною мережею, він складався з понад 40 установ, однак переважна 

кількість загиблих людей припала на табір смерті Аушвіц-2 (також 

знаний як Аушвіц-Біркенау). Деякі сучасні історики стверджують, що в 

Аушвіці загинули 1,1 млн осіб, із них близько 800 тис. ― євреї. Зіновій 

Толкачов знаний тим, що одним із перших усвідомив і поширював 

правду про Голокост, про катастрофу єврейства, а також про табори 

смерті. «Відомий радянський письменник, правозахисник і дисидент 

Віктор Некрасов так охарактеризував творчість художника: «Я не знаю 
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документів ― саме документів! ― сильніших за ці замальовки Зіновія 

Толкачова». Щоб глибше їх збагнути, треба хоча б уявно перенестися в 

1945 рік» [1].  Масштаби злочинів в Аушвіці були в рази більшими, ніж 

навіть у Майданеку. Побачене глибоко запало в душу, відтоді Зіновій 

Толкачов присвятив своє життя пошукам сутності Голокосту. «Як і 

багато інших євреїв, він, можливо, вперше гостро відчув свою 

приналежність до єврейського народу, яку було важко відчути в часи 

сталінського СРСР. Побачене й пережите справило надзвичайний 

вплив на його подальшу творчість. На відміну від більшості радянських 

авторів головними персонажами малюнків Толкачова стають не 

героїзовані постаті вояків, а жертви» [1].  Зіновій Толкачов показував 

інших людей ― беззахисних перед катами, безпорадних у своєму 

відчаї, але нескорених, до кінця життя незламних. Біль на малюнках 

Толкачова німий і беззвучний, адже за бетонні стіни таборів не 

проникали людський стогін та плач, і лише чорний жирний дим котив 

із труб крематорію… Малюнки, створені на табірних бланках Аушвіцу, 

― особливо експресивні. Коли після напруженої тяжкої праці в митця 

закінчувався папір, саме на них він творив далі. Знаряддями 

здебільшого були простий олівець або вугілля... 

Повоєнна життєва стежина Зінові Толкачова та доля його творінь 

стали драматичними. В останні роки правління Сталіна та пізніше в 

СРСР переслідували т. зв. «космополітів» і «сіоністів». Художник у 

кожному своєму малюнку все далі відходив від соцреалізму, створивши 

навіть цикл «Христос у Майданеку» з яскраво вираженими релігійними 

мотивами. Тому у 1950-1960 рр. його творчість було оголошено 

«релігійно-сіоністською», а малюнки часто вилучались органами 

держбезпеки. Лише наприкінці 1980-х їх почали повертати родині. 

Зіновій Толкачов створив галерею портретів українських письменників, 

яка сьогодні має не тільки художню, а й історично-культурну цінність: 

Юрія Яновського, Юрія Смолича, Леоніда Первомайського, Василя 

Чумака, Остапа Вишні, Андрія Малишка, Павла Тичини та інших. 

Одночасно він пише портрети єврейських культурних діячів, серед 

яких ― Іцик Фефер і Перець Маркиш. В його мистецькій спадщині ― 

малюнки до творів Шолом Алейхема, ілюстрації до книг Марка Вовчка 

(1950 р.), Бертольда Брехта (1965 р.), він написав картини «Шевченко-

солдат» (1949 р.), «Осінь в першотравневому саду» (1960 р.), «Портрет 

сина» (1962 р.), «Пісня» (1970—1977 рр.) Зіновію Толкачову належить 

«Проєкт Меморіалу в пам’ять трагедії в Бабиному Яру. Три варіанти. У 
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співавторстві з архітектором Й.Ю. Каракісом, скульпторами Я.С. Ражбе 

і Е. Жовніровським (1966 р.)» [5].   

В архіві Центру досліджень історії та культури 

східноєвропейського єврейства зібрано унікальні матеріали, пов’язані з 

життям і творчістю Зіновія Толкачова (понад 220 одиниць зберігання). 

Представлено 16 автолітографій: 6 автолітографій із серії «Містечко» 

(за творами Шолом-Алейхема, 1945 р.);  1 автолітографія зі знаменитої 

серії «Освенцим» («Дівчата співають», 1962 р.); 9 автолітографій ― 

портрети письменника Шолом-Алейхема (1964-1965 рр.). 

«Неабиякий інтерес для дослідників творчості Зіновія Толкачова, 

а також для істориків становить листування художника. У колекції 

представлено 102 листи за 1942-1976 рр.  Насамперед варті уваги 

фронтові листи-трикутники зі штампами військової цензури (цей 

штамп стояв навіть на листах, написаних їдишем). Серед 

кореспондентів Зіновія Толкачова ― члени сім’ї, колеги-художники, 

друзі та знайомі ― представники радянської творчої інтелігенції 

(зокрема, письменники В. Некрасов і Є. Гальперіна, мистецтвознавець 

К. Безменова)» [3]. Крім того є друковані видання (каталоги виставок, 

альбоми робіт Зіновія Толкачова), афіші виставок, матеріали про долю 

творчої спадщини художника… Експонати колекції ― це також 

ксерокопії особистих документів митця за 1942-1973 рр.: 

червоноармійська книжка, посвідчення, анкета члена Спілки 

художників, довідки та характеристики (оригінали зберігаються в 

Музеї історії Києва, в Національному музеї історії України у Другій 

світовій війні та в приватному архіві родини Толкачових). 

Зіновій Толкачов жив у Києві в будинку «Роліт» понад сорок 

років. Він постійно малював своїх сусідів і створив близько ста робіт ― 

цілу портретну галерею. Протягом багатьох років приятелював із 

поетом Максимом Рильським і в 1948 р. написав портрет друга. З 

притаманною автору особливою увагою до емоційного стану 

портретованого він «зобразив поета, вченого, громадського діяча як 

вдумливу людину з напруженим внутрішнім життям. Портрет 

позбавлений зовнішніх ефектів… Однак його образно-художній зміст є 

«більшим» за зображення, виходить за межі самого малюнка, 

торкаючись глибоких шарів людського досвіду…» [4]. 

Майже все життя Зіновія Толкачова було тісно пов’язане з 

Україною. Помер художник у Києві 30 серпня 1977 р. «Єврейська та 

українська часточки його душі були нерозривно пов’язані між собою. А 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82
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Голокост, катастрофа європейського єврейства в роки Другої світової 

війни, змусила особливо гостро ідентифікувати себе» [1]. Цінність 

робіт Зіновія Толкачова насамперед у тому, що вони є свідченнями 

сучасника й з’явилися тоді, коли широкі знання про Голокост не були 

донесені до світової громадськості. Художник став одним із перших, 

хто пролив світло на трагедію євреїв Європи і всієї людської 

цивілізації. Малюнки Зіновія Толкачова експонувалися в багатьох 

музеях світу та в Національному музеї історії України у Другій світовій 

війні (м. Київ). Це данина пам’яті митцю і мільйонам жертв Голокосту. 

Виставки з роботами художника пройшли у 1945-1946 рр. у 

містах Польщі (Люблін, Ряшів, Краків, Катовіце, Лодзь, Варшава), 

відбулися персональні виставки і в Музеї мистецтв меморіального 

комплексу «Яд ва-Шем» (2000 р.) та «Забуттю не підлягає» в 

Харківському музеї Голокосту (2011 р.). Особливої згадки заслуговує 

виставка, присвячена 100-річчю від дня народження Зіновія Толкачова. 

У залах Національного художнього музею України було представлено 

понад 120 робіт, що мають незаперечну історичну та культурну 

цінність. Цей проєкт став можливим завдяки ініціативі Київського 

Інституту юдаїки. Для тих, хто гідно цінує історичну значимість робіт 

цього великого художника, справжнім подарунком став прекрасно 

виданий 150-сторінковий альбом, присвячений багатогранному таланту 

Зиновія Толкачова. 

У 2015-му році до 70-річчя визволення Аушвіца та з нагоди 

Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту в столиці України 

відкрилася виставка «Концтабір Аушвіц ― український вимір. 

Дослідження, документи, свідчення». На ній були представлені близько 

300 музейних предметів і документальні матеріали: 

військовополонених, учасників українського визвольного руху, 

остарбайтерів, євреїв з України, колишніх малолітніх в’язнів, тих, хто 

звільняв Аушвіц. Серед експонатів ― малюнки, ескізи і графіка 

художника Першого Українського фронту, київського єврея Зіновія 

Толкачова. Виставка діяла в Меморіальному комплексі «Національний 

музей історії у Другій світовій війні». Кожна експозиція ― справжнє 

відкриття для сучасного глядача, що має можливість побачити роботи, 

створені очевидцем давніх подій. Кожна з них ― одкровення та 

підтвердження щирого і сильного мистецтва Зіновія Толкачова. 
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Портрет Зіновія Толкачова 
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Зіновій Толкачов: «Без слів» 
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Зіновій Толкачов: «Вантажить волосся» (Серія «Освенцім») 
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Зіновій Толкачов: «Визволення» (Серія «Освенцім») 
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Зіновій Токачов: «Газова камера» (з серії «Освенцім») 
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Зіновій Толкачов під час своєї виставки «Майданек» 

(Краків, березень 1945 р.) 
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Зіновій Толкачов: «Затаврований» 
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Зіновій Толкачов: «Мати і дитина» 
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Зіновій Толкачов: «Надія» 
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Зіновій Толкачов: «Освіенцім» 
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Плакат Зіновія Толкачова з виставки «Майданек» 
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Зіновій Толкачов: «Спаплюжена краса» 
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Зіновій Толкачов: «Старі, жінки і діти» (з серії «Освенцім») 
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УДК 7.07-05 

НАДЄЖДІН А.М. 

(м. Кропивницький) 

 

ТРАГЕДІЯ ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ ХУДОЖНИКА 

ЙОСИПА ВАЙСБЛАТА 

 

Анотація. Доповідь присвячена життю і творчості 

оригінального єврейського художника Йосипа Наумовича Вайсблата 

(1897-1979) та нове відкриття його мистецтва в умовах сучасного 

світу. 

Ключові слова: тоталітаризм, МОСХ, ГУЛАГ, Бабин Яр, музей 

Осмьоркіна, Єврейська культура в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Минуле буремне ХХ ст. яскраво 

продемонструвало наскільки крихким і незахищеним є життя людства. 

Його наївні надії на побудову справедливих суспільств, потужність 

науково-технічного прогресу згорали в спалахах світових воєн, 

розбивались об спокуси реалізації власних пристрастей та амбіцій за 

рахунок насилля та терору, прикритих ідеями досягнення щасливого 

життя, що стали ознаками повсякденності, а ілюзорно мерехтлива ідея 

швидкого здобуття справедливості, надія на доброго і чесного 

правителя виявлялася банальною кривавою диктатурою. Результат ― 

фашистські режими в Італії, Іспанії, Португалії, апогеєм яких стала 

нацистська Німеччина і довга, майже столітня ніч комуністичного 

терору в СРСР, системність якого, замислена й здійснювана людиною, 

перетворювала саму людину в слухняний державний пристрій, 

винищуючи, як явище, особисте бажання творчості, встановлюючи 

страх, як повсякденність життя, ламаючи саму природу людини. Але чи 

можна побороти природу? Історія доводить, що ні, її можна приспати, 

одурити, винищити її носіїв, але збороти ― ні! Закладена в кожному з 

нас енергія життя виявляє спротив «грі мозку», стимулюючи 

відродження особистості, її потребу творчого пошуку, опираючись на 

невичерпну потужність вічної весни мистецтва. І яскравим тому 

підтвердженням є життя і творчість Йосипа Вайсблата ― самобутнього 

єврейського художника, учня професора живопису Олександра 

Осмьоркіна, живописця, графіка, скульптора. 

Йосип Наумович Вайсблат народився в Києві 2 березня 1897 р. в 

сім’ї духовного рабина видатного богослова Наума Яковича Вайсблата 
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(1864–1925). Серед його братів були відомі діячі культури та науки, 

зокрема видавець, перекладач та мистецтвознавець Володимир 

Вайсблат (1882–1945), доктор медичних наук Соломон Вайсблат (1888-

1965). 

В 1912-1918 рр. навчався в Київському художньому училищі в 

майстерні відомого українського живописця Федора Григоровича 

Кричевського, чим, до речі, пишався все життя. У 1920 р. переїхав на 

навчання до Москви у Вільні художні майстерні, які у 1921 р. було 

реорганізовано у Вищі художньо-технічні майстерні (ВХУТЕМАС). На 

той час ВХУТЕМАС складали сім факультетів: архітектурний, 

поліграфічний, живописний, скульптурний, текстильний, керамічний, 

дерево- та металообробний. Йосип Вайсблат навчався в скульптурній 

майстерні Сергія Волнухіна і Бориса Корольова та в той же час 

пройшов яскраву школу живописної майстерності у Олександра 

Осмьоркіна. 

Йосип Вайсблат був членом Московської організації Спілки 

Художників (МОСХу), учасником багатьох творчих виставок в Москві 

та Києві, але на початку 1950-х рр. його спіткала сумна доля багатьох 

представників творчої інтелігенції СРСР ― арешт, слідство, роки 

сталінських таборів.  

«Далеко не всё сложилось у него так, как могло сложиться: после 

яркого творческого взлёта в молодости, общения с Экстер, Фаворским, 

Тышлером, Редько, Эренбургом, семьёй Лансере почти 20 лет 

однообразной работы с трафаретами вождей и оформление совтрестов, 

арест в начале 1950-х, возвращение домой, работа «для себя» и редкое 

участие в коллективных выставках. Потом смерть и практически 

полное забвение…», ― пише у своїй статі «Искать, дерзать, мыслить» 

Артур Рудзицький ― український літературознавець, який є онуком 

рідного брата художника Йосипа Вайсблата. В тій же статті він 

опублікував і сторінки «Справи художника Йосипа Вайсблата (за 

матеріалами Архіву НКВС-КДБ)», яку досліджував у 2010 р. в 

Московському архіві ФСБ Російської Федерації. Ось один з фрагментів 

протоколу допиту 15 травня 1951 р.: 

«В. ― Приступайте к показанию о своей антисоветской 

деятельности. 

И.В. ― Антисоветской деятельностью я никогда не занимался. 

В. ― Вам представлена тетрадь, изъятая у вас при аресте. Кем 

сделаны записи в ней? 
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И.В. ― В предъявленной тетради все записи сделаны мной 

лично. Для памяти я записывал кое-какие события из своей жизни и 

некоторые свои мысли. 

В. ― В том числе и свои антисоветские измышления. Признаете 

это? 

И.В. ― Нет. Антисоветских измышлений я никогда не записывал. 

В. ― (Следователь зачитывает фрагмент из записей в изъятой у 

И. Вайсблата тетради): «…У нас не может быть большого настоящего 

искусства, потому что нам нужна публицистика…». 

И.В. ― Данная запись сделана мной в 1935 году. Она отражает 

мои антисоветские взгляды на вопросы развития живописи в условиях 

советской действительности. Я считал, что в условиях советской 

действительности не могут быть созданы полноценные 

художественные произведения, так как условия жизни в Советском 

Союзе не создают художникам предпосылок для творческой 

деятельности, предопределяют создание призведений, исполненных на 

низком художественном уровне. Кроме того, я придерживался мнения, 

что в Советском Союзе отсутствует свобода творчества, искусство 

находится в загоне, а в художественных организациях СССР 

поощряется только изготовление портретов одного из руководителей 

ВКПб и Советского правительства. 

В. ― Кому из своих знакомых вы высказывали подобные 

вражеские измышления? 

И.В. ― Свои вражьи взгляды я никому из своих знакомых не 

высказывал». 

І ось державне звинувачення: «Враждебно настроен к советской 

власти, убежденный националист, на протяжении ряда лет проводил 

среди своих знакомых антисоветскую агитацию клеветнически 

националистического характера, изготавливал и хранил у себя на 

квартире рукописи антисоветского содержания, т.е. преступления по ст. 

58-10 УК РСФСР ч. I. Особое Совещание при Министре 

Государственной Безопасности СССР от 15 августа 1951 года 

постановило: «Вайсблата Иосифа Наумовича, за антисоветскую  

агитацию (ст. 58 ― 10 ч. 1 УК РСФСР) заключить в исправительно-

трудовой лагерь сроком на 10 лет, считая срок с 10 марта 1951 года». 

За цією сфабрикованою справою художник відбував покарання 

до 1954 р., та був реабілітований в 1955 р. 
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«Позже, уже после смерти Сталина, когда дело Иосифа 

Вайсблата пересматривалось, ― зауважує в своїй статті Артур 

Рудзицький, ― он писал в Генеральную Прокуратуру РСФСР: 

«…следователь Пантелеймонов допускал всяческие издевательства, 

площадную ругань и непрерывные угрозы. Следователь 

Пантелеймонов протоколы писал не на основании допроса, а 

собственные сочинения, и путем лишения меня сна по 5-6 суток 

подряд, доводил меня до такого состояния, что мне было безразлично, 

что подписывать. Следователь Пантелеймонов мне заявил дословно 

следующее: «если ты не поспишь еще пару суток, так ты подпишешь, 

что Гитлер был твой отец»...». 

А племінник Йосипа Вайсблата, кандидат  технічних наук, 

дослідник проблем історичної топографії Бабиного Яру Лев Євгенович 

Дробязко (1934-2017) який і відкрив світу багатогранність творчості 

митця, в одному з інтерв’ю від 22 грудня 2001 р. зауважував, що дядько 

був людиною життєлюбною і навіть одружився вже в похилому віці. 

Але важко спав і часто кричав ночами. 

За спогадами Леоніда Фейгіна, онука художника Моїсея Фейгіна, 

також учня Олександра Осмьоркіна, якого викликали на допити у 

справі Йосипа Вайсблата, дід розповідав йому, що коли поцікавився у 

слідчого за що заарештували Й. Вайсблата, той на його здивування 

«рассказал, что, мол, он жаловался, что нельзя в наше время пейзажи 

писать, а можно только картины на военно-патриотические темы и 

портреты со Сталиным. А Вайсблат не хочет писать Сталина, и не 

потому, что не умеет, а потому, что он ― пейзажист. В 1954 г. 

Вайсблат вышел на свободу, пришёл к дедушке, они пили водку. 

Вайсблат рассказывал о лагере, плакал. Он говорил: «Моня, когда нас 

освобождали, нам дали прочитать наши дела. Ведь против меня все 

что-нибудь написали. Все оговорили ― друзья, любовница, 

начальники. Все! Но в деле был один чистый лист ― твой. Моня, ты 

один! Один ничего не написал!».  

Зазначу, що під час політичного таврування Олександра 

Осмьоркіна за звинуваченням у формалізмі наприкінці 1940-х рр., 

Моїсей Фейгін був одним з небагатьох, які підтримали художника у 

важкі роки його життя, в подіях, які в кінцевому результаті призвели до 

передчасної смерті видатного майстра живопису. 

Трагічні сторінки свого життя Йосип Вайсблат з документальною 

точністю відобразив у серії картин «Арешт» та композиції «Моє життя 
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ІІ». В останній перед нами постає образ художника, як людини, якій 

немає на кого опертися. Одинак у світі суспільного страху і ненависті, 

він як у дитинстві обіймає себе руками, пробуючи закритися від не 

уявних, а реально пережитих жахів покарання за думку та слово, 

несправедливості, яка панує у його світі. Адже єдине в чому є його 

вина ― це бажання щасливо і мирно жити з родиною, кохати і бути 

коханим та займатися улюбленою справою ― вільно творити. 

Відношення до тоталітарного суспільства, як явища, митець 

демонструє в сповнених образних символів ліногравюрах: «Гідра 

комунізму», «Зорі назустріч», «В Богові доля його», виконаних на 

початку 1960-х років, що нині зберігаються в колекції художньо-

меморіального музею Олександра Осмьоркіна. До речі, свої лінорити 

він створював на дачі у відомого російського скульптора Євгена 

Лансере, який люб’язно оселив у себе Йосипа Наумовича, адже жити в 

Москві, як і в інших великих містах СРСР, йому було заборонено. 

Також талановитий художник не залишив без уваги і планетарну 

трагедію єврейського народу ― Голокост, створивши емоційно чуттєву 

серію картин, графічних та скульптурних композицій «Бабин Яр», в 

яких наскрізною думкою, як крик одинака в пустелі, лунає 

сакраментальне питання: «Де Бог?». І саме таку назву має одна з 

композицій, в якій великий народ постає цілісним образом, сповненим 

мовчазних питань до історії сучасної і минулої ― «Чому?», «Де 

закінчується рівень людської ненависті та злоби, народжений всього 

лише миттю безглуздої абстрактної ідеї?» А лінорит «В Богові доля 

його» ― неначе відповідь, сповнена драматизму і в той же час 

внутрішньої надії, що можливо це в останнє, і доля може змінитися, і 

смерть буде лише продовженням життя, а не насильницькою трагедією, 

породженою хворобливим бажанням людського мозку. 

Роки таборів зоставили тяжкий слід у житті художника. Після 

табору треба було відновлювати професійні навички. Допомогло 

бажання творити, образно, ясно і переконливо продемонструвати 

істинні реалії країни, в якій він жив. Слід зазначити, що в своїх творах 

Йосип Вайсблат не виносить остаточних вироків, він швидше воліє 

показати ту тваринну й безглузду жорстокість, на яку здатні люди, 

необмежені у владі, і душевну шляхетність та мужність громадян, які 

потрапляли у непрості життєві обставини. 

Йосип Наумович Вайсблат помер 20 січня 1979 року у Москві. 
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Тривалий час його творчість взагалі була забутою. Лише після 

розпаду СРСР та утвердження незалежної України і вільного 

мистецького простору твори художника зайняли гідне місце в 

мистецтві і неодноразово експонувалися в київських галереях «Тадзіо» 

і «Мистець», музеї історії міста Києва, а також на виставках «Єврейська 

тематика у творах художників Києва» в «Українському домі» в Києві та 

«Єврейська культура в Україні» в Лондоні. В грудні 2001 р. виставка 

живописних та графічних творів Йосипа Вайсблата з приватної колекції 

Лева Дробязка з успіхом презентувалася і в художньо-меморіальному 

музеї Олександра Осмьоркіна місті Кіровограді (нині Кропивницький) 

напередодні відзначення 109-ї річниці з дня народження художника і 

педагога О. Осмьоркіна. На її відкриття Лев Євгенович приїхав разом зі 

своєю дружиною Неллі Аронівною і подарував музею ліногравюру 

Йосипа Вайсблата «В Богові доля його» 1962 р. У 2012 р. до 120-ліття 

Олександра Осмьоркіна він передав до фондів музею ще п’ять 

живописних та графічних творів художника, серед яких пейзажі  

«Ботанічний сад» і «Срібний бор», що яскраво відображають 

колористичні відчуття живопису Йосипа Вайсблата, його дотичність 

творчості О. Осмьоркіна, а графічна композиція «Весілля» з 

невмирущою надією на майбутнє розповідає про побут єврейського 

народу, вказуючи на характерне для творчості митця глибоке відчуття 

національної приналежності. 

Коли на початку 2018 р. художньо-меморіальний музей 

О. Осмьоркіна готував тематичну виставку «Трагедія життя і творчості 

художника Йосипа Вайсблата» до його дня народження, надійшла 

сумна звістка про те, що Лев Євгенович Дробязко в грудні 2017 р. 

залишив наш світ. Тому було вирішено виставку, для якої дружина 

Лева Євгеновича Неллі Аронівна надала фото-документальні матеріали 

про художника та репродукції його рідкісних творів, присвятити 

фактично першому досліднику його творчості Леву Євгеновичу 

Дробязку, який доклав чимало зусиль для відновлення репресованого 

радянською владою імені митця в сучасному художньому світі. Добрий 

друг музею, людина широких енциклопедичних знань, 

цілеспрямований у всіх справах Лев Дробязко ніколи не зраджував 

обраних ним принципів, в чому був схожим на свого дядька по 

материнській лінії художника Йосипа Вайсблата. 

Історія життя художника Йосипа Вайсблата доводить, що не 

зважаючи ні на які, навіть жахливі обставини, істина і правда беруть 
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гору, а талант, який знайшов сили для власної самореалізації, все одно 

виявить свою міць, як би не хотіли його знищити. 
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