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ВСТУП 

Лідер Третього рейху Німеччини Адольф Гітлер пропагував серед 

населення псевдотеорію про арійську расу, яка є рушійною нацією у розвитку 

світу. Мовляв лише арійці (до них відносили мешканців Скандинавії, Ісландії, 

Північної Німеччини) були, є і будуть кращими за інші «меншовартісні» 

народи. Основоположник націонал-соціалізму мав на меті «очистити» від 

«семітської раси» всю Європу, або німецькою мовою це називалося Judenfrei 

(юденфрай). Так звана «семітська раса», в особі насамперед євреїв, у роки 

Другої світової винищувалася радикальними і жорстокими методами. 

Актуальність роботи полягає у розкритті життя єврейського народу 

вибираючи свідчення очевидців, розповіді із минулого. Адже, загалу вже багато 

чого відомо про Голокост із інформаційних джерел. Себто хронологія, 

географія подій, винуватці та кількість жертв, наслідки нещадного винищення 

мільйонів людей через їх приналежність до «неправильної» національності чи 

раси і таке інше. Але не досить глибоко розкрито саме становище та 

співіснування кожної конкретної людини однієї національності з іншими в цих 

жахливих умовах. Фактично – як народ став мультинаціональним через 

нищення усіх проявів культури, звичаїв, віри і, в першу чергу, самих людей. 

Предметом роботи є тогочасне населення, що складалося з українців, 

поляків та євреїв. 

Об’єктом роботи є його (населення) життєвий шлях, тобто події, які 

відбувалися під час Голокосту і стосувалися цих трьох національностей. 

Мета роботи полягає у вивченні життя українського, польського і 

єврейського народів, їх відносин та взаємодії в умовах Голокосту. 

Завданнями є дослідження міжнаціональних взаємин євреїв з українцями 

та поляками починаючи з 1918 року до завершення їх геноциду (1945р.). Аналіз 

причин початку масового знищення єврейського населення, яке тісно пов’язане 

з початком Другої світової війни. Визначення основних аспектів перебігу 

Голокосту під час Другої світової війни, аналізуючи свідчення очевидців та 
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інших людей, які знають про ці події не тільки з науково-дослідницької 

літератури чи музейних виставок. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що отримані результати 

можуть використовуватись при вивченні та дослідженні історії Голокосту, а 

саме в міжнаціональних взаєминах євреїв, поляків та українців, які були тісно 

пов’язаними як територіально, так і духовно. Викладені розповіді очевидців 

дозволять глибше аналізувати становище народів – жертв Голокосту в ті часи. 

Наукова новизна. В науковій роботі набуло подальшого розвитку 

дослідження життя народів під час Голокосту, а саме у взаємовідносинах між 

людьми різних національностей. Конкретизовано та доповнено існуючі 

відомості про події 1939-1945рр. 

Методологія дослідження. В основі роботи лежить історико-генетичний 

метод дослідження, який полягає у встановленні причинно-наслідкового 

зв’язку початку Голокосту і розвитку подій під час нього. Це дозволить 

дослідити протікання життя євреїв, поляків та українців і визначити їхні 

взаємовідносини, які мали місце на той час. Для цього використовуватиметься 

історична література та інші історичні джерела, серед яких найбільш 

інформативними будуть свідчення очевидців та історичні довідки. 

Робота містить зміст, вступ, основну частину, висновки та список 

використаних джерел. Обсяг складає 26 сторінок. 
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Розділ 1. Голокост – терор, якого світ ще ніколи не бачив  

 

Історична пам’ять – це певна здатність людини, людського розуму 

зберігати досвід минулого, історію міжлюдських взаємин, репрезентувати 

історичні події, історію та своє місце в ній, спираючись на власні інтерпретації.    

На початку та в середині минулого століття видатні французькі 

інтелектуали, філософи визначали історичну пам’ять як складову 

індивідуальної та колективної пам’яті. Саме індивідуальна та колективна 

пам’ять сприяють становленню особистої ідентичності та зберігають картини 

минулого для нащадків. Історичне минуле та пам’ять про нього не є 

тотожними, існує певна конкуренція між історією та пам’яттю. Колективна 

пам’ять євреїв, українців та поляків про Другу світову війну є в певних 

аспектах різною. За радянських часів комуністична ідеологія формувала 

офіційну політику пам’яті, базуючись винятково на пріоритетах політичного 

режиму та не враховуючи національну історію та переживання не лише 

українців і євреїв, а й росіян, кримських татар, поляків тощо. Радянська 

культура (радше політика) пам’яті, як відомо, ніколи не виокремлювала 

єврейських жертв Другої світової війни. Останні двадцять років у суверенній 

Україні повільно, але відроджується пам’ять про такі аспекти війни з нацизмом, 

як Голокост, діяльність українського національного руху, доля остарбайтерів, 

військовополонених, проблематика антинацистського та некомуністичного 

підпілля, колаборації. Тому тепер у нашій країні та суспільстві на часі питання, 

зокрема, про спільну пам’ять різних етносів про події Другої світової війни [1, 

с. 55-56]. 

Із закінчення Другої світової війни минуло вже 76 років, проте Голокост, 

його причини і наслідки активно обговорюються досі. Це світова трагедія, яку 

не загоїть час. «Голокост» - безпрецедентний прояв зла, який не можна просто 

залишити в минулому і віддати забуттю", - генсек ООН Кофі Аннан. 

Генеральна асамблея ООН 1 листопада 2005 року у своїй резолюції встановила 

27 січня Міжнародним днем пам'яті жертв Голокосту. Дата була обрана не 



6 

 

випадково – саме цього дня було звільнено концентраційний табір "Аушвіц", 

він же "Освенцим". 

Політика Гітлера проти євреїв почалася з його призначення канцлером 

Німеччини в 1933 році. Створюється один з перших концтаборів у Німеччині – 

Дахау, робочих місць позбавляються чиновники і лікарі єврейської 

національності, вводяться квоти в навчальних закладах. Ситуація 

ускладнюється і набирає обертів аж до прийнятих в 1935 році Нюрнберзьких 

расових законів. Нюрнберзькі закони здійснювали ізоляцію євреїв за расовою 

ознакою. Постанови, які слідували за ними, спочатку закрили євреям доступ 

практично до всіх професій, потім обмежили свободу пересування, а також 

ввели в посвідчення особи й обов'язкову спеціальну позначку про расову 

приналежність – «єврей». У підсумку євреї опинилися поза законом і були 

віддані сваволі поліції. 

Але і на цьому Гітлер не зупинився. Після аншлюсу Австрії 

переслідувань зазнали й австрійські євреї, а з 9 на 10 листопада 1938-го року за 

особистим наказом фюрера відбулася «Кришталева ніч» – перші, 

цілеспрямовані та керовані нацистською державною владою Третього Рейху, 

масової акції прямого фізичного насильства та терору щодо євреїв на 

території Німеччини. Ці події також називають нім. В період з 7 по 13 

листопада 1938 року було вбито або доведено до самогубства близько 400 

людей. Було зруйновано понад 1400 синагог, молитовних кімнат, інших місць 

для відправлення служби, а також тисячі крамниць, помешкань, єврейських 

кладовищ. Станом на 10 листопада близько 30 тисяч євреїв були поміщені 

до концентраційних таборів, з них сотні були вбиті або загинули через 

нестерпні умови. Погроми позначили перехід від дискримінації німецьких 

євреїв, яка розпочалась в 1933 році, до політики систематичного 

переслідування, яка переросла у Голокост європейських євреїв на захоплених 

нацистами територіях. «Кришталева ніч» знаменує собою початок «остаточного 

вирішення єврейського питання» [2]. 

https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%80
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82


7 

 

Остаточне вирішення єврейського питання (нім. Endlösung der Judenfrage) – 

політика уряду Третього рейху по відношенню до євреїв. 

Під евфемізмом «остаточне розв'язання» розумілося 

«очищення Європи від євреїв». Після початку Другої світової війни під цим 

терміном малося на увазі масове знищення єврейського населення Європи. Це 

рішення було логічним продовженням 

расового антисемітизму німецьких націонал-соціалістів. 

«Християнські місіонери говорили нам (євреям), по суті, таке: ви не маєте 

права жити серед нас як євреї. Ті, що прийшли їм на зміну, світські правителі, 

проголосили: ви не маєте права жити серед нас. Нарешті, німецькі нацисти 

ухвалили: ви не маєте права жити … Отже, нацисти не відкинули минуле, вони 

ґрунтувалися на ньому. Не вони розпочали цей процес, вони лише завершили 

його.» 

Незважаючи на те, що вперше Гітлер застосував термін «остаточне 

вирішення єврейського питання» ще в 1919 році, до «кінцевої мети» нацисти 

приступили саме під час Другої світової війни. Після того, як 1 вересня 1939 

року Німеччина напала на Польщу, переслідувань зазнали і польські євреї. Вже 

21 вересня з'явилися польські єврейські гетто, а Німеччина почала транслювати 

антисемітські радіопередачі в Північній Африці і на Близькому Сході для того, 

щоб залучити до своєї діяльності арабський світ. Проте в 1940 році у євреїв 

була можливість хоча б вижити – у Німеччині обговорювали план 

"Мадагаскар", який передбачав депортацію євреїв на острів Мадагаскар та 

створення там колонії полонених. Проте пізніше від цієї ідеї відмовилися. Під 

час військових дій нацисти вбивають тисячі людей, однак особлива увага 

дістається саме євреям і циганам. Створюються гетто, паралельно з'являються 

концентраційні табори смерті. З 1941 року існували чотири табори, які 

спеціалізувалися виключно на знищенні людей – "Хелмно", "Треблінка", 

"Белжец" і "Собібор". Пізніше ще два було для цього пристосовано – "Аушвіц" 

("Освенцим") і "Майданек". 

https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%95%D0%B2%D1%84%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
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У таборах смерті живими залишалася лише невелика група людей – для 

того, щоб було кому прибирати трупи з газових камер, а опісля спалювати їх. 

Інші підлягали негайному знищенню. Для вбивства євреїв у 1941 році 

використовували навіть особливі автомобілі – газвагени. Їхній кузов було 

призначено для того, щоб отруювати пасажирів чадним газом. Проте, 

незважаючи на всі звірства, що тривали вже не один рік, рішення про масове 

знищення євреїв було прийнято 20 січня 1942 року. Вже у лютому відбулися 

перші масові розстріли – в селі Хащувате, Україна, розстріляли 986 євреїв. У 

Білорусі 2 березня було знищено Мінське гетто – близько п'яти тисяч осіб. З 

лютого по березень ліквідують польські гетто – їхніх жителів відправляють у 

табори смерті. Але це – лише початок масштабних убивств цілої раси. 

У концтаборі "Хелмно", який став першим місцем, де почалося масове 

знищення євреїв, було вбито 320 тисяч осіб. З них євреї – 98%. У таборі смерті 

"Треблінка-2" за рік його існування було вбито від 750 до 810 тисяч осіб. З них 

99,5% – євреї. У концтаборі "Белжец" кількість загиблих становить 

щонайменше 434,5 тис. осіб. За рік існування "Собібора" на його території 

вбили близько 250 тисяч євреїв. Жертвами табору "Майданек" стали близько 80 

тисяч осіб, з них 60 тисяч були євреями. "Аушвіц-2", він же "Біркенау", він же 

"Освенцим" – один із найбільших концтаборів нацистської Німеччини. Його 

жертвами стали від 1,4 до 4 мільйонів людей, переважно євреїв. 

Оцінити кількість загиблих під час геноциду євреїв складно, але за 

приблизними підрахунками, ця цифра сягає шести мільйонів осіб – ця кількість 

вказується у вироках Нюрнберзького трибуналу. Нацистська Німеччина 

знищила близько 60% єврейського населення Європи і близько третини – світу. 

У світі існують десятки музеїв Голокосту, сотні пам'ятників жертвам, Голокост 

відображено у літературі, кіно, музиці, образотворчому мистецтві. «Пам'ять про 

ці події важлива не тільки як нагадування і засудження злочинів нацистів, але 

також як повчання про небезпеку переслідування людей на основі раси, 

етнічного походження, релігії, політичних поглядів або сексуальної орієнтації», 

- йдеться в резолюції Європарламенту, яка засуджує Голокост [3]. 
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27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Цього дня у 1945 

році підрозділи Радянської армії звільнили в’язнів нацистського табору смерті 

Аушвіц-Біркенау, що був розташований на теренах Східної Польщі у містечку 

Освенцимі. Для майже мільйона євреїв з окупованих нацистами європейських 

країн Аушвіц став місцем невимовної трагедії, жахливої смерті. Ця назва і 

місце стали символами Голокосту в Європі. 19 квітня 1943 року в гетто 

Варшави почалося найбільше повстання в’язнів, що увійшло в історію Другої 

світової війни як найвеличніший приклад та символ єврейського Руху Опору 

нацистам. Фактично майже в усіх великих та малих населених пунктах сучасної 

України є свої, місцеві трагічні дати, дати пам’яті співгромадян-євреїв, що були 

вбиті в роки Голокосту, бо на всіх українських землях були великі та малі 

єврейські громади. Тотальне знищення українських євреїв відбувалося з 22 

червня 1941 року до кінця літа 1944 року. Тому місцеві пам’ятні дати є скрізь. 

Вони можуть бути як точними (як-от у м. Бердичеві), так і приблизними 

(наприклад, у м. Радомишлі – перша неділя серпня). За останні 20 років у 

багатьох цих місцях відзначають скорбні дати за ініціативи місцевої громади, 

єврейських общин.  

Щодо локальних дат, то варто зауважити, що в результаті наукових 

досліджень, розвитку історіографії Голокосту за останні два десятиріччя в 

Україні встановлено значну кількість точних дат масового убивства євреїв. Для 

прикладу, щоб уявити масштаби трагедії українського єврейства, наведемо 

тільки деякі з цих трагічних дат і кількість убитих людей: 

 27-28 серпня 1941 р. – м. Кам’янець-Подільський, близько 23 тисяч; 

 15 вересня 1941 р. – м. Бердичів, близько 20 тисяч; 

 29-30 вересня 1941 р. – м. Київ, близько 34 тисяч; 

 10-12 жовтня 1941 р. – м. Дніпропетровськ, близько 10 тисяч; 

 24-25 жовтня 1941 р. – м. Одеса, понад 20 тисяч; 

 18-19 листопада 1941 р. – м. Рівне, понад 10 тисяч; 

 11 грудня 1941 р. – м. Сімферополь, близько 10 тисяч; 
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 14-15 грудня 1941 р. – м. Харків, близько 12 тисяч; 17 березня 1942 

р. – м. Львів, перша депортація євреїв зі Львова та інших місць 

Східної Галичини до табору смерті Белжець, на теренах Польщі [1, 

с. 62-64]. 

Якщо порівнювати нацистський окупаційний режим у 

західноєвропейських країнах (наприклад, у Голландії чи Франції), де 

переслідуванням підвергалися у першому чергу євреї, комуністи, цигани і 

учасники груп супротиву, то терор, розв’язаний нацистами у східних областях 

України, майже обернений проти слов’ян в рівній степені з євреями… У 

нацистських планах Україні відводилася роль «хлібного мішка», «скатерті-

самобранки», що поставляє продукти для Рейху. Тому етнічні українці, 

особливо жителі її західних регіонів, розглядалися як «потенційно корисні», 

оскільки, згідно теорії Гітлера, вони були у меншій мірі заражені 

«більшовизмом», менш утворені і більш релігійні. Надмірна освіта, на думку 

ідеологів Рейху, сприяла розвитку «незадоволеності» і «резистентних» настроїв 

в населення; тоді як релігійне життя, яке намагалися відродити нацисти в 

Україні, повинне було сприяти дисциплінуванню людей. Тому відношення 

німців до слов'ян було особливо жорстоким в крупних містах Східної України – 

Харкові, Донецьку, Полтаві, які були крупними культурними центрами 

української культури і науки, і, таким чином, спростовували «расову теорію» 

нацистів. 

Половина жертв, розстріляних і замучених нацистською поліцією в 

Східній і Центральній Україні, були не євреї і не комуністи; у Полтаві, 

Кременчузі, Миргороді слов'яни – жертви нацистів обчислювалися десятками в 

день і тисячами в місяць; по відношенню до біженців, дітей і підлітків без 

родичів широко застосовувалися смертельні ін'єкції, хоча ці люди не були ні 

євреями, ні циганами, ні психічно хворими – вони були просто виснажені, 

самотні і не могли працювати. Голод, який пережив Київ під час окупації, може 

бути порівнянний лише з голодом у великих єврейських гетто Польщі і 
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Чехословаччині – це був постійний голод, який перетворив Київ на «місто 

жебраків».  

Харків був приречений на страшний голод під час окупації саме тому, 

що: 

 був крупним індустріальним і академічним центром до війни і грав 

значну роль в створенні радянського українського промислового і 

наукового потенціалу; 

 був першою столицею Радянської України, тобто, на думку 

гітлерівців, джерелом «більшовицької ідеології». 

Очевидці, що пережили війну в Харкові, згадували, що під час окупації 

трупи страчених висіли просто на центральних вулицях міста, звисаючи з 

балконів будинків. Мета нацистської політики по відношенню до радянських, у 

тому числі українським, територіям полягала в тому, щоб зруйнувати не лише 

матеріальні підстави культури, але деурбанізувати Україну, перетворити її на 

одне велике село, позбавлене культурних інституцій, – утворення, науки, 

мистецтва. [4, с. 127-128] 

Отже, слово «Голокост» (з давньогрецької – «всеспалення») означає 

переслідування і масове знищення нацистами деяких соціальних, а також 

етнічних груп, наприклад євреїв, хворих, циган, гомосексуалістів. А у сенсі 

основної мети нацистів це слово означає переслідування і знищення саме 

євреїв, які жили в Німеччині, а також на союзних та окупованих територіях під 

час Другої світової війни. 
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Розділ 2. Євреї, поляки та українці: людськість в нелюдські часи 

 

У 1920-1930-х роках єврейські громади на західноукраїнських землях 

розвивалися загалом добре, розвивалися освіта, говорили в основному рідною 

мовою – мовою їдиш, також польською, менше угорською, румунською, 

чеською; посилювався сіоністський рух, євреї брали активну участь у 

політичному житті цих країн, традиційне релігійне життя також мало своє 

місце. Особливо розвивалося єврейське національне життя саме під владою 

Польщі на теренах Східної Галичини. Євреї Східної Галичини, як і євреї 

Західної Волині, у період між двома світовими війнами (1918-1939рр.) 

перебували у складі Польщі. Цей факт сприяв тому, що соціально-культурний 

розвиток єврейства цього регіону істотно відрізнявся від стану євреїв, які 

мешкали на українських теренах у складі СРСР. Незважаючи на політику 

державного антисемітизму, яку відкрито проводив польський уряд у 20–30-ті 

роки на теренах всієї Польщі, у тому числі й Східної Галичини, національне 

буття євреїв не було припинено чи взагалі заборонено, а навпаки досить 

бурхливо розвивалося в релігійно-національному, антиасиміляційному напрямі 

[5, с. 11-12]. 

Єврейська громада Польщі була найчисельнішою серед країн Європи: у 

1939 році громадянами Польщі були майже 3 мільйони 325 тисяч євреїв, що 

становило 10,3 відсотка населення всієї країни. Водночас, наприклад, у 

Німеччині в 1933 році, до початку переслідувань євреїв нацистами, чисельність 

єврейської громади сягала 525 тисяч чоловік, що становило 0,8 відсотка від 

загального населення Німеччини. Польські євреї, незважаючи на відчутний 

довоєнний антисемітизм, який панував у країні, любили Польщу як свою 

батьківщину, сфера їхньої діяльності була досить широкою: польські євреї були 

лікарями, торговцями, вчителями, польськими письменниками, службовцями, 

робітниками, шевцями, журналістами тощо. Більшість з них дотримувалися 

єврейських релігійних традицій, розмовляли польською та мовою їдиш. Одразу 

після нацистської окупації Польщі німецька влада почала вдаватися до 
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відкритого переслідування, дискримінації, знущання та вбивства невинних 

людей, польських громадян, які були за походженням євреями. З восени 1939 

року в Кракові, Варшаві, Любліні, Лодзі та в інших містах і містечках, де були 

великі єврейські громади, запровадили дискримінаційні антиєврейські 

Нюрнберзькі расові закони [5, с. 17-18]. 

Нюрнберзькі расові закони – два расистських (в першу чергу 

антиєврейських) законодавчі акти («основні закони»): 

 Закон про громадянина Рейху (нім. Reichsbürgergesetz); 

 Закон про охорону німецької крові і німецької честі (нім. Gesetz 

zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre). 

проголошені з ініціативи Адольфа Гітлера 15 вересня 1935 року на 

з'їзді Націонал-соціалістичної партії в Нюрнбергу, відповідно до таємної 

програми (1920) року та одноголосно прийняті сесією рейхстагу, спеціально 

скликаної в Нюрнберзі з нагоди з'їзду партії. 

Деякі положення з документу: 

 На Громадянство Німеччини можуть претендувати тільки особи, що 

мають арійське походження; 

 Неарійцям забороняється укладати шлюби з арійськими громадянами 

Німеччини; 

 Метис, який є державним підданим, також вважається євреєм, якщо він 

походить від двох єврейських предків [6]. 

На початку Другої світової війни (1939-1941рр.) польське єврейство 

зазнало всіх страхіть нацистського антисемітизму: втрата роботи, майна, 

помешкання, принизливе становище в суспільстві, повне відсторонення від 

нормального, повноцінного життя, примусове переселення в гетто, неприховані 

переслідування, приниження і вбивства. Антиєврейське законодавство 

гітлерівської Німеччини нацисти протягом 1939–1941 років поширювали в усіх 

європейських країнах, які вони окупували в цей період; до єврейських громад 

Німеччини, Австрії, Чехословаччини, Польщі, що вже зазнали неймовірних 

утисків від влади Третього рейху, долучили євреїв Франції, Данії, Бельгії, 

https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%93%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://www.wikiwand.com/uk/15_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://www.wikiwand.com/uk/1935
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://www.wikiwand.com/uk/1920
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3
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Нідерландів, країн Балканського півострова. Проте найжорстокіше поводження 

з єврейським народом було на теренах Східної Європи, передовсім у Польщі. 

«У Східній та Центральній Європі знаходиться 6 000 000 євреїв… для 

яких тепер світ поділений на країни, де вони не можуть жити, і на країни, куди 

вони не можуть виїхати». Хаїм Вейцман, президент Всесвітньої Сіоністської 

Організації, 1939 

«…тисячі вчителів, лікарів та інженерів – євреїв і поляків – викинули з 

власних домівок разом із сім’ями та погнали… в тюрми… Цілі групи видатних 

людей були практично миттєво відправлені на той світ…». «Облоги на людей 

не припиняються… кожного дня стає дедалі гірше… Накази змінюють один 

одного і життя стає все важче і важче… до мене підбіг німецький гімназист і, 

розмахуючи палкою, гучно кричав: «Мерщій на роботу!»… він погнав мене на 

площу, де вже знаходилося більше десяти євреїв, яких примусили збирати 

листя… Коли я побачив сповнені радістю обличчя пересічних людей, які 

відверто глузували з нашої біди, я зрозумів, що мене ще ніколи так не 

принижували». Давид Сераковяк, колишній в’язень Гетто, м. Лодзь. 

З 1939 по 1941 рік населення Галичини та Волині – українці, євреї, 

поляки – було швидко перетворено сталінським режимом на радянських 

громадян. З одного боку, для західноукраїнських євреїв радянська окупація 

Галичини та Волині була певним (дворічним) відстроченням нацистських 

переслідувань і відкритого вбивства, геноциду проти євреїв, які вже відчули в 

цей період їхні брати на теренах Польщі. З іншого боку, радянізація Західної 

України несла також багато страждань мешканцям цих земель: і українцям, і 

євреям, і полякам… Однією з головних ознак, яка зробила близькими ці два 

тоталітарні режими – гітлерівський і сталінський, – була байдужість до 

людської долі… [5, с. 18-20]. 

У перші тижні окупації, улітку 1941 року, нацисти в багатьох містах 

Західної України відкрили тюрми НКВС і показали всім злочини сталінського 

режиму: війська Червоної Армії та війська НКВС, відступаючи з теренів 

Галичини, влаштували жорстокі екзекуції та розстріли в’язнів, що перебували в 
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тюрмах. Такі злочини були зорганізовані більшовиками у Львові, Золочеві, 

Бориславі, Тарнополі, Чорткові та інших містах Західної України. Нацисти 

оголосили, що провину за ці злочини несуть євреї, і дали можливість місцевому 

населенню помститися… Тисячі ні в чому не винних єврейських життів були 

загублені в перші дні нацистської окупації Галичини при спостеріганні німців. 

«…Гестапо вирішило використати звільнення ув’язнених з метою 

пропаганди. Для цього євреїв примусили рити могили в присутності 

спеціальної комісії, все, що вони робили, фотографувалося, внаслідок чого 

німецька пропаганда одержала першокласний матеріал. Вони могли сказати 

усьому світові: «Дивіться на євреїв-більшовиків, на убивць, яких ми впіймали 

на місці злочину. Подивіться на їх нещасні, ні в чому не винні жертви!»… 

Після цього німці немов би зірвалися з ланцюга. Вони хапали євреїв у будинках 

і на вулицях і відправляли на роботи у в’язницях. У цьому їм від щирого серця 

допомагали українці і поляки з тільки-но створеної української поліції. Робота 

була завершена протягом трьох, можливо чотирьох, днів. Щоранку збирали 

більше тисячі євреїв і розподіляли їх між трьома в’язницями. Декілька сотень 

одразу ж призначили до роботи, примусивши розбивати цементні перекриття і 

витягувати трупи. Інших євреїв зганяли на невеличке в’язничне подвір’я або в 

якусь камеру і відразу розстрілювали. Але й «щасливчики», яким було 

доручено розкривати могили, не повернулися додому. Тих, хто втрачав 

свідомість від смороду з розритих могил, піднімали й одразу розстрілювали. У 

Бригідках були випадки інфекційного зараження. Натягнувши протигази, 

німецькі наглядачі, офіцери та солдати шастали між працюючими євреями, 

глузуючи з них і репетуючи про «справедливу відплату». Цей жахливий 

спектакль спостерігали величезні юрби «арійських» жителів Львова. Площа 

перед в’язницею, тюремне подвір’я і коридори були заповнені людьми, які 

спостерігали за тим, що відбувається, із задоволенням і неприхованою 

зловтіхою. Час від часу можна було почути істеричний голос: «Розстріляйте 

цих убивць!». То там, то тут піднімалася рука, що допомогала німцю бити 

євреїв… У перші дні окупації в львівських в’язницях загинуло більше трьох 
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тисяч євреїв…» Щоденник Львівського гетто. Спогади рабина Давида Кахане 

[5, с. 26-28]. 

У Галичині у другій половині 1930-х років польська влада сприяла 

поширенню антиєврейських настроїв серед молоді, зокрема в університетах. У 

львівських університетах поляки виступили з ініціативою запровадження так 

званого «лавкового гетто» (тобто примусового навчання євреїв осторонь від 

інших, найчастіше – у кінці аудиторії). Першим із університетів Львова, де було 

запроваджено «лавкове гетто», стала в 1935 році Львівська політехніка. Проте 

українське студентство не завжди погоджувалося із вказівками влади. За 

свідченням історика: «Після стрімкого поширення «лавкового гетто» в усій 

Польщі Львівський університет залишився чи не єдиним вищим навчальним 

закладом у країні, де ця практика ще не була запроваджена. Проте наукову 

атмосферу в ньому давно спаплюжив дух антисемітизму. Один з студентів-

євреїв Львівського університету згодом писав: «Перед війною… не раз не 

впущені до аудиторії слухали лекції стоячи, за дверима». Щодня, стверджував 

він, поява в університеті загрожувала побиттям і каліцтвом… Ознаки 

перенесення кампанії за запровадження «лавкового гетто» в стіни Львівського 

університету визначилися в 1937 році. 5 листопада його ректор, піддавшись 

тиску польської націоналістичної молоді, видав розпорядження, яким 

передбачалося розмежувати студентів, що сповідували так звану вшехпольську 

ідеологію та євреїв. Усі інші мали висловити свої побажання щодо місця 

навчання в аудиторіях шляхом подачі заяв у деканати факультетів. Відтак 

розпорядження ректора перетворювалося в своєрідний плебісцит щодо 

ставлення студентів, отже – й українців до євреїв… 8 листопада 1937 року 450 

студентів-українців ухвалили утриматися від участі в ініційованому ректором 

голосуванні. Водночас учасники зборів висловилися за бойкот студентів-

українців, які в майбутньому порушили б цю ухвалу, та закликали тих членів 

української студентської громади, які вже внесли заяви до деканатів, 

відкликати їх…» Максим Гон. Із кривдою на самоті. Українсько-єврейські 
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взаємини на західноукраїнських землях у складі Польщі (1935–1939). – Рівне. – 

2005 [5, с. 10]. 

На Волині були приклади антинімецької, антигітлерівської поведінки 

напередодні війни, навіть у школах: «20 квітня 1939 року, у початковій школі в 

Костополі учень 4 класу Фігура Станіслав, 13 років, увійшов до аудиторії, де 

викладав релігію євангеліст Людвіг Польцер, якому сказав: «Забирайтеся з 

країни, Гітлере!». Коли Польцер почав сварити його і говорити, що знаходиться 

в Польщі, Фігура відповів: «Незважаючи на те, що знаходитеся в Польщі, але 

належите до гітлерівської партії». Максим Гон. Із кривдою на самоті [5, с. 13]. 

Українські євреї, що стали жертвами Голокосту на теренах України під 

владою нацистського окупаційного режиму, були знищені нацистськими 

формуваннями СС, айнзацгрупами, підрозділами вермахту часто-густо з 

допомогою місцевого неєврейського населення – українців, росіян, поляків 

тощо. Це історичний факт. Під час Голокосту існувала колаборація місцевого 

населення з нацистами. Існувала вона в різних формах: участь у поліційних 

формуваннях, в акціях розстрілу, охорона жертв, індивідуальна колаборація з 

окупаційною владою тощо… Також відомі факти, коли військовополонені 

українці чи люди інших національностей з теренів України були охоронцями в 

таборах смерті на теренах Польщі, зокрема в Треблінці, Белжеці та Соборі. 

«… Переді мною лист моєї 86-річної матері, якого я одержав наприкінці 

червня 1941 року зі свого рідного містечка Гримайлова. Вона писала, що три її 

сини, мої брати, а також її 18-річний онук загинули… Зокрема, вона писала: «Я 

не можу цього зрозуміти. Бог послав мені довге життя тільки для того, щоб мої 

старі очі побачили, як мої діти захлинаються власною кров’ю? Адже це були ті 

ж селяни, що звичайно заходили до нас, часто залишалися ночувати, дуже 

приятелювали з моїми дітьми, а тепер ці ж люди забрали моїх синів і 

немилосердно убили їх. У цей день розстріляли майже всіх чоловіків у 

містечку». Де шукати корені цієї моторошної, всепроникної ненависті?» Давид 

Кахане. Щоденник Львівського гетто [5, с. 66-67]. 
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І все-таки, незважаючи на упередженість, пропаганду, довоєнний 

антисемітизм, бажання грошей, влади, життя, врешті-решт, люди під час 

Голокосту часто-густо стояли перед вибором, передусім моральним, людським 

вибором. Безумовно, у ситуації війни і окупації цей вибір стає набагато 

складнішим і вартує часто життя. Проте люди все одно мають рятувати людей – 

мабуть, у цьому випадку іншого вибору немає. 

«У 1941 році, коли почалася війна, вони прийшли до Могильов-

Подільського і відправили всіх євреїв до табору Печера, Тульчинського району. 

Вони знущалися над нами, і моїх батьків вони застрелили. Нас відправили на 

роботу. Дівчата добували торф руками. Ми працювали з 4-ї ранку до пізньої 

ночі… вони казали, що закінчиться літо і тоді всіх «юдов» уб’ють. Ми втекли, 

куда очі дивилися… За нами бігли і багатьох з нас повбивали. Мене врятував 

українець, він взяв мене до себе і сховав. Його сусід розповів німцям, що «у 

дворі жидівка». Німець прийшов, щоб мене застрелити, але українець почав з 

ним битися, а я в цей час втекла на румунську територію…» Роза Ліндвор, 15 

років [5, с. 70]. 

Тобто бачимо, що кожен переживав різні ситуації, знаходились в різних 

обставинах, що і формувало ту чи іншу думку про кожного конкретного 

українця, поляка, румуна… Умови геноциду і війни не залишали шансів людям 

бути людьми, залишаючись при цьому в живих. Вибір був один або здаєш того 

чи іншого, хто був ціллю нацистів, чи допомагав їм переховуватись, або вони 

забирають твоє життя, життя твої дітей, рідних… В таких ситуаціях могли 

обирати другий варіант лише ті, хто був готовий пожертвувати найдорожчим, 

що є у кожного – своїм життям, заради життя іншої людини. Просто тому що 

вона ні в чому не винна, просто тому що так виховували, просто тому що це – 

людяність. Саме завдяки такій жертовності і ризиковості будо врятовано багато 

людей, що потерпали від Голокосту, які потім відзивалися про своїх спасителів 

лише в світлих тонах. Утім, були й протилежні випадки й, відповідно, 

протилежні відгуки і розповіді про цих людей, що передавалися із покоління в 

покоління. Додаючи те, що ці розповіді в більшості узагальнювали всіх, про 
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кого в них йшлося (українців, поляків та ін.) – відповідно маємо певні 

стереотипи про людей цілих національностей. Ці стереотипи є як добрими так і 

поганими. Ні те ні інше не є істиною чи себто абсолютною правдою, адже усі 

люди різні і завжди, в будь-які часи були як «добрі», так і «злі». 

Таким чином, за один випадок злочину від будь-якої людини у світі 

можна сказати на всіх людей, що вони – зло. Абсолютно те саме і якщо будь-

який добрий вчинок – усі люди святі, вищі істоти і т. і. Але не дивлячись на цю 

очевидну річ, людям, що переживали ті жахливі часи і страждали часто саме від 

тих людей, від кого вони очікували допомого (часто від «своїх») було зовсім не 

до цього твердження і роздумів на цю тему. Це доречно в мирний час, коли 

більшість відноситься один до одного більш-менш лояльно, але не в часи 

погроз смертю, якщо не видасиш того, хто ще вчора, за мирного часу, був 

другом, а сьогодні – «ворог» адже через нього висить його життя, чи життя 

рідних, на волосині. Ніхто не винуватий, але в пам’яті все буде 

відкарбовуватись і триматись дуже довго. Часто, одного такого випадку 

достатньо, щоб люди ніколи не змінили свою думку. 

«Два дні я ховався в гаю, який був біля Долгоноса. Я боявся, що селяни 

прийдуть у цей гай, знайдуть мене і передадуть у руки вбивць. Тому я вирішив 

піти з цього місця, і темної ночі я вийшов і пішов у Ріжин. Вночі я раптом 

почув людей, які говорили єврейською. Я пішов на голос і знайшов чотирьох 

хлопців вісімнадцяти-дев'ятнадцяти років. Двоє з них були синами Мойше 

Белькера, який жив біля Юделя, письменника. Двоє інших були з Пісків, і їхніх 

імен я не запам’ятав. Ці хлопці знали, шо у мене є знайомі серед селян, і 

сказали мені: «Якби нам вдалося дістати хоча б півбуханки хліба, ми могли б 

триматися тут цілий місяць!». Я пожалів цих хлопців, у яких животи розбухали 

від того, що вони постійно пили тільки воду, і їхнім єдиним бажанням було 

з’їсти шматочок хліба перед смертю. На відстані в півтора кілометри жив мій 

знайомий на ім’я Якуб, якому я надавав раніше численні послуги. Ми повзли на 

животі і так дісталися його будинку. Хлопці залишилися зовні, а я один зайшов 

усередину. З мішковини я зробив собі пояс і обмотав стегна. Коли цей селянин 
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побачив і впізнав мене, він схопився за голову і зачитав про здоров’я моєї 

дружини і чотирьох дітей. Я сказав йому: «Зараз не час для таких розмов». Я 

попросив його дати мені шматок хліба, і я і іду звідти. Селянин сказав своїй 

невістці, щоб загорнула мені шматок хліба, сиру, масла і дала трохи одягу. 

Раптом мій рятівник і благодійник глянув у вікно і його обличчя зблідло. Він 

сказав мені: «Я не дам тобі хліба, тому що за мною стежать. Нацистський закон 

ухвалив: кожен, хто дасть кусок хліба єврею, – уб’ють його і всю його сім’ю. Я 

готовий лягти І тобою в одну могилу. Але моя невістка і її діти... Чим згрішили 

вони?». Він вибухнув сльозами. Я йому сказав: «Це тільки відмовки. Скажи 

просто, що ти відмовляєшся дати мені шматок хліба». Селянин узяв великий 

гострий ніж і сказав мені: «Ти можеш взяти цей ніж, розрізати мою руку, взяти 

мою кров, якщо тобі від цього буде добре». Я зрозумів всю незручність 

положення і вийшов з дому тим самим шляхом, як і прийшов. Хлопці, які 

чекали зовні, підтвердили слова селянина, тому що, здавалося їм, вони бачили 

тінь людини, що проходила повз будинок.» Бен-Ціон Шер, м. Ковель [7, с. 70-

71]. 

«Ми переїхали в Маринків, куди мій батько і прагнув весь цей час. Там 

ми відкрили магазин, справи пішли добре, потім галантерею і мануфактуру. 

Звичайно, не було всього відразу, як це зазвичай і буває в бізнесі. Але робота 

була важкою. Чому? Німці не приносили грошей, вони приносили яйця, масло, 

зерно, але тільки не гроші. Ми мусили все це пакувати і їхати в Луцьк чи 

Ковель або, як я говорила, в Рівне... ні, не в Рівне, у Ковель, і все це продавати. 

У віз навіть не можна було поміститися з ногами, ноги звисали назовні, тому 

що віз був повний. Продавали це все і привозили назад товар. Я була старшою в 

будинку, і на мене покладалися, бо я вміла управлятися і приймати покупців. 

Покупці знали, коли приїжджає батько (містечко було маленьким, і коли вони 

їздили в Шострору, вони завжди раділи тому, що могли привезти нові речі, 

вибір там був більше), але коли їм потрібно було що-небудь з лавки, сіль, 

цукор, оселедець чи перець, і щось таке, вони приходили, і я забирала яйця і 

масло, зважувала, - все як треба. Так, у такі дні я не ходила в школу, тому що 
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вчитель був нашим покупцем, він був поляк, і він знав: Соня не прийшла до 

школи, бо батьки поїхали.  

Невдовзі, приблизно місяця через два, росіяни сказали: «Треба згорнути 

бізнес». Що вони зробили? Дали нам землю і сказали: працюйте на землі. 

Гаразд, що можна було робити? Ми змушені були влаштувати чергу і все 

розпродати, маю на увазі чергу з гоїв. І все розкупили, тому що вони знали, що 

у росіян не можна буде нічого дістати. Ми продали не все, але найкращі речі. 

Ми залишилися при своєму. Німці теж приходили купувати, і українці, і 

поляки, які жили поруч, розкупили все, і ми начебто залишилися без нічого, 

але, звичайно, щось ми собі залишили. Батько й мати поїхали, а тут був повний 

будинок товару. Прийшли четверо українців і почали шукати, чи немає у нас 

товару в будинку. Я була не такою, як зараз, тремтячою і слабкою, я завжди 

була сильною, і я сказала: «Хлопці, випийте і закусіть, у нас є свіже м’ясо, 

горілка й оселедці в магазині». І вони почали пити і закушувати і напилися – 

забули, що вони мають шукати товар в будинку. Вони подивилися по верхах: 

«А, у вас нічого немає», і були задоволені, співали й раділи.» Соня Шерер, с. 

Кисилин [7, с. 83-84] 

«Я прийшла до українки, яка жила навпроти нашого дому, просто через 

дорогу, і попросила води. Вона дала увійти в дім, і я пила води досхочу. А вона 

й не знала, що мої брат і сестра сплять у неї на дворі, там було багато соломи, в 

цей час у кожного гоя було багато соломи, це був такий період, коли збирали 

пшеницю. Це була осінь 42-го, десь 12–13 вересня, одразу після цього. І вони 

почули мене, але не хотіли, щоб вона знала, що вони там сховалися. Коли гойка 

зачинила двері, вони вийшли. Дуже зраділи, що знайшли мене, сестра казала: 

«Я так плакала весь час, я шукала тебе, я приходила до Міціка, того гоя, що 

дотримувався заповідей.» Соня Шерер, с. Кисилин [7, с. 90] 

«Загалом, будинки у Польщі мають підвали. Підвали були для різних 

цілей, для складу, для зберігання холодним або на зиму, і в основному підвали 

були прохолодними. Тоді не існувало холодильників, так що доводилося речі, 

які могли зіпсуватися, зберігати в тих підвалах. Ми не знали, що могло 
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трапитися, але ми знали, що людей уже збирають. Більше того, ми 

підготувалися, підготувалися на випадок крайньої необхідності. Самі поляки не 

були захищені німцями. Вони, наприклад, шукали серед поляків, хто придатний 

для армії. Вони шукали польських політиків. Поляки себе теж почували в 

окупації. Українці були тими, хто допомагав. Поляки, особливо освічені 

поляки, були стурбовані тим, були занепокоєні німцями.» Берні Бергер, м. Рава-

Руська [7, с. 207] 

«Ми впевнилися, що жоден селянин не прийме нас трьох, а ще, що нас 

вже почали впізнавати у вищезгаданих селах. Знали про нашу «трійку», яка 

шукає притулку, і ми вирішили розділитися, щоб кожен окремо шукав собі 

сховище. Залишившись сама, я пішла до невеликого лісу, що між селами 

Пісніков та Терешов. Звідти я пішла до села Пєтушков. Там я зайшла до 

знайомих селян, які вже не раз допомагали мені. Навколо села Пєтушков я 

крутилася протягом усього літа. До села Пісніков я повернулася, бо в мене не 

було вибору, тому що прийшов час осені. У будинку селянина-землероба я 

пробула кілька тижнів, аж поки селянка не попросила мене піти, бо вона 

підозрювала, що сусіди помітили мою присутність. Я пішла звідти знову до 

лісу Терешов, після чого, знову пішла у Пісніков і зайшла на подвір’я не 

знайомого мені селянина. Потім з’ясувалося, що це був той самий селянин на 

ім’я Петро, який одного разу дав мені хліба та води. Я його впізнала, і він 

також, – він згадав і сказав мені: «Я бачив тоді по твоєму обличчю, хоч ти 

просила тільки воду, але потребувала й хліба». 

До речі, Петро славився по всій окрузі як той, хто переховує євреїв, – 

його називали «жидівським батьком» (українською), – а тому в нього часто 

робили обшуки. Через це він вирішив вдатися до хитрощів: почав розповідати, 

що євреї його надурили, і мали рацію сусіди, що вони брудні євреї, нечесні, і 

він жалкує, що допомагав їм на початку переслідувань. Так поширилися чутки, 

що жиди дурять навіть своїх рятівників, і оскільки він теж став їхнім ворогом, – 

з тих пір йому трохи попустили. Саме після цього він став докладати ще більше 

зусиль, щоб допомогти євреям, які переховувалися, та зайдам, яких час від часу 
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вдача приводила до його будинку, тому що знали, що він завжди надасть 

допомогу, яку зможе.» Пола Штейншнейд-Грінштейн, с. Острожець [7, с. 159-

160] 
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ВИСНОВКИ 

 

Отже, вищесказане в роботі дає нам можливість зробити наступні 

висновки: 

Слово «Голокост» (з давньогрецької – «всеспалення») означає 

переслідування і масове знищення нацистами євреїв, які жили в Німеччині та в 

Європі взагалі, а також на окупованих територіях під час Другої світової війни. 

Взагалі в Голокост можна включити й дії також Радянської влади, адже 

багато євреїв втікали з УРСР, яка була найближче до Європи, в сусідні країни, 

шукаючи прихистку від радянських військових, колаборантів та українського 

населення, яке під тиском що радянської, що нацистської влади часто видавало 

євреїв, щоб не потрапити під кулю самим. Та й взагалі Друга світова війна була 

між цими державами, а до неї пакт про ненапад, за яким мали поділитися зони 

впливу на низку країн тодішньої Європи. 

Багато хто з євреїв запам’ятав лише погані вчинки українців, які майже 

завжди були вимушені так вчиняти через наказ вбивати кожного, хто переховує 

чи якимось іншим чином допомагає євреєві. Таким чином, сформувалися певні 

стереотипи про українців, які не стерті до кінця й до нині та й не будуть, 

допоки зберігається саме така історична пам’ять. 

Тим не менше, були самовіддані, відчайдушні та навіть «божевільні» 

люди, які рятували євреїв від винищення, ховаючи цілі сім’ї у себе в будинках, 

хлівах, сараях, де завгодно. Хтось навіть підбирав самотніх дітей й виховував, 

при цьому вміло маскуючи їх під осіб своєї національності (українців чи 

поляків). В більшості ж люди надавали тимчасовий прихисток у себе, допоки не 

прийдуть поліцаї чи хтось з сусідів не оповістить їх, що у когось переховуються 

євреї. Також багато хто надавав одяг та їжу, стараючись робити це якомога 

таємно, тому що десь могли засісти нацистські солдати чи поліцаї, а часто 

просто хтось із сусідів чи прохожих видасть усіх, тоді вони будуть вбиті. 

Голокост став найбільшою трагедію в історії Європи. Знищували 

мільйони євреїв і усіх, хто хоч якось їм допомагав ризикуючи власним життям 



25 

 

бо розумів, що вони цього не заслужили. Жодна нація не заслуговує на будь-яке 

насилля. 
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