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Одразу після окупації Радянського Союзу нацистською Німеччиною розпочалося 
«остаточне вирішення єврейського питання» і на цих територіях. «Вирішення» 
передбачало насамперед знищення людей єврейської національності на всіх окупованих 
територіях, не обійшло це і Україну. 

Масове фізичне знищення євреїв у часи нацистського панування отримало в 
історіографії назву «Голокост» [1], яку надалі ми й будемо використовувати. Але мета 
нашої статті не дослідження історіографії самої окупаційної політики на території 
колишнього СРСР, і у складі його на території України, а, скоріше, – дослідження 
історіографії протидії цієї політиці з боку звичайних людей неєврейської національності, 
які жили поруч зі своїми сусідами-євреями, бачили, що з ними роблять і якось реагували 
на це. Чому «якось» реагували пояснити дуже просто: справа у тому, що стосовно 
політики, яку проводили нацистські окупанти (як до речі стосовно політики будь-якого 
тоталітарного режиму) психологи виокремлюють три основні реакції місцевого населення. 
Перша реакція – найчисельніша, вона полягає у зміні свого ставлення до дійсності 
практично без зміни сприйняття, що дозволяє зберегти впевненість у завтрашньому дні. 
Це є, свого роду, захисною реакцією, яка дозволяє знайти рівновагу, не вступаючи до 
конфлікту ані зі владою, ані з собою. Друга реакція – примиренська позиція, коли людина 
все прекрасно усвідомлює, але нічого не робить для зміні режиму, вважаючи, що просто 
не в змозі щось змінити, але у той же час духовно не сприймаючи такий стан речей. Третя 
реакція – бунт, повстання як духовне, так і фізичне. Ця реакція найнечисленна, так як з 
одного боку встановлений режим могутній і боротися з ним тяжко, практично неможливо, 
з іншого боку – страх за своє життя й усвідомлення високого ступеню ризику, і тому така 
поведінка не для багатьох [2]. З вище означеного ми можемо зробити висновок, що людей, 
які йшли у будь-який спосіб проти нацистського окупаційного режиму дійсно було 
небагато, адже за це їх чекало жорстоке покарання, найчастіше розстріл, а в багатьох 
випадках – розстріл всіє сім’ї. Рятування, або навіть переховування євреїв від нацистів, що 
теж можна розцінювати як протидію окупаційному режиму, підлягало тільки під цю 
статтю. Якщо мова йшла про партизан або євреїв нацисти не знали іншого покарання, 
окрім розстрілу. У збережених смертних вироках воєнно-польових судів в Україні за 
1942 р. можна виокремити наступні причини страти: 1) за приховування радянських 
військовополонених і євреїв; 2) за напади на німецьких військовослужбовцях і 
поліцейських; 3) за підробку документів; 4) за недозволену торгівлю [3]. Більше того, на 
окупованій радянській території застосовувалися більш жорстокі, ніж в інших країнах, 
міри не тільки за приховування євреїв, але і за неповідомлення відносно їхнього 
місцезнаходження [4]. Тому люди, які допомагали євреям у той час, були дійсно героями, і 
за їх мужню поведінку спеціальна комісія Інституту Вивчення історії Голокосту «Яд 
Вашем» (Єрусалим, Ізраїль) присуджує звання «Праведник Народів Світу». Почесне 
звання надається з 1953 року не тільки людям (обов’язково не євреям), які врятували хоча 
б одного єврея, але й за спробу зробити це, незважаючи на те, чи вдалася спроба [5].  



В кожній окупованій нацистами країні були свої нюанси, обставини, за якими 
складніше, або навпаки простіше, було прийняти рішення про рятування євреїв і 
дотриматися цього рішення. Голанці, французи, німці, росіяни, українці та багато інших 
людей неєврейського походження приймали участь у допомозі та рятуванні євреїв від 
нацистських душогубок, концтаборів та газових камер. Однак в історіографії немає 
жодної роботи, в якій аналізувався б національний склад рятівників. У всіх працях, 
присвячених цій темі, національність визначається громадянством по країні, звідки 
походили рятівники на час окупації. Тому Яд Вашем, подаючи кількість Праведників 
Народів Світу кожного року, визначає їх не за національністю, а за країною, де відбувся 
акт допомоги. На 01.01.2009 Україна займає 4-е місце в світі за кількістю Праведників 
після Польщі, Нідерландів та Франції (в Україні їх 2,246) [6]. 

Взагалі наукових праць, як історичного, так і психологічного характеру, 
присвячених проблемі допомоги та рятування євреїв під час Голокосту понад двісті у 
світі. Особливу увагу цій проблемі приділяють західні дослідники. Так у 1974 році 
відбулася міжнародна конференція Яд Вашем, присвячена саме цьому аспекту історії 
Другої світової. Надруковані матеріали включають 21 статтю з різних питань, таких як 
ставлення всесвітніх організацій до Голокосту і їх спроби врятування євреїв [7]; політика 
світових держав (США, Велика Британія, СРСР) щодо євреїв [8]; рятування євреїв у 
різних країнах світу [9] тощо. Взагалі за останні приблизно 40 років ця проблема не 
втратила своєї актуальності. Періодично на заході (Західна Європа, Північна Америка, 
іноді Австралія) виходять статті або монографії, які присвячені різним аспектам 
рятування. Більшість з них описового характеру, в таких працях просто надаються історії 
рятування, взяті з інтерв’ю, спогадів, мемуарів або врятованих євреїв, або (набагато 
рідше) самих рятувальників [10]. Але обов’язково у кожній монографії є глава, розділ або 
пункт, присвячений такій темі [11]. В деяких з них навіть є спроби надати відомості щодо 
соціального стану тих, хто рятував євреїв [12], виокремити різні способи рятування [13], 
проаналізувати мотиви поведінки рятувальників [14]. До речі, остання тема користується 
пильною увагою не тільки істориків, а й психологів, так як дослідження мотивів дає 
можливість відповісти на запитання «чому люди ризикували своїм життям (а у багатьох 
випадках і життям своєї родини) заради рятування іноді навіть незнайомих їм людей 
єврейського походження?» [15]. 

Окрема увага приділяється такому питанню як рятування євреїв з боку 
представників різних конфесій, в основному – з боку католицької та православної церкви 
[16]. Більш того, навіть католицький священик з Парижу о. Патрік Дюбуа, нещодавно 
видав книгу з історії Голокосту, де описує історію українців – рятівників євреїв [17]. 

Що стосується української, російської та білоруської історіографії, то можна 
констатувати: в цих країнах досліджень присвячених проблемі допомоги євреям вкрай 
мало. В основному – це розділ в так званих «Книгах Пам’яті» [18] або глава в деяких 
монографіях, де дуже стисло висвітлюються всі ті аспекти, на які ми звернули увагу вище 
[19]. Існує кілька видань, в яких розглядається тема Праведників, але ці видання в 
більшості сфокусовані на історіях рятування, а не на аналізі і розробці концептуальних 
питань [20]. Треба сказати, що у пострадянських країнах видаються праці вчених – 
колишніх українських та російських громадян, але їхні праці вже не відносяться до 
української або російської історіографії, оскільки зараз ці дослідники мають ізраїльське чи 
німецьке громадянство і таким чином їх роботи слід прилічити також до західної 



історіографії [21]. Однак, є дещо схоже між західними та українськими вченими, а саме – 
тема ставлення Церкви до євреїв [22], у важливості розробки якої вони солідарні. 

Слід зауважити, що всі праці, які тим чи іншим чином стосуються проблеми 
допомоги євреям побудовані на власних російських, білоруських і (в основному) 
українських матеріалах – спогадах, інтерв’ю тощо. Але якщо порівняти кількість таких 
матеріалів, виданих в пострадянських країнах і окремо в Україні, з матеріалами виданими 
на заході, то співвідношення буде 1 до 100. З одного боку, це прикро, так як незважаючи 
на кількість опублікованих робіт з історії Голокосту (тільки в Україні зараз їх понад 300, 
включаючи збірки статей, матеріали конференцій та монографії з історії Другої світової 
війни, де так чи інакше автори торкаються історії Голокосту), у науковий обіг введено 
замало саме власних історій, які можна використовувати і як приклади того чи іншого 
розробленого аспекту, і як самостійні дослідження, адже на власних історіях життя можна 
уявити правдиву картину минулого. З іншого боку, мала кількість опублікованих і 
оброблених фахівцями історій говорить тільки про початок серйозних досліджень в цій 
сфері, а це означає, що тільки-но відкривається поле для плідної праці, що, у свою чергу, 
показує актуальність проблеми. Тим більше, що в західній історіографії взагалі дуже 
замало досліджень з історії Голокосту окупованої України і практично немає праць з теми 
рятування євреїв на теренах України [23], тому доповнення такого пробілу з боку 
вітчизняних істориків стало б неабияким внеском у світову історіографію історії 
Голокосту. 

Теж саме можна сказати про роботи історіографічного характеру. Якщо на Заході 
такі дослідження мали місце [24], то в Україні історіографічних праць з проблеми 
рятування євреїв за часів Голокосту не існує, що обумовлено тими причинами, що й 
окремих наукових досліджень з цього питання просто немає. 

Отже, можна зробити наступні висновки: 1) історіографія теми рятування євреїв на 
окупованих нацистами територіях досить різноманітна; вчені виокремлюють різні аспекти 
дослідження проблеми, а на заході існують й історіографічні дослідження з цього 
питання; 2) в Україні, як в Білорусії та Росії, цією проблематикою почали займатися 
нещодавно, однак вже існують розробки нарративного і перші розробки концептуального 
характеру; 3) в Україні публікуються спогади, мемуари рятівників і врятованих, що дає 
змогу продовжувати дослідження і вводити їх в світовий науковий обіг. 

  
РЕЗЮМЕ 

Стаття присвячена розгляду історіографії проблеми допомоги і рятування євреїв під 
час Голокосту з боку представників інших національностей; порівнюються західна та 
пострадянська історіографія з цього питання. 

Ключові слова: Голокост, євреї, окупація, допомога, рятування. 
  
РЕЗЮМЕ 

Статья посвящена историографии проблемы помощи и спасения евреев во время 
Холокоста представителями других национальностей; сравниваются западная и 
постсоветская историография по этому вопросу. 

Ключевые слова: Холокост, евреи, оккупация, помощь, спасение. 
  



SUMMARY 
The article is devoted to historiography of issue of help and rescue of Jews by non-Jews 

people during Holocaust period. The author compare Western and Postsoviet historiography in 
this issue. 
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