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Українські Праведники: історії тих хто рятував і тих хто вижив 

«У ті часи всюди був морок. Здавалося, що й на небесах і на землі всі ворота 

співчуття закрилися. Вбивця вбивав і євреї помирали, а зовнішній світ або був 

співучасником або залишався осторонь. Лише у небагатьох вистачило мужності не 

залишатися байдужими… Чому їх було так мало? Пам'ятайте: найбільше жертву 

ранить не жорстокість гнобителя, а безчестя спостерігача... Не дайте, нарешті, 

забути, що завжди наступає момент вибору... І тому ми повинні знати про цих хороших 

людей, що допомагали євреям під час Катастрофи. Ми повинні вчитися у них і пам'ятати 

їх з вдячністю і надією».         Елі Візель, лауреат Нобелівської премії. 

У часи Голокосту – катастрофи європейського єврейства представники 

інших національностей ставилися до євреїв по-різному – від байдужості до 

ворожості. Більшість беземоційно спостерігала за тим, як сусідів та знайомих 

заарештовували й вбивали. Були й такі, що допомагали нацистам в «остаточному 

вирішенні єврейського питання», інші наживалися за рахунок пограбованого 

майна. Але й в аморальну добу залишалися ще люди з дивовижною мужністю й 

найкращими людськими рисами. 

Серед українців були тисячі тих, хто, ризикуючи та жертвуючи собою і 

своїми родинами, рятував та переховував євреїв, з якими наш народ століттями 

жив по сусідству. Частина цих українців тепер – Праведники народів світу. Цим 

званням, згідно з ізраїльським Законом «Про Пам’ять про Катастрофу» 

наділяються не євреї, які в роки нацистської окупації рятували євреїв від 

переслідувань. 

У Східній Європі цей ризик був найвищим. За переховування євреїв 

нацисти карали винищенням цілої сім’ї рятівника. Про це сповіщали численні 

листівки на вулицях. 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 вислідити гестапо.  

На думку науковця Ж. Ковби, у Галичині з кожних десяти місцевих 

жителів (поляків та українців) «семеро пасивно чи активно співчували євреям». 

Серед рятівників євреїв часто були люди різних політичних переконань і 

представники різних релігійних конфесій.1 

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

Галичини в роки "остаточного розв'язання єврейського питання". К., 2009. 
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За підрахунками професора Я. Хонігсмана, за надання притулку євреям 

тільки у Львівській області в 1943 році нацисти стратили понад сто українців.2 

У Львові 38% усіх кримінальних справ надзвичайного німецького суду для 

населення «Зондергеріхт» стосувалися осіб, які переховували євреїв або 

надавали їм якусь іншу допомогу. Хронологічно це період 1942 – першої 

половини 1944 р.3 

Знищення євреїв на території європейських держав проходило в 

ізольованих концентраційних таборах, а в Україні, Білорусі – на очах у жителів. 

І тут Праведники були героями. Чому вони це чинили? Перш за все, з релігійних 

мотивів, адже в Біблії сказано не убивай. Але рятували і чисто імпульсивно, тих, 

кого знали. Але в силу умов того часу більшість людей боялась: треба врахувати, 

що, на відміну від західних держав, праведників в Україні знищували разом з 

сім'ями. Тому не кожен був спроможний ризикувати життям своїх близьких. Ті, 

які перемогли страх – великі люди. 

У Державі Ізраїль комісія  Меморіального комплексу Катастрофи і 

героїзму єврейського народу «Яд Вашем» присвоює (за життя чи посмертно) 

почесне звання Праведника світу тим представникам інших народів, котрі в роки 

Другої світової війни, рятуючи євреїв від неминучого знищення нацистами, 

виявили неабияку особисту мужність та продемонстрували непересічні моральні 

чесноти. Такі звання мають й українці. 

Медаль Праведника з написом 

івритом «Рятуючи хоча б одне життя, 

рятуєш світ». 

 

Праведники народів світу (івр. חסידי אומות העולם, хасидей умот ха-олам), 

може в частковому випадку стосуватись Бней Ноах чи Ноахідів, цей термін 

                                                           
2 Тяглий М. І. Праведники Народів Світу [Електронний ресурс] // – Режим 

доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Pravednyky_svitu (відвідано 08. 08. 2018 р.) 
3 Ж. Ковба Людяність у безодні пекла: Поведінка місцевого населення Східної 

Галичини в роки «остаточного розв’язання єврейського питання». «Дух і Літера» К., 2009. – 

С. 185. –296 с.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B0%D1%85&action=edit&redlink=1
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Pravednyky_svitu
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використовується в юдаїзмі і стосується не євреїв, які виконують Сім законів 

нащадків Ноя і таким чином заслуговують на царство небесне.  

В світському житті термін використовується державою Ізраїль для 

відзначення не євреїв, які ризикували життям під час Голокосту, щоб врятувати 

життя євреям від знищення нацистами. Також часто світська нагорода 

перекладається українською просто Праведники народів світу. 

Це офіційне звання, яким від часу свого заснування 1953-го року інститут 

пам’яті Голокосту «Яд-Вашем» у Єрусалимі нагороджує тих, хто, наражаючи 

власне життя на небезпеку допомагав рятувати євреїв. Станом на початок 2018 

року нагороджено 26973 праведника у 51 країнах, з них – 2619 в Україні.4 

У Талмуді, єврейському писанні, сказано: «Праведник світу отримає місце, 

куди він зможе прийти». Таким місцем стала Гора Пам'яті в Єрусалимі, де 

виросла Алея Праведників. На честь кожного Праведника висаджено хлібне 

дерево, яке, згідно єврейської легенди, не горить, не тоне, його коріння не 

піддається руйнуванню, воно взагалі непідвладне часові. Як символ торжества 

над смертю, людської пам'яті і вдячності, з року в рік зростає Алея. Тисячі дерев 

і табличок з написами на івриті та англійською мовою стали живими 

пам'ятниками тим, хто врятував бодай одне чуже життя. 

 В ізраїльських дипломатів немає найпочеснішого обов'язку, аніж 

вшанування не тільки кожного, хто загинув під час Катастрофи, а й Праведників 

народів світу.5 

Праведник Бабиного Яру, Праведник України – ці почесні звання 

почали присвоюватись з 1989 р., коли з’явились перші відомості про рятівників 

євреїв, які були приречені на смерть. У квітні було затверджено звання 

“Праведник Бабиного Яру”, єдине встановлене в країнах Європи, бо звання 

                                                           
4 Праведники Народів Світу [Електронний ресурс] // – Режим    

доступу: http://www.yadvashem.org/yv/ru/righteous/statistics.asp (відвідано 08. 08. 2018 р.) 

5 Зубанич Ф. І. Посеред крику біди: Книга-колаж про українських «Праведників  

народів світу». – К.: Веселка, 2004. – С. 6. – 174 с. 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B0%D1%97%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%9D%D0%BE%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%9D%D0%BE%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8
http://www.yadvashem.org/yv/ru/righteous/statistics.asp
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“Праведник народів Світу” присвоюється в Ізраїлі, і лише в Україні 

присвоюється звання праведникам своєї країни. 

Перші свідчення про своїх рятівників надали ті, хто вцілів під час 

розстрілу: Геня Баташова, Марія Пальті, Раїса Дашкевич, Йосип Гусарєв, Василь 

Михайловський, Людмила Бородянська, Шеля Поліщук, Роман Штейн. 

Першими праведниками стали члени родини священика О. Глаголєва – його 

дружина та діти.6 У листопаді 1989 р. у Київському будинку вчителя відбулася 

перша зустріч киян із врятованими від розстрілу та їх рятівниками. Учасниками 

зустрічі стали понад 600 осіб. 

Перші дипломи “Праведник Бабиного Яру” в цей день було вручено сім’ям 

Глаголєвих, Бондаренко, Чайки, Патюти, Алтиннікових, а також Олені 

Березльовій, Ользі Рожченко, Людмилі Чеховій.7 

У вересневі дні 1991 р., коли відзначалось 50-річчя трагедії, директор 

Інституту Яд-Вашем (Ізраїль) Іцхак Арад вручив їм усім дипломи “Праведник 

народів cвіту” та пам’ятні медалі. Це було перше вшанування українських 

праведників безпосередньо в Україні. На їх честь посаджено дерева на Алеї 

Праведників у Єрусалимі. 

Станом на 1 січня 2010 р. у фонді «Пам’ять Бабиного Яру» знаходяться на 

обліку спогади та фотокартки 607 Праведників. Серед Праведників люди 10 

національностей: українці, росіяни, поляки, татари, вірмени, німці, 

француженка, молдавани, кримські татари, італійці. 

Розповіді про подвиги Праведників публікуються в газетах, а Фонд 

Спілберга, який працював у Єврейській раді, записав їх свідчення на відеоплівку. 

У 2001 році було видано книги “Праведники Бабиного Яру”, книга їх 

спогадів “Пам’ять Бабиного Яру”, 2005 року – “Бабин Яр: рятівники і врятовані”, 

у 2008 році вийшла остання версія збірки “Праведники Бабиного Яру”, автором 

                                                           
6 Левітас І. М. Праведники Бабиного Яру / І. М. Левітас. – Київ: ДП «Етнос», 2008. – С. 

359. –  с. 368. 

7 Там же – С. 359. 
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та упорядником яких є І. М. Левітас – Президент Єврейської ради України, 

Голова фонду «пам'ять Бабиного Яру».  

У 2006, 2008 та 2009 рр., за поданням Єврейської ради України та Фонду 

«Пам'ять Бабиного Яру», Президент України В. Ющенко нагородив 423 

Праведників України та Праведників Бабиного Яру орденами “За заслуги” ІІІ 

ступеня та «За мужність» ІІІ ступеня.8 

Враховуючи, що діти Праведників наражались на таку ж небезпеку бути 

знищеними, як і єврейські діти, Єврейською радою України у 2007 році 

засновано звання “Діти Праведників”. До цієї категорії входять діти, які 

народились не пізніше 1943 року. Вони нагороджуються відповідними 

дипломами: “Син Праведників” та “Донька Праведників”. 

В 1989 році було створена Асоціація Праведників Бабиного Яру. До її 

складу входять всі, кому присвоєно звання “Праведник Бабиного Яру”, або “Діти 

Праведників”. Асоціація займається вирішенням побутових проблем, наданням 

гуманітарної допомоги, організацією зборів, нарад, відзначенням свят та днів 

народження. Праведники часто зустрічаються з учнями шкіл, виступають на 

мітингах, беруть участь у телевізійних програмах. У Київській мерії щорічно 

організовується прийом Праведників мером Києва. 

Керівниками Асоціації були Юрій М’ясківський, Ольга Рожченко. Зараз її 

очолює Софія Ярова. 

У 2016 році науковими співробітниками Національного історико-

меморіального заповідника «Бабин Яр» було опрацьовано поточний архів 

Всеукраїнської єврейської ради і встановлено, що звання «Праведник Бабиного 

Яру» отримало 625 осіб, звання Праведник України отримали 1543 особи (робота 

з поточними архівними матеріалами продовжується).9 Кількість Праведників, 

                                                           

     8 Поточний архів НІМЗ «Бабин Яр». Документ 1. Указ Президента України № 

791/2006 «Про нагородження орденом «За заслуги»». 27 вересня 2006 року. Указ 

Президента України № 861/2008 «Про відзначення державними нагородами України». 

26 вересня 2008 року. Указ Президента України № 64/2010 «Про нагородження 

орденом «За мужність». 27 січня 2010 року. 
9 Українські Праведники. – Київ: НІМЗ «Бабин Яр», 2016. – с. 38. 
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звичайно, значно більша, просто, в силу відомих обставин, робота по їх 

виявленню почалася із запізненням на десятки років. 

Вчені довго намагалися скласти загальний портрет "праведників", аби 

краще зрозуміти їхню мотивацію прийти на порятунок.  

Самуель Олінер, професор соціології з Університету Гумбольдта в США, 

засновник Інституту альтруїстичної особистості і просоціальної поведінки 

(Altruistic Personality and Prosocial Behavior Institute), також досліджував 

Рятівників. Подружжя Перль і Самуель Олінер (Pearl i Samuel Oliner), які взяли 

інтерв'ю у 406 Рятівників із 5 країн вважають, що усіх рятівників вирізняв 

альтруїзм, висока емпатія та відчуття співучасті.10 

Це, на думку деяких дослідників воєнного періоду, доводить, що нехай 

мінімальний, але вибір існував і тоді: змиритися з ситуацією або ж чинити опір. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                10 Oliner Samuel, Oliner Pearl (1988), The Altruistic Personality Rescuers of Jews in Nazi 

Europe, New York. 
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АРИСТОКРАТИ ДУХУ: Митрополит Андрей і отець Климентій 

Шептицькі врятували від нацистського геноциду сотні євреїв 

Рід Шептицьких – це один із найстаріших аристократичних родів 

Галичини. Відомо, що грамоту на право земельного володіння рід Шептицьких 

отримав 1284 року від короля Лева Даниловича. 

Графи Ян та Софія Шептицькі мали сімох синів: Роман (Митрополит 

Андрей), Олександр (загинув у Замості), Станіслав (генерал Війська 

Польського), Казимир (Блаженний архімандрит Климентій), Лев (Леон з 

дружиною Ядвіґою Шембек були вбиті радянськими солдатами у Прилбичах), 

Стефан (помер у 2 роки), Юрій 

(помер у 17 років). Блаженний 

Священномученик Климентій 

Шептицький, (17 листопада 1869 

— 1 травня 1951) народився у с. 

Прилбичах на Яворівщині, 

молодший брат Слуги Божого 

митрополита Андрея. Студіював 

право у Мюнхені й Парижі, 

докторський ступінь отримав у 

Краківському університеті. Був 

послом до австрійського 

парламенту і членом Державної Ради. У 1912 р. уже в зрілому віці вступив до 

монастиря Студійського уставу, покинувши успішну світську кар’єру. 

Богословські студії закінчив в Інсбруку. 28 серпня 1915 р. прийняв тайну 

священства. Був довголітнім ігуменом Унівської лаври, а з 1944 р. став її 

архимандритом.11  

Після арешту у 1945 році єпископату УГКЦ, фактичним керівником 

церковних структур став о. Климентій.  Його було арештовано 5 червня 1947 р. 

                                                           
11 Блаженні новомученики УГКЦ: Климентій Шептицький  [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://ichistory.org.ua/2013/11/10/blazhenni-novomuchenyky-ugkts-klymentij-

sheptyts-kyj-2/ 

Шептицькі: митрополит Андрей та 

ігумен Климентій. 1927 р.  Автор: «Archiwum 

Szeptyckich» 
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в Унівській Лаврі (Перемишлянський район Львівської області). Слідство 

тривало 7 місяців і 15 січня 1948 року слідчі підготували обвинувальний вирок 

за статтями 54-1 та 54-2 Кримінального кодексу — зрада батьківщині. 

Постановою засідання особливої наради при МДБ СРСР від 28 лютого 1948 року 

Шептицький Климентій Іванович, 1869 р.н., засуджений до 8 років виправно-

трудових таборів із конфіскацією майна на основі статей 54-1А, 54-11 

Кримінального Кодексу УРСР (додаток ). Після оголошення вироку, 

архімандрита відправили до Москви у 

внутрішню в'язницю МДБ СССР. 

 Перебуваючи у в’язниці о. 

Климентій писав: «Для мене тюремна 

камера – це монаша келія. Живу так, як 

жив би в монастирі. Тішуся тим, що 

можу багато молитися, що можу все те 

переносити та жертвувати себе 

Господу Богу. Думаю, що ми є останні 

жертви тепер та що Господь все скоро 

перемінить на краще. І то, може, в 

короткому часі. Тільки молімося, 

маймо довір’я до Господа Бога, не 

сумніваймося в тому, що нічого не діється без Божої волі, і Пречиста Діва Марія 

та наші святі заступники поможуть нам».12 Помер архімандрит Климентій 

Шептицький 1 травня 1951 р. о 21 годині 30 хв. у Владимирському централі 

(Російська Федерація). Похований під його стінами в попередньо викопаній ямі 

3 травня о 3-й годині ночі. Його могилу відшукати не вдалось. 

Отець Климентій Шептицький був беатифікований Папою Римським 

Іваном Павлом ІІ 27 червня 2001 року у Львові під час офіційного візиту 

Святійшого Отця в Україну. 

                                                           
12 Інститут Історії Церкви [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/161073573954907/photos/a.507177439344517/910741308988126/?typ

e=3&theater 

Тюремне фото Климентія 

Шептицького 1947 р. Джерело: 

Інститут Історії Церкви УКУ 
 

https://www.facebook.com/161073573954907/photos/a.507177439344517.1073741825.161073573954907/910741308988126/?type=3&theater
https://www.facebook.com/161073573954907/photos/a.507177439344517/910741308988126/?type=3&theater
https://www.facebook.com/161073573954907/photos/a.507177439344517/910741308988126/?type=3&theater
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12 листопада 2008 року президент Польщі Лех Качинський у Варшаві 

вручив ієромонаху Венидикту, ігумену Унівської лаври, «Орден Відродження 

Польщі» блаженному Климентію Шептицькому (посмертно). 

У серпні 1942-го року Климент Шептицький відкрив двері свого будинку 

Курту Левіну, батько і мати якого були вбиті. Батько Курта був дуже відомим у 

Львові рабином. Шептицький дістав для Курта свідоцтво про хрещення і 

документи на ім'я Романа Митків. Потім він відправив його в монастир в 

Личаків, на околиці Львова (нині район Львова). 

Під час війни в монастирях греко-католицької церкви ховалося сотні 

євреїв. Серед єврейських чоловіків, жінок і дітей, яким допомогли служителі 

церкві, був і Натан Левін, молодший брат Курта, сини рабина Хамайдеса, сім'я 

Подожиних і пані Абрахам і її дочка. 

Ці та інші євреї були спрямовані в монастирі Західної України 

священиком Марко Стеком, а той отримував вказівки від Шептицького, який 

також займався переміщенням євреїв по монастирях. 

«Я робив те, що хотів, я знав, що цей мій обов’язок. Я приїхав до Рима і 

подав своє свідчення як доказ того, що мене і брата врятував митрополит Андрей. 

Тоді у Римі не були зацікавлені у процесі беатифікації митрополита, адже не 

розуміли українсько-польських відносин. Я на власному прикладі довів 

праведність життя митрополита, і Папа Іван XXIII відновив процес беатифікації. 

Для мене митрополит святий, вірю, що процес беатифікації завершиться 

невдовзі», – сказав Курт Левін в інтерв’ю Радіо Свобода у 2008 році.13 

Курт Левін описав своє життя і спогади про братів Шептицьких у книзі 

«Мандрівка крізь ілюзії», яка перекладена українською мовою.14  

                                                           
13 Галина Терещук Благословення на життя. Син равина домагається беатифікації 

Андрея Шептицького [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.radiosvoboda.org/a/1350914.html 
14 Левін К. Мандрівка крізь ілюзії / Пер. з англ. – Львів: Свічадо, 2007. –c. 458. 478 с. ISBN 978-

966-395-133-1  

 

https://www.radiosvoboda.org/author/17557.html
https://www.radiosvoboda.org/a/1350914.html
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Курт Левін народився у (1925 -17 червня 2014 р.) році в Польщі. Його 

батько Єзекиїл був равином у Катовіце. У 30-х роках він пересилився з родиною 

у Львів. Мати Курта Левіна померла і друга дружина батька, Рахиль, замінила 

йому рідну маму. Львівський равин заприятелював із митрополитом УГКЦ 

Андреєм Шептицьким. 

Коли почалася Друга світова війна, що супроводжувалася винищення 

євреїв, митрополит Шептицький запропонував львівському равину і його родині 

захист, але той відмовився, мовляв, равин має бути разом зі своєю громадою. 

Єзекиїла застрелили на очах у сина Курта. А Рахиль залишилась із трьома 

синами. 

Мати Курта Рахиль загинула у Львові в Янівському таборі, а її старший 

син – у гетто. Курт Левін залишився з молодшим братом Натаном. Він вирішив 

просити допомоги у митрополита 

Андрея і прийшов у митрополичі 

палати у серпні 1942-го року. 

«Бідна дитино», – промовив зі 

сльозами на очах митрополит, який 

уже був на той час в інвалідному 

візку. Хлопець розповів митрополитові, що втратив батька, матір, брата, і що у 

таборі смертників загинула майже уся єврейська громада. 

Курт Левін разом із братом 2 роки переховувався у студитських 

монастирях у Львові. Ним опікувався брат митрополита, нині Блаженний, 

Климентій Шептицький і отець Марко Стек. До самого звільнення Західної 

України, що відбувся влітку 1944-го року, Левін навчався в цьому та інших 

монастирях. Весь цей час Климент Шептицький підтримував з ним зв'язок і 

робив все, щоб справжнє походження його підопічного залишалося таємницею. 

Із метрикою на ім’я Роман-Павло Митко Курт Левін виїхав у Польщу до 

Люблина. Там служив у польському війську. У 1946 році Курт Левін виїхав в 

Італію, а згодом у Палестину. Служив в ізраїльському війську, брав участь в 

арабсько-ізраїльській війні. Звідти звільнився у званні полковника і виїхав до 

Курт Левін   Автор: Радіо Свобода 
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США, де став економістом. Тут одружися з дівчиною із львівської родини, яка 

народила двох синів, названих на честь братів Шептицьких – Андреєм і 

Климентієм. Дружина Курта померла в молодому віці. Він сам виховував двох 

синів. Згодом одружився вдруге з італійкою, католичкою за віросповіданням. У 

них народився син. 

 

Фіктивне посвідчення послушника-студита, видане Курту Левіну на 

ім’я Романа Митки під час переховування, 1943 р.15 

Після війни, в листопаді 1945-го року Курт Левін допоміг Маркові Стеку 

виїхати на захід, і в кінці кінців той оселився в Канаді. Сам Левін поїхав вчитися 

до Ізраїлю, а потім переїхав в США. Вони були близькими друзями протягом 

багатьох років. 

 Стараннями Курта Левіна у музеї жертв Голокосту у Вашингтоні 

створений окремий відділ, присвячений постаті митрополита Шептицького. 

Курт Левін разом з іншими євреями з 1981 року домагався від меморіалу жертвам 

Голокосту «Яд Вашем» в Ізраїлі присвоєння митрополитові Андрею 

Шептицькому звання «Праведника народів світу», яким удостоєний брат 

                                                           
15 Андрей Шептицький – спогади рабина Давида Кахане [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  http://photo-lviv.in.ua/andrej-sheptytskyj-spohady-rabyna-davyda-kahane/ 
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митрополита Климентій Шептицький. Однак наголошував, що у цьому питанні 

домінує не справедливість, а політика. Найбільшою мрією Курта Левіна було 

проголошення митрополита Андрея Шептицького новомучеником і святим. 

Курт Левін двічі свідчив у справі митрополита Шептицького. У 1959 році 

завдяки його свідченню справу беатифікації було поновлено. 

14 лютого 1995 року Яд Вашем удостоїв Климента Шептицького і Марка 

Стека почесним званням «Праведник народів світу».16  

Десь із весни 1942 року митрополит Андрей Шептицький починає 

переосмислювати взаємини з нацистською владою. 29 серпня 1942 року 

митрополит А. Шептицький надіслав листа до папи Пія XII. Витяги з нього варто 

тут зацитувати: «Сьогодні вся країна погоджується, що німецький режим є, 

можливо, до більшої міри, ніж більшовицький режим, злим, майже 

диявольським … у пастирських листах я протестував проти вбивств. Звичайно, 

ці послання були конфісковані… Крім цього, я протестував окремим листом до 

Гімлера і старався запобігти вписуванню молодих до поліцейських служб, де 

вони можуть бути згіршені… Ця система брехні, обману, несправедливості, 

грабунків, карикатури всіх ідей і порядку. Ця система надмірного егоїзму до 

абсурдного, зовсім божевільного національного шовінізму, ненависті всього, що 

є чесним і гарним… Куди ця система заведе нещасливу німецьку націю? Хіба 

тільки до такої дегенерації, якої історія людства ще не бачила. Вже не менше як 

рік немає дня, в якому не були сповнені страшні злочини, вбивства, крадіжки, 

конфіскації, хабарництво. Жиди є першими жертвами… Звичайно, що маси 

християн також стали жертвами несправедливих вбивств… Режим кріпацтва 

застосовано до сільського населення, а також ув’язнення майже всієї молоді і 

вивезення на працю до Німеччини по заводах сільського господарства. Від селян 

забирається майже все… Це просто немов банда розлючених, або скажених 

вовків накинулася на цей бідний народ».17  

                                                           
16[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=ru&itemId=4017786 

17  Митрополит Андрей Шептицький. Життя і діяльність. Документи і матеріали 1899-1944, т. 

ІІ: Церква і суспільне питання, кн. 2 «Листування». – Львів 1999, с. 982-986. 

http://db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=ru&itemId=4017786
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Шана Великій Людині 

7 листопада 2005 року Центральний Український Фонд історії Голокосту 

„Ткума” у співробітництві зі своїми партнерами провів Міжнародну наукову 

конференцію «Митрополит Андрей Шептицький: дилема гуманістичного вибору 

в умовах тоталітарних режимів». У ній взяли участь філософи, історики, 

культурологи, богослови з різних міст України, а також Великої Британії, 

Ізраїлю, Польщі. Гостею конференції стала місіс Лілі Штерн-Полман з Лондону, 

врятована братом Андрея Шептицького – Клементієм. 

 

Лідія Стерн-Польман (Фото: Бен Вейх)   

 

Виступ Лідії Стерн-Польман18 

Шановні професори, гості, леді та джентльмени! 

Моє ім’я Лілі Польман, дівоче прізвище Штерн. Я народилася тут у 

Львові, але живу в Лондоні, з 1946 року.  

                                                           

 
18 Лідії Стерн-Польман Шана Великій Людині //Матеріали Міжнародної наукової 

конференції Центру «Ткума» «Митрополит Андрей Шептицький: дилема гуманістичного 

вибору в умовах тоталітарних режимів». – Дніпропетровськ: ПП Ліра ЛТД, 2007 – С. 76-80   
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Я не історик і не академік, але я свідок історії, принаймні деяких подій. І 

я прийшла сюди через 60 років і 3 місяця лише з однієї причини: вшанувати 

ВЕЛИКУ ЛЮДИНУ – Його Святість Митрополита Андрея Шептицького.  

Я вже багато разів свідчила про нього в усній та письмовій формах, мої 

показання записувалися на плівку; все це можна знайти у різних музеях всього 

світу, на виставках Голокосту та у книжках, але ще ніколи я не зверталася до 

такої видатної та відомої публіки, як ця. Я соромлюся виступати на публіці, але 

коли я отримала запрошення відвідати цю конференцію, я знала, що обов’язково 

приїду, щоб розповісти це знов – і, насамперед, захистити добре ім’я цієї 

видатної людини… цього Великого УКРАЇНЦЯ.  

Те, що я пережила окупацію Львова, що само по собі вже диво, і те, що я 

стою тут перед вами, – все це завдяки нескінченій гуманності, хоробрості та 

доброті Митрополита Шептицького. Бо саме ця свята та шляхетна людина в 

найбільш негуманні часи історії, з ризиком для свого життя і для життя багатьох 

монахинь, монахів та священників, наважилася надати притулок євреям, яких 

переслідували, не тільки у своєму монастирі Св. Юра, а й за його рекомендацією, 

в стінах монастирів та притулків Унії та Студитського Уставу. Він відправляв 

листи священикам, наказуючи зачитувати їх перед паствою всіх церков. В цих 

листах він попереджував свій народ: «будь-хто з тих, хто допомагає нацистам 

переслідувати євреїв – приречений на вічне прокляття».  

Що ще могла зробити стара, хвора, паралізована людина, як не 

протестувати у такий спосіб?! І хіба не кидав він виклик нацистському режиму 

та колабораціоністам, хоча б на прикладі цього вчинку?! Хіба на цьому прикладі 

він не вказав на вбивць? Чи наважився голова будь-якої іншої церкви виступити 

з протестом, як він виступив у своїх відомих листах до Верховного 

Командування нацистського режиму? І коли він писав Папі Пію ХІІ, хіба він не 

почав листа з вибачення за те, що не писав з моменту окупації Львову нацистами, 

тому що боявся, що його лист: «…може потрапити в руки тих, хто не повинен 

його читати…». В цьому ж самому листі він пише, я цитую: «німецький закон 

жорстокий, майже диявольський, набагато страшніший ніж більшовицький…» 
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ЧИ ЦЕ СЛОВА КОЛАБОРАЦІОНІСТА? Чи може будь-яке свідчення про так 

звану «співпрацю» з його боку переважити його дії, доброту та християнське 

милосердя?  

Якщо згадувати цей сумнозвісний лист або 1941 рік, важливо пам’ятати 

про дух того часу – цей лист був написаний в ті часи, коли німецька армія 

вважалася «рятівником від переслідувань більшовиків», які пропонували 

даремні надії про створення вільної та незалежній Україні. Цей лист був 

написаний в той час, коли НІХТО – я підкреслюю, НІХТО – НАВІТЬ ЄВРЕЇ! – 

не могли передбачити на що здатна «цивілізована» Німеччина … В ту мить, коли 

він зрозумів їх наміри, він, однак, не сидів мовчки – він діяв, і ці дії були гучніше 

слів… Він боровся за допомогою пера, і його перо було могутніше, ніж той меч 

з прислів’я. Давайте не будемо забувати про його Циркуляр 1942 року під 

назвою: «Не убий». ЧИ ЦЕ СЛОВА КОЛАБОРАЦІОНІСТА? Яке жорстоке 

викривлення правди!  

SCRIPTA MANENT, не зважаючи на існуючи документи або письмові 

докази, добре ім’я одного з НАЙВЕЛИЧНІШИХ ГУМАНІСТІВ наших часів 

постійно обмовляється та ганьбиться несправедливими заявами та 

звинуваченнями. Чи не є людина, яка сприяла врятуванню від Голокосту близько 

150-200 осіб, переважно дітей (включаючи хлопчиків, яки наражали церкву та 

священиків на ще більшу небезпеку!), ПРАВЕДНОЮ ЛЮДИНОЮ?! Надати 

притулок та захист 150-200 особам, а не одній людині, яких переслідувала влада! 

І це в той час, коли навкруги діяла сумнозвісна українська міліція та проводилися 

жорстокі вбивства євреїв! Все це робило становище Митрополита Шептицького 

ще більш ризикованим та відрізняло його ситуацію від ситуації будь-кого іншого 

в окупованих країнах Європи…  

Я познайомилась з Шептицьким під покровом холодної ночі листопада у 

1943 році, коли нас з мамою та парою на ім’я Порошин привезли до монастиря 

Св. Юра. Молодий монах провів нас до вишуканої, теплої кімнати, можливо 

бібліотеці, і запропонував розташовуватися як вдома доки ми чекаємо. Через 

деякий час, відкрилися двері і Митрополит в’їхав на інвалідному візку. Він був 
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великий на зріст, навіть коли сидів. Левова грива сивого волосся та довгої сивої 

бороди надавали йому вигляд святого патріарху. Він поглянув на нас з-під 

окулярів добрими, чудовими, темно-синіми очима. Йому напевно здалося, що я 

стояла перед ним з благоговінням, і мабуть так воно і було, чи може мені так 

здалося, бо я була ще дитиною, тому він схилився до мене і попросив підійти 

ближче. Коли я підійшла, з тремтінням в душі, він підвів мене ближче і, 

погладжуючи моє волосся, сказав українською: «не бійся, дитино, тебе тут ніхто 

не скривдить, ти у безпеці». І в той же час я відчула полегшення. Незабутня мить. 

Потім він обмінявся декількома словами українською мовою з паном 

Подошиним, своїм лікарем, та звернувся до моєї матері, яка, на жаль, не знала 

української, але це не стало перешкодою. Зі сльозами на очах слухав 

Митрополит, коли вона розповідала, що з нашої сім’ї залишилися в живих тільки 

ми вдвох. Мого батька, 6-річного братика, бабусю і дідуся та всіх інших членів 

родини жорстоко вбили або відправили до концтаборів в 1942-43 рр. Цей злочин 

вчинило гестапо, якому допомагала та сприяла українська міліція.  

Митрополит відразу надав нам притулок, їжу, тепло, комфорт – і за 

декілька днів нас перевезли в монастир-притулок. Згідно інструкції, нас з мамою 

не повинні були розлучати; нас відправили в Убож – монастир-притулок 

Студитських монахів. Там була ігуменя Йосифа – ЧУДОВА ЖІНКА! Вона 

забрала матір до себе і, оскільки мати не знала української мови, ігуменя 

запропонувала, щоб з цієї миті мати вдавала глухоніму. Якщо хто-небудь тепер 

звернеться до неї, вона не повинна була промовляти ані слова. Вона дала матері 

швейну машинку, тож в монастирі вона перетворилася на швачку. Тим часом, 

мене прикріпили в монастирі до хлопчика-монаха, на пів поляка, на пів українця, 

бо мій український був ще не дуже гарний. Мене стали звати ЛІДІЯ 

ОСТРОВСЬКА, моя матуся стала ЮЛІЯ ПОПОВІЧ. Ігуменя віддала моїй матусі 

посвідчення про народження, яке належало одній з її родичок, селянці. Яка 

хоробрість! У мене зовсім не було документів. Всі монахи та сестри дуже добре 

до нас ставилися – вони годували нас і доглядали за нами. Ігумені було 

посмертно присуджено звання Праведника Народів Світу і Яд-Вашем декілька 



17 
 

років тому надіслав мені цей сертифікат. Я не знаю хто, та чи був хтось взагалі, 

хто отримав за неї медаль. Після того, як церков Сестри Йосіфи (її справжнє ім’я 

ОЛЕНА ВІТЕР) та монахів Радянська Влада перенесла до м. Скалат, біля 

Тернополя, ми надсилали їм пакунки з Лондона, щоб допомогти вижити. З 

листів, які моя матуся отримувала від Сестри Йосифи, ми знали, що вони 

трималися завдяки цим пакункам. Я привезла з собою один з цих листів. Вона 

померла у 1988 році, її поховали в Брюховиці. Я б дуже хотіла покласти квіти на 

її могилу та сказати: «ДЯКУЮ!» Принаймні ми з мамою змогли скромно 

віддячити цим хоробрим та надзвичайним людям за їх гуманність та доброту.  

Як я вже казала, Яд Вашем визнав наші свідчення и нагородив медаллю 

ПРАВЕДНИЦЮ СЕСТРУ ЙОСИФУ – ОЛЕНУ ВІТЕР. Нажаль, теж саме не 

можна сказати про Митрополита Шептицького. Незважаючи на їх лозунг: «ТОЙ, 

ХТО ВРЯТУЄ ХОЧ ОДНЕ ЖИТТЯ, ТОЙ ВРЯТУЄ ЦІЛИЙ СВІТ», після всіх цих 

років Яд Вашем все ще вагаєтся визнати ОДНОГО З НАЙБІЛЬШ ПРАВЕДНИХ 

ЛЮДЕЙ – ЦЬОГО ВЕЛИКОГО ГУМАНІСТА. Настав час відновити 

справедливість!  

 

 

 

 

 

 

Рятівник приречених: був сином і священиком одного народу, 

загинув на землі другого народу, бо рятував синів і дочок третього 

"Він дав свою душу за стадо, 

За правду, як пастир-герой". 
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Так охарактеризував життя Омеляна Ковча 

поет Микола Галичко, присвятивши отцеві поему 

"Добрий Пастир". 

Омелян Ковч – греко-католицький священик, 

але в першу чергу Людина, яка служить взірцем для 

усіх поколінь. Він був патріотом та відданим 

служінню Богові, а його віра залишалась незламною 

навіть у найскладніших життєвих ситуаціях. 

Він народився 20 серпня 1884 р. у сім'ї 

священика у найбільшому гуцульському селі – Космачі Косівського району, що 

на Івано-Франківщині. Упродовж 1905-1911 рр. навчався в Римській колегії 

святих Сергія і Вакха. У 1910 р. одружився з донькою буковинського священика 

Марією-Анною Добрянською. Наступного року прийняв ієрейські свячення з рук 

єпископа Григорія Хомишина і розпочав душпастирську працю у 

Підволочиську, 1912 р. виїхав до Боснії, щоб служити серед українських греко-

католиків в окрузі Прієдор. 

Під час Першої світової війни отець Ковч повернувся в Галичину, на 

Рогатинщину, а в 1919 став капеланом Української галицької армії. Після 

об'єднання УГА з армією УНР під час боїв він потрапив у радянський полон, з 

якого йому вдалося втекти. 

Повернувшись в Галичину, Ковч був арештований поляками та 

відправлений до концентраційного табору. Після звільнення із польського 

концтабору протягом 20 років Омелян Ковч жив і душпастирював в 

Перемишлянах. У 1922 р. його призначено парохом цього міста. 

         о. Омелян Ковч 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%87_%28%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%93%D0%90
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o. Омелян Ковч у колі студентів Колегії святих Сергія і Вакха, Рим 1907 р. Сидять, 

другий з ліва: О. Ковч, о. Л. Іванців, ЧСВВ, духовник (1907—1908). Інші, яких бачимо на 

фотографії: М. Лада, В. Держирука, П. Задворняк, М. Чернецький (стоїть у 1-му ряді 

зліва) Н. Полянський, Г. Казановський, А. Цьорох, С. Оробець, Т. Вергун I. Остап, I. 

Сабол, А. Маціейович, Л. Катенюк, Д. Бахівський, I. Ляцко. Джерело: 

https://uk.wikipedia.org 

На той час Перемишляни були містечком трьох національностей – 

української, польської, єврейської. Отець Ковч доклав чималих зусиль, аби 

допомогти українцям само ідентифікуватися: він залучив кошти на відбудову 

храму, за його ініціативою споруджені читальня "Просвіти" і кооператив у селі 

Коросні. 

Польській владі діяльність та погляди українського священика не 

подобалися. У домі Омеляна Ковча часто відбувалися поліцейські ревізії 

(упродовж 1925 - 1934 рр. було проведено майже 40 обшуків), на пароха 

накладали короткотривалі арешти та стягували грошові штрафи. 

Під час окупації Галичини радянськими військами у 1939 р. священик і 

надалі відкрито відстоював права людей, наскільки це було можливо боронив 

своїх сусідів. Часто парафіяни не розуміли свого пароха. Вважаючи, що настав 

https://uk.wikipedia.org/
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час помститися за кривди польського окупаційного режиму, вони робили спроби 

відібрати майно у поляків, проте отець Ковч засуджував такі дії, що їх 

заохочувала радянська влада. 

Заарештований НКВД Омелян Ковч уникнув можливої смерті завдяки 

бомбардуванню на початку німецько-радянської війни - це дозволило отцю 

утекти з-під арешту. 

Коли в Перемишляни увійшли нацисти й почали масове винищення євреїв, 

о. Ковч звернувся із закликом не співпрацювати з новою владою і не брати участі 

в антиєврейських акціях наперекір нацистським постановам, хоча за допомогу 

євреям нацисти карали смертю. 

Виявом особистої мужності панотця було укривання євреїв, особливо 

дітей. Урятувати їх від неминучої загибелі допомагали фальшиві свідоцтва 

про хрещення, що присипляли пильність нацистів та поліцаїв. Хоч хрещення 

євреїв було небезпечним, усе ж о. Ковч свідомо й відкрито їх хрестив. До о. 

Ковча звернулося за різними даними від 600 до 2000 євреїв. Багато було серед 

них таких, які йшли на це без релігійних переконань, лише в надії на порятунок. 

Різні священики остерігали О. Ковча, радили публічно і громадою не хрестити. 

Син Омеляна Ковча Мирон згадував, що він також просив батька, аби той 

утримався від хрещення євреїв: "Я кажу татові, - чого ті жиди ще приходять, 

чей же бачать, що хрещені, що не хрещені - німці не беруть того до уваги, а 

вбивають усіх їх поголовно, мало того, що виловлюють давніше хрещених, аж 

до четвертого і п'ятого покоління жидівського походження, а тата їхні 

охрещення наражають на прикрощі з боку німецької поліції".19 

30 грудня 1942 р. о. Ковча арештувало гестапо. Допитували його у тюрмі 

на Лонцького у Львові. Від отця вимагали визнання вини і відмови від 

                                                           
19 За Божі правди і людські права. Блаженний священомученик Еміліан Ковч. – 

Саскатун. Канада, 1994 – С. 58. 
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подальшого хрещення євреїв, а також відмови від протестів засудження дій 

нацистської влади. Але він залишився несхитним. 

Родина та знайомі робили все можливе, щоб звільнити його із в'язниці. До 

цієї справи навіть долучився особисто митрополит Андрей Шептицький. Але 

клопотання про порятунок о. Омеляна були безуспішні.20  

Після відмови підписати зобов'язання про відмову допомагати іншим о. 

Ковча в серпні 1943 р. перевезли до концтабору "Майданек" біля Любліна, де він 

отримав №2399. Перебування у концентраційному таборі він вважав 

місіонерством. Тут о. Омелян ніс зневіреним віру, надію, любов, ділився 

просфорою, сповідав, причащав, хрестив. Як духовна особа, він служив усім 

людям, незалежно від їхнього походження та конфесійної приналежності. 

Отець Омелян в одному із листів до рідних писав: "Я розумію, що 

стараєтеся про моє визволення. Але я прошу вас не робити нічого в цій справі. 

Учора вони вбили тут 50 чоловік. Якщо я не буду тут, то хто допоможе їм 

перейти ці страждання?... Я дякую Богові за Його доброту до мене. Окрім неба, 

це єдине місце, де я хотів би перебувати. Тут ми всі рівні - поляки, євреї, українці, 

росіяни, латиші, естонці. З усіх присутніх я тут одинокий священик...Тут я бачу 

Бога, який єдиний та однаковий для всіх, незалежно від релігійних 

відмінностей, що існують між нами. ...Коли я відправляю Службу Божу, всі 

вони разом моляться."21 

В іншому листі до близьких він написав: "Моліться за тих, хто створив 

цей концтабір та цю систему. Вони є одинокими, хто потребує молитов... 

Нехай Господь помилує їх".22 

                                                           
20 Там же – С. 61-68. 
21 Блаженні новомученики: Омелян Ковч / Інститут історії Церкви Українського 

католицького університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ichistory.org.ua/2014/03/25/blazhenni-novomuchenyky-ugkts-omelyan-kovch/ (відвідано 04. 

06. 2018). 
22 Із листів о. Омеляна Ковча із концтабору // Церква мучеників / Ін-т Іст. Церкви; 

Катехитично-Педагог. Ін-т Львів. Богослов. Академії; Упорядник Олег Турій. – Львів: 

Монастир Св.-Іванівська Лавра; Свічадо, 2002. – С. 20. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BA
http://ichistory.org.ua/2014/03/25/blazhenni-novomuchenyky-ugkts-omelyan-kovch/
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За офіційними даними, в'язень № 2399 помер 25 березня 1944 р. від 

флегмони (гострого гнійного запалення) правої ноги. 

Про отця Омеляна Ковча широкий світ довідався, коли Папа Іван Павло ІІ 

проголосив його блаженним мучеником під час своєї подорожі в Україну. 9 

вересня 1999 р. 

Єврейська Рада України присвоїла о. Ковчу звання "Праведник України", 

а 2009 року його визнано покровителем усіх священиків УГКЦ. 

 

У Любліні Президент України Петро Порошенко взяв участь у церемонії закладення 

пам’ятної капсули під будівництво пам’ятника Праведнику України, Блаженному 

Священомученику отцю Омелянові Ковчу. 22.02.2019 р. 
Джерело:https://www.president.gov.ua/ 

Про безмежну християнську любов до людей о. Омеляна Ковча Любомир 

Гузар, колишній кардинал УГКЦ, сказав: «Отець Омелян був сином і 

священиком одного народу, загинув на землі другого народу, бо рятував синів і 

дочок третього народу».23 Він же оголосив Блаженного Омеляна Ковча 

Покровителем душпастирів УГКЦ: «Якщо хочемо бути добрими душпастирями, 

                                                           
23 Електронний ресурс. – Режим доступу: http://kovch.com.ua/ua/omelyan-

kovch/majdanek. 
 

http://www.istpravda.com.ua/digest/4ca96b847d811/
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маємо бути готовими, за прикладом Блаженного Омеляна, своє життя цілковито 

присвятити для служіння Богові і ближнім. Цей величний духовний урок має 

бути основою діяльності кожного священнослужителя, який вибрав цю місію за 

велінням Бога й свого серця.  

Люди та церква про нього не забувають: у музеї "Тюрма на Лонцького" 

вшановують пам'ять про ув’язненого святого, у Польщі – зняли фільм "В'язень 

Майданeка", а на Перемишляншині – малюють ікони та лаштуються встановити 

пам'ятники.24 

 

Ікона блаженного Омеляна,  

подарована Любліну Українським католицьким університетом. 

 

                                                           
24 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.istpravda.com.ua/columns/2010/12/21/10204/ (відвідано 04. 06. 2018). 
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Катерина Сікорська: людяність в часи жорстокості 

Одна з понад двох тисяч історій українських 

Праведників народів світу – історія Катерини Сікорської з 

містечка Підгайці на Тернопільщині. У містечку Підгайці 

на Тернопільщині, де до Другої світової війни українці та 

поляки складали меншість до єврейського населення (3,7 

тис. з 6 тис. загалом), під час війни розігралася типова для 

подібних містечок трагедія Голокосту.  

Поселення в Підгайцях згадується у відомих 

сьогодні писемних джерелах з 1397 року, то євреї – з 1552 р. За даними наукової 

експедиції Петербурзького єврейського університету, яка побувала у Підгайцях 

1991 року, найстаріша мацева (надгробний камінь) на місцевому єврейському 

цвинтарі походить з 1647 р. 

Однак наукова експедиція з Єрусалимського університету, що проводила 

пошукові роботи у липні 2011 р., віднайшла мацеву, датовану 1599 роком. Від 

середини XVI і до початку  XX століття єврейська громада Підгаєць процвітала 

і на 1939 рік налічувала 3700 осіб.25 

4 липня 1941 року Підгайці окупували німці. Невдовзі було створено 

«Юденрад». Відомо, що створення такого єврейського органу самоуправління, 

який під страхом смерті змушений був виконувати всі накази окупантів, став 

нічим іншим, як проміжною ланкою у взаєминах між євреями та окупантами з 

метою системної ліквідації євреїв. Спеціальні нашивки з зірками Давида, 

аусвайси, страх смерті на кожному кроці – все це ставило їх у різкі рамки 

відчуження від поляків і українців. Завше при «Юденратах створювали і 

єврейську поліцію, одним із керівників був адвокат Дорнфельд. Єврейська 

поліція збирала грошові датки і податки, допомагала у проведенні рейдів, 

вартуванні та конвоюванні до місць примусової роботи.  

                                                           

25 Підгайці та Підгаєччина / Упор. С. Колодницький. Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 

2012. –  С. 207. – 768 с.  

 

Катерина Сікорська 
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Загалом під час Другої світової війни у Підгайцях було проведено чотири 

масові акції винищення євреїв. Перша акція відбулась на свято єврейського 

Судного Дня 5702 року, тобто 21 вересня 1942 року. Отож того Судного Дня 

понад 1000 євреїв погнали на залізничну станцію і відправили у табір смерті 

Белжець.26  

Після тієї акції у Підгайцях створили справжнє гетто, зігнавши туди євреїв 

зі всього повіту. Посилаючись на спогади про примусове переселення 

підгаєцьких євреїв в гетто, професор Т. Гунчак пише: «Той процес був болісним 

і тривалим не тільки для самих євреїв, а й для нас, українців, які були їхніми 

сусідами».27  

Центр гетто розташовувався на т.зв. Старій Торговиці, якраз навпроти 

Успенської церкви, і зігнали сюди понад 4000 євреїв. Підгайчанка Ірина Гутор-

Сікорська, відзначала, що якраз на колишній вулиці Старій Торговиці у межах 

гетто був двоповерховий будинок, в якому працювали члени «Юденрату» та 

єврейської поліції, через який контролювався вхід-вихід євреїв гетто у місто на 

1 годину для закупівлі продуктів.  

Друга акція розпочалась 30 жовтня 1942 року. В її результаті понад 1200 

осіб були відправленні в той же табір Белжець. 

Зима 1942-1943 рр. стала особливо важкою для в’язнів гетто. Головною 

проблемою залишалось переховування, бо всі розуміли – незабаром гетто буде 

ліквідоване.  

 

 

                                                           

26 Підгайці та Підгаєччина / Упор. С. Колодницький. Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 

2012. –  С. 207. – 768 с.  

27 Т. Гунчак «Мої спогади-стежки життя». – К.: Дніпро, 2005. –  С.-14.  
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Цінні відомості про життя та трагедію єврейської 

громади в галицькому містечку Підгайці подає у своїх 

спогадах, Праведник народів світу, – Ірина Гутор-

Сікорська (17. 01. 1930 р. – 20. 04. 2011 р.):  

«В часи коли всіх євреїв загнали в гетто, до моєї мами 

Катерини Сікорської прийшла добра мамина подруга і 

сусідка пані Крессель, і попросила сховати її синів Леона й 

Адольфа від нацистських карателів. Мама зразу погодилась з проханням нашої 

сусідки. До війни ми були в дуже добрих відносинах з родиною Кресселів. Коли 

ми хворіли –  вона, як лікар, завжди приходила на допомогу не потребуючи ніякої 

оплати, а це було дуже важливо, адже мій батько Євстахій Сікорський помер 

в 1936 році, і моя мама самотужки виховувала нас трьох доньок – Ірину, 

Христину та Марію.  

Сини Кресселів завжди приходили до нас в гості. Часто ходили до їхнього 

батька в книжковий магазин і отримували від нього подарунки. Під час 

українських свят вони вітали нас, а ми їх поздоровляли з їхніми святами. 

Єврейська громада ставилась з повагою до українських та польських релігійних 

свят – виявляючи толерантність. Можна сказати – це був щирий вияв 

обопільної поваги і доброти. 

Мама разом із своїм братом Іваном Луцівим викопали схованку в нашому 

домі в кухні під грубкою. З серпня 1942 р. по березень 1943 р. сини пані Крессель, 

Леон та Адольф (14 і 17 років) та сусід Мойше Кляр  переховувались в нашому 

домі. В день вони сиділи в кімнаті, а на ніч перебирались у схованку. Я з мамою 

готовила їм їсти, прала білизну. Адольф завжди допомагав мені у навчанні 

(добре знав німецьку мову). 

Для сина Мойше Кляра, Леона Кляра та багатьох євреїв з гетто, 

Катерина Сікорська ходила в село Вербів, де проживав умілець-художник, щоб 

виробити для них арійські документи з українськими або ж польськими 

прізвищами. Леон Кляр пережив Голокост з документом на прізвище Богдан 

Товпаш. Але з тими документами він таки потрапив до концтабору Аушвіц, бо 

Ірина Гутор 
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німці підозрювали по його зовнішності, що не може бути поляком чи українцем. 

Переживши концтабір, він приїхав до Підгаєць, і там його радянська влада 

звинуватила в тому, що він може бути колаборантом. Це ще одна незнана 

сторінка: навіть до тих євреїв, які чудом вціліли, комуністи ставилися із 

великою підозрою, а деяких навіть розстрілювали. Леона Кляра запроторили на 

4 місяці до тюрми в Бережанах, – реально за те, що він вижив! «Чому ти не 

загинув, як ти міг вижити, коли всі твої загинули?!», – запитував слідчий, –  

таке-от було  ставлення до нещасних євреїв. 

Навесні, в березні, 1943 року за доносом у дім Катерини Сікорської 

увірвалися Віллі Герман – Шарфюрер СС, Губерт Конен – голова Бережанської 

гілки Центрального Офісу Фольксдойче, Франко Раїнчук (Балицький).  

Балицький бив мене гумовою палицею по голові, а Герман шкіряними 

рукавицями по лиці і допитувалися -  де ховаються євреї. Я їм відповіла, що ніяких 

євреїв ми не переховуємо. Проводячи обшук і, простукуючи підлогу у кухні,  

знайшли схованку в якій переховувались Мойше Кляр, Леон та Адольф Кресселі. 

Їх арештували і відвезли у Тернопільське гестапо. Доля Мойше Кляра та братів 

Кресселів – невідома.  

Потім улаштували засідку біля нашої хати й схопили мою маму Катерину 

Сікорську. Її відправили до в'язниці в Бережани, потім – у Тернопіль. У серпні 

1943-го її засудили на публічному процесі та стратили. 

На той час моїй мамі було 42 роки. Ми, неповнолітні доньки, – Ірина (13 

років), Христина (10 років), Марія (6 років) залишилися сиротами, цілий рік ми 

жили самі, сподіваючись на повернення своєї мами, а потім до кінця війни 

виховувалися в родичів і знайомих. У 1995 році родина Клярів написала відповідне 

звернення до «Яд Вашем», в ньому є комісія щодо Праведників, і вони позитивно 

розглянули цей лист зі свідченнями»28. 

                                                           

28 Відеодокументи на електронному носії. Спогади Ірини Євстахівної Гутор. 2006 р. м. 

Підгайці  // Фонд Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр». -  КН 

107/69. 
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28 травня 1995 року Меморіальний комплекс Катастрофи і героїзму 

єврейського народу «Яд Вашем» визнав, Катерину Сікорську та її доньку Ірину 

Гутор (дівоче прізвище Сікорська) Праведниками народів світу. 

27 січня 2010 року Указом Президента України В. 

Ющенком було нагороджено Ірину Гутор орденом «За 

мужність». 

Шимон Редліх досліджуючи подальшу долю 

нацистських вбивць Віллі Германа та Губерта Конена 

писав: «Губерт Конен після війни жив у Німеччині, де його 

допитували, але жодного разу не засудили. Конен помер на 

початку сімдесятих… Віллі Герман після повернення до Німеччини був декілька 

разів затриманий американцями і французами, після чого повернувся до свого 

рідного містечка у Саарі і продовжив свою роботу слюсарем. Процес проти нього 

розпочався на початку шістдесятих. Він був засуджений на 10 років ув’язнення 

у 1966-му».29 

В 2010 р. Ірина Корпан представила в Канаді, а згодом і в Україні, 

документальний фільм про свою бабусю Катерину Сікорську «Бабуся, якої я не 

знала», у якому йдеться про те, як під час Голокосту українці, наражаючись на 

смертельну небезпеку, рятували євреїв від нацистських вбивць. «Я ходила тими 

підгаєцькими стежками, де ступали ноги моєї бабусі, я вдихала терпке повітря 

моєї Батьківщини, я будила в пам'яті інших людей спогади про неї. Подумки 

через світи та плин часу я розмовляла з нею. Чому вона зробила це? Чому 

наражала на смертельну небезпеку себе та своїх дітей? Чи мало для неї значення 

в цю хвилину те, що рятувала не християнські, а юдейські душі? Думаю, що ні. 

Відчувши жах, біль і розпач іншої матері, за дітьми якої полюють убивці, вона 

стала на тернисту стежку вселенського милосердя й любові та випила свою чашу 

до дна. Цей учинок слугує доказом того, що в житті кожного з нас є мить вибору, 

                                                           

29 Шимон Редліх. Разом і нарізно в Бережанах. Поляки, євреї та українці, 1919–1945 2-е вид./ 

Пер. з англ. — К.: Дух і літера, 2007. — 289 c. 

 

Віллі Герман 

http://www.duh-i-litera.kiev.ua/print.php?id=123576
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ота межа, після якої – любов чи ненависть, життя чи смерть, вічність чи 

забуття».30 

Вчені довго намагалися скласти загальний портрет "праведників", аби 

краще зрозуміти їхню мотивацію прийти на порятунок.  

Самуель Олінер, професор соціології з Університету Гумбольдта в США, 

засновник  Інституту альтруїстичної особистості і просоціальної поведінки 

(Altruistic Personality and Prosocial Behavior Institute), також досліджував 

Рятівників. Подружжя Перль і Самуель Олінер (Pearl i Samuel Oliner), які взяли 

інтерв'ю у 406 Рятівників із 5 країн вважають, що усіх рятівників вирізняв 

альтруїзм, висока емпатія та відчуття співучасті.31 

Це, на думку деяких дослідників воєнного періоду, доводить, що нехай 

мінімальний, але вибір існував і тоді: змиритися з ситуацією або ж чинити опір. 

 

 

Катерина Сікорська з своїм чоловіком Євстахієм Сікорським 

 м. Підгайці, 1929 р. Фонди НІМЗ «Бабин Яр» – КН-108 

                                                           

30 Ірина Корпан Бабуся, якої я не знала // Газета «Міст». – Торонто, 2010. – № 9.  

31 Oliner Samuel, Oliner Pearl (1988), The Altruistic Personality Rescuers of Jews in 

Nazi Europe, New York. 
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Дочки Катерини Сікорської (Христина, Ірина, Марія). 

Фото сер. 1940-х років Фонди НІМЗ «Бабин Яр» – КН-103 

 

 

Леон і Адольф Креселлі. Особистий архів Михайла Гутора. 
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Мойше Кляр. Особистий архів Михайла Гутора. 
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Оголошення влади Генерального губернаторства від вересня 1942 року, в якому 

говориться про смертну кару за переховування євреїв, а також за продаж чи постачання 

для них їжі (фотокопія⃰ ) 

 

 

 

⃰  https://www.germandeathcampsnotpolish.pl/multimedia.html 
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Диплом Праведника народів світу Катерини Сікорської та її дочки Ірини 

Фонди НІМЗ «Бабин Яр» – КН-103. 
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Посвідчення Праведниці народів світу Ірини Гутор про нагородження 

орденом «За мужність III ступеня. Фонди НІМЗ «Бабин Яр» – КН-104. 

 

 

Христина Корпан-Сікорська(в першому ряду крайня з права), Ірина 

Корпан ( друга з права у другому ряду) в гостях родини Клярів. Ізраїль, м. 

Нетанія.  2010 р. Особистий архів Михайла Гутора. 
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Лідія Кляр, Христина Корпан-Сікорська, Ірина Корпан уСаду 

Праведників народів світу в Єрусалимі.  2010 р.  

Фонди НІМЗ «Бабин Яр» – КН-110. 
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Родина Бондаренків – рятівники Дашкевич Раїси Генріховної (Когут 

Рахіль Генахівна) під час нацистської окупації м. Києва 1941-1943 рр. 

Велика сім'я Бондаренків жила на Подолі недалеко від синагоги – на вул. 

Щекавицькій, 41. Їхня донька Людмила Чехова дружила з єврейкою Рахіллю 

(Раїсою) Генріхівною Дашкевич, з якою працювала в парку культури і 

відпочинку «Березовий гай» на Куренівці. Чоловіка Рахілі призвали до армії. З 

трирічним сином вона жила на Сталінці, на вул. Совській, 12. Тут же жили і дві 

її сестри з дітьми, чоловіки яких теж воювали. Була у неї і молодша сестра 12 

років. Евакуюватися сім'ї з 12 чоловік, що мала шість малюків, було складно. 29 

вересня 1941 року. Ще жевріла надія, що кудись відправлятимуть. Але коли біля 

кладовища наказали роздягатися і забрали документи, всі зрозуміли – це кінець. 

Рахіль тримала на руках малюка. Ще до пострілу вона впала в рів і 

знепритомніла. Лежачи на трупах, вона приходила до тями, чула гавкіт собак, 

відчувала холодне тільце своєї дитини під собою і важкість трупів на собі. 

Сильний холод і страшний біль в голові і у всьому тілі примусили її ворушитися. 

Вона стала поволі виповзати. В тому місці яр виявився не дуже крутим. 

Чіпляючись за чагарники і траву, вона опинилася вгорі. Скривавлена, дісталася 

до найближчого будиночка, побачила на порозі стареньку і знову знепритомніла. 

Три страшні дні невідомий рятівник ховав Рахіль в льосі, виходжував, поїв 

травами, дав їй одяг. Опам'ятавшись, Рахіль залишила будиночок. Куди йти? 

Місто стало чужим і страшним. Люди, яких вона ще недавно вважала друзями, 

лякалися її вигляду. Одні і на поріг не пускали, інші годували, давали одяг і 

скоріш випроводжали. Всіх скував страх. Залишалася надія на подругу 

Людмилу. Її батько, Іван Андрійович, ще за Громадянської війни рятував у себе 

в будинку єврейські сім'ї від погромів. Рахіль пішла на Поділ до подруги. Тут її 

прийняли і обігріли. Ризикуючи життям своїх трьох дітей, сім'я ділилася з нею 

останнім шматком хліба, ховала під час облав. Назвали її Раїсою. Іван, молодший 

брат Людмили, дістав довідку, що Раїса – українка. Членам сім'ї неодноразово 

доводилося ходити до поліції і підтверджувати її удавану національність. 

Людмила з дружиною Івана, Анастасією, ходили глухими селами міняти речі на 
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продукти. Часто, вже під Києвом, поліцаї забирали все, що вони виміняли. Перед 

самим звільненням Києва німці оголосили Поділ закритою зоною, і сім'я 

Бондаренко разом з Раїсою пішла на вул. Дорогожицьку, де тулилася в підвалі 

контори єврейського кладовища до приходу Червоної Армії. Пішли не всі. Коли 

поліцаї виганяли всіх з дому, старенькі встигли сховатися в підвалі. Івана 

Андрійовича поліцай ударив багнетом в живіт, а у Марії Фролівни гноїлася рана 

на нозі. Рятувало Раїсу те, що вона була блакитноокою блондинкою, не схожою 

на єврейку. Після війни Раїса Дашкевич працювала бібліотекарем, вийшла заміж 

за Давида Григоровича Зільмана.  

Всій родині Бондаренко 1992 року присвоєні звання «Праведник Бабиного 

Яру» і «Праведник народів Світу». Наталія Чехова удостоєна звання «Почесний 

громадянин Ізраїлю».  

 

 

Врятована від розстрілу у Бабиному Яру Дашкевич Раїса Генріховна 

(Когут Рахіль Генахівна) 
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Спогади Бондаренко Наталії Остапівної Праведника народів світу, 

Праведника Бабиного Яру. Фонд НІМЗ «Бабин Яр». 
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Спогади Бондаренка Івана Івановича Праведника Народів світу та 

Праведника Бабиного Яру. Фонд НІМЗ «Бабин Яр». 
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Облікова карточка врятованої Дашкевич Раїси Генріховної. 
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 Фонд НІМЗ «Бабин Яр» 

 

 
 

 

 

Спогади врятованої Дашкевич Раїси. Фонд НІМЗ «Бабин Яр». 
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Родина Бондаренків 

 
Л. І. Чехова 

 
Н. В. Чехова 

 
І. А. Бондаренко 

 
М. Ф. Бондаренко 

 
І. І. Бондаренко  

А. О. Бондаренко 
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Родина Андрієвських рятівники  Соколової (Кисляр) Голди Шаївної 

та Дороценківської (Соколової) Лариси Григорівної під час нацистської 

окупації м. Києва. 

До війни Андрієвські дружили з сім'єю глухонімих Соколових. Григорій 

Хрисанфович Соколов був шевцем, його дружина Голда Шаївна, уроджена  

Кисляр – кравчинею. Їх донька Лариса – однолітка Інни, доньки Андрієвських. 

29 вересня, всупереч наказу німців, Соколови  не пішли до Бабиного Яру. 

Григорій Хрисанфович привів дружину і доньку до Євгенії Андрієвської, яка 

заховала їх в льосі. Періодично вони ходили до брата Григорія – Михайла 

Соколова, який мешкав неподалік. Григорій Хрисанфович відвідував свою сім'ю, 

приносив продукти. 

1943 року він довго не з'являвся на вул. Павлівській, 25, де  ховалися  

дружина і донька. Стурбована Голда Шаївна пішла до себе на квартиру на вул. 

Леніна, але була схоплена поліцаями і розстріляна на розі вулиць Леніна і 

Чкалова (нині Б. Хмельницького і О. Гончара). 

Лариса жила у Андрієвських до самого звільнення Києва, а Інна 

допомагала матері ховати свою подругу. Пізніше її забрали до себе і виховали 

дядько – Соколов Михайло Хрисанфович – і його дружина Єлизавета Гнатівна. 

Після війни Лариса закінчила торговий технікум, була директором 

магазину. Євгенія Василівна  Андрієвська працювала у відділі кадрів заводу  

«Червоний гумовик», її донька Інна, яка стала Шаповаловою, була бухгалтером 

фабрики іграшок. 1998 року їм було присвоєно звання «Праведник Бабиного 

Яру» і «Праведник народів Світу». 
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Спогади Євгенії Андрієвської. Фонд НІМЗ «Бабин Яр» 
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Спогади Інни Шаповалової (Анрієвської). Фонд НІМЗ «Бабин Яр» 
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Євгенія Андрієвська                              Інна Шаповалова (Андрієвська) 

 

 

 

Родина Бобровських – рятівники Рувима Штейна під час нацистської 

окупації м. Києва. 

Рувим Штейн з матір'ю Рахіллю Михайлівною і шестирічною сестрою 

Марією жили на вул. Китаєвській, 14. Рахіль Михайлівна була робітницею на 

взуттєвій фабриці, Рувим навчався в школі № 122.  

29 вересня всі вони йшли з колоною до Лук’янівського кладовища. Не 

доходячи 250-300 м, люди зупинялися: німці відлічували по 100 чоловік і 

групами відводили за кладовище. Відбирали документи, цінності і речі, потім 

знімали верхній одяг і скидали його у величезну купу. 

Чоловіків, і молодих, і старих, відводили на розстріл до Бабиного Яру. 

Напівроздягнених жінок і дітей заганяли до машин із закритим кузовом і 

відвозили туди ж. Рувим, розлучений з матір'ю і сестрою, йшов в колоні 

приречених і думав про втечу. Коли до Бабиного Яру залишилося не більше 150 

метрів і вже було чутно крики і постріли, він непомітно вийшов з колони і 

сховався в кюветі. Потім заліз у водостічну трубу під шосейною дорогою і 

пролежав там до темноти. Вночі кладовищами і городами Рувим повернувся 

додому. Дорогою зустрічав єврейські сім'ї, які йшли на Сирець, говорив їм, що 

там розстрілюють, але ніхто йому не вірив. 
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Цілий тиждень він не виходив зі своєї квартири. Потім залишив будинок і 

ночував де трапиться. 

У жовтні Рувим пішов до своїх шкільних друзів, Миколи і Михайла 

Бобровських, на вулицю Шкільну, 56. Вони вважали друга загиблим. Їх мати, 

Марія Опанасівна, нагодувала виснаженого підлітка і вклала спати. Бобровські 

мешкали в приватному будинку біля озера, поряд з високою горою, де було 

вирито печеру. У ній Михайло, Микола і Оля Бобровські ховали Рувима під час 

облав. У сім'ї Бобровських Рувим прожив півтора місяці, але далі наражати на 

ризик своїх друзів не міг.  

Михайло Бобровський через сина директора школи № 122 Юрія Танського 

дістав для друга свідоцтво про народження на ім'я Медведенка Володимира 

Сергійовича, українця. З цим документом Рувим одержав «аусвайс» і почав 

працювати на вокзалі прибиральником. За два тижні він пішов з Києва, перейшов 

лінію фронту і, рухаючись сільськими дорогами, зупинився в селі Азаровка 

Брянської області. 

У жовтні 1943 року Рувима призвали до армії. У боях за звільнення 

Прибалтики він був важко поранений, потрапив в полон і був звільнений в травні 

1945 року. 1946 року Рувим демобілізувався і оселився у родичів в Баку, де 

трудився ливарником. 1951 року повернувся до Києва, закінчив Інститут 

фізкультури і працював вчителем в своїй же школі № 122. Став відмінником 

народної освіти України, одружився, виростив трьох дітей та онуків. 

Всій сім'ї Бобровських 1992 року присвоєно звання «Праведник Бабиного 

Яру» і «Праведник народів Світу».  
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М.Д. Бобровський 

 
М.Д. Бобровський 

 
О.Д. Бобровська 

 
М.О. Бобровська 

 
Р.І. Штейн 
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Спогади Бобровського Михайла Дмитровича Фонд НІМЗ «Бабин Яр» 
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Спогади врятованого Рувима Штейна. Фонд НІМЗ «Бабин Яр» 
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Родина Лущеєвих – рятівники Гені Баташевої та Марії Грінберг 

(Пальті) під час нацистської окупації м. Києва. 
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Ольга Лущеєва дружила зі своєю ровесницею – єврейкою Генею 

Баташевою. Вони жили на вул. Тургенівській, 46. Дівчатка мріяли про майбутнє, 

але війна перевернула все в їх долях. 

29 вересня Оля проводжала на Сирець сім'ю Баташевих: Геню, її матір, 

сестру Лізу і брата Гришу. З ними йшла ще одна сусідська родина: Пальті Гіта 

Марківна з дітьми Манею, Абрамом і Поліною.  

Ввечері того ж дня Оля почула стукіт у вікно і побачила Геню Баташеву і 

Маню Пальті. Ольга впустила їх до квартири, і дівчатка знеможені впали на 

підлогу. Вони розповіли, що всіх їх рідних розстріляли, а вони зуміли обдурити 

німців, завіривши, що вони не єврейки.  

В сім'ї Лущеєвих дівчатка прожили місяць, а потім сусід Микола 

Арсентійович Сорока, підпільник з групи Кудряшова, відправив їх до лінії 

фронту. З неймовірними труднощами Геня і Маня перейшли лінію фронту. В 

тилу не цуралися різних робіт. Після визволення Києва батьки дівчаток 

повернулися з фронту. Невдовзі до Києва приїхали і обидві подруги.  

Кінематографісти і журналісти, розповідаючи про злодійства нацистів в 

Бабиному Яру, показували подруг як живих свідків трагедії. Обидві стали 

героїнями фільмів «Бабин Яр – уроки історії» (1981), «Шолом, мир вам» (1990), 

«Дорога завдовжки в півстоліття» (1991), документальної повісті Софії Черняк 

«Вічний слід». 

 Всім рятівникам Гені Баташевої і Марії Пальті 1992 року присвоєні звання 

«Праведник Бабиного Яру» і «Праведник народів Світу». Їх рятівниця Ольга 

Рожченко 2006 р. нагороджена орденом "За заслуги" III ступеня. 

Ольга Захарівна Рожченко у складі групи Праведників відвідала Ізраїль, де 

їй присвоїли звання Почесного громадянина.  
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Г.Ю. Лущеєва 

 

Г.Г. Алтинникова 

 

О.З. Рожченко (Лущеєва) 

 

М.З. Пальті 

 

Г.Я. Баташева 
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Ольга Рожченко, Ілля Левітас і врятована Геня Баташева32 
 

 

 

 
 

Ольга Рожченко і врятована Марія Грінберг (Пальті) 
 

 

                                                           
32 Тут і надалі фото з поточного архіву Всеукраїнської єврейської Ради 
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Вцілілі під час розстрілу у Бабиному Яру (зліва направо): Д. Будник,  

Я. Капер, З. Трубаков – вони спалювали трупи розстріляних євреїв;  

Р. Дашкевич, В. Михайловський, Ш. Поліщук. 

 

 
 

Праведники Бабиного Яру: Наталія Чехова, Ольга Рожченко, Марія 

Гараніна, Валентина Березлева, Віра Крилова, Марія Глаголева. 
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Діна Пронічева вижила щоб свідчити 
 

Діна Миронівна Мстиславська народилася у Чернігові. У юності переїхала 

до Києва. 

1932 року вийшла заміж за Віктора Пронічева. Мала доньку Лідію (1938 

р.н.) та сина Володимира (1940 р.н.). Працювала у Київському центральному 

театрі ляльок. 

На початок війни проживала разом із чоловіком та дітьми на вулиці 

Воровського, 41. Неподалік, на вул. Тургенєвській, 27, мешкали батьки, брати та 

сестра. Брати пішли на фронт. 

29 вересня 1941 року, слідуючи німецькому наказу, вирушила разом із 

батьками та сестрою у Бабин Яр. У Бабиному Ярі їй спершу вдалося переконати 

німців, що вона українка і потрапити у групу людей, які випадково потрапили 

туди. Проте вже увечері 29 вересня надійшов наказ розстріляти цих людей як 

свідків розстрілів. 

Ще до того, як по ній почали стріляти, впала з урвища на тіла загиблих і 

вдавши з себе вбиту, впродовж трьох днів намагалася вийти за межі Бабиного 

Яру. На третій день їй вдалося сховатись у сараї, однак господиня, виявивши її, 

повідомила про це німців і Діна Пронічева вдруге потрапила у Бабин Яр. 

Однак цього разу вона серед інших полонених була посаджена у 

вантажівку, однак у районі Шулявці Діні Пронічевій та її подрузі, Любові Шамін, 

вдалося втекти. Опісля вони переховувалися у дружини двоюрідного брата Діни 

Пронічевої, а потім перебралися у Дарницю. 

У грудні 1941 року вона забрала до себе сина, а 23 лютого 1942 року була 

заарештована гестапо. В той же період був заарештований її чоловік, згодом його 

розстріляли. Діна Пронічева майже місяць пробула у в'язниці і була врятована 

поліцаєм, який насправді був партизаном. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%94%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
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Після другої втечі працювала у театрі, часто тікала з міста через загрозу 

викриття. Остаточно повернулася у Київ після звільнення міста. У 1944 році 

знайшла у дитячих будинках обох дітей. 

Після завершення війни, у січні 1946 року, виступила свідком на 

Київському процесі, коли судили та стратили ряд німецьких офіцерів. 

У повоєнні роки також працювала артисткою у Театрі ляльок. Вийшла 

заміж за колегу по театру Григорія Афанасьєва. Мешкала у тому ж будинку, що 

і до війни. 

У 1960-х роках свідчила про події осені 1941 року, збиралася разом із 

небайдужими у Бабиному Яру, весь час підтримувала зв'язки із колишніми 

в'язнями Сирецького концтабору. Діна Пронічева стала символом мужності та 

незламності. Окрім неї з Бабиного Яру вдалося врятуватися лише 28 особам. 

 

 

 

 
 

Діна Пронічева виступає свідком на Київському процесі, коли судили та 

стратили ряд німецьких офіцерів.  Січень 1946 року. Фото https://uk.wikipedia. 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%80
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Стенограма спогадів Пронічевої Діни Миронівни про катування та знущання 

нацистськими окупантами єврейського населення у Бабиному Яру м. Києва. 

24 квітня 1946 р ЦДАВО України, ф. 4620, оп. 3, спр. 281, арк. 1-21 
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