
ГОЛОКОСТ –
ЛИХО ХХ СТОЛІТТЯ

(До Міжнародного Дня пам’яті жертв 

Голокосту)



За даними «Енциклопедії Голокосту» ( видана 
музеєм Яд - Вашем ), загинуло до 3 млн 

польських євреїв, 140 тисяч євреїв Литви, 70 
тисяч євреїв Латвії ; 560 тисяч євреїв Угорщини, 

280 тисяч Румунії, 140 тисяч Німеччини, 100 
тисяч Нідерландів, 80 тисяч євреїв Франції, 80 

тисяч Чехії, 70 тисяч Словаччини, 65 тисяч 
Греції, 60 тисяч Югославії. 

В Україні в період 1941 – 1945 років загинуло 
понад 900 тисяч євреїв.

Голокост з грецької перекладається як "всеспалення" й означає 

систематичне переслідування і масове знищення євреїв  і ромів 

(циганів) нацистами та їх прибічниками  під час Другої світової 

війни. У період 1933 – 1945 років проходить систематичне 

переслідування і знищення європейських євреїв і циганів 

нацистською Німеччиною і колабораціоністами , геноцид 

єврейського народу в часи Другої світової війни, внаслідок якого 

загинуло до 6 мільйонів осіб.



Ця дата обрана не випадково: саме 
цього дня 1945 року війська 1-го 

Українського фронту звільнили в’язнів 
найбільшого гітлерівського концтабору 

смерті Аушвіц-Біркенау неподалік 
польського Освенціма.

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту -

пам’ятна дата, запроваджена рішенням 

Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 

року, яка відзначається щорічно -

27 січня.



У виявлених після закінчення війни документах 
зазначено, що остаточною метою Гітлера було повне 
знищення всіх євреїв у всьому світі. Для виконання 

цього плану євреї були зігнані в гетто, були 
організовані трудові, концентраційні табори і табори 

знищення, в які доставлялися євреїв,  нездатних 
трудитися вбивали відразу, решта була приречена на 

смерть від голоду і хвороб.

У 1933 році до влади в Німеччині приходить Адольф Гітлер, який 

затверджує у країні націонал-соціалістичний режим. Цей режим 

грунтувався на нацистській расовій доктрині, згідно з якою німці-

"арійці" належать до вищої раси, а євреї вважалися Untermenschen -

недолюдьми.

У 1939 році німецька армія окупувала Польщу, розв'язавши тим самим 

Другу світову війну. Череда легких перемог на початку війни дала 

Гітлеру можливість втілити свої задуми в життя. Він почав знищення 

єврейського народу, в основному вихідців з Польщі, де проживала 

найбільш значна частина європейського єврейства.



Періодизація голокосту

Коротка єврейська енциклопедія розглядає голокост в 4 етапи:

Січень 1933 - серпень 1939 - з моменту, коли Гітлер став 
рейхсканцлером Німеччини і до нападу на Польщу.

Вересень 1939 - червень 1941 - з моменту включення західної 
Польщі до складу рейху і створення «Генерал-губернаторства» 

до нападу на СРСР. 

Червень 1941 - осінь 1943 - з моменту нападу 

на СРСР і до повного знищення гетто на його 

території .

Зима 1943 - травень 1945 - з початку масової 

депортації євреїв Західної Європи до таборів 

смерті і до кінця війни.



Незважаючи на явно дискримінаційну політику щодо становища  

євреїв напередодні Другої світової війни, геноцид розпочався 

далеко не відразу після приходу нацистів до влади. Міжнародна 

конференція з питань біженців у Евіані (Франція) в липні 1938 року, 

скликана за ініціативи президента США Франкліна Рузвельта, 

закінчилася повним провалом. 

Крім Домініканської республіки, жодна з 32 країн, що брали в ній 

участь, не дала біженцям із Німеччини та Австрії ні найменшого 

шансу. 



В ніч з 9 на 10 листопада 1938 р. у нацистській Німеччині 
розпочався масовий єврейський погром, який увійшов в 

історію як «Кришталева ніч» або «Ніч розбитих вітрин». Ця 
подія стала першою масовою акцією фізичного насильства 

Третього рейху стосовно єврейського населення. Сотні синагог
було спалено дотла, а тисячі вітрин магазинів, якими володіли 
євреї були розбиті. «Кришталева ніч» стала першим кроком до 

масового ув’язнення євреїв до тюрем, підставою для якого 
слугувала лише їх расова приналежність.

Тієї страшної ночі вбили щонайменше 400 євреїв, 

арештували і депортували приблизно 30 тисяч. 

Самі ж нацисти назвали ніч «кришталевою» 

через розбиті ними вітрини магазинів.



З початком Другої світової війни нацисти захопили країни та 
області з місцями компактного проживання єврейського 

населення- Польщу, Прибалтику, Україну, Білорусію. У великих 
містах створювались єврейські гетто, куди зганялося все 

єврейське населення міста і околиць. Найбільше гетто було 
створено у Варшаві — у ньому містилося до 450 000 євреїв. На 
території СРСР найбільшими гетто були Львівське гетто (409 
тисяч чоловік) та Мінське гетто (близько 100 тисяч чоловік.)

Масові розстріли Єврейського населення СРСР 

відбувалися, як правило, безпосередньо в 

місцях його проживання. По всій Прибалтиці, 

Україні, Білорусі, Польщі майже біля кожного 

невеликого міста, знаходяться «ями» - яри, куди 

зганяли і розстрілювали чоловіків, жінок, дітей.



Десять місць наймасовіших розстрілів на території України

Бердичів

Це продовження "кривавого шляху" Айнзацгрупи "С". 15 

вересня 1941 року тут вбили близько 14-15 тисяч євреїв.

Це сталось на теренах аеродрому, за 6 кілометрів від Бердичева.

Загалом за час окупації у місті та районі вбили 30 тисяч євреїв.

Бердичів називали українським Єрусалимом, там 82% населення 

становили євреї.

15-16 вересня 1941 року відбувся наймасовіший 

розстріл мирних жителів єврейської 

національності міста Бердичева і району. 

Приречених гнали великими групами, а 

немічних звозили багатотонними машинами до 

місць страти, які завчасно підготували поряд з 

хутором Шльомарка та селом Жидівці.



Десять місць наймасовіших розстрілів на території України

Вінниця

19 вересня 1941 року тут вбили 10 тисяч людей.

Це сталось у так званому "Зеленому господарстві" поруч з містом.

В цей день німецькі війська увійшли до Києва.



Десять місць наймасовіших розстрілів на території України

Київ

Одним з найжорстокіших актів геноциду проти єврейського 

населення в Україні вважається масовий розстріл у Бабиному Яру 

наприкінці вересня 1941 року в Києві.

29-30 вересня у Бабиному Яру вбили 33 771 людину. Такі точні дані 

містяться у звіті Айнзацгрупи "С". Єврейське населення міста 

зникло, а вижили одиниці.

За наступні роки тут знищили 

ще десятки тисяч людей 

різних національностей.

Військовополонені 
закопують тіла 
розстріляних у 
Бабиному Яру. 
01.10.1941.



Десять місць наймасовіших розстрілів на території України

Кам'янець-Подільський

Це перше місце масового розстрілу євреїв в Україні з початку 

окупації.

Через місяць після початку окупації - 28 серпня 1941 року - тут 

вбили протягом доби близько 23 тисяч євреїв.

Серед вбитих були місцеві 

мешканці, а також угорські та інші 

іноземні євреї, яких сюди привезли.

За один день тут вбили євреїв 

більше, ніж навіть за перший день 

розстрілів у Бабиному Яру.



Десять місць наймасовіших розстрілів на території 

України

Дніпро

12 жовтня 1941 року у парку Гагаріна в центрі міста вбили 

близько 10 тисяч євреїв за один день.



Десять місць наймасовіших розстрілів на території України

Одеса

24-25 жовтня 1941 року румунська жандармерія за півтора дня 

вбила близько 25 тисяч євреїв. Німецькі сили у цій акції участі 

не приймали.

Загалом в Одесі було близько 230 тисяч євреїв. Після масового 

розстрілу відбулись депортації до таборів смерті Трансністрії, 

які розташовувались на теренах Миколаївської області.



Десять місць наймасовіших розстрілів на території України

Рівне

У столиці Рейхскомісаріату "Україна" 5-6 листопада 1941 року 

за два дні вбили 17 тисяч євреїв - практично все єврейське 

населення міста. Тоді знищили гетто, яке тут існувало з початку 

окупації.

Розстріл відбувся в урочищі Сосонки. 

Тоді це було за містом, а зараз вже у 

межах обласного центру.

Рівне до Другої світової війни (вересня 

1939 року) входило до складу Польщі.



Десять місць наймасовіших розстрілів на території України

Харків

Від 14 грудня 1941 року у Дробицькому яру біля Харкова 

протягом кількох днів вбили від 12 до 14 тисяч євреїв.

Після цього тимчасове гетто тут зникло.



Десять місць наймасовіших розстрілів на території України

Луцьк

Тут тимчасове гетто проіснувало більше року. Наприкінці 

серпня 1942 року за кілька днів його знищили й вбили близько 

18 тисяч євреїв.

У Луцькому гетто за час його існування навіть відбулось 

повстання.

Луцьк до війни (вересня 1939 року)

входив до складу Польщі.



Десять місць наймасовіших розстрілів на території України

Ковель

Наприкінці серпня 1942 року за два дні знищили місцеве гетто 

та розстріляли 9 тисяч людей.

Розстріл відбувся у селищі Бахів у піщаному кар'єрі біля міста. 

Ковель до війни (вересня 1939 року) входив до складу Польщі.

Загалом наймасовіші розстріли євреїв на Волині відбулись 

влітку 1942 року.



«Голокост, що призвів до винищення однієї третини євреїв і 

незліченних жертв з числа представників інших меншин, буде 

завжди служити всім народам застереженням про небезпеки, 

що таять у собі ненависть, фанатизм, расизм і упередженість», 

— йдеться у резолюції Генеральної Асамблеї ООН. 

Ініціаторами ухвалення документа виступили Ізраїль, Канада, 

Австралія, Росія і США, а їх співавторами — ще понад 90 

держав. Україна приєдналася до цього документу у 2012 році та 

вперше відзначила Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.



Зникають покоління, які пережили страхіття масових 

знищень , жахливу трагедію людства – Голокост. Але 

пам’ять залишається в документальному і художньому 

слові. Перед вами книги про злочини проти людства в 

часи Другої світової війни. У них описано найжахливіші 

сторінки історії XX століття. Читати їх буде нелегко. 

Читання цих книжок – не задоволення. Це важка 

психологічна праця душі.



«Сховище. Щоденник у листах» Анни Франк, Віват

Анна Франк вела щоденник з 12 червня 1942 по 1 серпня 1944 року. Спочатку 

вона писала свої листи лише для самої себе. А навесні 1944 року почула 

по лондонському радіо виступ нідерландського міністра освіти у вигнанні, 

який говорив про те, що після війни необхідно буде зібрати й оприлюднити всі 

документальні матеріали про страждання нідерландського народу за часів 

німецької окупації. Як приклад таких матеріалів він серед іншого згадав 

і щоденники. Під впливом його виступу Анна Франк вирішила по закінченні 

війни видати книжку, за основу якої мав правити її щоденник.

Берхард Шлінк «Читець», Основи

«Читець» — бестселер німецького письменника Бернхарда Шлінка.

Розповідь охоплює майже 40-річний період від 1958 по 1990 роки в Західній 

Німеччині. За сюжетом 15-річний школяр Міхаель Берг знайомиться з 36-річною 

кондукторкою трамвая Ханною Шміц. Між ними виникає роман. При цьому Ханна

регулярно просить Міхаеля читати їй книжки. Потім жінка раптово зникає.

Через 8 років студент-юрист Міхаель потрапляє на показовий процес над 

наглядачками Освенцима. Серед підсудних він упізнав Ханну.

Роман описує розрив між поколіннями та осмислення молодими німцями злочинів 

періоду Голокосту.

За романом знято однойменний фільм, у якому Ханну зіграла Кейт Вінслет.



Томас Кініллі «Список Шиндлера», КСД

Оскар Шиндлер — мільйонер, успішний комерсант, запальний гравець, 

автогонщик, авантюрист, «справжній арієць» та… праведник світу, який урятував 

від смерті в газових камерах більше людей, ніж будь-хто за всю історію війни.

На початку Другої світової німецький промисловець Оскар Шиндлер відкрив 

у Кракові фабрику з виробництва емальованого посуду. Найдешевшою робочою 

силою були євреї з гетто.

Ті з них, кому пощастило потрапити до цієї фабрики, немов витягнули щасливий 

білет. Книга про страшну силу війни та непереможний людський дух, сильніший 

за неї. Це книга про людину, яка здійснила неможливе.

Екранізація роману 1993 року здобула 7 оскарів.

Джонатан Сафран Фоер «Повна ілюмінація» / Everything Is Illuminated, Houghton 

Mifflin

Книгу «Повна ілюмінація» було опубліковано в 2002 році.

Роман українською мовою не

перекладено, але автор, американець єврейського походження, писав її під враженням 

від подорожі Україною. Він шукав штетл своїх предків, які загинули під час Голокосту.

На сторінках «Повної ілюмінації» гумор межує з життєвими трагедіями, а український 

колорит змішується з американської стриманістю.

Книга Фоера — сумне нагадування про історичні події, які ніколи не повинні стиратися 

з пам’яті. Елайджа Вуд у 2005 році зіграв головну роль в екранізації цієї книги.



«Танґо смерті» Юрій Винничук, Фоліо

Роман Юрія Винничука має два часові зрізи. Зокрема, в ньому описано події, які 

відбуваються у Львові перед війною і під час війни. Чотири друга: українець, 

поляк, єврей і німець переживають різні — веселі й сумні — пригоди.

Другий часовий зріз — це вже початок XXI сторіччя. Професор Ярош вивчає 

літератури, написані мертвими мовами. Він у процесі роботи дізнається про 

містичну практику переселення душ, яка стає можливою, якщо в момент смерті 

звучала відповідна музика. Загадкові ноти — і це історичний факт — звучали 

і в Янівському концтаборі на території Львова: «Танґо смерті», або танґо 

«Остання неділя» виконував під час розстрілів оркестр із в’язнів гетто.

Роман здобув премію «Книги року ВВС» у 2012 році.

Пам’ять про Голокост. Каталог пам’ятників жертвам Геноциду в 

Україні /упоряд. Січова Оксана. – Київ: Меморіальний центр 

Голокосту «Бабин Яр»

Цей каталог має на меті привернути увагу до проблем класифікації, 

реєстру та належного захисту пам’ятників жертвам Голокосту в Україні, а 

також до того, як функціонує система обліку й захисту пам’яток 

культурної спадщини в державі загалом.



Пропонуємо для перегляду кінострічки за темою:

"Хлопчик у смугастій піжамі" режисера Марка 
Германа за однойменним романом Джона Бойна
(2008 рік);

"Список Шиндлера" режисера Стівена Спілберга 
за мотивами роману Томаса Кенналі "Ковчег 
Шиндлера" (1993 рік);

"Піаніст" режисера Романа Полянського, в основі 
фільму історія, заснована на реальних подіях (2002 
рік);

"Вибір Софії" режисера Алана Пакули за 
однойменним романом Вільяма Стайрона (1982 рік);

"Шоа" – документальний фільм режисера Клода 
Ланцмана (1985 рік).



Голокост - це вселюдська трагедія,  яку 

ми маємо пам’ятати і розуміти , чому 

так сталося...

Ми  ніколи не повинні дозволяти,  щоб 

принижували нашу гідність, 

прикриваючись якими б то не було 

расовими або національними та 

релігійними міркуваннями.


