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SYNOPSIS 

 

Виставку «Праведний шлях: українці-рятівники» розгорнуто в Києві в Національному 

музеї історії України в 2 світовій війні. Це історії про наших земляків, які у воєнні роки 

простягли руку допомоги євреям. Докладніше – в репортажі Віолетти Карлащук: 

 

An exhibition “Righteous way: the Ukrainians who saved lives” was open in Kyiv at the 

National Museum of the History of Ukraine in WWII. There are stories about our countrymen 

who gave a helping hand to Jews in the war-time. Violetta Karlashchuk will tell you more 

details: 
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«Розстріляна за спасіння», «Людяність проти зла», «Неуповноважена мати», «Коли Бог 

мовчить» – так підписані стенди виставки «Праведний шлях: українці-рятівники». 

Загалом представлено 32 історії українців, які в роки 2 світової війни попри загрозу 

життю переховували євреїв від гітлерівців, - розповів старший науковий співробітник 

музею історії України у 2 світовій війні  Златко Золотанов:  

- Люди, які представлені на виставці, це – Анастасія Сушко, яка була розстріляна 

за переховування єврейського хлопчика. Також цікаві матеріали української 

греко-католицької церкви. Відомо, що митрополит Андрей Шептицький, 

завдяки його ініціативі було врятовано близько 150 євреїв.  

Біля стенду «Неуповноважена мати» знайомлюся із Ларисою Шулешко, донькою 

Олександри Шулешко, яка в роки 2 світової війни очолила в Черкасах дитячий будинок 

і серед сотні вихованців прихистила 25 єврейських дітей. Розповідає Лариса Шулешко: 

- Було їх дуже багато, бездомних дітей. Вона пішла до гевіскомісера і попросила, 

щоб він не заважав. І він сказав «добре». І була вивіска «Кіндерхаус» 

заборонена. Із того моменту ніякі поліцаї вже не могли туди заходити.  

-  

- Історію «не уповноваженої матері» Олександри Шулешко її донька, Лариса 

Федорівна, розповіла студентам Черкаського Національного педагогічного 

університету ім.Богдана Хмельницького.  

-  

- 2619 українців, які в роки 2 світової війни простягли руку допомоги євреям 

ізраїльський меморіал «Ядвашем» визнав праведниками світу, - розповіла 

співробітниця музею Історії України у 2 світовій війні Світлана Демченко. За її 

словами, їхні імена викарбувані на стіні пам’яті Алеї праведників народів світу в 

«Ядвашем». 
 

- Віолетта Карлащук. Українське радіо 
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“Shot for saving”, “Humanity against evil”, “Unauthorized mother”, “When God keeps 

silence” – these are the titles of the exhibition “Righteous way: the Ukrainians who saved 

lives”. In general, there are presented 32 stories of the Ukrainians who, despite the danger to 

their lives, concealed Jews from Hitlerites during WWI. Zlatko Zolotanov, a senior research 

associate of the Museum, tells about the exhibition: 

 

 

- The people presented at the exhibition are: Anastasiya Sushko who was shot for hiding a 

Jewish boy. We’ve got interesting materials provided by the Ukrainian Greek-Catholic 

Church. There is information about Andrey Sheptytsky, a metropolitan. Due to his initiative 

near 150 Jews were rescued. 

 

 

Close to the stand of “Unauthorized mother” I meet Larysa Shuleshko, a daughter of 

Oleksandra Shuleshko, who was a director of an orphan home in Cherkasy at the war-time. 

Among 100 of foster children she gave a shelter to 25 Jewish children. 

Larysa Shuleshko tells her story: 

 

- There were a lot of orphan children. So, my mother came to the Chief Officer and asked him 

not to interfere.  He agreed. So, the sign “Kinderhaus” was forbidden. Since that moment any 

policeman could enter the Orphan House.  

 

This story of “Unauthorized mother” Oleksandra Shuleshko her daughter Larysa told students 

of B.Khmelnytsky National Pedagogical University  of Cherkasy.  

 

Svitlana Demchenko, the Museum worker, told that the World Holocaust Remembrance 

Center “Yad Vashem” declared 2619 Ukrainians, who lent a helping hand to Jews during the 

time of WWII, as Righteous Among the Nations. According to Svitlana, their names are 

engraved on the memory wall of Righteous of Among the Nations Alley in “Yad Vashem”.  

By Violetta Karlashchuk. Ukrainian Radio     

 

http://www.prixbohemiaradio.cz/

