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архівні ДОКУМенТи свіДчаТь 
(до 70-річчя визволення нацистського 
концтабору аушвіц та Міжнародного 

дня пам’яті жертв Голокосту)

у добірці подано фотодокументи цДКФФа україни ім. г. С. пшенично-
го з колекції фронтового фотокореспондента в. п. Юдіна до 70-річчя визво-
лення нацистського концтабору аушвіц та міжнародного дня пам’яті жертв 
голокосту.
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70 років тому, 27 січня 1945 р. війська 60-ї армії 1-го українського 
фронту звільнили понад 7 тис. залишених в’язнів концтабору аушвіц-
Біркенау, а першими браму головного табору відкрили солдати 100- ї 
Львівської дивізії. момент звільнення в’язнів одного з найбільших 
концентраційних таборів нацистської німеччини, через який пройшло 
щонайменше 1,3 млн. осіб, з яких 1,1 млн. були знищені, зафіксував 
киянин, фотокореспондент газети “за честь Батьківщини” 1-го україн-
ського фронту володимир Юдін. 

цей та інші фотодокументи періоду нацистської окупації з колекції 
центрального державного кінофотофоноархіву україни ім. г. С. пше-
ничного стали частиною виставки “Концтабір аушвіц – український 
вимір. Дослідження, документи, свідчення”, що відкрилася 26 січня 
2015 р. у меморіальному комплексі “національний музей історії ве-
ликої вітчизняної війни 1941–1945 років”. захід організовано спільно 
з українським інститутом національної пам’яті до 70-річчя визволен-
ня концтабору аушвіц та міжнародного дня пам’яті жертв голокосту. 
на виставці також були представлені документи з фондів централь-
ного державного архіву громадських об’єднань україни, національно-
го музею історії великої вітчизняної війни 1941–1945 років та музею 
“пам’ять єврейського народу та голокост в україні” (м. Дніпропе-
тровськ).

основу експозиції склали документи учасників визволення ауш-
віца та його в’язнів: військовополонених, учасників українського ви-
звольного руху, остарбайтерів, євреїв з україни, колишніх малолітніх 
в’язнів, які після визволення виховувалися в дитячому будинку № 13 
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м. Києва. привертають увагу малюнки, ескізи та графіка художника 
1-го українського фронту зіновія Толкачова. вражений нацистськими 
злочинами, художник, який одним із перших побачив аушвіц після ви-
зволення, створив графічні серії “освенцим” та “Квіти освенцима”.

на урочистому відкритті виставки були присутні: віце-прем’єр-
міністр з гуманітарних питань, міністр культури україни в. Кирилен-
ко, перший заступник міністра культури україни і. Ліховий, голо-
ва Комітету верховної ради україни з питань культури і духовності 
м. Княжицький, надзвичайний і повноважний посол Держави ізра-
їль в україні е. Бєлоцерковські, перший секретар посольства Держа-
ви ізраїль в україні г. гіладі, радник посольства республіки польща, 
аташе з питань освіти та науки а. Кузьма, директор польського ін-
ституту в Києві, радник-посланник посольства республіки польща в 
україні є. Фігель, директор інституту історії україни нан україни, 
академік нан україни в. Смолій, перший заступник голови Держав-
ної архівної служби україни і. Кісіль, директор центрального держав-
ного кінофотофоноархіву україни ім. г. С. пшеничного н. Топішко, 

віце-прем’єр-міністр з гуманітарних питань, міністр культури україни 
в. Кириленко (зліва направо), директор інституту історії україни нан україни, 
академік нан україни в. Смолій, надзвичайний і повноважний посол Держави 
ізраїль в україні е. Бєлоцерковські, голова українського інституту національної 

пам’яті в. в’ятрович під час урочистого відкриття виставки “Концтабір 
аушвіц – український вимір. Дослідження, документи, свідчення”. 

виступає Директор польського інституту в Києві, радник-посланник 
посольства республіки польща в україні єва Фігель (зліва направо). 

Київ, 26 січня 2015 р.
З фондів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного.
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директор централь ного державного архіву громадських об’єднань 
україни о. Бажан, голова українського інституту національної пам’яті 
в. в’ятрович, а також представники наукових інституцій, центральних 
державних архівів, ветеранських організацій, творчих спілок і засобів 
масової інформації.

у добірці подано фотодокументи з колекції в. п. Юдіна, що від-
творюють вигляд табору смерті, умови утримання, в’язнів під час ви-
зволення і повернення додому, похорон загиблих й стали одними з пер-
ших свідчень про страшні злочини нацистів проти людства.

в подборке представлены фотодокументы цгКФФа украины им. г. С. пше-
ничного из коллекции фронтового фотокорреспондента в. п. Юди на к 70-летию 
освобождения нацистского концлагеря аушвиц и между народному дню памя-
ти жертв Холокоста.

Ключевые слова: фотодокумент; архив; коллекция; аушвиц; Холокост.

відвідувачі ознайомлюються з експозицією виставки “Концтабір аушвіц – 
український вимір. Дослідження, документи, свідчення”. зліва направо: 
начальник відділу використання інформації документів цДаго україни 

С. власенко, директор цДаго україни о. Бажан, перший заступник голови 
Державної архівної служби україни і. Кісіль, заступник директора цДКФФа 

україни ім. г. С. пшеничного Т. ємельянова, директор цДКФФа україни 
ім. г. С. пшеничного н. Топішко. Київ, 26 січня 2015 р.

З фондів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного.
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загальний вигляд концтабору аушвіц. 
м. освенцим (польща), cічень–лютий 1945 р. Фото в. п. Юдіна

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-161190.

Фотокореспондент газети 
“за честь Батьківщини” 

1-го українського фронту 
в. п. Юдін на території 

концтабору аушвіц.
м. освенцим (польща), 

cічень–лютий 1945 р. 
ЦДКФФА України 

ім. Г. С. Пшеничного, 
од. обл. 0-161175.
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окуляри в’язнів, страчених 
у концтаборі аушвіц.
м. освенцим (польща), 
cічень–лютий 1945 р. 
Фото в. п. Юдіна
ЦДКФФА України 
ім. Г. С. Пшеничного, 
од. обл. 0-161104.

радянські воїни відчиняють ворота концтабору аушвіц.
м. освенцим (польща), cічень–лютий 1945 р. Фото в. п. Юдіна.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-161209.
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звільнені радянськими військами в’язні концтабору аушвіц.
м. освенцим (польща), cічень 1945 р. Фото в. п. Юдіна.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-161108.

похорон в’язнів концтабору аушвіц.
м. освенцим (польща), січень 1945 р. Фото в. п. Юдіна.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-161127.

On the occasion of 70th anniversary of the liberation of the Nazi concentration 
camp Auschwitz and International Holocaust Remembrance Day the article presents 
photo documents of the collection of V.P. Yudin, the frontline photographer. Author 
used documents stored in the Central State Audio and Visual Documents Archives 
of Ukraine named after H.S. Pshenychnyi.

Key words: the photo document; the archives; the collection; Auschwitz; Ho-
lo caust.


