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Біль без терміну давності 
 

До пограбованого дому 
Вернувшись гостем мовчазним, 
Вклоняюсь болевi людському 
І всiм могилам дорогим. 

Максим Рильський 

 

Стародавній Київ багато чим вражає своїх гостей. І однією з його 

«візитівкою» є високі пагорби (кручі) і численні яри на правому березі сивого 

Дніпра. 

У місті багато ярів: Протасів і Реп’яхів, Вознесенський і Кмитів, 

Хрещатий і Кучмин, Мокрий і Обсерваторний, Кожем’яцький і 

Дегтярський… 

Але найбільш відомим з них є Бабин Яр – місце, яке пов’язане з 

численними жертвами під час Другої світової війни. 

Навколо крутих глинистих схилів Бабиного Яру тривалий час були 

пустища та дикі чагарники. До Великої Вітчизняної війни це була 

малонаселена північна околиця Києва, на території якої військові проводили 

свої навчання. На початку 1940-х років було прийнято рішення про 

влаштування тут лижної бази, яку побудувати так і не судилося… 

Фашисти зайняли Київ 19 вересня 1941 року. А вже 27 вересня вони 

запустили конвеєр смерті: розстріляли 752 душевнохворих – пацієнтів 

психіатричної лікарні ім.  Івана Павлова, розташованої поруч Бабиного Яру. 

До війни в Києві проживали близько 50 тисяч євреїв. З початком 

військових дій на території СРСР багато втекли на схід, вглиб країни, інші – 

пішли на фронт, а більшу частину тих, хто залишився в місті, розстріляли. 

Полювання на євреїв почалося відразу, як тільки німці взяли Київ: євреїв 

виловлювали на вулицях, у дворах і били. А наприкінці вересня по всьому 

місту були розклеєні оголошення наступного змісту: «Наказується всім 

жидам міста Києва і околиць зібратися в понеділок дня 29 вересня 1941 року 

до 8 год. ранку на вул. Мельника-Доктерівській (коло кладовища). Всі повинні 

зібрати з собою документи, гроші, білизну та інше. Хто не підпорядкується 

цьому розпорядженню, буде розстріляний. Хто займе жидівське мешкання 

або розграбує предмети з тих мешкань, буде розстріляний». Цей текст також 

було надруковано російською та німецькою мовами. 

Люди не знали, що кати «евакуюють» їх на той світ. Тому охоче 

виконували отримане розпорядження. Сподіваючись, що їх відправлять у 

глибокий тил – подалі од війни. Та коли вони почали прибувати на північну 

околицю Києва, їх збирали в групи і вели до урочища, не забувши відібрати 

їхній крам. 

Нескінченна процесія простяглася вздовж вулиці Мельникова. На 

роздоріжжі з нинішньою вулицею Дорогожицькою, майже біля воріт 

єврейського кладовища, було розміщено оповиті колючим дротом 

протитанкові «їжаки». 
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Тих, хто потрапляв за дріт, назад уже не випускали. Далі починалося 

справжнє пекло. У людей забирали документи й речі, після чого їх роздягали 

й вели до яру, вишикували смертоносним свинцем. 

Бабин Яр був обраний німецьким командуванням через наявність там 

ровів і ярів. Це полегшувало завдання катам: їм не довелося рити глибокі 

могили для тисяч трупів. Крім того, місце було досить віддалене від центру 

міста: там легко було сховатися від допитливих, та й пострілів було не чутно. 

Це був не просто розстріл. Це був конвеєр. Людей, які кричали від жаху, 

вбивали пострілами в потилицю упродовж декількох годин поспіль. Тільки за 

перший день було розстріляно понад 20 тисяч людей. Одна група німців 

відповідала безпосередньо за розстріл, інша – складала трупи, третя – 

сортувала цінні речі, четверта – стерегла тих, хто чекав своєї "черги"... 

 Після розправи з черговою «партією» знаходили і добивали поранених 

Потім все повторювалося знов. На вбитих падали нові й нові жертви, 

поступово заповнюючи, здавалося б, бездонний яр. Аби заглушити крики 

приречених, голосно грала музика, а над яром безперервно кружляв літак. 

Дуже швидко мешканці Києва зрозуміли справжні масштаби трагедії. 

Про події, що відбуваються в Бабиному Яру почали говорити не тільки 

пошепки, а й вголос. 

6 листопада 1941 року спадкоємний православний священик, у роді його 

священики не переводилися 300(!) років, архімандрит Олександр (Вишняков) 

виступив перед киянами зі словами: «Фашистські розбійники напали на нашу 

Батьківщину… Церква Христова благословляє всіх православних на захист 

священих границь». 

Одразу після цього його схопили й направили до Бабиного Яру. Тут 

православного священика відокремили від приведених на розстріл євреїв, 

комуністів, підпільників і партизанів. Його роздягнули, прикрутили колючим 

дротом до хреста й підпалили. Після цього палаючий хрест з людиною 

штовхнули в яр… 

За два дні, 29 і 30 вересня 1941 року, на околиці Києва розстріляли 

33771 людину (і ця кількість розстріляних не включає малолітніх дітей до 

трьох років, яких теж убивали протягом цих двох днів, але не рахували). 

Одночасно з «вирішенням єврейського питання» в Києві так само 

вчинили і з циганами (ромами), знищивши тільки в перші дні масових 

розстрілів п’ять циганських таборів. 

Зрештою в яру знищували в’язнів розташованого неподалік Сирецького 

концтабору, заручників, засуджених до смерті підпільників та українських 

патріотів. 

Загалом за період окупації за різними оцінками тут було знищено від 70 

до 200 тисяч жертв окупантів (найчастіше в різних документах значиться 100 

тисяч). 

…Коли наприкінці літа 1943 року стало зрозумілим, що невдовзі 

окупанти будуть вимушені залишити Київ, вони вирішили прибрати сліди 

своїх звірств і руками військовополонених з Сирецького концтабору провели 

https://www.dw.com/uk/%D0%B7%D0%B0-%D1%89%D0%BE-%D1%83-%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%96-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83-%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD-%D1%8F%D1%80/a-50480300
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акцію зі спаленням тіл убитих. 

Під пильним наглядом нацистів і місцевих поліцаїв в’язні розкопували 

схили яру, витягали тіла і складали їх на спеціальних помостах з металевих 

рейок і кам’яних плит, принесених із сусіднього єврейського кладовища. 

Потім ці моторошні штабелі обливали бензином і спалювали. 

Проте гітлерівцям не вдалося повністю позбутися слідів своїх злочинів. 

Небагатьом приреченим на смерть (з Бабиного Яру врятувалося лише 29 

людей) таки пощастило вирватися з яру. Серед врятованих була й 

тридцятирічна актриса лялькового театру Діана Миронівна Пронічева. Вона 

на власні очі бачила майже всі подробиці вбивства. 

Ось уривок з її свідчення: «Перед очима моїми людей роздягали, били, 

вони істерично сміялися, мабуть, божеволіли, ставали за кілька хвилин 

сивими. Немовлят виривали в матерів і кидали вгору через якусь піщану 

стіну, усіх голих шикували по дві-три людини та вели на якесь узвишшя до 

піщаної стіни, у якій були прорізи. Туди люди входили й не поверталися». 

Відомості про події, що сталися в Бабиному Яру, як незаперечні факти 

звірячого поводження гітлерівців на окупованих територіях, фігурували під 

час Нюрнберзького процесу над гітлерівськими злочинцями. 

Проте в повоєнні роки, згадувати про цю трагедію було важко. Аби 

позбутися спогадів, вирішили закачати туди рідку глину з цегельного 

виробництва, що було влаштовано неподалік, а на його місці влаштувати 

парк. 

Але в березні 1961 року дамба, що стримувала цю глину, не витримала, і 

грязьова лавина в сотні тисяч кубометрів, заввишки до 14 метрів, бурхливим 

потоком пішла на Куренівку. Ніби сама природа повстала проти байдужості 

людей до трагічної долі Бабиного Яру. 

В наш час попри всі старання кремлівських пропагандистів, є багато 

доказів того, що саме українці в роки війни врятували чимало євреїв. Про це 

йшлося на одній з міжнародних конференцій, присвячених цій проблемі. На 

ній зазначалося, що саме завдяки нашим співвітчизникам було врятовано 

тисячі представників цього народу. При цьому вони ризикували власним 

життям. Через нацистську расову політику та особливе ставлення до словя’н, 

якщо українець рятував єврея, то знищували цього українця і всю його 

родину разом із дітьми. Україна посідає четверте місце в світі за кількістю 

праведників народів світу, хоч наші дослідження почалися лише 1991 року, а 

Голандія, Польща, Франція, які нас випереджають у цьому сенсі, почали 

займатися ними відразу після війни. У нас справді вдесятеро більше людей 

рятувало євреєв, аніж маємо на сьогодні праведників народів світу. 

Багато років у Бабиному Яру не було жодного пам’ятного знака, який би 

нагадував про події 1931-1945 років. Лише 1966-го року, після резонансного 

мітингу громадськості, присвяченого 25-річчю розстрілу євреїв та 

військовослужбовців у Бабиному Яру, у верхів’ї яру було зведено тимчасову 

стелу. 

У тому мітингу  брав участь і відомий радянський письменник Віктор 
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Некрасов, якому належать слова: «Так, у Бабиному Яру були розстріляни не 

тільки євреї, але тільки євреї були розстріляни тут лише за те, що вони були 

євреями». Того самого року світ побачила і значно скорочена версія роману-

документа Анатолія Кузнєцова «Бабин Яр». Надрукували його за кордоном. 

Тому про трагедію Бабиного Яру змушені були заговорити на найвищому 

державному рівні, а в 1976-му нарешті відкрили пам’ятник. 

Бабин Яр уцілів, чи то пак вижив. Нині на його території парк і півтора 

десятка пам’ятників. Єдиного меморіального комплексу й досі немає, хоча в 

2010 році історико-меморіальному заповіднику «Бабин Яр» і було надано 

статус Національного. Це свідчить не стільки про одвічний брак коштів, як 

про те, що тему Голокосту в Україні ще й досі не проговорено належним 

чином на рівні суспільства. Так, як це було, скажімо, в Польщі, Прибалтиці 

чи будь-якій іншій європейській країні. Дається взнаки тривале радянське 

минуле з його післявоєнним антисемітизмом на державному рівні, 

байдужістю, страхом і нетерпимістю. 

У композиції пам’ятника немає навіть і 

натяку на національності жертв. На честь 50-

річчя розстрілів у Бабиному Яру біля основи 

цього монументу до напису українською 

мовою було додано плити з написами 

російської та ідиш. 

Водночас над уцілилим у первинному 

вигляді відгалуженням яру звели пам’ятник 

«Менора» у вигляді єврейського символу – 

семисвічника. Барельєф на менорі зображує 

біблійну сцену – жертвопринесення Авраама. А поруч на двох каменях 

українською та ідиш викарбовано слова з Біблії: «Голос крові брата твого 

волає до Мене із землі». 

На початку третього тисячоліття, до 60-х 

роковин трагедії в парку, свого часу 

влаштованому над замитим яром, було 

поставлено пам’ятник «Дітям, розстріляним у 

Бабиному Яру». Невелика, але зворушлива 

бронзова композиція зображає кілька ляльок, 

що назавжди втратили своїх маленьких 

господарів. Жертвами Яру стали насамперед 

єврейські діти, і про це нагадує капелюшок-

хлопчика, яка ледь тримається на зламаній 

шиї.  

Також є пам’ятні знаки, що нагадують про розстріляних пацієнтів 

психіатричної лікарні ім. Івана Павлова, про розстріляного православного 

священика архімандрита Олександра (Вишнякова) (1890-1941), про 

закатовану гестапівцями київську підпільницю Тетяну Маркус, та інших 

жертв нацизму, серед яких згадано ім’я і талановитої поетеси Олени Теліги 
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(1906-1942), про поневіряння вивезених до Німеччини трьох мільйонів 

«остарбайтерів», про Куренівську трагедію 1961 року… 

Згадуючи тих, хто загинув страшною мученицькою смертю 80 років 

тому в Бабиному Яру, варто навести слова Василія Гроссмана з його нарису 

«Україна без євреїв», написаного восени 1943-го: «Це не смерть на війні зі 

зброєю в руках… Це вбивство народу, вбивство домівки, сім’ї, віри… Це 

вбивство душі й тіла народу, вбивство великого трудового досвіду... Це 

вбивство народної моралі, традицій, веселих народних переказів, що 

переходили від дідів до внуків. Це вбивство спогадів і сумних пісень, народної 

поезії про веселе й гірке життя. Це руйнування домашніх гнізд і кладовищ. 

Це знищення народу, котрий століттями жив по сусідству з українським 

народом, разом із ним трудився, ділячи радість і горе на одній і тій самій 

землі…» 

Меморіальна пам’ять, пов’язана з Голокостом, в усіх європейських 

країнах є прерогативою держави. Визнавши на офіційному рівні причетність 

своєї нації до Голокосту, держава бере на себе відповідальність і опікується 

місцями масових убивств цивільного єврейського населення, зокрема такими, 

як колишні концтабори, гетто чи місця масових розстрілів. Пам’ять про 

Голокост у будь-якій із європейських країн є частиною національної пам’яті. 

Вона не є «чужою», суто «єврейською». Вона є спільною. Саме такою, про 

яку казав Іван Дзюба в промові на пам’ятному мітингу 29 вересня 1966 року: 

«Бабин Яр – це трагедія всього людства, але сталася вона на українській 

землі. І тому українець не має права забувати про неї так само, як і єврей. 

Бабин Яр – це наша спільна трагедія, трагедія перш за все єврейського і 

українського народів». 

Знання історії важливо не лише для державних мужів, а й для кожного, 

бо вони допомагають зрозуміти, хто ми є на цьому світі, де ми стоїмо серед 

інших людей у цьому світі. Історія війни на сьогоднішній момент в усьому 

світі залишається болючою темою, не до кінця опрацьованою, не до кінця 

переосмисленою. А для України — тим більше, територія якої формувалась у 

процесі цієї війни. На жаль, ця історія в більшості не героїчна, а дуже 

трагічна. 

Чому не можна мовчати? Тому що земля Бабиного Яру щедро полита і 

українською кров’ю! Це – сакральне місце пам’яті для кожного українського 

патріота. Це місце, де серед десятків тисяч українських жертв знайшли 

останній спочинок Олена Теліга та багато сотень її соратників, які були 

знищені нацистами і віддали своє життя за Україну. Тож сьогодні наш 

обов’язок — захистити їх пам’ять від російського чобота, на чию б ногу його 

не вдягли. 

Поки існує Київ, існуватиме і пам'ять його мешканців про трагедію 

Бабиного Яру, яка ніде й ніколи не повинна повторитися.  

 

 

 

http://ju.org.ua/ru/literature/497.html
http://ju.org.ua/ru/literature/497.html
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Свiдчення очевидців 
 

«Нiмецькi вiйська ввiйшли в Київ 19 серпня 1941 року. І того ж дня на 

Бессарабцi вони почали грабувати магазини, а головне — затримували євреїв, 

жорстоко били й вiдвозили кудись на вантажiвках. Я бачила, як на вулицi 

Ленiна нiмцi важкими предметами били по ногах чоловiкiв-євреїв, змушуючи 

їх танцювати, а потiм їх же, жорстоко побитих, примушували завантажувати 

на машини важкi ящики. Люди падали вiд непосильних тягарiв, а нiмцi знову 

й знову били їх спецiальними гумовими кийками. 

Життя в Києвi ставало все нестерпнiшим, у мiсцях масового скупчення 

людей — бiля водозабiрних колонок, примiром, нiмцi знову й знову показово 

били євреїв. Також нiмцi вдиралися в єврейськi помешкання, виганяючи 

мешканцiв, кудись вивозили їх, i люди цi вже не поверталися додому», — 

згадувала киянка Євгенiя Литощенко. 

 

«Багато хто з жителiв Києва, особливо тi, що жили на Подолi, бачили, 

як уже на другий-третiй день пiсля нiмецького вторгнення по Днiпру пливли 

роздутi трупи старих i дiтей, жiнок. У п’ятницю, 26-го, та суботу, 27 вересня, 

євреї, якi пiшли до синагоги, зникли. Мої сусiди — старi Шнейдер, Розенблат 

зi своїми дружинами — з синагоги додому не повернулися. Пiзнiше я бачила 

їхнi трупи в Днiпрi. У подальшому нiмецькi автоматники оточували синагоги 

й виводили звiдти всiх, хто прийшов помолитися. У результатi в тих мiсцях 

Києва, що виходили до Днiпра, течiя прибивала до берега i прочан, i рiзнi 

молитовнi предмети. Безчинства гестапiвцiв, яким, здавалося, не буде кiнця, 

не припинялися й уночi. Страх, вiдчай, безвихiдь охопили всiх київських 

євреїв», — зi спогадiв мешканки Вiкторiї Циби. 

 

«На свiтанку 29 вересня київськi євреї з рiзних кiнцiв мiста повiльно 

рухалися по вулицях у бiк єврейського кладовища, що на Лук’янiвцi. 

Пiдтримуючи одне одного, йшли старi — чоловiки й жiнки, матерi несли 

малюкiв на руках або ж везли їх у вiзках, старшi дiти пленталися поруч iз 

батьками. Люди йшли з ящиками, згортками, валiзами, адже всi вони вiрили, 

що їх вивозять зi столицi до провiнцiйних мiст. Молодь iз собою нiчого не 

брала, а лiтнi люди — наївнi та довiрливi — намагалися взяти з дому якомога 

бiльше, адже надворi вже досить холодна осiнь. 

Це було тяжке видовище: старих жiнок, знесилених i блiдих, вели пiд 

руки внуки, паралiзованих i хворих несли на ношах, ковдрах i навiть на 

простирадлах», — розповiдала Тамара Михасьова. 

 

«Людськi натовпи безперервним потоком iшли вулицею Мельникова, а 

на тротуарах стояли нiмецькi патрулi. Впритул наблизившись до тих, що 

стояли попереду, натовпи суцiльними потоками наближалися з рiзних бокiв, i 

тривало це з раннього ранку й до самої ночi. Повiльно рухалися брукiвкою, i 

важко, навiть неможливо, було перейти з одного боку вулицi на iнший, а за 
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перехiд на прилеглу вулицю — розстрiл на мiсцi. Ця скорботна хода тривала 

три днi й три ночi. Люди йшли i йшли, зрiдка зупинялися, без зайвих слiв 

обнiмалися, прощалися, молилися, бо розумiли все. На вулицi смертi – 

Мельникова (нiмцi писали «Мельника») — наче потоки в рiчку, вливалися 

натовпи з Павлiвської, Дмитрiвської, Володарського, Некрасiвської, а далi, 

вже в кiнцi Мельникова, — коротка пустеля, де на людей чекали голi 

пагорби, крутi глибокi провалля — Бабин Яр...», — Катерина Соколюк, 

свiдок тих трагiчних подiй, не могла їх забути повiк. 

«Нiмцi змушували людей роздягатися догола — усiх без винятку — i 

дiвчат, i жiнок, i дiтей, i старих, їхнiй одяг збирали докупи, ретельно 

складали. У голих людей — здебiльшого жiнок, зривали з пальцiв перстнi, 

обручки i будь-якi iншi прикраси. Потiм приречених групами по 30-40 осiб 

ставили на край бездонного провалля й розстрiлювали. Тiла падали в урвище. 

Маленьких дiтей зiштовхували в яр живими, а дорослi, наближаючись до 

мiсця страти, втрачали розум. Аби заглушити iстеричнi зойки жертв, 

фашисти вмикали гучномовцi з танцювальною музикою, пританцьовуючи пiд 

звуки цiєї музики», — iз болем пригадувала жахливi картини Дiна Пронiчева. 

 

Нас не зломить навiк, бо ми не поодинцi, 

А поплiч йдемо ми крiзь темряву негод 

Не умирать, а жить, євреї, українцi! 

Нехай живе народ. 
Максим Рильський 

Немає спокою українському серцю... 
Леонiд Кравчук, перший президент незалежної України, голова 

Верховної Ради України в 1991 роцi: «Москва завжди контролювала будь-якi 

кроки України. От i того пам’ятного дня, 29 вересня 1991 року, коли ми 

вперше вирiшили на державному рiвнi провести заходи з нагоди 50-рiччя 

трагедiiї пiд назвою «Бабин Яр», до Києва несподiвано прилетiв головний 

iдеолог країни Олександр Яковлєв. 
  

 
Такими оголошеннями на початку німецької окупації були обклеєні всі паркани, стовпи,  

зупинки столиці України. 
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«Ну, як вiдзначатимете роковини?» — запитує мене. 

«Сьогоднi говоритиму правду», — вiдповiдаю я. 

Навiть не знаючи, що саме говоритиму я, Яковлєв висловив 

невдоволення, бо хотiв, щоб цi роковини вiдзначалися на рiвнi громадських 

органiзацiй, переважно єврейських. 

Приїхали ми до Бабиного Яру. Вiдкриваючи скорботнi заходи, я сказав: 

«Перед усiм свiтом заявляємо про неприйнятнiсть iдеологiчних догматiв 

попереднiх радянських режимiв, якi ставили собi за мету приховати 

iсторичну правду про трагедiю Бабиного Яру i грубо порушували право 

людини знати цю правду. А приховували те, що найбiльшу кiлькiсть 

розстрiляних тут становили саме євреї, причому не вiйськовi, а мирне 

цивiльне населення, включаючи й дiтей. Без сумнiву, це був геноцид, i 

провина за нього лежить не лише на фашистах, а й на тих сталiнських 

«стратегах», якi не змогли своєчасно зупинити вбивць. 

Канцлер Нiмеччини Вiллi Брандт їздив по колишнiх концтаборах 

Європи, випрошуючи прощення в єврейського народу. Сьогоднiшнi 

скорботнi урочистостi — це зручна нагода для керiвникiв Радянського Союзу 

також просити пробачення, адже так багато беззаконня i зла стосовно євреїв 

вчиняли й сталiнсько-берiївськi вбивцi вже, до речi, пiсля вiйни. Миру i 

щастя тобi, багатостраждальний єврейський народе! Шалом...» 

Наш московський гiсть Олександр Яковлєв не лише вiдмовився 

виступати, роздратування в нього викликала й моя промова, i виступи тих, 

хто пiдходив до мiкрофона пiсля мене». 

Сергiй Комiсаренко, академiк Нацiональної академiї наук України, 

ексвiцепрем’єр-мiнiстр України з гуманiтарних питань: «Передi мною велика 

купа книжок iз моєї особистої бiблiотеки, присвячених трагедiї Бабиного Яру 

та Голокосту. Я гортаю їхнi сторiнки i бачу моторошнi свiтлини страшної 

трагедiї: неможливо навiть уявити, якi почуття були в людей, що очiкували 

смертi своєї або ж своїх дiтей i близьких. 

Наймолодшiй жертвi трагедiї було лише три днi, дитина народилася 26 

вересня, а вже 29-го роздiлила трагiчну долю своїх батькiв, а найстаршiй 

жертвi було 103 роки — це київський лiкар Залман Мойсейович Вайсман... 

Нiмцi так багато знищили тут євреїв, що доктор Іцхак Арад з Єрусалимського 

комплексу Яд Вашем, спираючись на документальнi джерела, нарахував 200 

тисяч i... збився з пiдрахунку. Цифра нечувано велика, але на тлi цифри 6 (!) 

мiльйонiв (саме стiльки нiмцi знищили євреїв у Європi в цiлому) кiлькасот 

тисяч комусь здадуться «помiрними». 

Та навiть в атмосферi тотального знищення мирного єврейського 

населення в Українi й у Києвi, зокрема, перебували люди, якi, ризикуючи 

власним життям i життям своїх близьких, демонстрували вражаючi акти 

героїзму, рятуючи євреїв. У нас, в Українi, цим людям присвоювали звання 

«Праведник народiв свiту», i чим далi ми вiд страшної дати — 29 вересня 

1941 року, тим бiльше знаходимо вiдважних українцiв та українок, якi, геть 

вiдкинувши погрози окупантiв, простягали євреям рятiвну руку допомоги. 



11 
 

Пам’ять про Бабин Яр, про Голокост потрiбна, аби нашi дiти, онуки та 

наступнi поколiння не були анi жертвами, анi катами, анi байдужими 

спостерiгачами трагедiй, подiбних до Бабиного Яру. Звичайно, час може 

загоїти рани, але вiн безсилий загасити нашу пам’ять». 

Іван Дзюба, академiк Нацiональної академiї наук України, Герой 

України: «Темнi людиноненависницькi сили для своїх моторошних злочинiв 

чомусь обирають благословеннi мiсця природи. Так, чудова околиця Києва 

— Бабин Яр — стала мiсцем, куди бiльшовицька влада потай скидала жертв 

Голодомору 1933 року. А через вiсiм рокiв фашистськi загарбники обрали 

Бабин Яр мiсцем застрашливої демонстрацiї своїх методiв «остаточного 

вирiшення єврейського питання», тобто винищення євреїв як нацiї, а 

водночас i розправи з усiма непокiрними рiзних нацiональностей, не в 

останню чергу — українцями, серед яких i наша видатна поетеса Олена 

Телiга. 

Минають роки, але пам’ять сотень тисяч невинних жертв волала й 

волає до совiстi людства, образ-символ Бабиного Яру дiє як невсипуща 

пересторога всiм нам перед багатоликими силами людиноненависництва та 

деспотизму. Але в Радянському Союзi для цього мало що було зроблено, бо 

Сталiн уже подумував про свiй варiант «остаточного вирiшення», а в добу 

Хрущова-Брежнєва потроху набирав сили повзучий напiвофiцiйний 

антисемiтизм. Тому правду про Бабин Яр мусила сказати опозицiйна 

режимовi iнтелiгенцiя — як українська, так i радянська: на весь свiт пролунав 

хвилюючий акт пошанування пам’ятi жертв Бабиного Яру, i як наслiдок — 

стихiйний багатотисячний мiтинг на мiсцях розстрiлу в 25-ту рiчницю 

трагедiї — 29 вересня 1966 року. Важко передати словами те, що тодi дiялося 

й пережилося: навколишнi пагорби були наповненi безмежно схвильованими 

людьми, i над усiм линув дух безмежної скорботи i великої тривоги. Люди 

хотiли правду про трагедiю, хотiли вiри в те, що такого бiльше не буде. 
  

 
Кат і жертва. 

Фото з сайта wikimedia.org. 
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На згаданому мiтингу особливо було пiдкреслено те, що українцi та 

євреї повиннi подати свiтовi приклад порозумiння та взаємопiдтримки. І 

такий приклад дали українськi та єврейськi дисиденти-«шiстдесятники», якi 

разом протистояли деспотизмовi, разом страждали в брежнєвських таборах, 

але зберегли вiрнiсть нашiй дружбi. 

Волею iсторiї нашi долi — долi українського та єврейського народiв — 

взаємно пов’язанi, i вони повиннi показати людству приклад поваги одне до 

одного, а якщо треба, то й допомогти одне одному. Це й буде наш спiльний 

добрий внесок у свiтову iсторiю. 

Ось чому пам’ять про Бабин Яр — бiльше, нiж пам’ять, вона — грiзна 

засторога вiд нових катастроф, що їх обiцяють манiяки расової, релiгiйної, 

iдеологiчної, нацiональної чи будь-якої iншої вищостi. І ця Пам’ять має 

об’єднувати (i об’єднує) людей доброї волi рiзної нацiональностi, рiзного 

соцiального стану, рiзних релiгiй з усього свiту». 

Вiктор Некрасов, письменник, лауреат Державної премiї СРСР: 
«На околицi Києва, на Лук’янiвцi, за старим єврейським кладовищем є 

величезне урвище, назва якого стає вiдомою усьому свiту. Це Бабин Яр. 

Вiсiмнадцять рокiв тому саме тут, у цьому яру, стався найстрашнiший злочин 

за всю iсторiю людства — 29 вересня 1941 року сюди були зiгнанi 

гiтлерiвцями десятки тисяч нi в чому не повинних мирних жителiв, яких було 

безжально розстрiляно... 

На тлi цього вселенського лиха справжнiм страхiттям виглядають 

«далекосяжнi плани» чиновникiв i Київського мiськвиконкому, про якi не 

соромлячись мене поiнформували в Головному архiтектурно-планувальному 

управлiннi столицi: Бабин Яр передбачається залити, а далi засипати, 

зрiвняти з поверхнею й на цьому мiсцi висадити сад, навiть i стадiон з iграми 

(не лише спортивними), принести в це трагiчне мiсце веселощi й розваги. 

Чи можливо таке? Яким блюзнiрством вигладають плани на мiсцi 

найбiльшої трагедiї розважатися й грати у футбол... 

Прошу Вас не допустити цього». (З особистого звернення до Першого 

секретаря ЦК Компартiї України Миколи Пiдгорного). 

Петро Григоренко, генерал, правозахисник: «Упродовж Другої 

свiтової вiйни євреїв фiзично знищував Гiтлер, а пiсля вiйни їх знищував 

Сталiн. Щоправда, морально. Чого вартий хоча б такий факт: за 

термiнологiєю Кремля, в Бабиному Яру загинули не євреї, а «мирнi радянськi 

громадяни», i цi слова були вибитi на каменi, бо на словi «єврей» за 

радянських часiв лежало залiзне табу. 

А коли стало вiдомо, що в яру загинули ще й українськi нацiоналiсти, 

вiйськовополоненi, тобто «зрадники», а також i роми, то Бабин Яр 

сприймався Москвою як величезне звалище людей другого сорту. Та правди 

нiде дiти: нацисти знищували в Бабиному Яру передусiм євреїв, а комунiсти 

знищували навiть пам’ять про це, а далi всi iншi слiди iснування єврейського 

народу на українськiй землi. 
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Та влада прорахувалася: група українських iнтелiгентiв — тi, хто 

склали ядро українського «шiстдесятництва» — разом iз небайдужими 

єврейськими активiстами стали на захист честi та гiдностi величезної 

єврейської могили на iм’я «Бабин Яр» — пiсля довгих 25 рокiв тотального 

офiцiйного замовчування. І це найкращим чином сприяло тому, що в 

українських євреїв виникла неприязнь до влади у вiдповiдь, i вони почали 

масово i без жалю полишати «батькiвщину Великого Жовтня». Що з цього 

вийшло, знає кожен». (Зi статтi в тюремному часописi-самовидавi «хронiка 

поточних подiй»). 

Борис Цекало, полковник, голова Вiйськово-наукового товариства 

Київського вiйськового округу: «Пане канцлер, у вiйськових, правових, 

громадських колах Києва позитивно оцiнили факт пiдписання вами 

федерального «Закону №10», який виключає термiн давностi злочинiв, 

спрямованих проти людяностi. 

Водночас хочемо наголосити, що свiт усе ще не вiдчуває результатiв 

кримiнального переслiдування нацистських злочинцiв у сьогоднiшнiй 

Нiмеччинi, бiльше того, нiмецький кримiнальний колекс надає можливiсть 

вiйськовим злочинцям уникнути вiдповiдальностi за вчиненi ними кривавi 

злочини, стосовно багатьох iз них дiє так зване «вибiркове» переслiдування, 

бо системного, невiдворотного переслiдування щодо вiйськових злочинцiв 

усе ще немає. 

Окремо хочу наголосити: за злочини в Києвi, де в сумнозвiсному 

Бабиному Яру було розстрiляно майже сто тисяч (!) мирних мешканцiв мiста, 

нiмецька Фемiда вiдкрила лише 15 кримiнальних справ, але засуджено лише 

дев’ятьох злочинцiв. На жаль, мають мiсце й виправдальнi вироки, якi 

базуються на тому, що пiдсуднi дiяли вiдповiдно до наказiв «у рамках 

вiйськового часу». 

Це дало змогу уникнути вiдповiдальностi й таким катам iз жандармерiї 

i так званих «зондеркоманд», чиї руки густо политi кров’ю мирних киян, якi 

навiчно засипанi в урвищах Бабиного Яру. Нiхто з киян, нiхто з українцiв не 

може змиритися з тим, що на волi перебувають такi вантажки геноциду, як 

Ганс Кох, Пауль фон Радомскi, а також комендант Києва Ебергард, керiвники 

полiцiї та спецзагонiв СС Адольф Янсен, Август Хеффнер, Куно Кальсен, 

Курт Ганс, Ернст Конзеє, Вiктор Трiлль, й лише найвищi офiцери СС Пауль 

Блобель та Отто Раш не уникнули заслуженої кари вiд нiмецького 

правосуддя. 

Пане канцлер, попiл Клааса, героя нiмецьких легенд, стукає в серця 

кожного єврея, кожного українця, кожного, хто живе на нашiй одвiчнiй землi. 

Вiримо, що попiл Клааса, який зажадав помститися ворогам, достукається i 

до вашого небайдужого серця». (Лист канцлеру Федеративної Республiки 

Нiмеччини Вiллi Брандту в рiк тридцятирiччя трагедiї Бабиного Яру. 1971 р.). 

Юлiя Солнцева, кiнорежисер, спiвавтор i дружина Олександра 

Довженка: «Треба було бачити, що коїлося в Києвi, коли одразу пiсля 

визволення на Хрещатику з’явилася наша знiмальна група на зношеному 
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автомобiлi з написом «Кiнознiмальна». Довкола все горiло, дихало кiптявою, 

гримiло й вибухало, а вцiлiлi кияни — блiдi та виснаженi, у чорних ватянках 

то тут, то там оточували нашу машину. Своєрiдним паролем для нас були 

слова «Бабин Яр», якi стали перепусткою до людських сердець. Зачувши про 

нашi намiри зняти документальний фiльм про трагедiю в цьому яру, люди 

зробили все, аби нам допомогти: нiхто нiкуди не поспiшав, жiнки охоче 

давали свiдчення, а лiтнi чоловiки приносили якiсь документи, дiлилися 

спогадами, дарували рiдкiснi свiтлини. 

Олександр Петрович наказав операторам фiксувати на плiвцi 

абсолютно все, що стосується Бабиного Яру, кожен свiдок, пiдкреслював вiн, 

на вагу золота. 

По завершеннi зйомок ми на вимогу голови Держкiно СРСР 

Большакова вiдправили (з охороною!) вiдзнятий матерiал у Москву. І там цi 

безцiннi плiвки загубилися. Тобто зникли назавжди». (Зi спогадiв). 
 

ПОЕТИЧНИМ РЯДКОМ 
 

Дмитро Павличко: 

Ми тут лежимо в пiску i на глеї 

На всi сторони свiту простертi — 

Євреї, єввреї, євреї — 

Дiти, матерi, немовлята... 

 

Павло Тичина: 

Народ єврейський! Славний! Не втішать 

тебе я хочу. Кожен хай тут слуха: 

в цей час, коли синам твоїм вмирать 

прийшлося від фашистського обуха, — 

я хочу силу, силу оспівать — 

безсмертну, вічну силу твого духа! 

І ми — під переблиски блискавиць, 

під грім тих гроз народів — 

тяжкість грузу 

з євреїв скинемо. Доволі ниць 

лежати їм! Доволі мук і глузу 

нащадкiв Гітлера! Залізна міць 

піднiметься вiд нашого одвiчного союзу! 

 

Микола Бажан: 

Руді провалля, глинища зелені, 

Завалений зотлілим сміттям рів. 

Жахаючись, вривається в легені 

Зловіщий вітер ржавих пустирів... 

За тополями дальніми кладовищ 
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Горіла страшно їхня плоть і кров. 

Могильний вітер з тих ярів повіяв — 

Чад смертних вогнищ, 

тіл димучих згар. 

Дивився Київ, гнівнолиций Київ, 

Як в полум’ї метався Бабин Яр. 

За пломінь цей не може буть покути, 

За погар цей нема ще міри мсти. 

Будь проклят той, хто звабиться 

забути! 

Будь проклят той, хто скаже їм — 

«прости» ! 

 

Дмитро Павличко: 

Похилений вітром осіннім 

Над Бабиним Яром стою. 

Отця сивобрового бачу, 

І брата, і матір свою. 

Це тут вони тяжко вмирали, 

Це тут вони зморені сплять. 

Та їхні молитви й благання 

В деревах десь тут шелестять. 

Тут Київ та рід мій козацький, 

Тут наша свобода в крові. 

Над братнім усопшим народом 

Ми молимось мертві й живі. 

 

Іван Драч: 

22 червня 1966 року о 5 годині вечора 

Проїздили ми над Бабиним Яром 

Вечірнє сонце гусло в сонній хмарі 

Дядьки в кущах лежали й пили пиво 

А металеві кобри лампіонів 

В гущавині ховали довгі шиї 

І затуляв я інстинктивно сина 

22 червня 1966 року о 5 годині вечора 

Коли ми проїздили над Бабиним Яром... 

 

Микола Лукiв: 

Од хмарки тінь упала на долину, 

А на долині, схоже на людину, 

В німій скорботі дерево стояло 

І, як дитину, пташку колисало. 

Я повернув од нього на стежину 
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І нахилився, щоб зірвать травину. 

Смикнув стебло — і з жаху похолов: 

Не сік на зламі, а червона кров. 

 

Олександр Матiйко: 

Ви чуєте, стражденнi тисячi 

задушених, пострiляних нещадно, 

як моляться при мiсячнiй свiчi 

нащадки нелюдiв. А є у них нащадки?.. 

«Ми хочемо спокутувать вину, 

Хоча нiхто з нас не вбивав, не вiшав...» 

Хай моляться. Я тихо обмину. 

В моєму серцi є молитва iнша. 

Мою молитву повторю за тими, 

чий прах отут, — за ними, за святими. 

 

Олекса Ющенко: 

На безлистих, дрiбних кущах 

Вранцi хустка трiпоче, бiлiє, 

Жмут волосся, коса чорнiє... 

А чиї ж то костi в ровах? 

Мордували, стрiляли тут, мучили... 

Цвинтар мученикiв. Тишина. 

Та прислухайтесь — рида хтось, кона, 

І здригнеться Лук’янiвка наче. 

Цвинтар кров’ю невинною плаче... 

 

Анатолiй Камiнчук: 

В чорнiм полиску хмар 

Мовчазний крутосхил 

Бабин Яр, Бабин Яр, 

Тут сто тисяч могил. 

Сходить кров’ю трава, 

Сходить ранок у день. 

Поiменно назвать 

Треба всiх цих людей. 

Бiлi роси, як сiль 

На зеленiм зелi. 

Бабин Яр — вiчний бiль, 

Пам’ять неба й землi. 

 

Леонiд Первомайський: 

Стань біля мене, стань, мій сину, 

Я прикрию долонею твої очі, 
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Щоб ти не побачив своєї смерті, 

А тільки кров мою в осiннiм сонці, 

Ту кров, що й твоєю стала кров’ю 

І зараз пролитися має на землю... 

 

Сава Голованiвський: 

На вулиці, що йде повз Бабин Яр, 

кладуть асфальт. В повільній круговерті 

кипить смола, і роздимають жар 

робітники замурзані й уперті. 

Та раптом давня вигулькне стіна, 

і жадібно читаєш, як на шпальті, 

на ній оті трагічні iмена, 

яких не прочитаєш на асфальті... 

 

Ясь Стрiлецький: 

У Бабинiм Яру стою над ровом, 

Чи чуєш, батьку, поруч я, прийшов... 

І серце стукає, трiпоче слово, — 

Йдучи, я збив немало пiдошов. 

А ти мовчиш, як тi в яру, знiмiлi, 

Що впали в сорок першiм тут. 

О, батьку мiй, сестрички милi, — 

І впав iз рук троянд червоний жмут... 

Така ось доля. В серцi моїм щема, 

Пройшли десятки рокiв з тiй вiйни. 

Ми вiрили, що всiх убивць зiтремо, 

Твою загибель як забуть менi?.. 

  

Микола Терен: 

В страшних пожарищах вiйни 

За нашу i вашу свободу 

Ви воювали теж, сини 

І дочки древнього народу. 

Земля оця для нас одна, 

Тут жили з прадiда чи дiда 

В бiдi чи святi, в скрутний час 

Ми йшли до вас, бо ми — сусiди. 

О, зоре ясна, наче цвях, 

Ти вбила в небо краєвида. 

Ми бачим наш Чумацький Шлях, 

А ви — свою зорю Давида. 
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