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На цій ділянці не буває квітів, 

Півсотні літ тут не росте трава, 

Мабуть тому, що кровію политі 

І зойки, й сльози, і мерців слова... 

М. Парфьонов 

Вступне слово 
У світі є чимало місць, що символізують пам’ять про тих, хто 

стали жертвами загарбницьких планів гітлерівської Німеччини. 

Одне з таких місць знаходиться в Україні. Це – Бабин Яр, урочище 

Шевченківського району Києва. Тут упродовж 1942-43 рр. 

німецькими окупантами було закатовано понад сто тисяч людей 

різних національностей, зокрема, українців, євреїв, циган, росіян та 

інших. http://ar25.org/node/20299. 

29 вересня 1941 року в окупованому нацистами Києві в 

Бабиному Яру почались масові розстріли мирного населення міста – 

за два дні було вбито 33771 єврея (не рахуючи дітей до 3-х років, 

яких розстрілювали, але не рахували). 

Німецька армія окупувала Київ 19 вересня і з наступного дня 

спеціальні підрозділи СС почали підготовку виконання наказу 

Гітлера про знищення усіх євреїв і радянських офіційних осіб. 

Перший розстріл відбувся 27 вересня – були знищені 752 пацієнта 

психіатричної лікарні ім. Івана Павлова, яка знаходилась поблизу 

Бабиного Яру. Цього ж дня німецьким комендантом міста було 

видано наказ усім євреям разом з речами з’явитись 29 вересня з 

документами і цінними речами в збірний пункт біля Бабиного Яру 

для евакуації. 

Зранку 29 вересня понад 30 тисяч євреїв прибули на північну 

околицю Києва невеликими групами. Їх розстрілювали по 30-40 

чоловік і скидали в рів. Після того, як він наповнювався 2-3 рядами 

тіл, мертвих присипали землею. За два дні у Бабиному Яру 

зондеркомандою 4а під командуванням штандартенфюрера Пауля 

Блобеля і за підтримки двох підрозділів полку поліції «Південь» 

було розстріляно 33 771 чоловік. Наступні розстріли євреїв 

відбулись 1, 2, 8 і 11 жовтня 1941 року. 

http://ar25.org/node/20299
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Протягом 1941-43 років у Бабиному Яру було розстріляно 621 

члена Організації українських націоналістів, 100 матросів 

Дніпровського загону Пінської воєнної флотилії, знищено 5 

циганських таборів. За оцінками, за три роки у Бабиному Яру було 

розстріляно від 70 000 до 200 000 чоловік. Крім того, у Сирецькому 

концтаборі, де утримувались колишні комуністичні активісти, 

підпільники і військовополонені, за роки війни загинуло більше 25 

тисяч осіб. Коли почався відступ німецької армії з території СРСР, 

нацисти намагались сховати сліди злочинів – їм вдалось 

ексгумувати частину тіл і спалити їх, але залишились численні 

свідки і криміналістичні докази розстрілів мирного населення 

Києва. 

У повоєнний час пройшли судові процеси над винуватцями 

розстрілів у Бабиному Яру. Начальник айнзацгруппи Пауль Блобель 

був засуджений до страти, генерал-майор Курт Еберхард, який 

віддав наказ про розстріл, помер, не дочекавшись вироку; 

генеральний комісар Києва Гельмут Квітцрау до відповідальності 

не притягувався і помер в 1999 році. (http://www.jnsm.com.ua/cgi-

bin/m/tm.pl?Month=09&Day=29). 

З року в рік до Бабиного Яру приходять люди, щоб віддати 

шану полеглим, а головне – зберегти у суспільній свідомості 

пам’ять про трагічні дні страшної війни. 

На перший погляд, Бабин Яр мав би стати місцем спокою та 

скорботи. Адже усіх, хто знає про жахливу трагедію Бабиного Яру 

об’єднує біль за невинно убієнними. Однак, вже довший час Бабин 

Яр, а точніше трагічні події, пов’язані із масовими захороненнями в 

урочищі, збуджують громадську думку, є предметом політичних, а 

подекуди міжнаціональних та міжрелігійних суперечок. 

Не вщухають пристрасті й сьогодні. Зокрема, окремими 

громадськими організаціями робиться чергова спроба перекреслити 

історичну правду та національну справедливість насамперед щодо 

загибелі тисяч українських патріотів, які у роки війни боролися за 

самостійну Україну. 

http://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=09&Day=29
http://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=09&Day=29
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Як вже згадувалося, трагедія Бабиного Яру безпосередньо 

пов’язана з Другою світовою війною, відродженням українського 

життя в 1941-1942 роках у столиці України. На жаль, цей період 

нашої історії залишається маловідомим широкому загалу. У 

радянські часи довкола нього створено чимало міфів, які остаточно 

ще не розвіяні. Скажімо, довший час культивувалася думка, що 

спротив німецьким окупантам у Києві чинило лише більшовицьке 

підпілля. Усіляко замовчувалися вражаючі досягнення українських 

націоналістів у розбудові українського життя Києва. Повністю 

ігнорувалися факти масових арештів та розстрілів українських 

патріотів у Бабиному Яру. 

Уже з висоти часу відомий літературознавець, соратник 

О. Ольжича Олег Лащенко цей кривавий період в житті 

українського Києва охарактеризував так: «Зназовні трагедія лютого 

1942 року може видаватися лише епізодом війни, коли потоками 

точено українську кров, проте, коли розкриємо цю трагедію, то 

побачимо, що вона – одна з кривавих вершин не тільки нашого 

культурного процесу, але й усього спротиву за останньої війни. 

Лютим 1942 року зназовні замикається київський період 

організованої боротьби українського націоналізму». 

Безперечно, Бабин Яр – останнє місце спочинку українських 

героїв, які в роки Другої світової війни у стольному Києві 

виборювали незалежність України. Пам’ять про них навічно 

збережеться в серцях багатьох поколінь українців. 

http://ar25.org/node/20299. 
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