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Анотація. В статті йдеться про трагедію у Бабиному Яру, роковини якої 

щорічно  відзначаються 29-30 вересня, а у 2016 році виповниться 75 років з 

моменту цієї страшної події в історії людства.   Під час Великої Вітчизняної 

війни ця місцевість була використана  для  проведення масових розстрілів киян. 

За найпоширенішою версією, німці вирішили помститися за вибухи і пожежі в 

центрі міста, винуватцями яких, як вони вважали, були євреї.  

На Нюрнберзькому процесі було озвучено  реальну кількість загиблих в 

Бабиному Яру - 168 тисяч євреїв і понад 300 тисяч військовополонених. Отже 

це був справжній жахливий геноцид єврейської та української нації.  

Ключові слова: Бабин Яр, геноцид, газові камери, нюрнбергський процес, 

«Мінора». 

Abstract. The article is about the tragedy in Babi Yar, which anniversary is 

annually commemorated on September 29-30. In 2016 it will be the 75th anniversary 

of this terrible event in human history. During World War II, this area was used for 

mass executions of Kyiv citizens. According to the most common version, the 

Germans decided to revenge for the explosions and fires in the city center, the 



perpetrators of which, as they believed, were the Jews. At the Nuremberg trials the 

actual number of deaths in Babi Yar was announced - 168,000 Jewish people and 

more than 300,000 prisoners of war. So it was a truly terrible genocide of the Jewish 

and Ukrainian nation. 

Key words: Babi Yar, genocide, gas chambers, Nuremberg process, 

“Menorah”.   

Вступ. Загальна культура, професійна підготовка, широта інтересів і 

громадянська позиція лікаря значною мірою впливає на рівень соціально - 

економічного та духовного розвитку сучасного суспільства. 

Традиційно вважається, що основним критерієм у підготовці майбутніх 

лікарів є  знання, які отримує студент в університеті. Але необхідно пам’ятати, 

що необхідною складовою успішності професійної діяльності медичного 

працівника є цілісність особистості, різнобічна освіченість, високий моральний 

статус.  

В Україні сьогодні гостро стоїть  проблема патріотичного виховання 

молоді. Молоді люди дуже часто не можуть визначитися в нашому світі: де 

добро, а де зло?  

Тому істотною стороною педагогічної діяльності є виховна робота, 

допомога студентам в загальноосвітньому, культурному формуванні 

особистості. 

Багато наших студентів приїхали  на навчання з різних куточків України, а 

також з інших країн. За браком часу, а іноді і коштів вони не мають можливості 

вивчати історичні пам’ятки нашого міста. Багатьом з них це навіть не цікаво. 

Але коли починаємо розповідати про минуле нашого міста, знайомимо з 

історичними світлинами - у них розкриваються очі, виникає бажання  побачити 

все на власні очі. Цікаво проходять засідання наукового-студентського гуртка, 

на яких викладачі та студенти виступають з різними доповідями історичного, 

культурного, загально-освітнього спрямування. 

Ми згадуємо наших меценатів-благодійників, які  за власний рахунок 

засновували й утримували в Києві лікарні і амбулаторії, дитячі притулки, 



притулки для безхатченків і жебраків, школи та ін. Всім була відома благодійна 

та меценатська діяльність братів Николи і Федора Терещенка, Григорія 

Галагана, Михайла Дегтерева, братів Лазаря і Льва Бродських, подружжя 

Попових, Богдана Ханенка, Семена Могильовцева та інших заможних киян. 

Сьогодні деякі медичні, культурно-просвітницькі та наукові установи 

користуються будівлями, які колись були споруджені для громадських потреб 

на кошти саме цих людей. Але в нашій історії траплялися трагічні і навіть 

жахливі події, про які ми починаємо потрохи забувати, а багато хто з молоді 

має лише загальне уявлення про них.  

В цій статті йдеться про трагедію у Бабиному Яру, роковини якої щорічно  

відзначаються 29-30 вересня, а у 2016 році виповниться 75 років з моменту цієї 

страшної події в історії людства.   Чи потрібно сьогодні про це писати? 

Думаємо, що так. Адже це був справжній жахливий геноцид єврейської та 

української нації. Тож ми пропонуємо пригадати деякі моменти трагічної 

історії Бабиного Яру. 

Отже, в районі місцевості Києва - Сирець поїзд метрополітену зупиняється 

на зупинці «Дорогожичі».  Виходимо з метро і потрапляємо в царство 

Кирилівського гаю. Прибрана територія, широка  алея, протоптані вузенькі 

стежки в глибину лісу, шепотять осинові листочки,  матусі з діточками 

насолоджуються красою, свіжим повітрям, пташиними мелодіями. 

Відчувається особливий запах лісу, скошеної трави. Здається - ми потрапили в 

рай земний, такий тихий, привітний, казковий. І раптом перед нашими  очима 

скульптура дівчинки з дитячими іграшками, а у ляльки надірвана голова (рис. 

1).  Під скульптурою підпис: «Дітям, розстріляним в Бабиному Яру. 1941 р.». 



 
Рис. 1. Пам’ятник дітям, розстріляним в Бабиному Яру. 2015 р. 

 

На душі раптово стає моторошно, зникає відчуття спокою, краси. В уяві 

з’являються всім нам знайомі, але трохи забуті страшні картини історії 

Бабиного Яру, нелюдський жах, страждання людей за часів окупації Києва 

німцями під час Великої Вітчизняної війни. Але спочатку трохи з історії 

Бабиного Яру. 

Основний текст. 

«Бісова баба» - з далекої  і сучасної історії. 

«Бабин  Яр» - це була глибока  балка, що являла собою відгалуження 

Кирилівського яру, який розташовувався паралельно до сьогоднішньої вулиці 

Олени Теліги. Від нього під прямим кутом  в бік вулиці Теліги в районі 

нинішньої аптеки з  вершиною?? біля будинку № 27 (тут сьогодні стоїть 

скляний торговий центр) і відходив Бабин  Яр (рис. 2). Він простягався майже 

на 3,5 км в бік Куренівки до Кирилівської  церкви. Колись в глибині цього 

провалля дзюрчали струмочки, які,  розливаючись навесні, утворювали 

озера[1].  



 
Рис. 2. Бабин яр до початку війни (2). 

 

Бабин Яр вперше  згадується під нинішньою назвою в 1401 році, коли 

господиня трактиру, який тут розташовувався, продала ці землі 

домініканському монастирю. У XV-XVIII століттях в літописах  також 

зустрічалися назви «Шалена Баба» та «Бісова Баба». У 1869 році неподалік від 

Бабиного Яру заснували Сирецький військовий табір. У 1870 році територія на 

півдні Бабиного Яру була використана під будівництво Лук'янівського 

кладовища [3]. Найбільш трагічні події в Бабиному Яру трапилися під час 

Великої Вітчизняної війни, коли ця місцевість була використана  для  

проведення масових розстрілів киян. Чому так сталося?  

За найпоширенішою версією, німці вирішили помститися за вибухи і 

пожежі в центрі міста, винуватцями яких, як вони вважали, були євреї. Але 

вбивали не тільки євреїв.  Гинули цигани, українці, поляки та люди інших 

національностей. А в чому були винні хворі психіатричної лікарні?  

Євреї почали збиратися в дорогу.  

Київ, 24 вересня. На Хрещатику, де влаштувалися представники 

окупаційної адміністрації, лунають вибухи і пожежі. Серед населення 

ширилися чутки, що це роблять «наші». Нацисти розцінили це як привід для 

ліквідації єврейського населення. Наприкінці вересня 1941 року зондеркоманда 

захопила дев'ять провідних равинів Києва і наказала їм звернутися до 



населення: «Після санобробки всі євреї і їх діти, як елітна нація, будуть 

переправлені в безпечні місця»... Але равини  відмовилися. 

27-28 вересня нацистські власті віддали наказ про те, щоб 29 вересня 

єврейське населення міста до 8 години ранку прибуло в призначену точку збору 

з документами та цінними речами. За непокору наказу – розстріл (рис. 3). По 

місту було розклеєно понад 2 тисячі оголошень. Паралельно через двірників і 

керівників будинками  поширювалася дезінформація про перепис і наступне 

переселення євреїв. Більшість євреїв, що залишилися в місті  - жінки, діти і 

люди похилого віку. Доросле чоловіче населення було призвано в армію [4].   

 
Рис. 3. Такі були  об’яви на будинках в м. Києві (5) 

 

Більшість євреїв повірили німцям, що їх будуть переселяти, адже 

німецький народ - цивілізована нація. Вони наївно піддавалися цій дитячій 

філософії і фантазіям. Додавало надії місце збору - Сирець, де була товарна 

залізнична станція. Зараз побачили світ численні видання - спогади свідків тих 



подій, упорядниками яких  були відомі історики, письменники Ш. Спектор, М. 

Кіпнис, І. Левітас, І. Бабель, А. Кузнецов та ін. Більшість робіт  були видані за 

сприяння Єврейських організацій та фондів з Ізраїлю [1, 4, 5, 6, 7, 8]. Читати ці 

книги важко і страшно. 

Отже, євреї  почали збиратися в дорогу. Сім’ї пекли хліб на дорогу, шили 

похідні речові мішки, винаймали підводи. Більшість з них думало, що їм 

передбачається  переїзд в провінційні міста. Але  були і ті, що розуміли - Бабин 

Яр це смерть. Саме тому в цей день в Києві було багато самогубств.  

Вони йшли назустріч смерті. 

На світанку 29 вересня товпи євреїв кинулися до Сирця. Вони йшли з 

Подолу, з Деміївки, Куренівки та Шулявки. Велика Васильківська зрадницьки 

випустила зі своїх дворів великі і малі сім'ї, молодих і дорослих, маленьких 

дітей і людей похилого віку (рис. 4).  

 
Рис. 4. Товпи людей йшли до Бабиного Яру. На їх шляху лежали 

страшні «подарунки» кровавої навали (9). 

 

На Львівській вулиці вони злилися в одне жахливе  море смерті.  

«Вони  йшли, обдурені і пограбовані, зціплені і понурені, викликаючи жах 

у тих, хто бачив їх,  хоча деякі були одягнені в  найкращий одяг», - так описує 

ці трагічні моменти письменник Іцик Кіпніс у книзі «Бабий Яр» [14]. Вони всі 

йшли в бік єврейського кладовища на Лук'янівці. Матері несли немовлят на 

руках, везли їх у колясочках. Йшли понурі з мішками, згортками, валізами, 



ящиками. Діти біля своїх батьків. Люди похилого віку намагалися взяти з дому 

побільше. Стареньких бабусь, що були блідими та важко зітхали, вели під руки 

онуки. Паралізованих людей несли на ношах,  ковдрах,  простирадлах. В кінці 

вулиці Артема з'явилося перша огорожа - ланцюг фашистів і поліцаїв. У людей 

зі сміхом забирали речі, зігріваючи кийками,  та квапили рухатися далі. На 

наступному пункті  забирали і кидали прямо на землю документи, паспорти, і 

вони лежали, як сміття, купами. Прибулих до Бабиного Яру змушували 

роздягтися і кийками гнали до скосу яру (рис. 5). З протилежного боку яру 

стояли німці з кулеметами. Людей розстрілювали з кулеметів і з пістолетів. Над 

яром постійно кружляв  літак, заглушаючи крик і стогін людей постійним 

гулом. Екзекуція тривала весь перший день. Німці розраховували розстріляти 

людей до темряви, але приречених було занадто багато,  і вони залишалися в 

очікуванні свого смертного часу до  наступного дня. Треба зауважити, що 27 

вересня 1941 окупанти також розстріляли пацієнтів психіатричної лікарні ім. 

Павлова, що розташовувалася поряд з яром. Загальновідомо, що німці 

ставилися до душевнохворих як до «людського сміття».  

Розстріли продовжувалися і пізніше. Жахливі моменти трагедії у 

Павлівській лікарні описує В. Тваринський [6]:  «Жовтневий ранок 1941 року. 

Фашисти поспішають. Тих, хто не квапиться, підганяють ударами. І люди 

йдуть. Невеликими партіями, зі строго визначеними інтервалами. Хворі ще не 

знають, куди їх гонять. Одні чомусь регочуть. Інші мугикають пісеньки. А ці 

пританцьовують. Є й такі, що мовчки переставляють ноги, втупившись у 

землю. Останні метри свого життя міряють чоловіки і жінки. Старі і молоді. 

Високі і низькі. Висохлі і опухлі. Тих, хто нездатен пересуватися, несуть 

працівники лікарні…». Уявити собі таке неможливо. 



.  

Рис. 5. Трагічні моменти Бабиного Яру (9). 

 

Скільки саме людей було розстріляно за два дні - 29 та 30 вересня сказати 

важко. Деякі джерела вважають розстріляними 33 771 євреїв [4, 6]. Кого не 

встигли вбити 29-го вересня, тих замкнули на ніч у порожніх гаражах на вулиці 

Дорогожицькій. Розстрілювали аж до 11 жовтня. Практично все єврейське 

населення Києва полягло в Бабиному Яру... Тут же  фашисти вбивали циган 

цілими таборами. Вантажівками, критими брезентом, привозили з Дарницького 

табору виснажених голодом і ранами військовополонених. Їх використовували 

на земляних роботах. Назад їх вже не вивозили. Тут же і розстрілювали. Цей 

пекельний конвеєр не зупинявся протягом двох років: 104 тижня, по  вівторках  

і суботах [6]. Без суду і слідства знищили 621 члена Організації  українських 

націоналістів, серед яких була і відома поетеса Олена Теліга [10]. 



.  

Рис. 6. Книга Кузнецова  «Бабий Яр». 

 

Так змивалися сліди крові. 

Десятки тисяч євреїв були знищені німцями.  Але у 1943 році окупанти, 

прагнучи приховати сліди своїх злочинів, розкопували могили своїх жертв і 

спалювали їх. Для роботи зі спалювання трупів у Бабиному Яру німці 

направляли ув'язнених з Сирецького табору. 18 серпня 100 ув’язнених  

направили в Бабин Яр. Там їх закували в кайдани і змусили виривати і 

спалювати трупи людей, знищених німцями. Німці привезли сюди з 

єврейського кладовища гранітні пам'ятники і залізні огорожі. З пам'яток  

робили майданчики, на які клали рейки, а на рейки укладали, як колосники, 

залізні огорожі. На залізні огорожі накладали шар дров, а на дрова - шар трупів. 

На трупи знову укладали шар дров і поливали нафтою. З такою послідовністю 

трупи накладалися по кілька рядів і підпалювалися. У кожній такій печі 

містилося до 2500-3000 трупів. Німці виділили спеціальні команди людей, які 

знімали з трупів сережки, каблучки, витягали з щелеп золоті зуби. Після того, 

як всі трупи згорали, закладалися нові печі і т.д. Кістки трамбувальниками 

розбивали на дрібні частини. Для цього з Німеччини навіть привезли спеціальні 



машини.  Попіл змушували розсіювати по Яру, городах,  щоб не залишалося 

ніяких слідів. Для прискорення роботи німці застосували екскаватор. Тут 

спалювалися трупи чоловіків, жінок і дітей, вбитих в газових автомашинах [8]. 

Але існує й інша версія цих дій. Німці зовсім не намагалися замести сліди, 

коли почали відкопувати трупи і спалювати їх на відкритих печах, оскільки 

вони пишалися своєю «роботою».  Причина набагато глибша. Як виявилося, 

перед стратою багато приречених євреїв  ковтали прикраси, тому було 

вирішено провести ексгумацію, трупи потрібно було спалити, а золу просіяти з 

метою наживи. 

Отже, згідно з матеріалами Нюрнберзького процесу масове вбивство у 

Бабиному Яру називалося "утилізацією золота", оскільки з місця страти в 

Німеччину привозили мішки з золотом і коштовностями. Більше того, на 

Нюрнберзькому процесі було озвучено  реальну кількість загиблих в Бабиному 

Яру - 168 тисяч євреїв і понад 300 тисяч військовополонених. Ці цифри 

підтвердив Міжнародний військовий трибунал [11].  

 
Рис. 7. Пам’ятник загиблим в Бабиному Яру: «Пам’ять заради 

майбутнього». 2015 р. 

 



Помста за пролиту єврейську кров. 

Після звільнення Києва в місто почали  повертатися євреї. Дехто з 

місцевого населення, з антисемітськими поглядами, які встигли заволодіти 

рештками їх речей,   квартирами,  поставилися до них вороже. Але люди, які 

втратили рідних і близьких людей, не звертали на них уваги. Осиротілі, вони 

кожного дня приходили до Бабиного Яру, мовчки стояли перед засипаними 

ямами, збирали обгорілі кістки, розбиті черепи, дівчачі коси і  ховали все те, що 

залишилося від батьків, чоловіків, дочок, жінок. В розпал антисемітської 

компанії 1948-1953 років приходити сюди було ризиковано [12]. Місцеве 

начальство намагалося перетворити Бабин Яр в міське сміттєзвалище,  

систематично руйнувалося єврейське кладовище. Така політика 

продовжувалася до самої смерті Сталіна.  

В 50-х роках  влада Києва планувала на місці смерті тисяч людей 

облаштувати парк відпочинку і стадіон. З 22 березня 1950 року Яр почали 

заливати рідкими відходами цегляних заводів, збудувавши земляну греблю для 

захисту прилеглих районів від повеней, але вони не врахували, що дренажна 

система є небезпечною. 13 березня 1961 року сталася  страшна біда, вона 

увійшла в історію як «Куренівська трагедія». Весною почав танути сніг і 

земляна гребля  не витримала великої кількості води. Внаслідок цього  селевий 

потік (суміш напіврідкої глини та піску), що був змішаний із залишками 

людських кісток і черепів, висотою до 14 метрів, обвалився на Куренівку. Було 

залито близько 30 га, зруйновано понад 30 будівель та трамвайне депо ім. 

Красіна, яке виявилося в самому центрі стихії, а також Кирилівське кладовище 

[13]. «Це мстить пролита єврейська кров» - шепотіли  кияни. Бабин Яр 

зрівнявся з землею. 



 

 

Рис. 8. Монумент в пам’ять про загиблих в Бабиному Яру. 2015 р. 

 

Помпезні та символічні пам’ятники трагедії. 

Всередині 60-х років євреї Києва, незважаючи на протистояння влади, 

почали відзначати мітингами роковини страшної трагедії в Бабиному Яру. 

Пізніше, в 1966 році, поблизу Бабиного Яру було встановлено гранітний 

обеліск, який за 10 років замінили помпезною  композицією (рис. 7, 8). Свідки 

розстрілів зауважують, що пам'ятник встановлено майже в кілометрі від місця, 

де насправді розстрілювали людей. Справжній Яр - там, де тепер відкрили нову 

станцію метро, влаштували парк і облаштували бетонні доріжки [1]. 

 
Рис. 9. Символічний пам’ятник в Кирилівському парку «Мінора». 

2015 р. 

 



А тепер кілька слів про символічний  пам’ятник в  парку на Дорогожичах – 

«Мінора» (рис. 9). Його відкрили 29 вересня 1991 р. у  50-ту річницю трагедії 

київських євреїв у Бабиному Яру. Пам’ятник стоїть на тому місці, де колись 

були єврейські, мусульманські і кераїмські поховання. Має форму семисвічника 

(мінори), який є символом іудаїзму. Він стоїть  на ступінчастому постаменті і 

вкритий рельєфами, що зображують жертвоприношення. «Голос крові брата 

твого волає з землі» - написано на цьому символічному камені. 

Висновки. Злочин і покарання. 

У 1946 році в Києві відбувся судовий процес над учасниками масових 

розстрілів під час німецької окупації України. Деяких засудили до смертної 

кари через повішення. Вирок виконувався публічно в центрі міста на площі 

Калініна. Інші були засуджені до тривалих термінів ув'язнення і, після смерті 

Сталіна були амністовані Хрущовим. 

Перед американським військовим судом в Нюрнберзі постали 24 есесівця, 

14 засудили до смертної кари. Але командир ейнзатцгруппи «С» Отто Раш 

уникнув суду «через хворобу». Командир зондеркоманди 4а Пауль Блобель був 

засуджений у ФРН і повішений в 1951 році. В кінці 60-х, в Дармштадті відбувся 

суд над групою есесівців, які брали участь у масових розстрілах в Бабиному 

Яру. На лаві підсудних опинився десяток дрібних сошок, та й ті досить легко 

відбулися. Головними винуватцями зробили Блобеля і Раша, яких на той час 

вже не було в живих [15, 16]. Як-то кажуть, коментарі тут недоречні.  

Завершуючи  цю трагічну історію Кирилівського гаю, ми робимо 

висновок:  хай все, що тут  відбувалося, ніколи не повториться. Треба тільки 

пам’ятати, адже пам’ять не вмирає. Кожна загибла людина має право на 

пам’ять. Видатний громадський діяч, Герой України, радянський дисидент, 

літературознавець, публіцист, доктор філологічних наук Іван Дзюба писав: 

«Бабин Яр - це трагедія всього людства, але відбулася 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 насамперед єврейського та українського 

народів» [17]. 



А в Кирилівському гаю на Дорогожичах життя продовжується. Шумлять 

осинові листочки, співають солов’ї, бавляться діти…  
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