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Додаток 1 

Художні та публіцистичні твори 

 

1. Это убийство народа, убийство дома, семьи, книги, веры. Это убийство 

древа жизни, это смерть корней, не только ветвей и листьев... Это убийство 

воспоминаний и грустных песен, народной поэзии о веселой и горькой 

жизни. Это разрушение домашних гнезд и кладбищ. Это уничтожение 

народа, который столетиями жил по соседству с украинским народом, вместе 

с ним трудился, деля радость и горе на одной и той же земле... 

(Уривок зі статті Василя Гроссмана «Україна без євреїв» у газеті «Ейнікайт».  

25 листопада 1943 р. Джерело: https://zn.ua/HISTORY/babiy-yar-proshloe-i-

nastoyaschee-vyzovy-pamyati_) 

 

 

2. И сам я – как сплошной беззвучный крик 

Над тысячами тысяч погребенных... 

(Із вірша Євгена Євтушенка «Бабий Яр», 1961 р. Джерело: 

http://cyclowiki.org/wiki/Бабий_Яр) 

 

 

 

3. Перемены, всюду перемены...  

Всюду рынок, деньги и товар.  

Новой веткой метрополитена  

Беспощадно вспорот Бабий Яр.  

Где полвека истлевают кости,  

Где из-под земли исходит стон,  

Детским шумом полон на погосте 

Куренёвской школы стадион. 

(Із вірша Імануїла Глейзера «Бабий Яр», 2005 р. Джерело: 

https://www.yadvashem.org/yv/en/education/languages/ukrainian/initiatives/initiati

ve2.pdf) 
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4. Три дня шел нескончаемый поток: 

Без малого, сто тысяч вне защиты... 

Скольким корням здесь подведен итог? 

А сколько душ потоком смерти смыто? 

(Із вірша Бориса Фінкельштейна «Возвращение в Бабий Яр», 1991 р. 

Джерело: https://www.stihi.ru/2003/03/10-60) 
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Додаток 2 

 

Цитати про Бабин Яр 

1. Я думаю, нині, аби бути киянином, пам’ять про Бабин Яр становить 

вирішальний, фундаментальний момент. Виходячи з цієї пам’яті, твориться 

людське, громадянське, культурне полотно міста. На цій пам’яті основана 

ідентичність Києва: це великий траур, тому що із полотна міста вирвана частина 

його народу (Адріано Роккуччі, професор італійського університету Roma Tre, 

генеральний секретар Спільноти Святого Егідія. Джерело: 

https://www.bbc.com/ukrainian/entertainment/2011/09/110928_babi_yar_witnerl) 

 

2. Вбивство безневинних людей тільки за те, що вони належать до тієї чи іншої 

нації, стало одним зі найстрашніших і кривавих злочинів нацизму і своєрідним 

символом страждань мирного населення. Неправдоподібним є стислий термін 

підготовки і проведення небувалої за масштабами страти величезної кількості 

жителів, в основному жінок, старих і дітей. Це стало можливим тільки завдяки 

тому, що вся акція від початку до кінця була не тільки задумана, але і спланована, 

розрахована до деталей завчасно. Виникає питання: «Чому вони підкорилися 

наказу, чому пішли?» (Тетяна Євстаф’єва, «Трагедія Бабиного Яру у 1941–1943 

рр.» Джерело: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/40057/13-

Yevstafeva.pdf?sequence) 

 
3. Они шли обманутые и опустошенные, плотно сбившись в кучки, они нагоняли 

ужас на тех, кто смотрел им вслед, хотя некоторые из них были одеты во все 

лучшее, что у них было. Ведь столько людей выгнали на улицы, такую массу 

народа, можно сказать – весь народ!  

Так чисты небеса, так приятны теплынь и богатство осенних красок, золотые 

листья на деревьях и на земле, как грустные прощальные приветы уходящему лету! 

Неужели и при немцах город так сиял? Не может быть! А дорога к Бабьему Яру 

три осени тому назад? Неужели солнце не померкло при виде всего того ужаса?.. 

(Іцик Кіпніс. «Бабин Яр. До Третьої річниці». Джерело: 

https://dt.ua/HISTORY/babin-yar-minule-y-sogodennya-vikliki-pam-yati-_.html) 
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Додаток 4 

Альона Довжик. Із серії «Відлуння Бабиного Яру», 2011 р. 
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