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ІЗ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО РОМАНУ "БАБИН ЯР" АНАТОЛІЯ
КУЗНЕЦОВА

У батьків Діна була на початку сьомої ранку. Весь будинок не спав. Ті, хто їхав, прощалися із
сусідами, обіцяли писати, доручали їм речі, квартири, ключі. Старенькі багато нести не могли,
цінностей у них не було, просто взяли найнеобхідніше та харчі. На вулиці Артема вже було
справжнє стовпотворіння. Люди з вузлами, з візками, різні двоколки, підводи, інколи навіть
вантажівки - усе це стояло, потім просувалося трохи, знову стояло. 124 Дуже багато було
проводжальників: сусіди, друзі, родичі, українці й росіяни, допомагали нести речі, вели хворих,
ба й несли на плечах. Уся ця процесія рухалася надто повільно, а вулиця Артема дуже довга.
Лише десь у пообідді дісталися до цвинтарів... Тут упоперек вулиці була дротяна загорожа,
стояли протитанкові їжаки - з проходом посередині, стовбичили шеренги німців із бляхами на
грудях, а також українські поліцаї у чорних одностроях із сірими обшлагами. Усе було дуже
незрозумілим. Діна посадила батьків біля цвинтарної  брами, а сама пішла подивитися,  що
робиться попереду. Як і багато інших, вона досі гадала, що там стоїть потяг. Чутно було якусь
близьку стрілянину, у небі низько кружляв літак, і взагалі навколо панував тривожно-панічний
настрій. У юрмиську - уривки розмов: - Це війна, війна! Нас вивозять подалі, де спокійніше! - А
чому лише євреїв? Якась бабуся доволі авторитетним тоном припускала: - Ну, тому, що вони -
споріднена з німцями нація, їх вирішено вивезти в першу чергу. Діна заледве проштовхувалася
в  натовпі,  все  більше непокоїлась  і  тут  побачила,  що  попереду  всі  складають  речі.  Різні
носильні речі, клунки та валізи до купи ліворуч, усі продукти - праворуч. А німці спрямовують
усіх  далі,  частинами:  відправлять  групу  -  чекають,  потім  із  певним  інтервалом  знову
пропускають, рахують, рахують... стоп. Діні стало моторошно. Нічого схожого на залізничний
вокзал. Вона ще не знала, що це, але всією душею відчула, що це не вивіз. Усе, що завгодно,
тільки не вивіз. Особливо дивували ці поблизькі кулеметні черги...

(Джерело: Роман "Бабин Яр" Анатолія Кузнецова )
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ВСТУП ДО ІСТОРІЇ: ПІДРУЧ. ДЛЯ 5-ГО КЛ. ЗАКЛ. ЗАГ. СЕРЕД.
ОСВІТИ, В. С. ВЛАСОВ. - КИЇВ : ГЕНЕЗА, 2018
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Інвентарна картка  

«Коли почалася і як розгорталася на території України Друга світова війна?» 

 Дата Подія Основні поняття 

Група І 

(абзац 1) 

 

 

1 вересня 1939 р. 

- угода Гітлера і 

Сталіна 

 

- напад Німеччини 

на Польщу, початок 

Другої світової 

війни 

- світова війна 

- репресії 

- терор 

Група ІІ 

(абзац 2-4) 

22 червня 1941 р. 

 

1942 р. 

- німецько-

радянська війна 

- окупація 

німецькими 

військами та їх 

союзниками України 

- окупація 

- «Новий порядок» 

- остарбайтер 

Група ІІІ 

(абзац 5) 

1943-1944 р. 

 

 

кін. 1944 р. 

- вигнання 

нацистських 

окупантів з України 

- визволення України 

від гітлерівських 

військ 

- визволення 

Група ІV 

(абзац 6) 

14 жовтня 1942 р. - створення УПА - Червона армія 

- рух Опору 

Група V 

(абзац 7) 

1945 р. - закінчення Другої 

світової війни 

- День пам’яті та 

примирення 

- День перемоги над 

нацизмом у Другій 

світовій війні 

Група VІ 

(абзац 8-10) 

  - «Вогонь Слави 

- «Батьківщина-

мати»» 
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