
Додаток 2 

Цитати для обговорення 

 

1. Перед усім світом заявляємо про неприйнятність нині ідеологічних міркувань 

колишнього режиму в Україні, який зневажав права людини і права народів, 

приховував від людей історичну правду про трагедію Бабиного Яру, про те, що 

більшість жертв масових розстрілів тут випала на долю євреїв.  

 

2. 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 … три 

осени тому назад? Неужели солнце не померкло при виде всего того ужаса?…,  

 

3. Кожний, хто хоче ставить тут новий якийсь пам’ятник… Кожен може 

вшанувати свою пам’ять і ходити до неї в свій день…А очільники держави 

ходять все одно до радянського пам’ятника… Євреї ходять в свою дату до 

Менори, українці ходять до хреста… А в інші дні там просто нічого не 

відбувається – це захаращений лісопарк. 

 

4. Створення такої оповіді про війну, яка б пояснювала і об’єднувала в єдиному 

наративі різні категорії «жертв» і «героїв», а не протиставляла їх, є дуже 

важливою. Фактично на сьогоднішній момент інтерпретація подій Другої 

світової війни належить до питань національної безпеки. … 

Чому Президентові України в День пам’яті і примирення не покласти квітів у 

Бабиному Яру? Це унікальне місце, де справді можна вшанувати пам’ять «усіх 

жертв». 

 

5. Фашисти нехтували всіма нормами людської моралі. У Києві жертвами 

розстрілів стали майже 200 тис. осіб… Місцем масових розстрілів 

військовополонених, осіб, що входили до ОУН, які перебували в заручниках, 

людей з порушенням психіки, пацієнтів госпіталів та мирного населення став 

Бабин Яр. Лише за два дні, 29 та 30 вересня 1941 року, тут нацисти розстріляли 

майже 34 тис. євреїв… Складовою масового знищення населення України стало 

цілеспрямоване винищення єврейського, ромського населення та людей з 

порушенням психіки.» 
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