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Збереження пам'яті про трагедію в Бабиному Яру 

в часи радянської влади 

 

«Боже ж ти мій, скільки разів мені згадували цей Бабин Яр! І у 

незліченних партслідчих, з якими звела мене доля, і на бюро райкомів, 

міськкомів, обкомів. “Розкажіть, що там у вас відбулось у Бабиному яру?!” – 

А нічого не відбулось. Просто я зробив те, що повинні були зробити ви – 

райкоми та міськкоми, ЦК у день 25-ліття загибелі ста тисяч, як ви тепер 

говорите, “радянських громадян”, прийти і сказати те, що замість вас 

сказав я – буде тут пам‘ятник!»  

Віктор Некрасов 

 

Під час німецької окупації Києва у 1941—1943 роках Бабин Яр став місцем 

масових розстрілів німецькими окупантами мирного населення і радянських 

військовополонених; євреїв та циган — за етнічною ознакою, а також партійних 

та радянських активістів, підпільників, членів Організації Українських 

Націоналістів, заручників, «саботажників», порушників комендантської години, 

пацієнтів психіатричної лікарні та інших.  

Як стало відомо пізніше, 2 жовтня 1941 р. Гейдріх, керівник головного 

управління імперської безпеки, отримав «Доповідь про оперативну обстановку в 

СРСР № 101»1, яка містила короткий опис діяльності «айнзатцгрупи С» в 

Бабиному Яру. У доповіді повідомлялося: «Зондеркоманда 4-а» з допомогою 

«айнзатцгрупи HG» та двох підрозділів полку поліції «Південь»2 (45 і 303 

батальйонів поліції «Polizei-Bataillon» порядку3) ліквідувала 33 771 єврея у 

період з 29 по 30 вересня 1941 р.». 

У різних публікаціях даються різні цифри загальної кількості знищених у 

Бабиному Ярі — приблизно від 70 тисяч до 200 тисяч осіб. У 1946 році на 

                                                           
1Государственный Архив Российской Федерации, ф. 7445, оп. 2, д. 138, л. 269. Цит. по: 

Преступные цели — преступные средства. Документы об оккупационной политике 

фашистской Германии на территории СССР. М., 1985, док. № 155, с. 257. 2. Доклад об 

оперативной обстановке № 101, СССР. 

2 Nuernberg Military Tribunal Volume IV «The Einsatzgruppen Case». 

3 John R. Angolia / Hugh P. Taylor: Uniforms, Organization & History of the German Police 

Volume.  

http://www.mazal.org/archive/nmt/04/NMT04-C001.htm
http://www.ordnungspolizei.org/index.php?option=com_content&view=article&catid=36:recensioni&id=54:angolia-taylor&Itemid=54&lang=en
http://www.ordnungspolizei.org/index.php?option=com_content&view=article&catid=36:recensioni&id=54:angolia-taylor&Itemid=54&lang=en
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Нюрнберзькому процесі наводилася оцінка близько 100 тисяч осіб, згідно з 

висновками спеціальної державної комісії для розслідування нацистських 

злочинів під час окупації Києва.4 

 

Перші літературні, художні та музичні твори, присвячені розстрілам 

у Бабиному Яру, проект створення пам’ятника у Бабиному Яру у 1945 році 

 

Осмислення трагедії Бабиного Яру, документування та висловлювання її 

мистецькими засобами почалося ще під час війни і особливо у перші повоєнні 

роки. Авторами цих творів були не лише євреї, а й російські та українські митці. 

Характерно, що у віршах, ескізах, малюнках, музичних творах – Бабин Яр 

асоціювався виключно як трагедія євреїв. 

Мистецтво давало можливість увічнення, втішання, а також відчуття 

порятунку людяності. 

Мистецтво, яке порушує тему Голокосту, іноді розглядають як певну 

терапію. Критики й теоретики мистецтва, покликаючись на ці дискурси, 

вказують на те, що мистецтво може допомогти в усвідомленні спогадів і 

влаштуванні символічного поховання. Кажуть, що мистецтво полегшує нам 

входження (символічне, психоаналітичне) у минуле, щоб вилікувати його для 

майбутнього. Однак важко сказати, чи мистецтво спроможне виконати це 

завдання. Та воно напевно сприяє критичній пам’яті, яка може допомогти нам 

ухилитися від повернення зловорожого минулого.5 

Повоєнні митці представляли цю травматичну історію з перспективи 

людей, що самі пережили трагедію або були безпосередніми свідками. Вони 

творили свої твори, які, з одного боку, свідчили про деградацію людини, а з 

другого боку, стосувалися оплакування й увічнення загиблих. Чимало творців 

                                                           
4 Нюрнбергский процесс. Сборник материалов под ред. К.П. Горшенина, Р.А. Руденко, И.Т. 

Никитченко. - М.: Государственное издательство юридической литературы. Т.1. - 1954. - 

988с. 
5 І. Ковальчик Польське критичне мистецтво і Голокост // Часопис «Критика», Рік XVII, 

число 5-6 (187-188),С. – 39-45.  
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лише через багато років після закінчення війни спромоглися порушити цю тему 

й заговорити про найболісніший досвід. 

Митці звернулися до колективних переживань (колективної уяви та 

пам’яті), тому почали з’являтися питання про спільне, про пам’ять, історію, її 

конструювання та її значення для сучасності.  

На думку польської дослідниці історіографії Еви Доманської: «Будь-якою 

ціною ми хочемо зберегти пам’ять жертв – тих, що поволі відходять. Але кожна 

спроба, збереження цієї пам’яті, збирання спогадів пов’язуватиметься з новим 

відтворенням болю тих, кого травма стосується безпосередньо. Спогади болять, 

болить згадування про них але парадокс якраз, можливо, полягає в тому, що вони 

потрібні, аби могло відбутися хоч якесь переусвідомлення травми…».6 

Особливе місце в спогадах і літературних творах воєнного та повоєнного 

часу займає тема трагедії Бабиного Яру. Трагічні події  жахливого злочину проти 

мирного населення окупованого Києва, коли десятки тисяч людей від маленьких 

дітей до людей похилого віку були знищені тільки тому, що вони євреї, 

викликала в поезії, і в літературі взагалі, найбільший відгук. 

Першими художніми текстами, котрі зафіксували емоційну і психологічну 

реакцію на трагедію Бабиного Яру, були поетичні твори Ольги Анстей 

(Штейнберг) «Кирилловские яры» (грудень 1941 р.), Людмили Тітової та 

публікації в газеті ЄАК «Ейнікайт» («Einikait» – єдність) Іцика Фефера, Давида 

Бергельсона, Іллї Еренбурґа, Василя Гроссмана. 

Видатні українські поети не могли обійти ці жахливі події мовчанням. 

Поет-фронтовик Василь Швець пройшов усю війну, зазнав поранення. У 

його творчому доробку фронтова лірика й актуалізація досвіду війни є 

визначальними. В архіві митця вірш «Бабин Яр» датовано 3 березня 1944 року, 

тобто художнє втілення київської трагедії відбулося, так би мовити, «по свіжих 

слідах». 

                                                           
6 І. Ковальчик Польське критичне мистецтво і Голокост // Часопис «Критика», Рік XVII, 

число 5-6 (187-188),С. – 39-45.  
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Микола Бажан присвятив цій людській трагедії ХХ століття вірш „ЯР” 

(1943 р.).  

З поетичними рядками, присвяченими силі та мужності єврейського 

народу зверталися В. Сосюра (Єврейському народові), Павло Тичина (Народові 

Єврейському), М. Рильський (До єврейського народу).  

Письменник Василь Гроссман побувавши в Україні в 1943 році, написав 

нарис «Україна», надрукований 12 жовтня 1943 р., де він згадує про масовий 

розстріл євреїв в Бабиному Яру. Потім в газеті «Ейнікайт» (від 25.11 і 2.12. 1943 

року) він публікує нарис «Україна без євреїв».  

Починався цей нарис словами «Народ підступно вбитий», і цей вислів 

повторюється в тексті багаторазово. З'ясувавши, що євреї винищені поголовно, 

він з відчаєм і тугою пише: «Всі вбиті, багато сотень тисяч – мільйон євреїв в 

Україні. Це не смерть на війні зі зброєю в руках, це смерть людей, десь залишили 

свій будинок, сім'ю, поле, пісні, книги, традиції, історію. Це вбивство народу, 

вбивство будинку, сім'ї, книги, віри. Це вбивство дерева життя, це смерть 

коренів, не тільки гілок і листя. Це вбивство душі і тіла народу, вбивство 

великого трудового досвіду, накопиченого тисячами розумних, талановитих 

майстрів своєї справи і інтелігентів протягом довгих поколінь. Це вбивство 

народної моралі, традицій, веселих народних переказів, які переходять від дідів 

до онуків. Це вбивство спогадів і сумних пісень, народної поезії про веселе і гірке 

життя. Це руйнування домашніх гнізд і кладовищ. Це знищення народу, який 

століттями жив по сусідству з українським народом, разом з ним працював, 

ділячи радість і горе на одній і тій же землі…».7  

 

 

 

 

 

                                                           
7 Зі статті "Україна без євреїв", вересень 1943. Текст зберігся, надрукований в перекладі 

на ідиш в єврейській газеті "Ейнікайт" (від 25.11 і 2.12. 1943 року). Відновлено в зворотному 

перекладі з ідиш на російську мову поетесою Рахіль Баумволь [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://evreimir.com/93935/antisemitizm-mera-chelovecheskoj-bezd/ (відвідано 03. 02. 

2019). 

https://evreimir.com/93935/antisemitizm-mera-chelovecheskoj-bezd/
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Кирилловские яры 8 

I 

Были дождинки в безветренный день. 

Юностью терпкой колол терновник. 

Сумерки и ковыляющий пень, 

Сбитые памятники, часовни… 

Влажной тропинкой — в вечерний лог! 

Тоненькой девочкой, смуглой дриадой — 

В тёплые заросли дикого сада, 

Где нелюбимый и верный — у ног!.. 

В глушь, по откосам — до первых звёзд! 

В привольное — из привольных мест! 

II 

Ближе к полудню. Он ясен был. 

Юная терпкость в мерном разливе 

Стала плавнее, стала счастливей. 

Умной головкою стриж водил 

На меловом горячем обрыве. 

Вянула между ладоней полынь. 

Чебрик дрожал на уступе горбатом. 

Шмель был желанным крохотным братом! 

Синяя в яр наплывала теплынь… 

Пригоршнями стекала окрест 

В душистое из душистых мест. 

 

III 

Дальше. Покорствуя зову глухому, 

На перекрёсток меж давних могил 

Прочь из притихшего милого дома, 

Где у порога стоит Азраил — 

Крест уношу, — слезами не сытый, 

Смертные три возносивший свечи, 

Заупокойным воском облитый, 

Саван и венчик видавший в ночи… 

Будет он врыт, подарок постылый, 

Там, в головах безымянной могилы… 

Страшное место из страшных мест! 

Страшный коричневый скорченный крест! 

 

 

Ольга Анстей 

 

IV 

Чаша последняя. Те же места, 

Где ликовала дремотно природа — 

Странному и роковому народу 

Стали Голгофой, подножьем креста. 

Слушайте! Их поставили в строй, 

В кучках пожитки сложили на плитах, 

Полузадохшихся, полудобитых 

Полузаваливали землёй… 

Видите этих старух в платках, 

Старцев, как Авраам, величавых, 

И вифлеемских младенцев курчавых 

У матерей на руках? 

Я не найду для этого слов: 

Видите — вот на дороге посуда, 

Продранный талес, обрывки Талмуда, 

Клочья размытых дождём паспортов! 

Чёрный — лобный — запёкшийся крест! 

Страшное место из страшных мест! 

<декабрь 1941> 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Анстей (Штейнберн) Ольга [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://laidinen.ru/women.php?part=528&letter=%C0&code=3352 (відвідано 03. 02. 2019). 

http://laidinen.ru/women.php?part=528&letter=%C0&code=3352
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Людмила Тітова 

 

 

Бабий Яр9 

 

Приказ подкреплялся угрозой расстрела, 

Они покорились, но их расстреляли, 

В те ночи свеча ни одна не горела, 

Кто мог, уходил и таился в подвале. 

И спрятались в тучи и звезды, и солнце 

От нашего слишком жестокого мира, 

Покуда баварцы, покуда саксонцы, 

Стреляя по окнам, врывались в квартиры, 

Стучали прикладами в двери и стены, 

Ломились в театры, дома и музеи, 

Смеялись, как лошади, и неизменно 

Горланили хором не в лад "Лорелею"... 

Ее утащили у Генриха Гейне, 

Как брали хорошую вещь у еврея, 

Ее утащили у синего Рейна, 

И пели, от водки и крови зверея. 

1941 г. 

 

Після визволення Києва від фашистів прибув до міста Володимир Сосюра, який 

відвідав Бабин Яр. Під впливом побаченого, пережитого, почутого від очевидців 

про масові розстріли українців, євреїв, та представників інших народів, що їх 

здійснювали гітлерівські карателі, В. Сосюра створив глибоко патріотичний твір 

«Бабин Яр», що продовжує пафос його поезії «Любіть Україну», «Україно моя». 

Поезія «Бабин Яр» була оприлюднена в газеті «Київська правда» 15 грудня 1943 

року, а згодом не оприлюднювалася, замовчувався. За жанром вірш – елегія, в 

якій ліричний герой Сосюри вболіває і тужить над тисячами загиблих людей у 

Бабиному Яру: «Я зрошую сльозами // холодні ті стежки, де вів вас ворог злий, 

// брати мої святі і сестри кароокі!..». Природа персоніфікується, оплакуючи 

смерть розстріляного народу: «Ридали хмари: «Доки?.. // Схиляли злякані 

голівки цвіти, // і сльози капали з леліток їх криваві».10 

                                                           
9 Відлуння Бабиного Яру Людмила Тітова «Бабий Яр»// Газета «Література та життя» № 2 

жовтень. –  2007. 
10 Сосюра В. Бабин Яр // Київська правда. – 1943. – 15 грудня, а також: Vekelchyk S. Op. Cit. 

– P. 535  
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Василь Швець „Бабин Яр”. Вірш. Рук., 3 березня 1944 р. 

Копія.11 

 

 

 
 

                                                           
11 ЦДАМЛМ України, ф. 949, оп. 2, од. зб. 2, арк. 25, 25 зв. 



9 
 

 

 
 

 
 



10 
 

 

 
 
 

 

Ілля Еренбург «Бабий Яр» 

(Січень 1945 р. — журнал ''Новый мир'') 

 

К чему слова и что перо, 

Когда на сердце этот камень, 

Когда, как каторжник ядро, 

Я волоку чужую память? 

 

Я жил когда-то в городах, 

И были мне живые милы, 

Теперь на тусклых пустырях 

Я должен разрывать могилы. 

 

Теперь мне каждый яр знаком, 

И каждый яр теперь мне дом. 

Я этой женщины любимой 

Когда-то руки целовал, 

Хотя, когда я был с живыми, 

Я этой женщины не знал. 

 

 

Мое дитя! Мои румяна! 

Моя несметная родня! 

Я слышу, как из каждой ямы 

Вы окликаете меня. 

Мы поднатужимся и встанем, 

Костями застучим -- туда, 

Где дышат хлебом и духами 

Еще живые города. 

Задуйте свет. Спустите флаги. 

Мы к Вам пришли. Не мы -- 

овраги. 
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Перші художні твори стосовно Бабиного Яру 

з’явилися вже під час самої трагедії. Художник-

етнограф Юрій Павлович (1872–1947), перебуваючи в 

окупованій нацистами українській столиці, щодня 

робив замальовки олівцем з натури. Серед художників, 

які перебували в цей час у Києві, Павлович став єдиним, 

хто «помітив» сумний хід маси євреїв до місця страти. 

 

 

 

 

Юрій Павлович «Київські євреї йдуть в останню дорогу у Бабин Яр»12 

 

                                                           
12Юрій Павлович [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ju.org.ua/ru/media/492.html 

(відвідано 18. 11. 2018). 

 

      Юрій Павлович 

 

http://ju.org.ua/ru/media/492.html


12 
 

 

 

Юрій Павлович «Київські євреї йдуть в останню дорогу у Бабин Яр»13 

  

Український художник Василь Овчинников зробив перші в світі роботи, 

присвячені трагедії Бабиного Яру. 

17 травня 1949 р. на розширеному VI пленумі СРХУ було піддано жорсткій 

критиці творчість багатьох художників. «Рецидиви буржуазних 

націоналістичних тенденцій і національної обмеженості» було виявлено у творах 

М. Дерегуса, І. Шульги. в пейзажах М. Глущенка, В. Мироненка, Г. 

Світлицького, С. Шишка — реакційну романтизацію, оспівування 

патріархальщини. Антипатріотичним було кваліфіковано триптих В. 

Овчинникова «Бабин Яр (Дорога приречених)».14 

 

                                                           
13 Сергій Сіренко Етнограф і художник Юрій Павлович [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://ethnography.org.ua/content/etnograf-i-hudozhnyk-yuriy-pavlovych  (відвідано 18. 

11. 2018). 

14 О.М. Криволапов Про мистецтво та художню критику України ХХ століття: Вибрані статі 

різних років. Книга перша: Формування та розвиток національної мистецької школи і 

мистецтвознавчої науки в Україні ХХ століття / Інститут проблем сучасного мистецтва 

Академії мистецтв України. — Київ: Видавничий дім А+С, 2006. — С. 175. –  268 с.  

 

http://ethnography.org.ua/content/etnograf-i-hudozhnyk-yuriy-pavlovych
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Овчинников В. Малюнок із серії «Бабин Яр».15 

 

 

 

 

 
Овчинников В. Малюнок із серії «Бабин Яр». 

 

 

                                                           
15 ЦДАМЛМ України, ф. 727, оп. 1, од. зб. 44, арк. 1, 2, 4, 8. 
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Овчинников В. Малюнки із серії «Бабин Яр». 

 

 

 

Овчинников В. Малюнки із серії «Бабин Яр». 
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Федоровський Д. „Баб’ячий Яр (в майстерні художника В. Овчиннікова)”. 

Вирізка з газ. „Радянське мистецтво”, 30 липня 1947 р.16  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Копія ЦДАМЛМ України, ф. 727, оп. 1, од. зб. 99, арк. 1 
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Виступ Голови Комітету у справах мистецтв УРСР М.П. Пащина на IV 

пленумі СХУ (1949) із критикою робіт З.Ш. Толкачова "Оккупанты", 

"Майданек", "Христос в Майданеке", "Цветы Освенцима" та графічного 

циклу В. Овчинникова "Бабин Яр".17  

 

                                                           
17 ЦДАМЛМ України. Маш. Ф. 581, оп. 1, од. зб. 126, арк. 18, 19 
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Овчинникова О. „Василий Овчинников сделал первые в мире работы, 

посвященные трагедии Бабьего Яра …”. Про творчість Овчинникова В.Ф. 

Маш., ксерокопія, 1997 р.18 
 

 

 
 

                                                           
18 Копія. ЦДАМЛМ України, ф. 727, оп. 1, од. зб. 105, арк. 1, 5, 6 

 
 



19 
 

 

 



20 
 

 

 
 

 



21 
 

 

Пріоритет у музичному прочитанні теми безпрецедентного вбивства євреїв 

у Бабиному Ярі належить харківському композитору єврейського походження 

Дмитру Клебанову. В 1945 році, повернувшись із евакуації до визволеного від 

ворога рідного Харкова, композитор дізнався про масове знищення євреїв у 

Києві. Вражений та шокований, до глибини душі збентежений почутим, він 

вирішив увічнити в музиці мучеництво безневинних жертв і створив Першу 

симфонію з програмним підзаголовком «Пам’яті мучеників Бабиного Яру». Д. 

Клебанов виступив піонером поміж митців Радянського Союзу загалом і України 

зокрема, хто взяв на себе сміливість суто симфонічними засобами (без залучення 

будь-яких текстів із конкретним сюжетними й тематичними орієнтирами у них) 

заявити на повен голос про трагедію Бабиного Яру, розкрити людству очі на цей 

нацистський злочин. 

 

Перша симфонія стала першим в історії 

музики меморіалом, присвяченим трагедії 

Бабиного Яру. 

Вона була побудована на 

Староєврейських релігійних піснях, "Плаче 

Ізраїль", ритуальних обрядах давньої 

Палестини. Музика Першої симфонії дає чітке 

уявлення про те, що відбувалося в Бабиному 

Яру. В симфонії багато єврейських мелодій, 

синагогальних вокалізмів, а її апофеозом став 

скорботно-траурний вокаліз, що нагадує єврейську поминальну молитву Кадиш.   

Уже після перших репетицій було зрозуміло, що влада не пропустять цю 

симфонію до виконання. Крамола полягала в тому, що вона йшла врозріз з 

установкою партії про те, що в Бабиному Яру загинули не євреї, а мирні 

радянські громадяни. Про геноцид євреїв на радянській території вже не можна 

було згадувати. 

Дмитро Клебанов 

Фото Ю. Щербініна 
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У березні 1949 року, на зборах виїзного засідання Спілки композиторів 

України у Харкові симфонія була піддана жорсткій критиці: її назвали 

«антипатріотичною». Дмитру Клебанову ставили в провину, що вона «наповнена 

біблійними мотивами і пройнята трагічною приреченістю». Клебанова 

звинуватили в тому, що симфонія "пройнята духом буржуазного націоналізму і 

космополітизму" (див. додаток 2).19  

Дмитро Клебанов був звинувачений в націоналізмі, і на його професійній 

кар'єрі надовго був поставлений хрест. Відразу ж, після заборони на виконання 

симфонії, відсторонили від посади голови Харківської організації Спілки 

композиторів і багато років не надавали йому звання професора. 

Лише через 45 років після написання симфонії, в 1990 році, завдяки 

зусиллям диригента Ігоря Блажкова, в Києві відбулася її прем'єра. Але це було 

вже посмертне виконання симфонії "Бабин Яр", - Дмитра Клебанова не було в 

живих.20 

У 1959 р. Некрасов пише повість «Кіра Георгіївна» і виступає в 

"Литературной газете" з низкою статей про необхідність увічнити пам'ять 

радянських людей, і в першу чергу євреїв, розстріляних фашистами в 1941 р. в 

Бабиному Яру, тоді передмісті Києва. Некрасова стали звинувачувати в 

організації "масових сіоністських збіговиськ", коли він, з жменькою інших 

знаменитостей, приходить на місце розстрілу десятків, а то й сотень, тисяч людей 

і публічно відстоює свої погляди.  

Обурений нехтуванням київської влади до пам'яті розстріляних в 

Бабиному Яру в роки війни, і відсутністю пам'ятника на цьому місці, через 

вісімнадцять років після трагедії, Віктор Некрасов виступив з різкою критикою 

                                                           
19 Стенограма виїзного засідання Спілки композиторів України у Харкові (1949), яка містить 

критику симфонії Д.Л. Клебанова "Памяти мучеников Бабьего Яра". Маш. Ф. 661, оп. 1, од. 

зб. 81 а, арк. 114, 115, 154, 155 
20Клебанов Дмитро Львович [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://compi.com.ua/kompozitori-ukrayini-gajdenko-anatolij-pavlovich.html 

 (відвідано 18. 11. 2018). 
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київської влади, написавши статтю «Чому це не зроблено?», Опубліковану 10 

жовтня 1959 року в «Літературній газеті». 

Редактор «Нового світу» Анна Берзер в своїх спогадах відзначала, що 

«Бабин Яр став частиною власного життя Некрасова – особистої, громадської, 

громадянської та письменницької».21 

 

 
 

 

 

                                                           
21 Спогади А. С. Берзер «О Викторе Некрасове» були опубліковані в журналі «Дружба 

народов», 1989, № 5, стр. 142—152. 
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Але справжнім вибухом у СРСР, а потім і на весь світ став реквієм-вірш 

Євгенія Євтушенка „Бабин Яр”, який він написав у Києві (додаток 3). У вересні 

1961 року поет прибув до України на поетичний вечір. Тоді ж Євтушенко з 

очевидцем трагедії окупованого Києва Віктором Некрасовим відвідав місця 

масових убивств людей у Бабиному Яру. Байдуже і цинічне ставлення місцевої 

влади до місця мученицької смерті сотні тисяч невинних людей потрясло поета. 

Емоційне потрясіння Євтушенка за кілька годин вилилося у вірш «Бабин 

Яр». Того ж вечора Євтушенко прочитав вірша своїм друзям – Івану Драчу, Івану 

Дзюбі та Віталію Коротичу, які щиро підтримали свого однодумця. Якимось 

чином про вірша стало відомо як в літературному середовищі Києва, так і 

місцевій владі. Літературний вечір, що мав відбутися в Жовтневому палаці, влада 

вирішила заборонити. Поет згадував: «Мені довелося піти в ЦК партії України і 

просто пригрозити їм, що якщо вони скасують мій концерт, я буду розцінювати 

це як неповагу до російської поезії, російської літератури, російської мови. Я їм, 

звичайно, не говорив, що я збираюся ще щось придумати. Але вони прекрасно 

це знали і вирішили не зв'язуватися зі мною, і дали мені можливість прочитати 

цей вірш».22 

Виготовлення афіші літературного вечора показово не розклеювали у 

відведених для цього місцях. Якусь частину афіш взялася допомагати розклеїти 

вчителька літератури однієї з київських шкіл разом із своїми учнями, але чиїсь 

„невидимі” руки наклеювали на них інші афіши. Все таки вечір в Жовтневому 

палаці відбувся при переповненому залі. Євтушенко згадував: „Тоді я ще не знав, 

що під сценою Жовтневого палацу, який знаходиться на горбі, заховані таємні 

підвали КДБ, де було замордовано багато людей. 

 Яка іронія історії, що вірш про безвинну кров я декламував, перебуваючи 

на сцені, що сама коливалася, як пліт, на крові, пролитої нашими вітчизняними 

фашистами”. 

Друге прочитання вірша відбулося 16 вересня, відразу після повернення 

поета в Москву, на поетичному вечорі в Політехнічному музеї. 

                                                           
22 Евгений Евтушенко о «Бабьем Яре» // «Еврейський обозреватель. – 2011. – № 05/225  
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19 вересня 1961 р. текст вірша „Бабин Яр” видрукувала „Литературная 

газета”. Редактора газети В. А. Косолапова відразу було усунуто з посади (див. 

додаток 2).23  

Цей твір переписували від руки і таким чином він став загальновідомим. 

Пізніше його було надруковано в різних засобах масової інформації за кордоном, 

що підтверджує про міжнародний резонанс від написаного вірша. 

„Бабин Яр” Є. Євтушенка сколихнув радянське суспільство. Одні гаряче 

вітали і підтримували поета, інші – таврували і звинувачували у всіх можливих і 

неможливих гріхах й замаскованих протиправних намірах. 

Д. Шостакович написав на ці вірші тринадцяту симфонію. 18 і 20 грудня 

1962 року в Москва відбулася її прем'єра, яку не транслювали,  не записували, не 

знімали для кіно, не передавали по телебаченню. Але після фіналу шалена овація 

публіки тривала нескінченно. Потім було три концерти в Мінську. У Києві ж 

перше прослуховування цієї симфонії було дозволено місцевою владою через 

майже 20 років. 

 

Дмитро Шостакович і Євген Євтушенко на прем'єрі Тринадцятої 

симфонії у Великому залі Московської консерваторії. 18 грудня 1962 р.24 

                                                           
23 Аркадий Белкин Вокруг стихотворения «Бабий Яр» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://www.proza.ru/2010/10/11/1615 (відвідано 18. 11. 2018). 

24 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://biography.wikireading.ru/204435 (відвідано 

18. 11. 2018). 

https://www.proza.ru/2010/10/11/1615
https://biography.wikireading.ru/204435
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У 1966 році Анатолій Кузнєцов опублікував свої спогади про життя в 

окупованому Києві. Крім автобіографічних даних письменник включив в роман 

«Бабин Яр» свідоцтва людей, що вціліли під час розстрілів у Бабиному Яру. 

Вперше його роман був опублікований в журналі "Юність" в 1966 році, і навіть 

тоді, незважаючи на численні і грубі цензурні скорочення, справив ефект бомби, 

що розірвалася – так до Кузнєцова про Голокост не наважувався писати ніхто. У 

1969 році Анатолій Кузнєцов таємно вивіз повну версію роману в Англію, де 

попросив політичного притулку. Через рік "Бабин Яр" був опублікований на 

Заході в авторській редакції.  

 

Проект пам’ятника в Бабиному Яру 1945 рік 

 

Перший пам’ятник жертвам фашизму Урядом УРСР планувалося 

встановити зразу ж після війни. 13 березня 1945 року була прийнята Постанова 

Ради народних комісарів УРСР і Центрального комітету КП(б)У «Про 

спорудження монументального пам’ятника на території Бабиного Яру» (додаток 

3).25 

Ішлося про тригранну гранітну піраміду із барельєфом у центрі та 

композицією, що нагадує рельєф Бабиного Яру. Авторами були скульптор 

Йосиф Круглов і головний архітектор Києва Олександр Власов (народився 19 

жовтня 1900 р. у селі Велика Коша, Росія. Радянський архітектор. Доктор 

архітектури. Професор. Академік Академії будівництва і архітектури України. 

1944-1950 — головний архітектор Києва. 1945-1947 розробляв забудову 

Хрещатика в Києві. 1947 р. депутат Верховної Ради Української РСР 2-го 

скликання). 

Але, як писав Президент Єврейської ради України, Голова фонду «Пам’ять 

Бабиного Яру» І.М. Левітас: «В 1949 році розгорталася боротьба з «безрідними 

                                                           

 
25 Постанова Ради Народних Комісарів УРСР і Центрального Комітету КП/б/У № 378 “Про 

спорудження монументального пам'ятника на території Бабиного Яру”. 13 березня 1945 р. 

ЦДАВО України, ф. 2, оп. 7, спр. 2103, арк. 22-23 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1900
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%92%D0%A0_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0_2-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%92%D0%A0_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0_2-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F


27 
 

 

космополітами», а фактично з євреями, і питання спорудження пам’ятника було 

заморожено більш ніж на чверть століття»26. 

 

 

 

Фотографії ескізів одного з проектів монументального пам'ятника архітектора 

О. В. Власова та скульптора Г. Т. Круглова про увічнення пам'яті 140-а тисячам 

громадян м. Києва замучених німецькими окупантами для спорудження в 

Бабиному Яру. 1945 р.27  

 

                                                           
26 Левитас И. Бабий Яр: Книга памяти. К., - 2005. С. – 490. 
27 ЦДАВО України, ф. 2, оп. 9, спр. 6430, арк. 147-150 
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Фотографії ескізів одного з проектів монументального пам'ятника архітектора О. 

В. Власова та скульптора Г. Т. Круглова про увічнення пам'яті 140-а тисячам 

громадян м. Києва замучених німецькими окупантами для спорудження в 

Бабиному Яру. 1945 р.28  

 
Архітектурні конкурси 1965 р. 

 

Ситуація зі ставленням до Голокосту почала змінюватися лише в першій 

половині 1960-х років. У 1965 р. до святкування 20-річчя Перемоги було 

проведено збір інформації про загиблих під час війни, у 1966 р. відбулися перші 

вшанування жертв у Бабиному Яру – у зв’язку з 25-ю річницею від початку 

розстрілів у 1941 р. Влаштування роковин не було передбачене радянською 

владою. Активісти, мешканці міста та родичі жертв самі прийшли до Бабиного 

Яру. Влада відреагувала проведенням альтернативних мітингів, санкціонованих 

згори, проте саме цей момент стає переломним у започаткуванні практик 

вшанування жертв Бабиного Яру. 

                                                           
28 ЦДАВО України, ф. 2, оп. 9, спр. 6430, арк. 147-150 
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5 липня 1965 Рада Міністрів УРСР прийняла постанову № 658 «Про 

проведення закритого конкурсу на створення проектів пам'ятника-монумента 

на честь радянських громадян і військовополонених солдатів і офіцерів 

Радянської Армії, які загинули від рук німецько-фашистських окупантів під час 

окупації м Києва».  

Згідно з даною постановою в 1965-66 рр. було проведено два тури 

конкурсу. На перший було представлено 20 проектів і на другий – 12. Серед них 

були цікаві ідеї та імена архітекторів І. Каракіса, Б. Лекаря, А. Мілецького, 

скульпторів В. Бородая, В. Швецова, В. Селібера, художників А. Рибачук і В. 

Мельниченко. Ідею майбутнього пам'ятника відстоювали Василь Стус, Сергій 

Параджанов, письменник Віктор Некрасов. Вони наполягали на тому, щоб 

зберегти Бабин Яр таким, яким він є – місцем трагедії. Але жоден не був 

реалізований. 

Другий конкурс, оголошений після анулювання першого, пройшов під 

назвою "Дорога, смерть і відродження життя". 

Архітектор Авраам Мілецький пише з цього приводу: «Влада оголосила 

закритий конкурс проектів пам'ятника одночасно для двох місць – у Бабиному 

Яру і на місці табору військовополонених у Дарниці. У конкурсній програмі було 

написано: «Монументи повинні художнім образом відобразити героїзм і 

непохитну волю нашого народу в боротьбі за перемогу великих ідей комунізму ... 

мужність і безстрашність радянських громадян перед лицем смерті...». 

Кращим проектом Союз архітекторів визнав пам'ятник, що зображав фігуру з 

прапором. Цей проект був поданий на затвердження першому секретарю 

Компартії України Петру Шелесту. Чи не вловивши підлабузництва Спілки 

архітекторів, він тільки сказав: "Я думаю, що це не для Бабиного Яру"».29 

Пам'ятника на місці загибелі десятків тисяч киян до 25-ї річниці трагедії 

так і не поставили. 

Згадує дочка одного з переможців конкурсу І. Каракіса, архітектор Ірма 

Каракіс, присутня тоді на публічному обговоренні конкурсних проектів: «Ці 

                                                           
29  Авраам Милецкий. Наплывы памяти. Иерусалим. Филобиблон, 1998. 
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спогади спливають у моїй пам'яті яскравими спалахами мізансцен і персонажів, 

які вимовляють пристрасні слова. Вони залишаться в моїй свідомості до кінця 

моїх днів. 

Антисемітські, з папірця, промови клеймителів перемежовувалися, як у 

калейдоскопі, з виступами затаврованих – відомих архітекторів і письменників, 

в основному, євреїв. Запам'яталося яскравий, емоційний виступ письменника 

Віктора Некрасова. 

Але особливо вразило мене виступ кінорежисера Параджанова, який, 

знявши з руки годинник, оголосив хвилину мовчання, яка, як здалося, затягнулася 

секунд на сто ... У гробової тиші залу почалися масові ридання родичів загиблих. 

Ще запам'ятався виступ співробітника інституту Променергопроект 

Белоцерковіча: «Антисемітизм був! Антисемітизм є! Антисемітизм буде!». 

Обговорення робіт було бурхливим. Одні напирали на те, що в Бабиному 

Яру загинули військовополонені, тому їх треба зобразити. Інші взагалі вважали, 

що сім круч в проектах Аби Мелецкого та Йосипа Каракіса – це іудейська 

менора, яка стала гербом Ізраїлю. Більшість офіційних осіб схилялися до того, 

що єврейську тему, а разом з нею і загибель цивільного населення, з меморіалу 

треба прибрати. 

Книгу відгуків, в якій поруч із записами в підтримку проектів з'явилися 

антисемітські висловлювання, вилучили, а конкурс анулювали».30 

 

 

 

 

                                                           
30 Евгений Оленин Забытый конкурс 65-го года [Електронний ресурс].  – Режим доступу: 

http://archive.is/Dja2 (відвідано12.03.2016). 
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Проект меморіалу в пам'ять трагедії у Бабиному Яру31 

 (Й. Каракіс у співавторстві з художником З. Ш. Толкачевим, скульпторами  Я. С. Ражбой і 

Є. Жовнировським ) 

Перший варіант пам'ятника виконаний у вигляді розколотого дерева з музеєм 

всередині. По гвинтових сходах відвідувач піднімається на другий ярус, де в 

розписах художника  

З. Ш. Толкачова відображено торжество життя (перший ярус присвячений 

трагедії). 
 

  

  

 

                                                           

31  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://karakys.narod.ru/Virtual/60/Kiev_Babinjar/Kiev_Babinjar.htm (відвідано 18. 11. 2018). 
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У другому варіанті проекту тему відображає скульптурна група зі статуєю 

скорботи, в яку незаживаючими ранами врізані зображення героїзму, страждання 

і загибель (скульптор Я. С. Ражба). 

 

 

 

Третій варіант – група кам’яних людських тіл у вигляді розколотого дерева з 

двоярусним меморіалом всередині, де чільна роль була представлена фрескам 

Зеновія Толкачова. 
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Проект А. Рибачук та В. Мельниченко  

« Коли руйнується світ. Бабин Яр» 

 

 

 

 

Представлений Адою Рибачук і Володимиром Мельниченком проект 

"Коли руйнується світ. Бабин Яр" був визнаний комісією експертів кращим, але 

так і не був ніколи втілений в життя. 

Проект «Коли руйнується світ. Бабин Яр», присвячений пам'яті жертв 

Бабиного Яру – Життя проти Смерті. Це історія не тільки їх творчості, а й 

громадянської мужності, вірності людським принципам. 
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Пам’ятник «Радянським громадянам і військовополоненим солдатам 

і офіцерам Радянської армії, які загинули від рук німецько-фашистських 

окупантів в районі Сирецького масиву м. Києва» 

 

У середині 1970-х років влада в Україні мусила повернутися до питання 

про спорудження монумента в Бабиному Яру. У листі в ЦК КПУ 18 вересня 1974 

року перший секретар Київського міського комітету партії Олександр Ботвін 

пояснював актуалізацію цього питання так: «У зв’язку з тим, що зараз особи 

єврейської національності, так звані відказники, виношують ідею створити 

громадський комітет зі збору коштів на спорудження пам’ятника в Бабиному 

Яру, в газеті «Вечірній Київ» напередодні 29 вересня буде опубліковано матеріал 

про проект пам’ятника та його будівництво». 

17 лютого 1975 року Київська міськрада рішенням №166 затвердила 

проект пам’ятника і передбачила його фінансування (скульптори М. Г. Лисенко, 

А. П. Вітрик і В. В. Сухенко, архітектори А. Ф. Ігнащенко, Н. К. Іванченко і В. 

Н. Іванченков).  

В інтерв’ю «Бабин Яр: Трагедія про трагедію» (газета «Дзеркало тижня» 

№ 39, 26 вересня 1997 р.) архітектор Анатолій Ігнащенко зокрема сказав: «Після 

війни – творча група головного архітектора Києва Олександра Власова 

розробила проект пам'ятника жертвам Бабиного Яру. Проект не був 

реалізований... Невідомо, з чиєї ініціативи ландшафт Бабиного Яру почали 

знищувати, намагаючись величезний яр зрівняти з землею. Дні і ночі працювали 

земснаряди. Як гриби росли «хрущоби», споруджувався парк відпочинку зі 

спортивними об'єктами, літнім кінотеатром, кафе і навіть танцмайданчиком… 

Згідно тоді пануючої у нас ідеології всі жертви Бабиного Яру не заслуговували 

народної пам'яті: українці – націоналісти, військовополонені – підлі боягузи і 

зрадники. З приводу євреїв існувала думка: що це за нація, якщо не чинячи опір 

фашистам, за першим покликом окупантів прийшла у Бабин Яр на розстріл... Про 

тисячі військовополонених замовчували –  хіба могли солдати, офіцери, генерали 

доблесної радянської армії тисячами здаватися в полон?!». 
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З самого початку Лисенко бачив проект пам'ятника як багатофігурну 

композицію. Перший проект передбачав похоронну процесію. У короткому 

поясненні до цього задуму автор писав: «Народ високо підняв своїми могутніми 

руками останки загиблих в нелюдських муках багатотисячних мужніх 

радянських громадян. Із великим сумом робітники і солдати, жінки з дітьми і 

моряки, дівчата й старі – всі без винятку з незабутнім горем, з прапорами, 

простуючи, віддають останню шану полеглим. Пориви свіжого вільного вітру 

розвівають траурні прапори. Вся група наповнена боротьбою і перемогою – 

світла над темрявою. У жалобному велич виражені почуття гідності людини». 

Однак це зайве ілюстративне рішення в наступному варіанті отримало не 

настільки однозначне трактування, покликане висловити торжество життя над 

смертю. Воно народилося значно раніше, в невеликому етюді під назвою «В 

неволі», який своїм S-образним, пружним рухом нагадував потужну пластику 

жіночої фігури.  

Оголена жіноча фігура зі зв'язаними за спиною колючим дротом руками, 

що годує грудьми лежачого на її колінах немовляти, стала символом незламної 

волі до життя. За задумом її творця образ молодої матері був покликаний 

порушувати в глядача ненависть до тих, хто принижує людину і, разом з тим, ця 

композиція сповнена глибокого почуття любові і віри, непримиренності і 

благородства. 

Але державний замовник однозначно хотів бачити в майбутньому 

пам'ятнику не образ жертв, а образ опору, образи борців, що встали на захист 

приречених на смерть людей. І тоді, як нового варіанту пам'ятника до жіночої 

фігури, яка підноситься на уступчастий п'єдестал, додається у його підніжжя 

плакатна група, яка вже стала розхожим символом багатьох радянських 

пам'ятників, присвячених революції і війни: робітник, солдат і моряк перед 

розстрілом, немов закриваючи своїми могутніми тілами мирних жителів, 

зметнув над головами три руки зі стиснутими кулаками. 
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Але виключно важливим для здійснення монумента було активна співтворчість 

скульптора Лисенко і архітектора А. Ф. Ігнащенко. Він дуже гостро відчував 

гідність емоційного ліплення скульптора і якось поділився в розмові наступною 

думкою: «Пластика Лисенко була настільки монументальною і виразною, що її 

необхідно було виводити в нескінченність ландшафту. І моє завдання як 

архітектора полягала в тому, щоб дати нескінченність цим геніальним 

пластичним фрагментами».32 

Саме Ігнащенко прийшла ідея підвісити всю монументальну конструкцію 

в повітрі. Скульптура нависає над простором, а не стоїть на п'єдесталі. І це багато 

в чому підсилює співпереживання і драматизм сприйняття художнього твору. 

 

 

Проект пам'ятника жертвам фашизму в Бабиному Яру. Перший варіант. 1968. 

Гіпс. В. 63 см. Власність сім'ї М. Г. Лисенко. М. Г. Лисенко, В. В. Сухенко, А. П. 

Вітрик. Архітектори М. К. Іванченко, В. М. Іванченков. 

                                                           
32 Людмила Лисенко Две монументальные истории [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://izin.com.ua/monumental-stories/22.10.2014 (відвідано 20. 03. 2018). 

http://izin.com.ua/monumental-stories/22.10.2014
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Проект пам'ятника жертвам фашизму в Бабиному Яру. 

Архітектор А. Ф. Ігнащенко. 1969-1972 рр. Глина. В.450 см.33 

 

2 липня 1976 року відкрили монумент із написом «Пам'ятник радянським 

громадянам і військовополоненим солдатам і офіцерам Радянської Армії, які 

загинули від рук німецько-фашистських окупантів у районі Сирецького масиву 

м. Києва». Поруч із пам’ятником встановили бронзову плиту з написом 

українською мовою «Тут у 1941—1943 роках німецько-фашистськими 

загарбниками було розстріляно понад сто тисяч громадян міста Києва і 

військовополонених». 

Головними виступаючими на відкритті цього партійного мітингу були 

члени Політбюро ЦК Компартії України М. М. Борисенко, О. П. Ботвін, О. П. 

Ляшко, В. О. Сологуб, В. Ю. Маланчук, перший секретар ЦК ЛКСМУ А. І. 

Корнієнко та інші.  

Монумент складається з 11 бронзових фігур. Газета "Культура і життя" 

описує їх так: "Комуніст-підпільник, який сміливо дивиться в обличчя ворогам, 

солдат із гнівно стиснутими кулаками, моряк, який затулив собою стару жінку, 

дівчина, що схилилася над коханим, мати з дитиною на колінах та інші".  

                                                           
33 Там же. 
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Жодної згадки про загиблих євреїв на пам'ятнику немає. Робітники 

засипають три з шести відрогів яру, в якому встановлено скульптуру – бо з 

висоти він нагадує зірку Давида. 

Газета української діаспори в США "Свобода" коментує: "Відкриття 

пам'ятника жертвам гітлеризму перетворили на пропагандистський мітинг. 

Бабин Яр став могилою для кількадесят тисяч жертв гітлерівського злочину 

народовбивства. Добру половину цих жертв становили особи єврейської 

національності. Про них у совєтських газетах згадується тільки мимоходом, 

поміж іншими національностями…» (додаток 16) . 

Таким чином, протягом усього післявоєнного періоду комуністичний 

режим фактично прагнув витіснити спогади про євреїв — жертв Бабиного Яру 

на маргінес суспільної свідомості та тієї колективної пам’яті, яку комуністи 

вважали за потрібне формувати, перебуваючи при владі. Відкриття 2 липня 1976 

р., у Бабиному Яру бронзового монументу з офіційною назвою «Пам'ятник 

радянським громадянам і військовополоненим солдатам і офіцерам Радянської 

Армії, які загинули від рук німецько-фашистських окупантів у районі 

Сирецького масиву м. Києва», з одного боку, завершило певний етап боротьби 

громадськості за встановлення на цьому місці пам’ятника жертвам розстрілів. З 

іншого, – пам’ятник став приводом для глибокого розчарування єврейської 

громади та опозиційно налаштованої до влади української інтелігенції, оскільки, 

представлені в ньому художніми образами ідеї зовсім не відповідали духу 

трагедії Бабиного Яру, не кажучи вже про нівеляцію єврейських жертв. Хоча 

офіційними авторами пам’ятника була група скульпторів та архітекторів, 

монумент споруджувався під невсипущим наглядом партійних чиновників: його 

було виконано у «належному політико-ідеологічному дусі» і він уособлював 

радянську офіційну версію трагедії Бабиного Яру, тобто вшановував пам’ять 

розстріляних тут «радянських громадян та військовополонених» та символізував 

«спротив і боротьбу з фашизмом». Упродовж наступних десятиліть радянська 

влада сам факт спорудження монумента використовувала з пропагандистською 

метою, зокрема серед іноземних туристів. 
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Відкриття 2 липня 1976 року монументу  «Радянським громадянам і 

військовополоненим солдатам і офіцерам Радянської армії, які загинули від 

рук німецько-фашистських окупантів в районі Сирецького масиву м. Києва. 

Автор: Укрінформ. 
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Запрошення на відкриття пам’ятника34 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Фото з архіву Олега Оранжевого [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://forbes.net.ua/ua/lifestyle/ (відвідано 20. 03. 2018). 

 
 

http://forbes.net.ua/ua/lifestyle/
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Доповідна записка голови КДБ при РМ УРСР Федорчука В.В. на адресу 

першого секретаря ЦК КПУ Щербицького В.В. щодо вжиття заходів 

безпеки під час відкриття пам’ятника жертвам фашизму в "Бабиному 

Яру".35 
  
 

 

                                                           
35 ГДА СБУ – Ф. 16. – Спр. 1053 
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Несанкціоновані мітинги в Бабиному Яру 

За радянських часів тему трагедії в Бабиному Яру намагались якщо не 

стерти з людської пам’яті, то принаймні замовчати. Особливо ж уникали будь-

яких згадок про трагедію єврейського народу — на саме слово «євреї» існувало 

неписане табу. Тим, хто приходив на місце розстрілів ушанувати пам’ять жертв, 

загрожували виклики в КДБ, неприємності на роботі, а то й арешти. Попри це 

знаходились такі, що не зважали на цю небезпеку (додатки 5-15; 18). 

24 вересня 1966 року, в 25-ту річницю розстрілів в Бабиному Яру, –згадує 

ініціатор зібрання Еммануїл Діамант, – на стіні огорожі зруйнованого 

єврейського кладовища, розташованого над Бабиним Яром, ми повісили 

полотнище. Ви запитаєте: «Чому 24 вересня?» Та тому, що хоч ми і були 

безпросвітно національно безграмотні, ми знали, що єврейські дати слід 

відзначати за єврейським календарем (так вони  відзначаються у всьому світі 

тепер, і перш за все, в Ізраїлі). Акцію в Бабиному Яру нацисти почали проводити 

напередодні Судного дня (єврейського Йом-Кіпур). У 1941 – це було 29 вересня, 

у 1966 році – 24-е.  

Ми оголосили всім, до кого могли тоді звернутися, що в призначений час 

ми будемо біля входу на старий єврейський цвинтар, і просили всіх приєднатися 

до нас. І люди прийшли. О п'ятій годині вечора, як було домовлено, зібралися 

біля входу на кладовище чоловік п'ятдесят-шістдесят (ніхто їх тоді не 

підраховував). Але самі ми, звичайно, такого «аншлагу» не очікували! Плакат 

наш був сюрпризом для всіх. Російською та єврейською мовами там було 

написано (великими літерами): «Бабин Яр», нижче, конкретніше: «вересень 

1941-1966», а зверху, по центру, вже зовсім дрібно: «Ізкор (на івриті – пам'ятай) 

6 мільйонів». Люди його бачили вперше. Він коректно визначав і робив 

зрозумілим смисл: місце було біля самої дороги, і пасажири автобусів і 

тролейбусів, які проходили повз, легко читали написане – і всім відразу було 

ясно навіщо і з якого приводу зібралися, на цьому зазвичай безлюдному місці, 

люди… Скромний успіх мітингу 24.09.66 спонукав нас спробувати повторити цю 

нашу спробу, на цей раз за участю В. П. Некрасова. «Приходьте на мітинг 29. 09. 
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66 р. – Буде Некрасов!» Це звучало набагато більш переконливо і 

багатообіцяюче. До того ж, полотнище на стіні кладовища, яке ніхто не знімав, 

надавало легітимність поширюваним чутками… Фотографії мітингу 24 вересня 

було зроблено оператором Укркінохроніки Едуардом Тімліном. Йому вдалося 

приховати 80 метрів плівки, все інше було відібрано КДБ і пропало 

назавжди…»36. 

Із спогадів Рафаїл Нахмановича, який працював тоді режисером на студії 

хронікально-документальних фільмів: «К нам пришла подруга моей жены и 

рассказала, что молодые еврейские ребята собираются отметить годовщину 

расстрела в Бабьем Яру. Я на второй день попросил ее связать меня с 

инициатором этого дела. Их, ребят, было несколько, но главным закоперщиком 

был один парень... Фамилия его Диамант. Эммануил Диамант. Почему я хочу о 

нем сказать – потому что я считаю, что, извините меня за громкие слова, это 

неизвестный герой Бабьего Яра. Никто о нем не знает. Потому что – такое время 

было. Квалифицировалось это на Банковой и на Владимирской как сионистское 

сборище по поводу событий в Бабьем Яру, что-то такое, вот такая мура 

собачья».37 

Зранку 29 вересня до Бабиного Яру поодинці і групами почали сходитися 

люди, зібралося близько тисячі осіб – переважно євреї. Але також і українці, 

росіяни та ін., котрі відчували моральну потребу продемонструвати євреям свої 

співчуття та солідарність у боротьбі проти антисемітизму. Серед них були 

літератори В. Некрасов, І. Дзюба, Б. Антоненко-Давидович, філософ Є. 

Сверстюк. Спеціально на мітинг з Москви приїхали письменник В. Войнович, 

редактор видавництва «Советский писатель» В. Фогельсон, літературний критик 

Ф. Свєтов. Фільмували подію документалісти Р. Нахманович і Е. Тімлін. 

                                                           

36 Эммануил (Амик) Диамант Бабий Яр, или Память о том, как в народ превращалось 

строптивое племя // Интернет-газета «Мы здесь». - 2011. - № 323. - 15-21 cент. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:http://www.kby.kiev.ua/komitet/ua/history/art00065.html (відвідано 04. 

06. 2018). 
37 Бабин Яр-1966: Як це було [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

ukrkino.com.ua/about/spilkanews/?id=6179 (відвідано 30. 07. 2018). 

http://newswe.com/index.php?go=Pages&in=view&id=4056


45 
 

 

"Усі навколишні горби і пагорки обліпили численні і спершу розрізнені 

групки людей, – описує Іван Дзюба. – Але ця некерована стихія була немовби 

одна жива істота. На їхніх обличчях застигло страждання, а очі були нетутешні. 

Вони дивилися в глибінь часу і бачили моторошну картину того, що не стало і 

ніколи не стане для них минулим. Тінь давнього жаху і якоїсь людської 

загубленості витала над Бабиним Яром. Тисячі безмовних у закам'янілій 

збуреності людей були немовби втіленим німим зойком цілого народу. Люди 

мовчали. Але це було вимогливо-запитливе мовчання. І коли полинула чутка, що 

"приїхали письменники", до нас кинулися, нас розтягли в різні боки. Кожного 

обступили тісним натовпом і вимагали: "Скажіть хоч щось!" Довелося 

імпровізувати – хоч говорилося про знане й наболіле".38 

Імпровізований пристрасний Дзюбин виступ хтось записав на магнітофон, 

і за кілька днів текст з'явився у самвидаві. Згодом цей текст долучили до його 

кримінальної справи. Про друк подібних текстів тоді не могло бути й мови –  

надрукований він уже в наш час (додаток 3).39   

 

Іван Дзюба; офіційна світлина КДБ перед арештом Дзюби у 1973 році.  
Автор: uk. Wikipedia 

 

                                                           
38 Денис Мандзюк Нас обступили тісним натовпом і вимагали: "Скажіть хоч щось!" Довелося 

імпровізувати" [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/history-journal 

(відвідано 08. 06. 2018). 

39 Людмила Тарнашинська, Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України. «День», 

№222-223, 3 грудня 2010 року. 

https://gazeta.ua/articles/history-journal
http://www.day.kiev.ua/319153


46 
 

 

Рафаїл Нахманович, який працював тоді режисером на студії хронікально-

документальних фільмів, зміг відзняти цей мітинг на камеру. Плівка, щоправда, 

згодом безслідно зникла. Ось як він розповідає про події сорокарічної давнини: 

«Ми знімали якусь картину і тому мали апаратуру, камеру й машину. Я вирішив: 

поїдемо туди й познімаємо. Оператором був Тімлін. Він побіг у натовп і став 

знімати. У цей час до мене підбіг тімлінський асистент і каже: „Там питають, 

хто головний“. Я пішов до тих, які питали. Це були два дуже статечні молоді 

чоловіки у штатському вбранні. Вони спитали: «Що ви знімаєте?“ Я сказав: 

„Знімаємо людей на Бабиному Яру! Припинити зйомку?“ — „Ні, знімайте“. А 

за тиждень відбулося засідання Держкіно, на якому вкотили по суворій догані з 

попередженням нам із Тімліним та директорові студії — „за створення на 

студії атмосфери безвідповідальності“ й таке інше».40 

Через три тижні в Бабиному Яру з'являється гранітний камінь. На ньому 

вибито: "Тут буде споруджено пам'ятник радянським людям – жертвам злодіянь 

фашизму під час тимчасової окупації міста". Надалі несанкціоновані збори до 

пам'ятної дати проводять щороку. Аби відвернути від них увагу, влада влаштовує 

у ці дні власні мітинги з наперед підібраною "масовкою".  

 

Полотнище на стіні огорожі зруйнованого єврейського кладовища, 

розташованого над Бабиним Яром, 24 вересня 1966 р.41 

                                                           
40 Бабин Яр за радянських часів. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:https://www.radiosvoboda.org/a/951924.html (відвідано 08. 06. 2018). 

41 Тут і надалі – фото з архіву Еммануїла Діаманта. Фото Едуарда Тімліна [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://goldameir.institute/wp-content/uploads/2017/09/Babi-Yar-2017-

19.pdf) (відвідано 08. 06. 2018). 
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Оператор В. Лунін проводить зйомку на мітингу 24. 09. 1966 р. 

 

 

Учасники мітингу біля входу на старе Єврейське кладовище. 24 вересня 1966 р. 
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Юна Ліпкіна-Кучинська (ліворуч) і Ірина Сломінська. 24 вересня 1966 р. 

 

 

Емануїл (Амік) Діамант (другий ліворуч), Рафаїл Нахманович (крайній 

праворуч). 24 вересня 1966 р. 
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Віктор Некрасов. 24 вересня 1966 р. 

 

 

29 вересня 1966 року в низу за єврейським кладовищем о 17 годині почали 

сходитись учасники мітингу. 
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Віктор Некрасов та Іван Дзюба на мітингу 29. 09. 1966 р. 

 

 

Учасники мітингу у Бабиному Яру. 29 вересня 1966 р. 
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Діна Пронічева (одна із врятованих з Бабиного Яру) на мітингу 29. 09. 1966 р. 

 

Донедавна, навіть серед фахівців, єврейський національний рух 

сприймався лише через призму окремих конфліктів і непорозумінь. Проте, вже в 

1950-х роках він являв собою потужну силу, здатну відстояти свою честь і 

гідність, боротися за свої права і свободи.  

Не останню роль в розгортанні національного руху відіграло також 

утворення в 1948 р. держави Ізраїль, яка стала своєрідним символом відродження 

єврейської нації. Органи КДБ при Раді Міністрів УРСР зафіксували в своїх 

зведеннях ряд важливих моментів, що свідчили про зростання активності 

єврейського національного руху (додатки 5-16: 18 ). 

Особливо гостро стояла проблема еміграції євреїв в Україні, де єврейська 

діаспора була однією з найбільш чисельних. В другій половині 60-х рр. заяви на 

виїзд подали 5762 євреї, що проживали в Україні. 

Широкий громадський резонанс мали акції протесту євреїв-"відмовників", 

пов'язані з відмовою від радянського громадянства і здачею паспортів. Для 

багатьох з них вони закінчувались адміністративними покараннями, штрафами, 
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а то й кримінальними справами. До того ж, згадані акції протесту органічно 

поєднувались з широкою петиційною кампанією, поширенням численних 

документів єврейського національного руху. Глибоким внутрішнім змістом 

відзначалася поширена самвидавом стаття киянина Бориса Кочубієвського 

"Чому я сіоніст?", написана в 1968 р. В ній автор констатував: "...Антисемітизм 

не загинув разом з третім рейхом, йому не досить шести мільйонів знищених 

єврейських життів. Він ще чекає на свій час! Змінилася лише назва. 

Антисемітизм пристосувався до нових часів..."42 

Відновленню історичної правди щодо єврейського народу служили також 

заходи по увічненню пам'яті євреїв, які стали жертвами геноциду в роки Другої 

світової війни. Місцем нечуваної трагедії в роки фашистської окупації став 

Бабин Яр, який поглинув життя десятків тисяч євреїв. Однак, незважаючи на 

неспростовні факти, вище політичне керівництво та органи державної влади 

всіляко уникали згадки щодо поховання в Бабиному Яру громадян єврейської 

національності, приховуючи їх під загальним поняттям "радянські громадяни". 

Тому рішучу протидію владних структур викликали мітинги пам'яті, що 

проводились в Бабиному Яру з другої половини 60-х рр. з ініціативи активістів 

єврейського національного руху. 

Київський міськком Компартії України, намагаючись перевести мітинги в 

Бабиному Яру в контрольоване русло, взяв на себе безпосередню їх підготовку 

та організацію. Однак і за таких умов не обходилось без різного роду 

"небажаних" інцидентів.  

29 вересня 1968 р. після закриття офіційного мітингу залишилось близько 

100 євреїв, які вшанували пам'ять загиблих, виступили з критикою національної 

політики правлячого режиму. Наприклад, старший інженер СКБ заводу 

"Радіоприлад" Борис Кочубієвський в своєму виступі навів конкретні факти 

дискримінації євреїв в Радянському Союзі. "Коли б мені, – заявив він, – дали 

                                                           
42 Цит. за Клейнер І. Національні проблеми останньої імперії.- С. 234-235. 
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можливість вийти на трибуну, я розповів би всю 

правду про це, але мене не допустять до трибуни, 

бо вони (владні структури) бояться цього".43  

Оскільки в радянському кримінальному 

кодексі не було передбачено спеціального 

покарання за "сіоністську діяльність", сіоністів 

зазвичай звинувачували в "антирадянській 

агітації і пропаганді». 

Борис Кочубієвський, був арештований 

4.12.68 р., суд відбувся 13.05.69 р., термін 3 роки 

по статті 187-1 УК УССР: «Поширювання 

завідомо неправдивих вигадок, що порочать 

радянський державний і суспільний лад», покарання відбував в Установі ЯЭ 

308/26, Жовті Води, Українська РСР.44  

Фельдман Олександр Дмитрович, як активний учасник руху українських 

євреїв за право виїзду до Ізраїлю та участь у численних демонстраціях був 

неодноразово заарештований органами міліції та КДБ, його квартира двічі була 

обшукана «каґебістами». 18-го жовтня 1973 року Олександра Фельдмана 

заарештували на вулиці, звинувативши у «злісному хуліганстві». Обставини 

арешту і суду над Олександром Фельдманом докладно описано у самвидавному 

журналі „Хроніка поточних подій" ч. 30 за грудень 1973 року. Обвинувачення 

будувалося на незграбно підготовленій провокації. Нібито вибив торта з рук 

дівчини і побив двох перехожих, що намагалися заступитися за неї. Чомусь ті 

двоє перехожих виявилися дружинниками, а дівчина — відомою особою легкої 

поведінки. Вся ця «справа» була явно інспірована. Олександра Фельдмана 

судили у листопаді 1973 року в Дарницькому районі Києва, при чому суд 

влаштували у приміщенні клубу одного з заводів. Туди не пустили ні рідних, ні 

друзів Олександра Фельдмана. Не допустили до залу суду і письменника Віктора 

                                                           
43 Національні відносини в Україні у ХХ ст. - С. 361-362. 
44 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// kosharovsky.com (відвідано 08. 06. 2018). 

Борис Кочубієвський після 

суду. Київ 1969 р. 
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Некрасова. Все було вирішено заздалегідь ще до суду. Олександр Фельдман 

отримав три з половиною роки таборів посиленого режиму. Після звільнення О. 

Фельман виїхав в Ізраїль.  

 

Олександр Фельдман, Саша Цацкіс (на передньому плані) та інші 

несуть вінки до меморіального каменя в Бабиному Яру. 1973 р.45 

 

1971 року. в Бабиному Ярі було проведено кілька помітних публічних 

акцій. У День Героїзму та Катастрофи, який того року відзначався в Ізраїлі 22 

квітня, київські сіоністи спланували покладання вінків і квітів до пам’ятного 

знаку, про що негайно дізналися чекісти. Напередодні чотирьох із активістів 

викликали до обласного управління КДБ на «профілактичну розмову», а 

фактично для залякування. Проведений допит у всій своїй повноті 

продемонстрував не лише світоглядну прірву між совєтською владою і 

молодими активістами єврейського руху, а й також повну відсутність страху 

перед системою з боку останніх та їхню рішучу готовність активно боронити свої 

права. За спогадами одного з допитаних, активіста А. Фельдмана, з ним особисто 

                                                           
45 Архів Еммануеля Діаманта, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http: 

kby.kiev.ua/komitet/ru/history/art00065.html (відвідано 08. 06. 2018). 

http://kby.kiev.ua/komitet/ru/history/art00065.html
http://kby.kiev.ua/komitet/ru/history/art00065.html
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спочатку розмовляв «чоловік у цивільному», який представився майором 

Овчаренком, а після нього і заступник начальника або начальник обласного 

управління КДБ: «Потім мене запитали: Яку акцію ви намітили на завтра? 

– Ніякої акції ми не намічали. Якщо вас цікавить, що я особисто збираюся 

робити завтра, то я можу сказати: я хочу піти до Бабиного Яру і покласти вінок 

у пам'ять євреїв, загиблих там у 1941 р. 

– Чому ви відзначаєте пам'ять тільки євреїв? Адже там поховані радянські 

люди і інших національностей? 

– Але тільки євреї гинули за те, що належали до певного народу. Це був 

геноцид. Замовчувати це – значить відбілювати фашистських убивць. Окрім 

того, коли ми приходимо на кладовище, то підходимо до могил своїх близьких. 

Хіба це означає неповагу до інших могил? Ми сумуємо про всі жертви нацистів, 

але не приховуємо, що найбільше наша душа болить через загиблих євреїв. Хіба 

це не природно? 

– Ми не радимо вам іти завтра до Бабиного Яру. Покладання вінків з 

написами чужою мовою і взагалі ваша зухвала поведінка може викликати 

відповідну реакцію з боку неєврейського населення. Чи не боїтеся ви цього? 

– Ні, не боїмося. Я знаю, що без вашої прямої вказівки цього не станеться. 

А вам зараз невигідні ексцеси».46  

Попри брутальний тиск, запланований захід було проведено. Працівники 

КДБ, стоячи віддалік, уважно спостерігали за діями єврейських активістів. Утім, 

явно побоюючись міжнародного розголосу, до якого сіоністи раз у раз вдавалися, 

влада не наважилася негайно прибрати покладені активістами до пам’ятного 

знаку вінки, вони простояли до вечора наступного дня. 

Активісти-сіоністи продовжували робити свою справу, захищаючись і 

відбиваючись при цьому, як тільки можливо. Ось фрагмент листа-протесту в ЦК 

КПУ проти публікації в газеті «Правда України» статті, яка звинувачує 

колишнього професора Київського технологічного інституту легкої 

                                                           
46 Алексеева Л. История инакомыслия в СССР: Новейший период / Л. Алексеева. – М.: РИЦ 

«Зацепа», 2001.  
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промисловості В. Барбоя (Рішення виїхати на історичну батьківщину стало 

фатальним для доктора хімічних наук, професора Київського державного 

технологічного інституту легкої промисловості Володимира Барбоя. Його зняли 

з роботи, позбавили вченого ступеня, створили нестерпні умови життя) і групу 

осіб єврейської національності в сіоністських настроях і хуліганських діях 

(мається на увазі, в Бабиному Яру). 

Лист підписали 16 осіб: Юрій Сорока, Бася Сорока, Ліна Уманська, Натан 

Ременнік, Зіновій Мєламєд, Вілен Зевін, Гер Олександр, Зубрицький Із'яслав, 

Фельдман Олександр, Сімха Ременнік, Володимир Барбой, Раїса Ліокумовіч, 

Григорій Пипко, Володимир Етлін, Леонід Таборовський, Борис Барбой (додаток 

19). 

 

 

Вільнюський ансамбль «Мир зайнэн до» в Бабиному Яру. Листопад 1968 р.47 

 

Культура народу – це надбання поколінь, що не може існувати без досвіду 

минулого. Вона базується на колективному досвіді народу, людства, його 

знаннях, уміннях, традиціях. Людині властиво зберігати в пам'яті минуле і 

                                                           
47 Архів Еммануеля Діаманта, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http: 

kby.kiev.ua/komitet/ru/history/art00065.html (відвідано 08. 06. 2018). 
 

http://kby.kiev.ua/komitet/ru/history/art00065.html
http://kby.kiev.ua/komitet/ru/history/art00065.html
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передавати наступним поколінням. Тут відбувається глибокий і безпосередній 

духовний контакт людини з історією. 

Ситуація, що склалася в українській науці, та й в українському суспільстві 

в цілому, є наслідком того, що дотепер не сформовано полікультурного підходу 

до історичного минулого, немає розуміння відповідальності за пам’ять про 

минуле, хоч би яким важким воно не було. Не засуджено історично (та й 

юридично) не лише нацистські злочини, а й злочини сталінського режиму, а 

відтак фактично відсутня коректна модель історичної пам’яті про історію ХХ 

століття в цілому і про історію Другої світової війни зокрема.48 

Німецький історик Гвідо Кнопп написав, що Голокост був у німецькій 

історії, був у його власній історії, а ми відповідальні за свою історію. Але 

найважливіше, пише він, що ми не відповідальні за минуле, ми відповідальні за 

пам’ять про минуле. Сьогодні ця відповідальність потрібна й важлива для 

українського суспільства.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 Безансон А. Лихо століття: Про комунізм, нацизм та унікальність Голокосту / З фр. 

пер. Т. Марусик. – К.: Унів. вид-во ПульсарИ, 2007. – 136 с.; Вилєгала А. Зазн. праця. – 

С. 22–24. 
49 Кнопп Г. Холокост. – Х., 2006. – 228 с. 
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пропагандивний мітинг». 
Газета Свобода. ДЖЕРЗІ С И П і НЮ ИОРК, ЧЕТВЕР, 15-го Л И П Н Я 1976 Ч. 132 
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Додаток 17 

Рішення від 04.10.1971 р. № 1595 виконавчого комітету Київської міської 

ради депутатів трудящих "Про спорудження пам’ятника радянським 

громадянам і військовополоненим солдатам і офіцерам Радянської армії, які 

загинули від рук німецько-фашистських окупантів в районі Сирецького масиву 

м. Києва". ф. Р-1, оп. 8, спр. 1004, арк. 115¸116 
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Додаток 18 

 

Доповідна записка голови КДБ при РМ УРСР Федорчука В.В. на адресу 

першого секретаря ЦК КПУ Щербицького В.В. щодо вжиття заходів безпеки під 

час відкриття пам’ятника жертвам фашизму в "Бабиному Яру» ГДА СБУ – Ф. 16. 

– Спр. 1053 
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Додаток 19 

Фрагмент листа-протесту в ЦК КПУ проти публікації в газеті «Правда 

України» статті, яка звинувачує колишнього професора Київського 

технологічного інституту легкої промисловості В. Барбоя.  
 

 

 
 


