
                 Велика вітчизняна війна…. 

 

        Ввійшла  вона в історію як подія, нечувана запеклістю, трагічністю і 

героїзмом нашого народу. 

        Пройшло 65 років, але до  подій того часу не зникає  інтерес.  

Розкриваються  невідомі досі факти, краще розуміються більш відомі,  коли 

розсекречуються архівні матеріали. Документи Державного архівного фонду 

СРСР несуть в собі  величезну інформацію про період Великої Вітчизняної 

війни 1941-1945 років. 

        Чорним  ураганом увірвалася війна в місто Генічеськ 16 вересня             

1941 року. 

        Діти…  Із  відчуттям  страху, сповнені жахом забились вони в підвали 

будинків, ями, кущі, бур’ян. Довгий час не виходили на вулицю. Тільки через 

чотири роки ці страшні події вони згадували як жахливий сон в своїх  творах 

«Як я пережив часи окупації». Ці сповіді  учнів шкіл  Генічеського району 

зберігає державний архів. Кожна сторінка в них відкликається великим болем 

в серці. Ось як описує перші дні  війни в місті учениця Єрьоменко  А. : 

«Увірвавшись в наше місто вони (німці) спочатку ламали і грабували все, на 

що натрапляли. Через 5 днів вони наказали всім залишити місто. Людям які 

не хотіли іти, погрожували розстрілом. Мама хотіла залишитись з дитиною в 

місті, але її попередили, якщо ще раз побачать, то розстріляють. І ми в чому 

стояли, в тому і пішли, не маючи  змоги взяти все необхідне з собою. Разом з 

людьми ми розмістились під відкритим небом. Боляче було дивитись, як  

мучились люди з маленькими дітьми серед степу». 

       До будинку де жила Дюкар Клава (5 клас Генічеської середньої школи  

№ 5) увірвались німці «… і побачили портрет Леніна. Один з них підійшов до 

стіни, - пише дівчинка, - схопив портрет і розтоптав його ногами. Так було 

боляче і прикро». 

        Виганяли німці людей із обжитих будинків і вони спали в сараях на 

підлозі. «По нас повзали миші і криси» - згадує Яцук Галя (5 кл.). 

       Гітлерівці в окупованому місті ввели режим кровавого терору і 

насильства. Кириченко В. із 7 класу Генічеської середньої школи № 5 пише: 

«Німецькі загарбники почали судити,  вішати невинних людей. В нашому 

місті повісили декілька людей, вони  висіли три дні…», а  Керинна Ліда із            

6 класу цієї ж школи згадує: «… на мого дядька начепили білу шестикутну 

зірку. Не  тільки на нього, а на всіх євреїв. Ця ганьба глибоко посіла тоді у 

мене в душі. Після цього і багатьох моїх однокласників розстріляли. Пізніше 

я дізналася, що розстріляли і мого дядька, директора школи №7               

Патаман Т.К. . Він був розстріляний, закатований нелюдами, яким все мало 

було крові». 

       В акті про звірства, злодіяннях, нанесених німецько – фашистськими 

загарбниками вказується, що за часи окупації « … розстріляно 411 людей, в 

тому числі 215 чоловіків, 145 жінок, 53 дитини, 286 євреїв (із них 100 дітей в 

віці від 2 до 10 років). Встановлено, що перед розстрілом всіх громадян 

забивали  мало не до смерті, катували, знущались, закапували живими в  
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землю…» . Страшні  рядки цього документу. І нехай не  бентежать  читача 

арифметичні неточності в ньому. Читаючи його, чуються стони і крики 

замучених, розстріляних, заживо похованих людей. 

       Свій задум поневолити, підкорити весь народ німці наполегливо 

здійснювали  протягом всього часу перебування на території Генічеського  

району. «Вони відібрали, - вказується в акті, - цвіт радянської молоді – 2052 

людини, із них 861 чоловіка і 1191 жінку і відправили в німецьке рабство, 

роблячи  їх підневільними рабами німецьких панів і баронів». 

      Про мобілізацію учениця Єрьоменко в своєму творі пише: «Тисячі 

хлопців і дівчат вони вивозили. Того, хто не хотів їхати хватали жандарми і 

кидали в тюрми. Три роки мені доводилось переховуватися від мобілізації. 

Перед тим, як прийти нашим, румуни  почали забирати молодих жінок і 

дівчат. Ховаючись від румунів, мені доводилося спати в сараї або в 

бур’янах». 

     У відкритих для дослідження фондах  архівів (раніше засекречених) 

збереглося листування людей, відправлених в німецьку неволю. Двічі на 

місяць їм видавалися листівки для написання  звістки на Батьківщину. Горе, 

сум за Батьківщиною, біль, страх, почуття невідомості в цих листах, на 

перший погляд  звіщаючих  про благополучне перебування. 

      «Мені один робітник дав куртку, туфлі,  сорочку, спідницю …» (Азіхінді 

Катя). 

      «Працювали перший місяць по 12 годин, зараз працюємо по 8…» 

(Бернадські Н.). 

      «У мене є сухарі» (Величко К.).  

      «… поки не голодуємо. Живемо в кімнаті по 22 чоловіки» (Істратова). 

      І маленька надія  тліє вогником в серці і більшість листів закінчуються 

так: «Бог дасть,  повернемося додому» або «Хоч би раз поглянути на вас». 

Але є і такі, що зневірилися в те, що доживуть до радісних днів перемоги: 

«… поки жива, а помру, туди мені і дорога, бо тут ми нікому не потрібні, а з 

близькими нас розлучили…». А скільки невідомого в цих листах  приховано 

за чорною фарбою цензору. 


