
Доброго дня, Геньо. 
Пише  тобі  Багас  Марія.  Я  проживаю  на  Україні,  в

мальовничому селищі Меджибіж.
Коли наша вчителька розповіла нам твою історію, на очах

з`являлись сльози.  Адже, лише справжні нелюди могли вбити
малу  дитину,  лише за  те,  що  вона  і  її  сім`я  євреї.  Як  можна
принижувати  людей,  одягаючи  їм  пов`язки,  щоб  усі  знали  –
перед ними єврей!

Таке  ж  горе  спіткало  і  нашу  Україну.  Лише  у  нашому
невеличкому селищі вбили понад 3000 євреїв.

Цю історію я почула від своєї прабабусі:
«Тоді,  в  сорок  другому,  йому  йшов  шістнадцятий.  Для

мешканців  окупованого  Меджибожа це  був  найнебезпечніший
вік:  саме таких  юнаків  і  дівчат хапали фашисти і  їхні  місцеві
поліцаї, зганяли до збірного пункту, пакували у товарні вагони з
колючим  дротом  на  віконцях,  везли  до  Німеччини.  Підлітків
виловлювали ночами по домівках, витаскували із льохів, знімали
з горищ.

Сергій  Кожуховський  знайшов  для  себе  і  найближчого
друга Володимира Грубальського сховище за межами селища.
Подався  до  урочища  «Попова»,  куди  не  наважувалися
навідуватися ні гітлерівці, ні поліцаї.

Польовий  шлях,  що  вів  до  урочища,  заріс  бур`яном,  по
ньому  вже  більше  року  ніхто  не  ходив,  не  їздив.  Місцевість,
порізана яругами, частково вкрита лісом, чагарником, а підходи
із  заходу та півдня перекривала низовина,  завжди наповнена
мулом,  водою.  На  місцях,  вільних  від  води  й  болота,  росли
високі,  до  пояса,  соковиті  трави.  Випас  для  худоби  чудовий.
Сюди й перегнали Сергій із товаришем, крадькома, щоб ніхто не
бачив(дощовим ранком), корів із своїх домівок.

Склалося так, що хлопці більше хвилювалися не за себе, а
за матерів і корівок. Мами з відрами і сапами – для маскування –
ходили  різними  шляхами  до  урочища,  щоб  подоїти  корів.  У
відрах  приносили  синам  харчі.  Але  не  кожного  дня  жінкам
вдавалося зробити черговий візит. Ходили у різний час, щоб не
так помітно було.  Найсприятливішим вважався дощовий час –
зустрічних  менше.  Якщо  мати  не  проходила,  Сергій  і  сам,
видоював корову.

Худоба  не  завдавала  хлопцям  особливих  прикрощів.
Корови паслись спокійно, трави було досхочу. І тварини нікуди



не  тікали,  тримались  долинки.  Від  чужих  очей  їх  надійно
прикривали горбок із чагарником, лісок.

На ніч худобу заганяли у напівзруйновану стару будівлю,
що збереглася ще від поміщика. У ній же юнаки сіном вимостили
для себе куток, де ночували. Кожний  мав  високо  на  липі
«спостережливий  пункт».  Не  раз  уявляли  себе  радянськими
розвідниками, залишеними в тилу ворога. Ось якби їм зброю і
біноклі. Та молоді очі і без оптики далеко бачили. 

Обидва зручно вмостились на високій липі.  За розмовою,
мріями  про  «швидке  повернення  наших»  не  відразу  помітили
наближення людей…

- Глянь-но, люди йдуть! – вигукнув Сергій.
Відхиливши гілку, що заважала оглядові того місця, звідки

з`явилась колона людей, підлітки побачили на віддалі 700-800
метрів  чималий  натовп  людей,  який  спускався  вниз,  до
«сховища»  хлопців.  Натовп  все  довшав,  перетворюючись  у
довжелезну колону. По її  боках з гвинтівками наперевіс йшли
конвоїри.

Голова  колони  наблизилась  до  яруги,  маса  людей
накопичувалась біля її горловини, зверху все йшли, йшли.

–  Шнель,  шнель! –  долетів  до спостерігачів  на липі  крик
німця.

Забігали ті, що з гвинтівками. Сергій вже виразно бачив: то
були мадяри і місцеві поліцаї. А в натовпі пригнаних, який все
збільшувався,  -  меджибізькі  жителі:  жінки  з  дітьми,  старики.
Молодих же чоловіків зовсім обмаль.

Десь  там,  за  пагорбом,  що  ховав  кінець  колони,  гуділи
двигуни. Аж ось змійка людей обірвалась: тягнулись по два, по
три  відсталих,  їх  підганяли  поліцаї.  На  горбок  виповзли  дві
величезні автомашини. То був кінець колони.

-  Ану,  жиди  й  жиденята,  сідай  один  біля  одного!  І  не
рухатися!  –  голосно  командував  поліцай,  що  виділявся  серед
інших гучною горлянкою і неприхованою злістю.

-  Вузли,  речі  покласти  на  землю!  –  наказав  якийсь
поліцейський чин.

Люди, коли йшли селищем, полем, вірили, що їх ведуть на
збірний пункт для відправки в тил, на роботи. Не всі в це вірили,
але більшість думала, що потрапить, можливо, на будівництво
якогось об`єкту,можливо в концтабір. Ніхто не хотів умирати. Та
біля яруги стало ясно: смерть..!



Всі  покидали свої  вузлики,  клунки.  Зчинився галас, плач.
Діти пригорнулися до матерів, бабусь і дідусів.

- Тихо! Тихо! – гаркнув поліцай. – Замовкнути, бо пальнемо
по головах!

- Юден, швайн! – зціпивши зуби, вигукнув німець і полоснув
з автомата поверх натовпу людей. Очевидно,  вцілив у голови
тих, які стояли, бо сісти не вистачало місця. Почувся зойк, плач
дітей.

З довгого черева одного з автомобілів зняли легкий столик,
два  стільці,  кілька  важких  ящиків.  Столик  поставили  трохи
збоку  перед  входом  в  яругу.  Німець  поклав  на  нього  верхом
вниз  каску.  Вона  загойдалася  на  плоскій  поверхні.  Інший
гітлерівець дістав із підсумка кілька ріжків до автомата, поклав
на столик. Сів на стілець, став набивати їх патронами.

Сьорбнувши  з  пляшки,  гітлерівець  махнув  рукою,  щось
загельготав. Поліцаї кинулись до людей, звеліли роздягатися. З
того,  хто  знімав  одяг  повільно,  його  зривали.  З  дітей  також.
Особливо  знущалися  над  молодими  жінками.  Гвинтівками
тикали  їх  у  груди,  живіт,  стегна.  Не  щадили  й  немовлят,
притиснутих до грудей матерів.

- Шнель, шнель! – горланив німець, сидячи за столиком. Він
вже  взяв  до  рук  автомата.  Першу  групу  приречених,  голих,
випхнули до яруги, поставили в шеренгу по двоє. Фашист встав
із стільця і, не цілячись, провів автоматом. Гримнули постріли і
люди попадали. Не всі. Дехто присів на коліна, сперся на руки. А
одна постать встояла на ногах.

Та німець більш не стріляв. Беріг патрони. Сів на стілець…
Конвоєри підбігли до столика і кинули в каску цінності, зняті з
підготовлених до розстрілу, - браслети, каблучки, інші золоті й
срібні речі.

Випхнули з гурту чергову шеренгу людей. Німець, вже не
встаючи зі стільця, знову дав чергу з автомата. Вбиті і ще живі
падали на раніше розстріляних – мертвих і ще живих. І так було
довго-довго.  Сотні,  тисячі  невинних  мирних  громадян
страчували тільки за те, що вони були євреями.

Наповнена  цінностями,  каска  спочатку  гойдалась  на
поверхні  столика,  потім,  вже  переповнена  каблучками,
золотими  зубними  протезами,  нахилилась  на  бік  і  золото  та
срібло клали просто на столик.



Поліцаї  віднімали  дітей  у  матерів  і  вбивали  немовлят,
б`ючи об колеса автомобіля кілька разів. Це жахливо! Як і все,
що відбувалось того дня 22 вересня 1942 року. То був Судний
день.

Розстріляних поліцаї присипали землею. Спочатку з місця
страти  рушили  автомобілі  зі  скарбом  загиблих.  Незабаром
подались до селища і карателі.

Хлопці ще довго сиділи на дереві, приходячи в себе. Ледве
злізли з нього. Позатікали руки, ноги.

Оговтавшись, хлопці  пішли до яруги.  З куща злетіли два
круки, сіли на дерево. «Кр-ра, кр-ра» - донеслось звідти. Було
моторошно, боязко. Навкруги валялись шматки хліба, пляшечки
з  сосками,  наповнені  молоком,  папери,  облігації  позик.  Люди
принесли з собою продукти, вони хотіли жити.

Юнаки з жахом підійшли до яруги. Земля там коливалась
хвилями. То тут, то там оживав земляний клубочок, скочувався
або  просипалася  вниз  земля.  «Хвилі»  ущільнювали  грунт,
зменшуючи доступ повітря до ще живих тіл. А з іншого, нижчого
боку яруги,   з-під земляного насипу журчав кров`яний струмок.

Підлітки  довго  стояли  над  страшною  могилою.  «Хвилі»
ставали все меншими. Аж ось земля перестала важко дихати.
Тепер вона стогнала мовчки…»

Дуже  співчуваю  усім  ,хто   загинув  у  період  голокосту,
бажаю  людям усього світу  ніколи  у своєму житті не відчувати
такого болю, образи і приниження, як ці ні в чому не винні люди.

Багас Марія
11.03.2015 р.


