
Голокост у м. Рівне
7–8 листопада 1941 р. в урочищі Сосонки, що в кількох кілометрах від

Рівного,  розстріляно  17,5 тис.  євреїв,  котрі  проживали  в  цьому  місті.  За
кількістю жертв цей злочин став третім на теренах сучасної України після
розстрілів у Бабиному Яру (Київ) та Кам’янець-Подільському.

В ці листопадові дні перервалося існування єврейської громади Рівного.
Перші їх представники оселилися в цьому місті ще в XVI ст. За кілька століть
кількість  юдеїв  у  містечку  значно  зросла.  Наприкінці  1920-х рр.  вони
складали 82 % його мешканців.

Євреї  сповна  скористалися  правами,  які  були  надані  громадянам
Польщі  її  конституціями  1921  та  1935 рр.  У  місті  діяли  численні  партії
(найвпливовіша  серед  них  –  партія  Загальних  сіоністів),  громадські
організації  (в  т. ч.   благодійні  й  молодіжні).  Діти  здобували  знання  як  у
державних школах, де навчання велося польською мовою, так і тих, де знання
здобувалися на івриті та їдиш.

У  Рівному,  як  і  в  інших  містах  Польщі,  функціонувала  єврейська
община. Рабини користувалися значною повагою містян, а єврейська гміна
здійснювалися  різноманітні  заходи,  котрими  реалізовувалися  такі  важливі
завдання,  як  задоволення  релігійних  потреб  євреїв,  підтримка  бідних,
знедолених, дітей-сиріт тощо.

Життя  євреїв  Рівного  різко  змінилося,  коли  західноукраїнські  землі
були окуповані Радянським Союзом (середина вересня 1939 р.).  Вони,  як і
представники  інших  національностей,  втрачали  приватну  власність,  яка
націоналізовувалася,  змушені  були  працевлаштовуватись  у  закладах,  котрі
створювалися державою-окупантом.

Євреї  Рівного  не  виявили  одностайності  в  ставленні  до  радянської
влади.  Найбідніші  пролетарські  версти  схвально  поставилися  до  поразки
Польщі, в якій у другій половині 1930-х рр. зростали антисемітські настрої, й
покладали надії на СРСР як державу, котра ліквідує дискримінацію громадян
за національною ознакою. Такі надії популяризувалися внаслідок того, що в
Польщі було добре відомо про політику нацистів  щодо євреїв у  Третьому
Рейху, а відтак встановлення в Західній Україні радянської влади бачилося
меншим злом у порівнянні з Німеччиною. 

Інші  євреї  Рівного  розуміли  значення  ліквідації  громадянського
суспільства  й  встановлення  в  Західній  Україні  тоталітаризму  радянського
зразка.  До  того  ж,  частина  з  них  була  репресована  радянською  владою.
Єврейські партії й громадські організації припинили свою діяльність. Окремі
з  них,  як  то  «Гашомер-Гацаір»,  члени  якої  в  жовтні  1939 р.  з’їхалися  до
Рівного  з  багатьох  міст  колишньої  Польщі,  вирішили  надалі  працювати  в
підпіллі.

Суспільно-політичні настрої в Рівному в час, коли місто опинилося в
радянській  зоні  окупації  (вересень  1939  –  червень  1941 рр.),  визначала
оповідка,  яку  пошепки  промовляли  поміж  собою  євреї:  «Нам  винесли



смертний  вирок,  однак  милістю  Божою  його  пом’якшено  пожиттєвим
ув’язненням»1.

Після  окупації  м. Рівне  нацистами,  тамтешні  євреї  стали  об’єктом
всебічної  дискримінації.  Зокрема,  починаючи  з  12  вересня  1941 р.  їх
примушено носити на одязі зірку Давида, що виокремило євреїв серед містян
– вагомий крок у механізмі геноциду. Методи дискримінації євреїв Рівного
(напр.,  15 жовтня  1941 р.  їм  заборонено  залишати  місце  проживання)  не
відрізнялися від  тих,  які  застосовувалися нацистами на  інших окупованих
ними територіях.

Першими жертвами з-поміж євреїв  Рівного,  яких нацисти позбавили
життя, стало 400 чол. Їх розстріляно 9 липня 1941 р. на околиці міста.

Наймасштабніша акція з екстермінації євреїв відбулася 7–8 листопада
1941 р.  Під  загрозою  покарання  їх  зібрано  в  східній  частині  міста  й  під
конвоєм, котрий унеможливлював утечу, ескортовано в урочище Сосонки. У
колону приречених потрапила навіть жінка, яка народила тієї ночі дитину. У
ній був і хірург Коган, якого загнали в колону просто з операційної палати. 

До загону СД (20 чол.), що входив до складу Einsatzkommando 5 і мав
здійснювати розстріли, організатори злочину долучили інші підрозділи, які
квартирували в різних містах і містечках. Серед них – 315-й загін поліції, що
прибув із Житомира, 1-ша рота 69-го загону поліції (приїхала з м. Вінниця),
українська  допоміжна  поліція,  службовці  гебітскомісаріату  Рівного  та  ін.
Загальна  кількість  тих,  кого  залучено до  процесу  концентрації  жертв,  для
унеможливлення  їх  утечі  дорогою до  місця  страти,  його  оточення,  власне
розстрілів – приблизно 1,5 тис. чол.

Незадовго  до  акції  знищення  у  Сосонках  були  викопані  рови.  Саме
вони стали місцем братської могили десятків тисяч євреїв, котрі проживали в
Рівному. Серед них – жінки, старці, діти. Журналіст Ганс Пільц, який бачив
це злодійство, згодом свідчив: „Мене особливо приголомшило те, що серед
жертв було дуже багато маленьких дітей включно з немовлятами, яких члени
„могильного  батальйону”,  як  ми  називали  підрозділ  СС,  хватали,  високо
піднімали  і  потім  розстрілювали.  Я  бачив  як  дитячі  голівки  пострілом
буквально  розривало  на  частини.  На  все  це  змушені  були дивитися  євреї,
котрі мали бути розстріляними вслід за ними. Стояв неймовірний крик, плач і
молитва. Особливо голосно кричали й плакали маленькі діти”2.

Участь  у  розстрілах  в  Сосонках  брав  не  тільки  загін  СД,  ті,  кого
призначено  до  безпосередніх  убивств  керівництвом  підрозділів,  які
напередодні злочину сконцентровано в Рівному, а й добровольці. Серед них
були  й  бузувіри,  котрі  раніше  проживали  в  цьому  місті.  Один  з  них
власноручно  розстрілював  тих  дівчат-єврейок,  з  якими  декількома  роками
раніше навчався в школі. 

Після розстрілів у Сосонках в Рівному налічувалося приблизно 5,2 тис.
євреїв – ті, хто мали «фахаусвайз» (посвідка спеціаліста) та члени їхніх сімей.

1 Spector Sh. The Holocaust of Volhynian Jews 1941–1944. – Jerusalem, 1990. – Р. 37.
2 Уничтожение евреев в г. Ровно в начале ноября 1941 года в свете немецких документов // 
Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі. – 2012. - №1 (11). – С. 121–122.



У лютому 1942 р.  їм  наказано  залишити т. зв.  «арійську» частину міста  й
оселитися на кількох вулицях, що розташовувалися над залізничними коліями
неподалік приміщення вокзалу. На переселення їм окупаційною владою було
відведено два тижні. Так у Рівному постало гетто. Серед його бранців – 1182
дітей віком до 14 років.

Упродовж  всього  часу  існування  гетто,  його  бранці  потерпали  від
нестачі їжі, медикаментів, всебічної дискримінації. Вони усвідомлювали, що
їхнє життя залежить від потреби окупантів у них як робочій силі. Тому всі,
хто міг працювати, шукали собі заняття. Одні трудилися в майстернях, які
утворилися в гетто, інші ходили на роботу в «арійську» частину міста.

Проте  це  не  убезпечило  їх  від  загибелі.  Напередодні  ліквідації
рівненського  гетто  з  роботи  не  повернулася  частина  робітників-євреїв.
Окупанти загнали їх у приміщення кінотеатру Зафрана. Ті, хто потрапив в це
приміщення  13 липня  1942 р.  додому  не  повернулися.  Тим  часом  на
залізничних  коліях  з’явилися  вантажні  вагони  з  написом  «Відділення  з
переселення...»

Німці та поліцейські вдиралися в будинки, що знаходилися на території
гетто,  виганяли  з  них  переляканих  людей.  Більшість  бранців  слухняно
виконувала їхні накази. Інші намагалися чинити опір, однак відразу ж падали
скошені  кулями.  Євреїв  шикували в  колони і  ескортували  до залізниці.  Їх
загнали у  вагони й  залізницею транспортували до містечка Костопіль,  що
неподалік від Рівного, де вони й були розстріляні. 

Пережити лихоліття  Голокосту  з-поміж рівненських євреїв  (В. Барац,
Ш. Вайнер  та  ін.,  котрим  рятуватися  допомагали  мешканці  міста  й
навколишніх сіл) пощастило одиницям. Рівне як штетл зникло…


