
 

 

 

Прес-реліз: Вшанування пам’яті жертв масових вбивств 1941 року та закладення 
фундаменту під меморіал «Проти забуття» 22 жовтня 2021 року в Одесі, Україна  

 

  

 

Пам'ятна подія з закладенням фундаменту під меморіал на місці розправи над 
одеськими євреями відбудеться 22 жовтня 2021 року в Одесі. 

За підтримки німецького Федерального міністерства економічного співробітництва та 
розвитку, Федерального міністерства закордонних справ Німеччини та міста Одеси.  

  



Вшанування пам’яті та урочиста церемонія закладки фундаменту 

Початок: об 11:00 год 

Адреса: Люстдорфська дорога 27, Одеса 

На церемонію закладки фундаменту 22 жовтня запрошують: Одеська регіональна 
асоціація євреїв - колишніх в'язнів гетто та нацистських концтаборів, місто Одеса, 
Міністерство закордонних справ Німеччини, Грантовий офіс "Одеса 5Т", EINE WELT та 
Центр ліберальної сучасності.  

Вітальне слово  

Геннадій Труханов, Одеський міський голова 
Марілуїзе Бек, Директорка відділу Східної Європи, Центр ліберальної сучасності  

Промови:  

Сергій Гриневецький, Голова Одеської обласної державної адміністрації 
д-р Марія Флахсбарт, Парламентська державна секретарка Федерального Міністерства 
економічного співробітництва та розвитку Німеччини (відеопослання) 
Анка Фельдхузен, Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні 
Александру Віктор Мікула, Державний секретар МЗС Румунії, спеціальний представник 
з питань боротьби з антисемітизмом 
Міхаела Кюхлер, Спеціальна представниця МЗС ФРН у зв’язках з єврейськими організа- 
ціями, питань пам’яті Голокосту, боротьби з антисемітизмом та у міжнародних справах 
сінті і рома 
Міхаель Бродський, Надзвичайний і Повноважний Посол Держави Ізраїль в Україні 
(відеопослання) 
Роман Шварцман, голова Одеської регіональної асоціації євреїв – колишніх в’язнів гетто 
та нацистських концтаборів  

Кадіш у пам’ять за загиблими  

Авроом Вольф, Головний Рабин Одеси та Півдня України, Одеська іудейська релігійна 
громада «Шомрей Шабос» та Одеське товариство єврейської культури  

Музичний супровід: Олексій Зінченко, Одеський національний академічний театр опери 
та балету, виконує єврейську народну мелодію «Негун» (кларнет)  

Закладення символічного каменя на місці майбутнього меморіалу жертвам Голокосту  

Синхронний переклад з української, російської, англійської та німецької мов буде 
забезпечено.  



Якщо Ви зацікавлені у відвідуванні заходу як представник преси або Вам потрібна 
додаткова інформація, звертайтесь, будь ласка, до Давіда Харнаша: +49 30 13893645, 
david.harnasch@libmod.de. 

Контекст  

Центр ліберальної сучасності (LibMod) працює з 2017 року над створенням гідного 
меморіалу на місці масових вбивств євреїв Одеси. Федеральний уряд Німеччини 
прийняв рішення фінансувати будівництво меморіалу, місто Одеса також переймає 
частину витрат. 

Територія, на якій румунські війська, об’єднавшись із німецьким рейхом, вбили близько 
25 000 євреїв у ніч з 22 на 23 жовтня 1941 р., зараз заасфальтована. Там є сміттєві баки, 
місця для паркування та дитячий майданчик. З точки зору єврейського населення – це 
кладовище. 

Меморіал має нагадувати про знищення євреїв Одеси. На час німецької східної кампанії 
в місті проживало близько 120 000 євреїв. Після розправ в колишніх казармах з 
боєприпасами, єврейське населення, яке залишилося, було депортоване з міста і 
замордоване румунськими військовими, німецькими збройними силами, силами СС та 
поліції. 

За радянських часів пам'ять жертв масових вбивств євреїв не вшановували. Був лише 
споруджений пам’ятний камінь з написом «19 жовтня 1941 року фашистськими 
нелюдами спалено заживо близько 25 000 радянських громадян». Окрім неправильної 
дати, це формулювання свідомо замовчує про Голокост, який не мав окремого значення 
в радянській політиці пам’яті. 

Історичне опрацювання подій не відбулося також тому, що не було зацікавленості у 
рішучій тематизації участі Румунії, братської країни з соціалістичного табору. Ці події 
також не зазнали історичного опрацювання з боку Німеччини. 

Ця ситуація змінилася лише кілька років тому. У 2004 році пам’ятний камінь був 
відмічений зіркою Давида. Поруч мармурова дошка інформує англійською, українською 
та івритом про те, що пам’ятник реставрується єврейським агентством «Сохнут» та був 
урочисто відкритий в присутності ізраїльських солдатів. 



 
Місце масових вбивств євреїв в Одесі, фото: LibMod 

 

Наступні зображення можна використовувати для освітлення подій, вказуючи джерело: 
"Zentrum Liberale Moderne". Ви можете завантажити їх тут у високій якості. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


