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Розглянуто історію діяльності відділу єврейської літератури (1940–1949) 

Львівської філії бібліотеки Академії наук УРСР, створеного на базі ос-
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Рассматривается история деятельности отдела еврейской лите-
ратуры (1940–1949) Львовского филиала библиотеки Академии наук УССР, 
созданного на базе основных книжных фондов Библиотеки еврейской 
религиозной общины г. Львова. 
Ключевые слова: иудаика, еврейские библиотеки Львова, Львовский 

филиал библиотеки Академии наук УССР, перемещения и потери фондов. 
 
2003 р. у Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника (тепер — 

Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Сте-
фаника) створено науково-дослідний відділ історичних колекцій, 
головне завдання якого полягало у науковому дослідженні та 
складанні документації про бібліотечні колекції (насамперед ук-
раїнські), зібрання, особисті бібліотеки та рукописні матеріали в 
Україні й за кордоном, їх формування, історію та сучасний стан 
збереження. Інтегральною частиною такого широкого дослідження 
є систематичне вивчення розпорошених у фонді ЛННБ України 
ім. В. Стефаника книжково-рукописних формувань, сконцентрованих 
                          
© Кусий Л., 2012 



 504 

бібліотекою протягом перших років її діяльності (1940–1941). Адже 
дослідження бібліотечних зібрань і колекцій, що увійшли до най-
більшої і найвартіснішої в Західній Україні книгозбірні, від-
творює історію, джерела поповнення та склад її фондів, а отже, 
сприяє науковому розкриттю зосереджених у ній унікальних 
історико-культурних цінностей. 
Збираючи інформацію про бібліотечні зібрання, які у 1940 р. 

різними шляхами влилися до фондів Львівської філії Бібліотеки 
Академії наук УРСР (далі — ЛФ БАН УРСР), ми натрапили на кілька 
документальних і друкованих джерел про Бібліотеку єврейської 
віросповідної громади м. Львова, які загалом відображали іс-
торію її створення та формування, однак остаточно не давали 
відповіді на питання, як склалася доля цієї книгозбірні після її 
приєднання до ЛФ БАН УРСР. Спираючись на виявлені доку-
менти, спробуємо відповісти на нього. 
Отже, 30 листопада 1939 р. на засіданні Комісії з охорони па-

м’яток культури при Тимчасовому управлінні у Львівській області 
було ухвалено організувати на базі існуючих ще на той час у 
Львові бібліотек Наукового товариства імені Шевченка (НТШ), На-
ціонального закладу ім. Оссолінських у Львові (Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich, Oссолінеум) та Бібліотеки єврейської віроспо-
відної громади єдину Наукову Державну Бібліотеку, яка мала 
стати філією Бібліотеки Академії наук у Києві з трьома відділами: 
Україніки й Россіки, а також Полоніки та Гебраїки. Єврейський 
відділ планували розмістити в Оссолінеумі або в палаті Беся-
децьких на площі Галицькій [25, арк. 4-6]. Відтак 2 січня 1940 р. 
рішенням Ради Народних Комісарів УРСР було створено Львівську 
філію Бібліотеки Академії наук УРСР, одним із структурних під-
розділів якої став відділ єврейської літератури, відкритий у 
середині лютого 1940 р. на базі основних книжкових фондів 
Бібліотеки єврейської віросповідної громади м. Львова. Коротко 
зупинимося на історії її діяльності. 
Окремий спогад про заснування та організаторів Бібліотеки 

єврейської віросповідної громади м. Львова у 1922 р. опублікував 
відомий польський та єврейський історик, орієнталіст, педагог, рабин 
Маєр Балабан на сторінках львівського єврейського суспільно-
політичного часопису «Chwila» [32] . Найбільш повну, базовану 
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на архівних джерелах інформацію про цю книгозбірню подав відомий 
дослідник історії єврейства Галичини, колишній бібліотекар від-
ділу єврейської літератури ЛФ БАН УРСР (у 1947 р. відділ пере-
йменовано на кабінет юдаїки) Яків Хоніґсман [31, с. 135-137]. 
Згадки про неї знаходимо в історичній монографії В. Меламеда 
«Евреи во Львове (XIII — первая половина ХХ века) : События. 
Общество. Люди» [20]  та в кількох статтях сучасних дослідників 
[3; 4, с. 230-237; 5]. Деякі документальні джерела про предмет 
нашого зацікавлення нещодавно опубліковано у збірнику доку-
ментів і матеріалів «Львівська національна наукова бібліотека 
України імені В. Стефаника : переміщення і втрати фондів. Т. 1 
(1939–1945)», підготованому науково-дослідним відділом історичних 
колекцій ЛННБ України ім. В. Стефаника [19] . 
Отже, Бібліотека єврейської віросповідної громади м. Львова 

(інші назви — Бібліотека єврейської конфесійної громади, Ка-
гальна бібліотека, Biblioteka Izraelickiej Gminy Wyznaniowej, Bib-
liothek der Israelitischen Kultusgemeinde, Bibliothek der jüdischen 
Gemeinde) виникла наприкінці XIX ст. У 1900 р. вона була за-
реєстрована в Австрійському Міністерстві віросповідань та на-
родної освіти як наукова публічна бібліотека єврейської громади 
м. Львова, завданням якої було «сприяти розповсюдженню та по-
глибленню знань з юдаїки∗, історії та літератури єврейського на-
роду в Галичині». Організаторами бібліотеки були вчені рабини 
Соломон Бубер∗∗ та Йехезкель Каро∗∗∗; громадські діячі — перший 
                          
∗ Юдаїка (лат. judaica) — наука про єврейство, розділ гуманітарних 
досліджень, спрямованих на вивчення релігії, історії, культури і по-
буту єврейського народу. До юдаїки входять і дослідження таких ді-
лянок знань, як єврейська філософія, єврейське право, аналіз таких 
єврейських текстів, як Танах, Мішна, Талмуд, Мідраш, єврейських 
містичних текстів, що стосуються кабали, а також єврейської літера-
тури — давньої й сучасної, єврейських мов (івриту, ідишу, ладино, 
єврейських діалектів арамейської та ін.). 

∗∗ Соломон Бубер (1827–1906) — львівський історик і філолог, дід ві-
домого філософа Мартіна Бубера. Крім фінансових засобів на створення 
бібліотеки, пожертвував в її фонд частину свого книжкового зібрання. 

∗∗∗ Каро Йехезкель — автор відомої праці з історії євреїв Львова, про-
повідник, від 1909 р. був рабином реформістської конгрегації у Львові. 
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куратор бібліотеки Самуель Горовіц∗, Бернард Левенштейн∗∗, осо-
биста колекція якого та його сина Натана поповнили в різний 
час бібліотечну книгозбірню раритетними виданнями, Давид Ра-
попорт∗∗∗ та інші [31, с. 135]. Урочисте відкриття бібліотеки від-
булося 6 січня 1901 р. Першим кустошем Бібліотеки єврейської 
віросповідної громади м. Львова став Гершен Бадер∗∗∗∗. Спочатку 
бібліотека займала весь партер будинку на вул. св. Станіслава, 5 
(тепер — вул. І. Тиктора), в якому перед тим функціонувала їдальня 
для вбогих дітей [32, s. 5]. При бібліотеці діяло казино, де зби-
ралися переважно літератори. 
Книжковий фонд Бібліотеки на початку її створення налічував 

15 000 томів юдаїки багатьма мовами світу, в т. ч. гебрайською, 
арабською, арамейською. Перед Першою світовою війною при 
бібліотеці було створено архів рукописів учених, які займалися 
вивченням історії та літератури євреїв усієї Східної Європи, 
зокрема Польщі й Галичини, а відомий нумізмат та етнограф 
М. Гольдштейн заснував Етнографічний музей, в якому налічу-
валося близько 5 000 експонатів із єврейського фольклору, етно-
графії та нумізматики. На 1914 р. у бібліотеці зберігалося майже 
60 000 томів літератури, в т. ч. стародруків, і кілька десятків інкунабул. 
Після Першої світової війни Бібліотеку єврейської віросповідної 
                          
∗ Горовіц Самуель — у 1887–1898 рр. — голова єврейської віроспо-
відної громади, президент Торгово-промислової Палати Львова. 

∗∗ Бернард Левенштейн (1821–1889) — від 1862 р. рабин і проповідник 
реформістської конгрегації у Львові, засновник модернізованої талмуд-
тори з викладанням також світських предметів (проіснувала лише два 
роки через спротив ортодоксів). 

∗∗∗ Рапопорт Давид — громадський діяч, син Рапопорта Шломо Єгуди 
Лейба (1790, Львів, — 1867, Прага), рабина, історика, одного з осно-
воположників сучасної науки про єврейство, діяча Гаскали у Гали-
чині. Видав рукописи, що залишилися після смерті батька, під назвою 
«Нахалат Єгуда» («Частка Єгуди», т. 1, Краків, 1869; т. 2, Львів, 1873). 

∗∗∗∗ Бадер Гершен (1868–1953) — письменник, драматург, редактор, 
журналіст. Писав на івриті, ідиш, німецькою та польською мовами. 
Народився у Кракові, від 1894 р. мешкав у Львові, де займався ре-
дакторською діяльністю. У 1904 р. започаткував видання першої у 
Львові газети мовою ідиш «Togblat», яка виходила до початку Другої 
світової війни. У 1912 р. емігрував до США. 
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громади перенесли у приміщення Львівського кагалу на вул. Різ-
ницьку, 5 (тепер — вул. С. Наливайка). У 20-ті рр. ХХ ст. фонди 
книгозбірні поповнилися за рахунок надходжень із бібліотек Вар-
шави та Відня. На початок 30-х рр. ХХ ст. вони нараховували 
більше 80 000 томів. Тут зберігалися пінкаси∗ за 1617 та 1625 рр., 
багато актів Львівського кагалу 1712, 1745 рр., документи при-
кагалів міст Жовкви, Бродів, Белза та інших населених пунктів 
Галичини. Багатим був відділ періодичних видань, який вміщував 
у своїх фондах газети і журнали єврейських громад Польщі, Ні-
меччини, Австро-Угорщини, Росії [31, с. 135-136].  
У 1925 р. у Львові створено Комітет охорони пам’яток єврей-

ського мистецтва [Kuratorium dla opieki nad zabytkami sztuki ży-
dowskiej] (далі — Комітет), керівником якого став голова єврейської 
громади міста (1924–1928), юрист і професор права Львівського 
університету Маурицій Аллерганд (загинув у Янівському конц-
таборі у Львові в серпні 1942 р.). У 1928 р. Комітет організував 
виставку львівської єврейської книги та пам’яток єврейського 
мистецтва [34] . Виставлені експонати були розділені на дві великі 
групи. Перша, організована силами Бібліотеки єврейської громади 
м. Львова, складалася із 131 книжкового видання, більшість яких 
були львівськими. Відсутність у першій частині каталогу виставки 
відомостей про власників цих видань дозволяє припустити, що екс-
поновані книги були виключно власністю бібліотеки громади. У цій 
же групі було представлено колекцію аггад∗∗ із зібрань бібліотеки [3] . 
На кінець 1939 р. бібліотека нараховувала майже 18 000 ската-

логізованих томів (у т. ч. приблизно 300 друків XVI ст.) та 106 ру-
кописних одиниць зберігання — майже виключно юдаїки та єв-
рейських богословських книжок. За іншими даними, перед війною 
єврейська бібліотека налічувала близько 40 000 томів, серед них — 
майже 8 000 стародруків і 2 000 рукописів [19, с. ХІІ] . На базі цих 
фондів, як зазначалося вище, було створено відділ єврейської 
літератури ЛФ БАН УРСР. Архівні матеріали та рукописні фонди 
                          
∗ Пінкас (мовою ідиш — пінкос, від гр. пінакс; буквально — «дошка») — 
актова книга єврейської громади. 

∗∗ Аггада (з арам. «оповідання») — велика ділянка талмудичної літера-
тури (Усного Закону), що містить афоризми та повчання релігійно-
етичного характеру, історичні перекази і легенди, призначені полег-
шити застосування «кодексу законів» — Галахи. 
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єврейської бібліотеки розподілено між відділом рукописів Львів-
ської філії Бібліотеки АН УРСР та Львівською філією Централь-
ного державного історичного архіву України∗. Експонати музею 
передано Етнографічному музею АН УРСР у Львові [31, с. 136]. 
У 1940 р. фонди єврейського підрозділу поповнювалися в ос-

новному за рахунок дарів та надходжень з відділу концентрації. 
Тобто сюди потрапляли масиви літератури з ліквідованих владою 
єврейських бібліотек, зокрема при синагогах, книжкові збірки, 
залишені без нагляду попередніми власниками, як такі, що вва-
жалися «безгосподарськими» та звозилися у ЛФ БАН УРСР, по-
даровані приватні книгозбірні. Відділ також отримував профільний 
обов’язковий примірник радянської літератури та періодики, якими 
комплектувались фонди бібліотеки, та поповнювався за рахунок 
купівлі видань. Так, протягом серпня 1940 р. до відділу надійшло 
1 200 томів літератури, яку подарували різні особи [21, арк. 4-5]. 
У тому ж місяці уповноважений дирекцією ЛФ БАН УРСР 
Давид Кенігсберґ∗∗ приєднав до єврейського відділу бібліотеку 
товариства «Леополіс Бней Бріт» [23, арк. 214]. У жовтні 1940 р. з 
фондів концентрації відділ отримав 3 000 томів юдаїки, а також 
1 862 томів видань з бібліотеки товариства «Тікват Ціон» [1, арк. 112]. 
Читальня відділу єврейської літератури була розрахована на 

30 осіб і обслуговувала пересічно 15 відвідувачів на день. У 1940 р. 
її відвідало 2 373 особи, яким було видано 2 834 одиниці збері-
гання [10, арк. 54]. У відділі працювали один бібліотекар (завідувач) 
та один техробітник. Вони інвентаризували та каталогували старі 
фонди, робили первісний список концентрованих надходжень, 
працювали над створенням бібліографії Езри∗∗∗ та бібліографії 
хасидизму. Відділ проводив інформаційно-довідкову роботу, зокрема 
                          
∗ Про збірку єврейських рукописів у фондах ЛННБ України ім. В. Сте-
фаника, більшість яких становить фонд колишньої Бібліотеки єврей-
ської віросповідної громади Львова, див. статтю Надії Банчик [2] . 

∗∗ Кенігсберг Давид (1891– ?) — єврейський поет, перекладач творів 
А. Міцкевича. З червня 1940 р. — працівник відділу комплектування 
ЛФ БАН УРСР. Їздив до Перемишля у справі Капітульної бібліотеки 
та приватних єврейських бібліотек з метою перевезення їх до Львова. 

∗∗∗ Езра (євр.) — Азареіл, Азріїл. Відомий єврейський кабаліст, рабин. 
Повне ім’я — Азареіл бен Менахем. Жив у Вальядоліді (Іспанія) у ХІІ ст., 
відомий як філософ і кабаліст. Автор праці про Десять Сефірот. 
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надавав читачам усні бібліографічні довідки (пересічно щомісяця 
120 особам). У другому півріччі 1940 р. в читальні було органі-
зовано постійну виставку нових надходжень, які прибували до 
відділу; проведено декілька літературних вечірок, присвячених 
творчості єврейських письменників, зокрема Маркіша Переца. 
Працівники відділу брали участь у підготовці різноманітних книж-
кових експозицій, які влаштовувала бібліотека, як, наприклад, вис-
тавках, присвячених Йогану Ґутенбергу та Адаму Міцкевичу. За-
відувач відділу Ієгуда Кон∗, окрім безпосередніх обов’язків керівника, 
займався й науковою роботою. Так, на одній із львівських наукових 
сесій він виголосив доповідь «Єврейські стародруки» [6, арк. 21]. 
Долю Бібліотеки єврейської віросповідної громади м. Львова 

під час німецької окупації частково висвітлюють документи і ма-
теріали, що увійшли до згаданого на початку статті збірника, ви-
даного науково-дослідним відділом історичних колекцій ЛННБ 
України ім. В. Стефаника. Автор передмови Р. Дзюбан [19, с. VIII–L]  
досліджує тему втрат львівських бібліотек, музеїв та архівів під 
час Другої світової війни та в післявоєнний період [5] .  
Отже, 4 липня 1941 р. фонди колишньої Бібліотеки єврейської 

громади у Львові конфіскував і опечатав директор Головного управ-
ління Бібліотек Генерального Губернаторства Ґустав Абб. Він мав 
намір передати їх до Кракова спеціальній структурі — Секції єв-
рейських досліджень в Інституті для німецької роботи на Сході, 
щоб разом з іншою єврейською бібліотекою «Fundation Perl» у 
Тернополі вивезти їх углиб Рейху [33, s. 136, 137, 233, 234]. Визна-
чити кількісно завдані німцями втрати важко, оскільки «з інвен-
тарного каталогу бібліотеки осталися тільки марні рештки» [14] . 
Їх встановленням зайнявся керівник створеного у серпні 1944 р. 
на базі залишків Бібліотеки єврейської громади ІІІ єврейського сек-
тору ЛФ БАН УРСР Давид Кагане∗∗ та його наступник — відомий 
                          
∗ Кон Ієгуда Аронович — єврей, народився 1875 р., у ЛФ БАН УРСР 
працював з лютого 1940 р., з липня 1940 р. керував відділом єврей-
ської літератури. 

∗∗ Кагане Давид (1903, Галичина, Австро-Угорщина — 1998, Єру-
салим) — рабин, релігійний діяч, підполковник Польського війська. Його 
разом із дружиною та дочкою врятував Митрополит Андрей Шептицький 
у своїй резиденції та монастирських приміщеннях отців студитів. Перед 
тим перебував у Львівському ґето та у Янівському таборі. Згодом описав 
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польський орієнталіст Тадеуш Задерецький. Про це довідуємося 
з Річного звіту підрозділу за 1945 р.: «Рукописи в числе около 
2 000, инкунабулы и старинные печати в числе около 8 000, далее 
оздобные издания, словари, энциклопедии, акты и т. д. были за 
немецкой оккупации заграблены и вывезены, а самая значительная 
и самая ценная часть их была — как это нынешний заведующий 
успел установить — частично путем на Испанию продана в Аме-
рику, частично вывезена во Франкфурт на Мене [...]. Дальшая 
часть Библиотеки была во время немецкой оккупации «пода-
рена» монастыру Васильянов, а также библиотеке метрополита 
Шептыцкого в здании церкви Юрия. Несмотря на все старания 
не удалось пока ревиндицировать» [27, арк. 57]. 
Згідно з Постановою РНК СРСР від червня 1945 р., була ство-

рена Військова адміністрація в радянській зоні окупації Німеч-
чини (документи й досі закриті для широкого доступу). З рести-
туції було виключено фонди, які належали єврейській культурі. 
За попередніми даними американської дослідниці Патриції Ґрімстед 
Кеннеді, вони потрапили до деяких єврейських наукових центрів 
та інститутів в Єрусалимі, Нью-Йорку, Вашинґтоні. Ті фонди, 
власники яких опинилися в еміграції, а також матеріали, що мали 
стратегічний інтерес для визначення політики щодо СРСР, вивчення 
його науки й економіки, були переміщені до США [22, с. 26, 34]. 
У доповідній записці парторганізації львівських установ Ака-

демії наук УРСР Львівському обкому КП(б)У про втрати куль-
турних цінностей у Львові під час німецької окупації від 11 квітня 
1946 р. повідомлялося, що в єврейському секторі ЛФ БАН УРСР 
під час війни зникло 2 000 рукописів, 8 000 стародруків та 
15 000 книжок [16, с. 328]. 
Після війни фонди ІІІ єврейського сектору з вул. Різницької, 5 

було розміщено у двох приміщеннях: на вул. Оссолінських, 2 
(тепер — вул. В. Стефаника) та вул. Сикстуській, 14 (тепер — 
вул. П. Дорошенка). Ще до перенесення приміщення на вул. Різ-
ницькій, 5 займала транспортно-експлуатаційна контора (ТЕК), і 
бібліотечні фонди довелося поспіхом сортувати й перевозити. 
Відчувався брак спеціалістів із знанням івриту та східних мов. 
                          
усі ці події у книзі «Щоденник Львівського гетто» (Київ, 1983). У 1981 р. 
за його клопотанням розглядалося питання про присвоєння Митро-
политу Андрею Шептицькому звання «Праведник світу». 



 511 

Штат підрозділу тоді складався із завідувача Т. Задерецького й 
двох працівників, випускників Львівського університету — док-
тора права Йосифа Яра та доктора філософії Альбіна Ґавліка. 
Звіт керівника сектору за 1945 р. відображає наслідки злочинної 
діяльності ТЕК щодо майна й книжкових фондів бібліотеки, зокрема, 
знищення майже п’ятдесяти стародруків та інкунабул [28, арк. 56-62]. 
До головного корпусу ЛФ БАН на вул. Оссолінських, 2 єврейська 
рукописна збірка теж дійшла з втратами 16 одиниць. За припу-
щенням дослідниці історії відділу рукописів ЛФ БАН Т. Гуцаленко, 
можливо, їх разом із найціннішими рукописами було вивезено зі 
Львова під кінець війни і продано у США, як це сталося з іншими 
єврейськими книгозбірнями, про що писав Т. Задерецький у згада-
ному звіті. Але це могло трапитися і в повоєнний час [4, с. 210-211]. 
У квітні 1945 р. з вини Етнографічного музею, який містився над 
бібліотечними приміщеннями на вул. Чарнецького, 26 (тепер — 
вул. Винниченка), було залито водою частину неопрацьованих книг 
відділу комплектування, серед яких і єврейські видання [9, арк. 2-3 зв.] . 
Упродовж 1945 р. фонди єврейського сектору поповнювалися 

дарами та купівлею нових видань, що відображено у Річному звіті: 
«Удалось приобрести для библиотеки: а) из дара тогдашнего ра-
ботника тов. Штатмиллера 2 комплекта Энциклопедии Маера и 
Брокгауза, кроме мелких вещей, б) библиотеку оставшуюся по 
покойном Ягустыне, содержащую около 2 000 библиографических 
позиций, которые в значительной мере выполнили ущерб сде-
ланный грабежом немцев и вандализмом «ТЭК». Эта библиотека 
собрана очень умственно и планово, оказалась замечательным 
дополнением оцелевших сборников» [27, арк. 58].  
На запрошення сектору єврейської літератури у 1945 р. Львівську 

академічну бібліотеку відвідали відомі єврейські поети Перец 
Маркіш, Лейб Квітко та Давид Гофштейн, який привіз до Львова 
демобілізованого з армії колишнього активіста КПЗУ Веніаміна 
Вулаха∗, відразу призначеного на посаду старшого бібліотекаря 
                          
∗ Вулах Веніамін Львович — єврей, 1912 р. н., народився у м. Володимир-
Волинський Волинської обл. У 1930–1937 рр. — член КПЗУ. Володів 
німецькою, польською, староєврейською, англійською, російською 
мовами. У 1932–1936 рр. навчався у Варшавському університеті на 
математично-природничому факультеті; одночасно був консультантом 
бібліотеки ім. Шолом-Алейхема у Варшаві. У 1937–1939 рр. засуджений 



 512 

єврейського сектору. Невдовзі він стане завідувачем відділу концент-
рації ЛФ БАН. Давид Гофштейн забрав до Києва частину дублетних 
фондів юдаїки, про що сказано у звіті єврейського сектору за 1945 р.: 
«... выделено для Института евр[ейской] культуры∗ при Академии Наук 
в Киеве около 500 книг и журналов из дублетов здейшней Библио-
теки, которые за особым списком выдано к распоряжению делегата 
этого Института, писателя Гофштейна Давида Наумовича» [27, арк. 60]. 
У 1946 р. Президія Академії наук УРСР прийняла рішення про 

перевезення цінної єврейської літератури зі Львова до Києва. Згідно 
з її розпорядженням, 1 грудня 1946 р. розпочато пакування книжок 
для вивозу. Впродовж року робота сектору відбувалася доволі хао-
тично, спричинена раптовим виїздом до Польщі завідувача Т. Заде-
рецького і двох співробітників — Й. Яра та Й. Вольфанга. Внаслідок 
цього сектор на деякий час залишався зовсім без працівників 
[18, арк. 34]. У квітні 1946 р. на посаду старшого бібліотекаря було 
прийнято Я. Хоніґсмана, а в грудні призначено нового керівника — 
випускника Львівського університету та Донського університету 
у Ростові-на-Дону, доктора права, поліглота Олександра Павенцького. 
На кінець 1946 р. було запаковано 16 000 видань у 50 ящиків 

[12, арк. 44]. У Львові мала залишитися лише політична радянська 
література єврейською мовою, радянські видання класиків і сучасних 
єврейських письменників. Порядок відбору юдаїки та гебраїки 
визначив директор Бібліотеки АН УРСР Ю. Меженко, про що він 
інформував у листі від 17 березня 1947 р. директора Львівської 
філії Бібліотеки АН УРСР Василя Щурата [17] . 
                          
польською владою до чотирьох років ув’язнення за комуністичну 
діяльність. Закінчив Львівський університет. З 1946 р. працював у 
кабінеті єврейської літератури ЛФ БАН УРСР. З вересня 1949 р. 
очолив відділ концентрації та обміну. Голова профбюро бібліотеки. 
У березні 1959 р. звільнений з посади у зв’язку з виїздом до ПНР. 

∗ Кабінет єврейської літератури, мови і фольклору при Академії наук 
УРСР — науково-дослідний заклад, створений у 1926 р., метою якого 
було вивчення єврейської «пролетарської» культури та сприяння її 
розвиткові згідно з настановами радянського комуністичного режиму. 
Впродовж свого існування тричі реорганізовувався: 

1927–1929 — кафедра єврейської культури при ВУАН. 
1929–1936 — Інститут єврейської пролетарської культури (ІЄПКу). 
1936–1949 — Кабінет єврейської мови, літератури та фольклору 

при АН УРСР. 
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У 1947 р. єврейський сектор перейменовано на кабінет єврей-
ської літератури (юдаїки). 24 липня 1947 р. заступник директора 
ЛФ БАН УРСР П. Гнип повідомив Ю. Меженка про завершення 
пакування усіх фондів кабінету: 

«Фонди спаковані в 76 ящиків /з них 13 малих, 63 великих/, з чого 
73 ящики призначені для висилки до Києва, 3 повинні залишитись 
у Львові. 
В призначених для висилки 76 ящиках містяться 21 952 при-

мірники літератури, в тому числі 66 манускриптів і 150 старо-
друків більшої вартості. 
В призначених на залишення у Львові 3 ящиках міститься 

2 200 примірників сучасної єврейської класичної літератури і 
марксистсько-ленінської літератури на єврейській мові. 
Складено список всіх ящиків з поданням кількості томів, що 

містяться в кожному ящику, як також з поданням загальної ха-
рактеристики літератури, що ввійшла в ящик, напр. талмудична 
література, періодика в староєврейській мові, сучасна література 
на староєврейській мові і т. д.» [18, арк. 38-38 зв.] . На жаль, в ар-
хіві ЛННБ України ім. В. Стефаника ці списки не збереглися. 
У звітній документації бібліотеки за 1947 р. зазначено: «Під час 

пакування було перебрано і розподілено літературу по таких видах: 
а) талмудистика, екзотика, рукописи та стародруки 8 375 прим. 
б) періодика на древнеєврейській мові  812 – «– 
в) юдаїка на німецькій, поль. та інш. мовах 3 916 – «– 
г) древнеєврейські     6 482 – «– 
Станом на 1.VІ.1947 р. було упорядковано сучасну єврейську 

класичну літературу, якої розподілено 8 600 прим.» [13, арк. 79]. 
Незважаючи на складні робочі моменти, кабінет єврейської 

літератури продовжував функціонувати й обслуговувати читачів. 
Працівники описували вцілілі після війни фонди, робили анотації 
на стародруки, інкунабули Венеції, Праги, Флоренції. Велику до-
помогу в цьому їм надавав тодішній працівник лінгвістичної секції 
Кабінету по вивченню єврейської мови, літератури та фольклору 
Академії наук УРСР у Києві мовознавець, лексикограф, один із 
укладачів великого російсько-єврейського (ідиш) словника Мойше 
Шапіро. Часто приїздили до Львова та відвідували кабінет юдаїки нау-
ковці з бібліотеки ім. Салтикова-Щедріна в Ленінграді, письменники 
та поети Перец Маркіш, Нохум Ойслендер, Йехезкель Добрушин, 
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Ілья Нусінов та ін. [31, с. 137]. Річні звіти бібліотеки подають таку 
статистику відвідування кабінету: наприклад, у 1945 р. в читаль-
ному залі обслужили 714 читачів [11, арк. 41 зв.-42], у 1948 р. — 
майже втричі більше — 2 049 читачів [7, арк. 126]. 
Однак у травні 1948 р. Президія Академії наук УРСР прийняла 

постанову, згідно з якою у Львівській бібліотеці АН УРСР лікві-
довувались окремі структурні підрозділи: історичний відділ, кабінет 
єврейської літератури та кабінет дитячої літератури, як такі, що 
не мають актуального значення для її роботи. Сама ж установа 
перестала бути філією Київської бібліотеки АН УРСР, а стала 
окремою самостійною статутною одиницею. 
Проте остаточна ліквідація єврейського відділу відбулася не 

відразу, оскільки був складений план його роботи на 1949 р., а саме: 
записати 400 читачів (записано 85 осіб), забезпечити 240 відвідувань 
(виконано 275), здійснити 4 500 книговидач (виконано 870) [8, арк. 59]. 

26 січня 1949 р. з розгортанням сталінського терору та боротьби 
з космополітизмом Кабінет по вивченню єврейської мови, літе-
ратури та фольклору Академії наук УРСР у Києві, куди плану-
валося передати раритетні фонди львівського кабінету юдаїки, 
ліквідовано, як такий, «...що на протязі довгого часу не виконав 
жодної громадсько-корисної науково-дослідчої роботи та не ви-
правдовує свого існування» [24, арк. 2]. У березні того ж року лік-
відували й кабінет юдаїки ЛБАН, про що зазначено у звіті бібліотеки 
за 1949 р.: «Закрито спеціальну читальню єврейської літератури, 
фонди перевезено і розставлено в фундаментальному книгосхо-
вищі і обслуговування читачів буде переводитись через загальну 
читальню» [8, арк. 160]. Очевидно, йшлося про політичну радянську 
літературу єврейською мовою, радянські видання класиків і су-
часних єврейських письменників (бл. 5 000 томів), які мали за-
лишитись у Львові. Інші книжкові фонди кабінету, за твердженням 
Я. Хоніґсмана, який тоді виконував обов’язки старшого бібліо-
текаря, були частково перевезені в підвали основного приміщення 
Львівської Бібліотеки АН УРСР на вул. Стефаника, 2. Значну 
частину старої літератури утилізовано. 19 скринь спакованої лі-
тератури перевезено до Києва і передано Бібліотеці АН УРСР 
ім. Вернадського [31, с. 137]. Документів, які підтверджують цю 
передачу, в архіві ЛННБ України ім. В. Стефаника не виявлено. 
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Улітку 1950 р. створено окрему бригаду з працівників бібліо-
теки у складі В. Вулаха, І. Шафмана, Е. Каневської та І. Заяця для 
перегляду єврейської літератури, яка зберігалася у фундаменталь-
ному книгосховищі № 1 на вул. Стефаника, 2, запитувалась чи-
тачами і видавалась на замовлення. На виконання цієї роботи 
дирекція відвела 4 дні (27.07–30.07.1950 р.) [29, арк. 45]. Восени 
1952 р. закінчилась остаточна перевірка всіх фондів головного 
корпусу бібліотеки. Перевірку єврейських видань здійснював 
В. Вулах. На ту пору їх налічувалось 5 098 од. [30, арк. 35].  
Єврейську літературу бібліотека комплектувала до квітня 1956 р. 

(після 1952 р. записи в інвентарній книзі велися лише в перекладі 
російською або українською мовами). Відтоді єврейський фонд 
законсервували і як малоходовий у 1969 р. перемістили в примі-
щення колишнього костелу ордену єзуїтів на вул. Театральній, 11, 
де розміщувалися книгосховища відділу фондів та обслуговування 
читачів. Нині він зберігається у книгосховищі відділу основних книж-
кових фондів ЛННБ України ім. В. Стефаника на вул. Ковжуна, 10.  
Пресодруки з розформованого кабінету юдаїки частково по-

трапили до сектору періодики відділу фондів та обслуговування 
читачів і в спецфонд ЛНБ АН УРСР. Сьогодні ця преса збері-
гається в Науковому відділі періодичних видань ім. Мар’яна та 
Іванни Коців ЛННБ України ім. В. Стефаника, зокрема, в сек-
торі рідкісних періодичних видань ХІХ–ХХ ст. 
Залишки юдаїки, яка призначалася для Києва і містилась у під-

валах головного корпусу бібліотеки на вул. Стефаника, 2, були 
розсортовані. Видання єврейською мовою виокремили й остаточно 
розмістили у книгосховищах відділу обмінно-резервних фондів 
(ОРФ) на вул. Театральній, 11. Там вони зберігалися неопрацьо-
ваними до кінця 2011 р. Юдаїка іншими мовами опинилась у кни-
госховищах ОРФу в приміщенні колишнього монастиря бернар-
динів на пл. Возз’єднання, 3 (тепер — пл. Соборна).  
У 2012 р. костел єзуїтів передали Українській греко-католицькій 

церкві. Звідти вивезли майже 2 мільйони книг, серед яких і єв-
рейські. Їх перемістили у нове приміщення відділу обмінно-резервних 
фондів та ретроспективного комплектування на вул. Авіаційну, 1. 
Кількість неопрацьованих єврейських видань, які входять до складу 
обмінно-резервних фондів ЛННБ України ім. В. Стефаника, на 
сьогодні не встановлена. 
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Єврейські стародруки, в т. ч. з Бібліотеки єврейської віроспо-
відної громади м. Львова, зберігаються у відділі рідкісної книги 
ЛННБ України ім. В. Стефаника [15] . У 1988 р. їх було введено в нау-
ковий обіг. Загальна їх кількість становить 190 книг староєврейською 
(гебрайською) мовою, серед них 8 палеотипів, що є продукцією трьох 
венеційських друкарень (Даніеля Бомберга, Марка Антонія Юсти-
ніана та Корнелія Еденкінда). Опрацювання єврейських стародруків 
стало результатом співпраці відділу рідкісної книги ЛНБ АН УРСР 
з науковцями Інституту сходознавства АН СРСР [26, арк. 23]. 
Таким чином, книжкова юдаїка, яка зберігається в основних 

та резервних фондах ЛННБ України ім. В. Стефаника, потребує 
здійснення широкого комплексу робіт з її вивчення та впорядку-
вання, насамперед залучення фахівців давніх та рідковживаних 
мов: гебрайської, арамейської, ідиш, івриту, арабської та ін.  
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