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2 ГордІсть нацІї

Вступ
«Усе містечко вже дрімало. Будинки ховалися 

під покривом ночі, у мороці. Нічне світило ще 
не зійшло на небосхил, і лише зорі освітлювали 
верхівки гір. Бучач стоїть на горі, і здавалося, 
ніби зорі прив’язані до дахів його будинків. Рап-
тово вийшов місяць і освітив ціле місто. Річка 
Стрипа, що раніш ховалася в мороці, заблищала 
раптом сріблом..: з роду не знав я, що містеч-
ко наше таке прекрасне. Здається мені, що в 
усьому світі не знайдеш міста кращого за наше», 
— пише в автобіографічному нарисі видатний 
ізраїльський письменник, лауреат Нобелівської 
премії, колишній мешканець м. Бучача Шмуель 
Йозеф Агнон. 

Більшість героїв майбутньої книги «Гордість 
націй» — сучасники пана Шмуеля, добровільно 
чи під впливом обставин, сповнені радості або ж 
туги і гніву залишили будинки, вулиці та міста 
свого дитинства, щоб стати героями, лідерами, 
символами величі духу землі іншої, обітованої. 

Варто нагадати, що Україна тривалий час 
була місцем зосередження третини всього 
європейського єврейства. На межі XIX і XX 
століть на території сучасної України прожива-
ло 2,6 млн євреїв, відповідно на території цієї 
держави зберігаються національно-релігійні 
святині єврейського народу. З України походить 
блискуча плеяда філософів, митців, релігійних 
і політичних діячів, які відіграли важливу роль 
у духовному відродженні єврейського народу, 
у формуванні політичної доктрини сіонізму, 
що була покладена в основу побудови Держави 
Ізраїль. 

Видатні ізраїльтяни, про яких йтиметься у 
згаданому виданні, пов’язані з Україною місцем 
свого народження та роками життя: їхні праг-
нення, звершення невід’ємно належать Державі 
Ізраїль, свідомо обраній і дбайливо виплеканій 
своїй Батьківщині. Але разом із тим, земля тієї 
країни, де людина з’явилася на світ, провела 
перші дитячі роки, обов’язково накладає свій 
відбиток на подальше формування її особистос-
ті, світогляду, на її мрії.

Вірші Хаїма-Нахмана Бялика сповнені за-
милуванням красою природи Волині, спогадами 
та рефлексіями із світу галицько-подільських 
містечок та їхніх мешканців рясно пересипані 
чи не всі твори Шмуеля Йозефа Агнона: назва 
«Святого міста Бучача» зустрічається у його 
новелах та повістях чи не настільки ж часто, як 
назва «Святого міста Єрусалима», художні твори 
Володимира (Зеєва) Жаботинського містять спо-
внені тепла й любові описи його рідної Одеси... 

Не завжди і далеко не всюди у спогадах ви-
датних ізраїльтян Україна постає пасторальним 

Introduction
«The town was already steeped in slumber. The 

buildings were hidden under cloud of night, in the 
dark. The Orb of Night has not risen yet, and only 
the stars lit the mountain tops. Buchach is situated 
upon a mountain and it seemed that the stars were 
tied to the roofs of its buildings. The mood flared 
enlightening a whole town. Being lurked in night, 
the Stripa River has suddenly shined like silver…: І 
never knew that our town was so beautiful. It seems 
to me that nobody can find the place more beautiful 
than our town», — wrote Shuel Yosef Agnon, a 
famous Israel writer, Nobel laureate, former resident 
of Buchach.

A majority of heroes of our future book «The 
Honor of the Nations», Mr. Smuel’s contemporaries, 
left the houses, streets and cities of their childhood 
voluntary or under circumstances, being full of joy 
or full of grief and anger, to become heroes, leaders 
and symbols of the eminence of soul of another land 
– Land of the Covenant.     

It is worth to mention that Ukraine was an 
encampment place for one third of the European 
Jews for a long time. On the turn of the 19th and 20th 
centuries, 2.6 million of Jews resided at the territory 
of  today’s Ukraine; respectively, their national and 
religious sanctuaries are stored at the territory of 
this state. A golden constellation of philosophers, 
artists, religious and political actors, who played an 
important role in a spiritual recreation of the Jewish 
people and the development of a political doctrine of 
Zionism – the basis of the state of Israel – originated 
from Ukraine.

The famous Israeli, to whom our book is 
devoted, are related to Ukraine by their place of 
origin and years of their lives: their aspirations and 
achievements inherently belong to the state of Israel 
– the Motherland they consciously recognized and 
cherished. At the same time,the land where man 
drew the first breath and spent the time of his/her 
childhood leave a mark on further formation of his/
her personality, outlook and dreams.   

Verses of Hayim Nahman Bialik are filled with 
a beauty of Volyn’s nature; almost all works of 
Shmuel Yosef Agnon are a riot of reminiscences and 
reflections from the world of Galicia and Podillia 
towns and their inhabitants: the name of «the Holy 
City of Buchach» is little less occurred than the 
name «the Holy City of Jerusalem»; literary works 
of Volodymyr (Zeev) Zhabotynsky contain the 
descriptions of his native Odessa filled with warmth 
and love… 

Throughout the reminiscences of the famous 
Israeli, Ukraine is not always a pastoral country of 
golden childhood because the history of relations 
of the Ukrainian people with the Jewish people 
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краєм золотого дитинства, бо ж історія взаємин 
українського та єврейського народів сягає в глиб 
віків і вбирає в себе широкий діапазон міжетніч-
них і міжлюдських відносин — від світло-друж-
ніх до криваво-ворожих. Але кожна доля, кожен 
рядок художніх творів, кожна стисла згадка 
у мемуарах — це невидимі зв’язки між двома 
країнами, це підвалини культурного діалогу, що 
довговічніший за політичні угоди та економічні 
вигоди, це те, на чому наші нащадки будувати-
муть подальше взаєморозуміння та співпрацю 
між нашими народами.

Майбутня книга матиме назву «Гордість на-
цій» — саме націй — ізраїльської, української та 
світу загалом. Не лише Ізраїлю, бо імена людей, 
чиї біографії частково наведено у цьому виданні, 
вже навічно викарбовано на сторінках слави кра-
їни, не лише України, де мешкали їхні родини, 
де були поховані їхні пращури, де відбувалося 
їхнє становлення, розпочинався їхній шлях до 
великих звершень, а й усього світу, який вони 
змінили на краще своєю діяльністю, творчістю, 
працею. Поки що обсяг нашої праці невеликий 
— тут наведено біографії не тільки політичних 
діячів, письменників та науковців, яких імена 
так чи інакше потрапляли на очі українському 
читачеві, але й чия біографія та діяльність часто-
густо проходить повз увагу широкого загалу. 

Ми довго дискутували, які постаті мають 
входити до цього видання, а згодом і до книги. 
Адже сьогодні в Ізраїлі налічується більше 
мільйона репатріантів з колишнього СРСР, з них 
понад 600 тисяч — вихідці з України, немало 
й тих, хто родом з України у другому–третьо-
му поколінні. Певна частина їх займає ключові 
політично-державні позиції в Ізраїлі. У будь-
якому випадку ті діячі, чиї імена та біографії не 
увійшли до цього видання, не повинні залиша-
тися невідомими в Україні. Маємо надію, що 
ця невелика за обсягом праця стане початком 
великого проекту, що дозволить відкрити імена 
видатних людей, які в Ізраїлі вшановані і відомі, 
на честь яких названо вулиці ізраїльських міст, 
а ізраїльські школярі щороку бачать їх у підруч-
никах. І маємо надію, що таким чином обидві 
нації відчують гордість за них. 

reaches to the depth of time and includes a wide 
range of interethnic and interpersonal relations 
– from friendly light to bloody hostile. Every life 
story and every book and every episode in memoirs 
presents invisible link between two countries and 
the foundations of cultural dialogue; they are much 
more long-lasting than political agreements and 
economic benefits; they provide a basis for our 
descendants to build further understanding and 
cooperation between our nations.     

The name of our future book is «The Honor of 
the Nations». Indeed both nations and not only 
the one of Israel. The names of the people whose 
biographies are included in this book are forever 
listed in a book of honor not only Ukraine – the 
place of residence of their families and burials of 
their ancestors, the place of their development in 
which their path to great achievements began – but 
also a whole world which has changed for better 
by their activities, creativity and work. The book is 
not large yet; it contains the biographies of those 
politicians, writers and scholars whose names 
anyhow came in view of Ukrainian reader as well as 
the name of those whose biographies and activities 
often remained unheeded for the public.

We held a considerable discussion on the 
question of whose names should be included into 
this booklet and future book. Today there is more 
than a million of repatriates from former USSR in 
Israel; more than 600 thousands of them were born 
in Ukraine; there are also many of those  whose 
parents and grandparents were born in Ukraine. 
Some of them occupy the important political and 
governmental positions in Israel. In any case, the 
name of those persons whose names failed to appear 
in this book should not remain unknown in Ukraine. 
We are hopeful that this book will start up a large-
scale project that will make it possible to reopen 
those famous people who are now respected and 
well known in Israel, whose names are imbedded 
in the streets of Israeli cities and textbooks in Israeli 
schools. We hope that in this way both nations will 
be proud of them.

         



4 ГордІсть нацІї

Yitzhak Ben-Zvi,  
a man of giant will

Yitzhak Shymshelevich (Ben-Zvi) was born on 
November 24, 1884 in a wonderful Ukrainian city 
of Poltava – the place of residence of a quite large 
Jewish community. By the way, Haim Veizman, 
the first president of the state of Israel was born in 
another part of Russia in the same year. Their paths 
then crossed and together they contributed greatly 
for the state of Israel to appear on a world map.

Yitzhak Ben-Zvi was one of the most eminent 
leaders of the Jewish movement. He was a 
recognized leader of the Socialist movement in 
Zionism, Halutzian labor movement and Jewish 
self-defense in the period of the Black Hundreds 
terror against the Jews in Russia and then in Eretz-
Israel where the hostile situations provoked by the 
Palestinian Arabs emerged at various times.

Yitzhak Shymshelevich received a traditional 
primary education in Heder, then he was educated 
in Russian gymnasium; upon graduating from 
gymnasium he attended the Kyiv University. In 
1904, Ben-Zvi visited Eretz-Israel for the first 
time and then returned to Russia to propagandize 
the Jews to immigrate to Palestine where Jewish 
kibbutzs were organized. In 1906, he participated in 
the foundation conference of the Jewish Social and 
Democratic Party Poale Zion in Poltava and worked 
out its program with Ber Dov Borokhov. In 1906, 
an arms depot for Jewish self-defense was found by 
police in his house in Poltava; all the members of 
his family were arrested; his father and  him were 
deported to Siberia. Ben-Zvi had managed to break 
jail and arrived in Vilno (Vilnius); then he moved to 
Eretz-Israel and participated in establishing Jewish 
organization of self-defense using his Poltava’s 
experience together with Ben-Gurion. He attended 
the Stambul University for a short time. He was 
elected as a delegate from Poale Zion to the 8th 

Zionist Congress in the Haguen. Together with 
Rachel Yanait, whom he then married, Ben-Zvi 
participated in the foundation of the Hashomer 
organization in Jaffa. In 1910, Ben-Zvi, Rachel 
Yanait, Zeev Ashur and others founded the first in 
Eretz-Israel socialist magazine «Ahdut» («Unity») 
publishing it in Jerusalem. In 1915, in the edge 
of the World War I, Turkey acceded to Germany 
and Austria. All the Jews who came from Russia 
had been fallen under suspicion and Yitzhak 
Symshelevich in particular. Turkish authority 
closed the political magazine blaming its editorial 
board for Zionist activity and departed its workers 
from Palestine. Yitzhak Shymshelevich and David 
Ben-Gurion had managed to immigrate to the US 
where they founded the HeHalutz Socialist pioneer 

Іцхак Бен-цві – людина 
надзвичайної волі

Іцхак Шимшелевич (у майбутньому Бен-Цві) 
народився 24 листопада 1884 року у чарівному 
українському місті Полтава, де проживала до-
сить велика єврейська громада. Доречно сказати, 
що того ж року в іншій частині Росії народився 
Хаїм Вейцман, перший президент Держави Ізра-
їль. Їхні дороги згодом перетнуться, разом вони 
зроблять дуже багато для того, щоб на світовій 
карті постала Держава Ізраїль.

Іцхак Бен-Цві – один із найвизначніших 
діячів єврейського руху. Був визнаним лідером 
соціалістичного спрямування в сіонізмі, халуці-
анського робітничого руху та єврейської само-
оборони у Росії в роки чорносотенного терору 
єврейського населення, а згодом і в Ерец-Ісраелі, 
що не раз мав загрозливі ситуації, спровоковані 
у той час палестинськими арабами.

Ісаак Шимшелевич здобув традиційну почат-
кову освіту в хедері, потім навчався у російській 
гімназії, після закінчення якої вступив до Київ-
ського університету. У 1904 році Бен-Цві вперше 
відвідав Ерец-Ісраель, звідки повернувся до Росії, 
щоб вести безпосередню роботу із навернення 
євреїв до виїзду в Палестину, де почали фор-
муватися єврейські поселення. У 1906 році взяв 
участь в установчій конференції єврейської соці-
ал-сіоністської демократичної робітничої партії 
Поалей Ціон у Полтаві і спільно з Бер Дов Боро-
ховим написав її програму. У 1906 році поліція 
виявила в полтавському будинку Шимшелевичів 
зброю, призначену для єврейської самооборони. 
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Його та його родину відправили до Сибіру, про-
те Іцхаку вдалося втекти до Вільно (Вільнюса), 
звідки він переїхав до Ерец-Ісраелю, де разом з 
Бен-Гуріоном взяв участь у створенні єврейської 
організації самооборони, використавши свій до-
свід у цій справі, набутий у Полтаві. Певний час 
навчався у Стамбульському університеті (Туреч-
чина). Його обрали делегатом від партії Поалей 
Ціон на 8-й Сіоністський конгрес у Гаазі. Разом 
з Рахель Янаіт, яка згодом стала його дружи-
ною, Бен-Цві брав участь у створенні підпільної 
військової організації Ха-Шомер у Яффі. У 1910 
році разом з Рахель Янаіт та Зеєвим Ашуром 
заснував перший в Ерец-Ісраелі соціалістичний 
журнал «Ахдут» («Єдність»), який виходив у Єру-
салимі. У 1915 році, у розпалі Першої світової 
війни, Туреччина виступала на боці Німеччини 
та Австрії. Під підозрою опиняються всі євреї — 
вихідці з Росії, зокрема й Іцхак Шимшелевич. 
Звинувативши редакцію в сіоністській діяльнос-
ті, турецька влада закриває політичний часопис і 
депортує з Палестини його співробітників. Іцха-
ку Шимшелевичу та Давиду Бен-Гуріону вдалося 
виїхали до США, де вони заснували молодіжний 
єврейський соціалістичний рух. Перед початком 
британського наступу на Палестину Бен-Гуріон 
і Бен-Цві розгорнули в США потужну агітацію 
за вступ до Єврейського легіону британської 
армії, сформованого завдяки переговорам між 
міністром закордонних справ Великобританії 
Бальфуром і головою Британської сіоністської 
федерації лордом Ротшильдом. Бен-Гуріон та 
Іцхак Шимшелевич стали першими добро-
вольцями Єврейського легіону. У 1918 році 
вони прибули до Єгипту, а звідти вирушили в 
Ерец-Ісраель як солдати Палестини від чотири-
столітнього османського правління. Влітку 1920 
року Бен-Цві брав участь у Всесвітній конферен-
ції Поалей Ціон у Відні, де відбувся ідеологіч-
ний розкол партії у зв’язку з впливом росій-
ського більшовизму на деяких її членів. Проте 

movement. Prior to British attack on Eretz-Israel, 
Ben-Gurion and Ben-Zvi had propagated actively 
for entering the Jewish Legion in the British Army 
established due to the negotiations between Balfur, 
minister of foreign affairs of the Great Britain, 
and lord Rothshild, the head of the British Zionist 
Federation. Ben-Gurion and Yitzhak Shymshelevich 
became the first volonteers of the Jewish Legion. 
In 1918, they arrived in Egypt and from there they 
moved to Eretz-Israel as the solgiers of Palestine 
from the quarter-centenary Ottoman ruling. In 
summer 1920, Ben-Zvi participated in the World 
Conference of Poale Zion in Vienne witnessing 
the ideological split off in the party caused by the 
influence of Russian Bolshevizm upon some of 
party’s members. However, the Zionist wing of the 
party continued struggling for the establishment of 
the national Jewish state. Ben-Zvi had succeeded in 
defending the Zionist principles of party platform of 
the Poale Zion. 

On returning to Vienne, he was elected to the 
Histadrut’s Secretariat. He was also elected to 
executive organs of the newly established Jewish 
National Committee; from 1931, he became the 
head of it, and from 1944 he became its president. 
He participated in all world Zionist congresses of 
1920’s–1940’s. 

After the end of the World War II, Ben-Zvi, in 
cooperation with his party associate and friend, 
made titanic efforts for repatriation of those Jews, 
who had managed to alive in a furnace of Holocaust, 
to Palestine. He also continued this work after the 
establishment of the independent state of Israel.  

Ben-Zvi was charged with a historical mission 
to sign the Declaration of Independence on May 
14, 1948 and to be elected as a member of the 
Temporary Council of Israel. After the two-thousand 
period of their forced living dispersedly, the Jewish 
people obtained their state again. Ben-Zvi had all the 
reasons to say that he contributed to the recreation 
of the state and be proud of it. 

Місто Полтава, Україна, 
1903 рік

Poltava сity, Ukraine, 1903



6 ГордІсть нацІї

сіоністське крило партії продовжило боротьбу 
за створення національної єврейської держави. 
Бен-Цві вдалося відстояти сіоністські принципи 
партійної платформи Поалей Ціон.

Після повернення до Відня був обраний у 
секретаріат Хістадрута. Його також обирали до 
керівних органів новоствореної Єврейської націо-
нальної ради, з 1931 року очолював її як голова, 
а з 1944 року — як президент. Брав участь у всіх 
світових сіоністських конгресах 1920–1940-их 
років.

Одразу після завершення Другої світової 
війни Бен-Цві разом зі своїм партійним сорат-
ником і другом розгортають справді титанічну 
справу з репатріації євреїв, яким вдалося вижити 
у горнилі Голокосту, до Палестини. Продовжив 
він цю роботу і в часи, коли Ізраїль вже став не-
залежною державою.

Бен-Цві випала історична місія підписати 14 
травня 1948 року Декларацію незалежності та 
бути обраним членом тимчасової ради Ізраїлю. 
Через дві тисячі років єврейський народ, який 
змушений був жити по всіх усюдах, знову мав 
власну державу. Бен-Цві мав повне право гово-
рити і пишатися тим, що поклав свою цеглину в 
підмурок її відродження. 

Від партії Мапай обирався у Кнесет першого 
(1949) і другого (1951) скликань. Після завершен-
ня п’ятирічного терміну першого президентства 
Ізраїлю Хаїма Вейцмана (1952) кнесет обрав пре-
зидентом Бен-Цві. Разом з політичною, активно 
займався науковою діяльністю. Заснував Інститут 
для вивчення життя єврейських общин на Близь-
кому та Середньому Сході (зараз це Інститут 
Бен-Цві), написав книги «Зниклі й відроджені 
племена Ізраїлю», «Ерец-Ізраель та її єврейське 
населення у період османського володарювання» 
(1955) та ін. 

По завершенні першого терміну президент-
ства його знову переобрали на цю посаду, на 
якій він залишався аж до смерті. Помер видат-
ний діяч Держави Ізраїль 23 квітня 1963 року 
в Єрусалимі. Його ім’я стоїть поряд з такими 
видатними діячами новітньої історії ізраїльсько-
го народу, як Давид Бен-Гуріон, Хаїм Вейцман, 
Менахем Бегін, Голда Меїр...

Ben-Zvi was delegated by Mapai Party to the 
First Knesset (1949) and the Second Knesset (1951). 
After the five-year period of the first presidency of 
Haim Veizman (1952), the Knesset elected Ben-
Zvi the President of Israel. Along with his political 
activity, he was actively engaged in scientific 
activity. He founded the Institute for Studying Jewish 
Communities on the Near East and Middle East 
(today the Ben-Zvi Institute), authored the books 
«The Lost and Revived Tribes of Israel» and «Eretz 
Izrael and its Jewish population during the Ottoman 
rule», (1955) and other.  

He was reelected for the second presidency; he 
served in this position until his death. This famous 
statesman of Israel died in Jerusalem on April 23, 
1963. He ranges among such eminent figures of 
contemporary history of the Israel nation as David 
Ben-Gurion, Haim Veizman, Menachem Begin, and 
Golda Meir… 
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Ефраїм Кацир —  
науковий  
та політичний діяч

Четвертий президент Держави Ізраїль Ефраїм 
Кацир залишив яскравий слід в історії своєї дер-
жави як політичний діяч та в біофізичній науці 
як видатний дослідник амінокислот. Його діди, 
прадіди та батьки жили в Україні, сам Ефраїм 
Кацир (за народженням Качаловський) народив-
ся 16 травня 1916 року в Києві, але прожив тут 
недовго. Через шість років сім’я Качаловських 
переїхала до Палестини, яка була підмандатною 
територією Великобританії, на землю, яку євреї 
називали Ерец-Ісраель (біблійні землі Ізраїлю). 
Сіоністи вбачали її ядром майбутньої незалеж-
ної держави, про яку євреї з різних куточків світу 
мріяли понад півтори тисячі років. Юнак тяжів 
до науки, вважаючи, що освіченому народу 
буде легше формувати і відроджувати омріяну 
державність, чим переймалися тоді всі, хто за 
покликом душі, серця і крові обрав пустельні 
та непривітні землі Палестини. Ефраїм кацир 

ephraim Katzir,  
scholar and politician

Ephraim Katzir, the forth president of Israel, 
left a bright scent in the history of his country 
as a politician, and in biophysics as a prominent 
researcher of aminacids. His grandfathers, ancestors 
and parents lived in Ukraine. Ephraim Katzir (born 
Kachalovsky) was born on May 16, 1916 in Kyiv, 
but his residence there was not long. Six years 
later Kachalovsky’s family moved to Palestine (then 
a mandated territory of the Great Britain) to the 
land the Jews named as Eretz-Israel (Biblian land 
of Israel). The Zionists considered it as a core of 
the future independent state that was the dream 
of the Jews in every part of the world over the one 
thousand and a half period. Young man was inclined 
to science believing that the educated people 
can shape and recreate the dreamed statehood 
more easily; the recreation was then a matter of 
concernment for all those who chose a waste and 
unfriendly land of Palestine by their soul, heart 
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and blood.  Ephraim Katzir graduated from the 
gymnasium in Jerusalem. But that was only the 
beginning of Ephraim Katzir’s education path. Being 
integrated in a youth underground movement, he 
entered the Jerusalem Judaic University – one of the 
most important centers of the recreation of national 
movement and struggle for the independent state. 
He studied chemistry, zoology and bacteriology. 
Being teenager he became a member of a youth 
union; he entered the self-defense underground 
armed forces at the age of 16; he even was a rota 
commander of his coevals who prepared themselves 
to armed struggle for a land of the future state of 
Israel. He organized the underground workrooms for 
arms production, especially production of explosive 
materials, combining his education with a direct 
participation in military forces preparing.    

In 1937, he received a M.Sc., and four years 
later he received a PhD degree. Then he had been 
working in the University as an assistant in the 
Department of Theoretic and Macromolecular 
Chemistry. On establishing the state of Israel (he 
greatly contributed to) he went the whole hog being 
engaged in researches in the Weizman Institute of 
Science where he founded and then headed the 
Biophysics Department until his election as the 
President of Israel. At the same time, he did not 
quit his research and pedagogical work in the Judaic 
University; over several years he had been working 
as a chief scientist of the Ministry of Defense. His 
scientific researches and findings became great 
successes in a world scientific area. In 1950, Katzir 
was awarded the Weitzman Award, and in 1959, he 
was awarded the Israel Prize in Life Sciences, and 
a year later he was awarded the Rothshcild Award 
as one of the most brilliant persons in a scientific 
world…

Being engaged in resolving the fundamental 
theoretical problems of biophysics and occupying 
a prominent place among the world scientific 
community in this area Ephraim Katzir remained 
a quite authoritative and important person in the 
political life of the country. In 1973, Ephraim Katzir 
was elected the President of the State of Israel. 
Despite the fact that the presidential possition 
assumed mainly the representative functions, 
Ephraim Katzir, elected by the Knesset for the 
five-year period, paid attention to many aspects of 
political life of the country ensuring voting rights 
of the people (Knesset Law of 1958), economic and 
social problems, improvement of the standards of 
living of the poor strata of Israel society, repatriation 
of the Jews to ancient land of the nation including 
their involvement in the active life of the country 
that opened up the possibility to accelerate their 
adaptation to the new land. It is worthy of note 
that that was exactly the period of increase in a 
rate of Jewish repatriants from the USSR, especially 

закінчив гімназію у Єрусалимі. Але то був тільки 
початок освітнього шляху Ефраїма Кацира. Буду-
чи вже інтегрованим в молодіжний підпільний 
рух, вступив до Єрусалимського єврейського 
університету, одного з важливих центрів від-
родження національного руху і боротьби за 
створення окремої незалежної держави. Вивчав 
хімію, зоологію та бактеріологію. Ще підлітком 
став членом молодіжного об’єднання, а в шіст-
надцять років вступив до підпільних збройних 
сил самооборони, навіть командував ротою своїх 
ровесників, які готувалися до збройної боротьби 
за землю, на якій постане держава Ізраїль. Ор-
ганізовував підпільні майстерні з виготовлення 
зброї, зокрема вибухових пристроїв, поєднуючи 
навчання з безпосередньою участю в підготовці 
військових сил.

У 1937 році отримав ступінь магістра, а через 
чотири роки захистив докторську дисертацію 
і став асистентом на кафедрі теоретичної та 
макромолекулярної хімії. Після створення Дер-
жави Ізраїль, до чого докладав належні зусилля 
і Ефраїм Кацир, вчений повністю віддається 
науково-дослідницькій роботі в Інституті імені 
Х. Вейцмана, де заснував і очолював, аж до свого 
обрання президентом Ізраїлю, відділення біофі-
зики. Водночас не полишав наукової та педаго-
гічної роботи в Єврейському університеті, кілька 
років працював головним науковим експертом 
Міністерства оборони Ізраїлю. Його наукові до-
слідження і відкриття мали великий резонанс у 
світовому науковому просторі. Уже в 1950 році 
він був удостоєний премії Вейцмана за наукові 
досягнення, у 1959 році його нагороджують 
Державною премією Ізраїлю, а ще через рік (як 
одну з найяскравіших особистостей в науковому 
світі) премією імені Ротшильда...

Займаючись фундаментально-теоретични-
ми проблемами біофізики, посідаючи досить 
помітне місце у цій галузі серед світової на-
укової спільноти, Ефраїм Кацир залишався 
досить авторитетною і помітною особистістю і 
в політичному житті країни. 1973 року Ефраїма 
Кацира було обрано президентом Держави Із-
раїль. Незважаючи на те що посада президента 
має здебільшого представницькі функції, Ефраїм 
Кацир, обраний кнесетом на п’ять років, приді-
ляв увагу багатьом аспектам політичного життя 
держави, насамперед гарантіям народу щодо 
виборчого права (закону про кнесет 1958 року), 
економічним та соціальним проблемам, по-
ліпшенню життєвого рівня найбідніших верств 
ізраїльського суспільства, репатріації євреїв на 
прадавні землі народу з неодмінним їх вклю-
ченням в активне життя держави, що давало 
можливість швидше адаптуватися на нових для 
репатріантів землях. Доречно завважити, що 
саме в цей період значно збільшилася кількість 
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євреїв-репатріантів з СРСР, зокрема й з України, 
де народився Ефраїм Кацир. І це, за спогада-
ми його сучасників, дуже тішило президента. 
Особливу увагу приділяв молоді, закликаючи її 
своїм авторитетним словом не тільки зберігати і 
розвивати національні традиції, а й продовжити 
справу батьків у розбудові своєї важко здобутої 
держави. Після завершення п’ятирічної пре-
зидентської каденції у 1978 році він повернувся 
до наукової роботи в Інститут імені Х. Вейцма-
на та науково-педагогічної у Тель-Авівському 
університеті, де з 1982 року очолював відділення 
біотехнології. Він розробив методи синтезу полі-
пептидів (амінокислотних ланцюгів), що мають 
низку властивостей білків, і довів залежність 
біологічних властивостей білкових сполук від 
хімічної структури. 

Серед його подальших відзнак та нагород — 
золоті медалі за наукові відкриття і досягнення 
імені К. Ліннерстрем-Ланга і Х. Кребса, компа-
нії «Альфа-Омега», премія Андервуд-Прескот 
Массачусетського технологічного інституту. 
Ефраїм Кацир був не тільки членом Ізраїльської 
академії наук, а й Лондонського Королівського 
товариства, першим ізраїльтянином, обраним 
до Національної академії наук США, почесним 
доктором Гарвардського та Оксфордського 
університетів, Швейцарського технологічного 
інституту в Цюріху та багатьох інших відомих 
вищих навчальних закладів.

Завершилося життя четвертого президента 
Держави Ізраїль 30 травня 2009 року  
в м. Реховот. 

from Ukraine where Ephraim Katzir was born. And 
according to his contemporaries’ reminiscences, this 
fact was very pleasant for the president. He paid 
special attention to the youth appealing them by his 
athoritative word not only to safe and develop the 
national traditions, but also to continue the deed of 
their fathers in developing their not readily obtained 
state. On completing his five-year presidency in 
1978 he returned to the research work in the 
Weizman Institute and the Tel-Aviv University, 
where he headed (from 1982) the Biotechnological 
Department. He developed a method for binding 
polypeptides (amino-acid chains), which have a 
number of properties of protein, and argued the 
dependence of biological properties of proteins on 
chemical structure.

Among his further awards and prizes were the 
following: Linnerstrem-Lange and Krebs Golden 
Medals for Scientific Findings and Achievements, 
Alfa-Omega Company, Anderwood-Prescott Prize of 
the Massatchusets Technological Institute. Efraim 
Katzir was a member of not only Israel Academy 
of Sciences, but also the London Royal Society, 
US National Academy of Sciences, the Honorary 
Doctor of the Harvard University, Oxford University, 
Federal Technological Institute in Zurich and many 
other well-known educational institutions.

Efraim Katzir, the fourth president of Israel, died 
in 2009 in Rehovot.

синагога, відкрита у місті 
Києві 24 серпня 1898 року 
до п’ятдесятиріччя з дня 
народження мецената 
Лазаря Бродського
The synagogue opened 
on august 24, 1898 in 
the city of Kyiv for the 
50th anniversary of Lazar 
Brodsky, the philanthropist
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Голда Меїр —  
одна з найвідоміших 
жінок ХХ століття

Шлях Голди Мабович (за іншим написанням 
Мабовиць) до великої політики і державної 
діяльності розпочався 3 травня 1898 року. Вона 
народилася у Києві у сім’ї ремісника Мойше-Іц-
хока, який переїхав сюди з білоруського Пінська. 
Проте у Києві родині не дуже посміхнулася 
доля. Через три роки Мабовичі перебралися 
із своїми пожитками у рідне містечко, з якого 
батько невдовзі вирушив до Америки, де йому, 
як кажуть українці, пообіцяли груші на вербах, 
достаток та свіжі гроші. Мріяв повернутися 
до Росії багатим, але досить швидко зрозумів, 
що ліпше забрати сім’ю з Росії (у якій почали 
правити бал, особливо у маленьких містечках, 
чорносотенці-юдофоби) до США. У вісім років 
жвава і допитлива Голда з матір’ю та однією 
із сестер здолали океан і опинилася на аме-
риканській землі. Тут життя складалося для 
Мабовичів значно краще, ніж у Росії, хоч вони й 
продовжували бідувати і перебивалися випадко-
вими заробітками. Проте за підтримки єврей-
ської громади Голда закінчила педагогічний 
коледж (що було нереальним на той час у Росії) 
у Мілуокі (штат Вісконсін, США), де мешкала 
з родиною у 1906–1921 роках. З 1915 року під 
впливом старшої сестри Штейни зацікавилася 
політикою та соціальними питаннями, вступила 
до Єврейської соціал-демократичної робітничої 
партії, навіть стала наймолодшим делегатом 
Єврейського конгресу, який відбувся у Філадель-
фії. У чотирнадцять років втекла з рідного дому 
і переїхала до сестри в Колорадо, де зустрілася 
із емігрантом з Росії Морісом Мейерсоном, який 
згодом став її чоловіком. У вісімнадцять років 
пішла працювати вчителькою і водночас органі-
зовувати зібрання та мітинги, де вона відверто 
пропагувала сіонізм, ідею відродження держави 
Ізраїль. Після зустрічі з Бен-Гуріоном вирішила 
полишити Америку і разом з чоловіком та своєю 
сестрою оселилася на території Палестини, за-
йнялася розбудовою єврейського кооперативного 
руху, заснуванням нових єврейських поселень. 
З 1924 року стала членом жіночої робітничої 
ради Гістадруту. Як і всі поселенці, тяжко 
працювала  обробляючи землю, доглядаючи 
худобу, виховуючи двох дітей — сина Менахема 
і доньку Сару. Як одну із найосвіченіших жінок 
на території єврейських поселень Палестини 
Голду Мейерсон обрали до Загальної федерації 
праці Ізраїлю. У 1934-му її призначають членом 
виконавчої ради однієї з найбільших єврейських 

Golda Meir  
is one of the most 
known women  
of the 20th century 

The path of Golda Mabovich (Mabovitz) into 
a big politics and statesmanship began on May 
3, 1898. She was born in the family of craftsman 
Moishe-Itzhok who moved to Kyiv from a dull 
Belorusian city of Pinsk. The fortune did not really 
smile to the family in Kyiv. Three years later the 
Mabovichs moved back to their native city of Pinsk. 
Then, the family’s father went to America where 
he was promised to have the pears on willows (as 
Ukrainian proverb goes), prosperity and wealth. He 
dreamed to return to Russia as a rich man, but soon 
he understood that it would be better to take his 
family from Russia (where the Black Hundreds’ anti-
Semites started imposing their order) to the US. 

At the age of 8, energetic and inquisitive Golda, 
with her mother and one of the sisters, crossed 
the ocean and found herself on American land. 
Mabovichs’ life there was significantly better than 
their life in Russia although they continued living in 
misery and earning random gains. However, with a 
support of the Jewish community Golda graduated 
from the Teachers College (which was impossible 
in Russia at that time) in Milwaukee where she 
resided with her family in 1906–1921. In 1915 
she became interested in politics and social issues 
under the influence of her sister Shtein. She became 
the youngest delegate to the Jewish Congress that 
was held in Philadelphia. At the age of 14, she 
run away from home and moved to her sister in 
Coloradowhere she met Moris Meirson, an emigrant 
from Russia, who latermarried her.

 At the age of 18, she started to work as a teacher. 
She also organized meetings to propagate openly 
the Zionism and the idea of creation of the state of 
Israel. After a meeting with Ben-Gurion she decided 
to leave America and settle in Palestine together 
with her husband and her sister; she was engaged in 
establishing a Jewish cooperative movement and the 
new Jewish Kibbutzs.  

In 1924, she became a member of the Working 
Woman’s Council of Histadrut. Like all settlers, 
she worked hard tilling the ground, foddering 
and nurturing two kids: her son Menahem and 
daugher Sara. She was elected to the General Labor 
Federation of Israel as one of the most educated 
women at the territory of Jewish settlements 
in Palestine. She was elected a secretary of the 
Executive Committee of this trade-union in 1934. 
The establishment of Israel’s statehood required a 
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профспілок. Розбудова державності Ізраїлю 
вимагала повсякчас дбати про переселення 
сюди євреїв з інших країн. Необхідно було 
проводити пропагандистську роботу, вміння 
доносити ідеї сіонізму. Голда Мейерсон якраз 
і належала до таких ідейноактивних та пере-
конливих агітаторів цієї справи. Її відправляють 
в 1938 році до Франції, де на той час пере-
бувало чимало євреїв-біженців з інших країн, 
насамперед з охопленої фашистською нетерпи-
містю Німеччини. Проте деякі країни, зокрема 
Великобританія і Франція, не були зацікавлені 
приймати вигнанців, а тим паче сприяти їхній 
еміграції до Палестини, побоюючись, що приїзд 
євреїв на тогочасні підмандатні Великобританії 
палестинські землі може спровокувати арабів на 
підтримку фашистського Третього рейху. Голда 
Мейерсон зробила тоді висновок: потрібно 
налагоджувати таємні канали для виїзду євреїв 
на Близький Схід, готувати для них житло і 
робочі місця. На жаль, цим шляхом вдалося 
врятувати небагатьох, хоч кожний врятований 
до кінця своїх днів міг дякувати за своє життя 
таким ідейним і досвідченим у справі боротьби 
за створення Ізраїльської держави особистостям, 
як Голда Мейерсон. 

У 1946 році вона очолила політичний відділ 
Єврейського агентства, займалась збором коштів 
серед єврейської діаспори (насамперед амери-
канської) для майбутньої держави і водночас 
намагалась налагодити  контакти з поміркова-
ними арабськими лідерами, зокрема йордан-
ським королем  Абдаллахом Хусейном. Після 

continuous care of resettlement of the Jews from 
other countries, wide propaganda and skills in 
explaining the Zionist ideas. Golda Meir belonged 
exactly to such vigorous and commited agitators 
of these ideas. In 1938, she was sent to France 
where many Jewish refugees from other countries, 
especialy Germany covered by Nazi impatience, 
resided. However, some countries, the Great Britain 
and France in particular, were not interested 
in hosting emigrants, let alone enhancing their 
emigration to Palestine, as they worried that arriving 
of the Jews on Palestinian land (then mandated 
territory of the Great Britain) could provoke the 
Arabs to support the Nazi Third Reich. Golda Meir 
concluded as follows: it was necessary to arrange 
the secret channels for removing of the Jews to 
the Near East and prepare houses and jobs for 
them. Unfortunately, not many people succeeded 
in following that path although each saved person 
could thank until his/her death to such thought and 
experienced actors in struggling for the creation of 
the Israel state as Golda Meierson.  

In 1946, she headed the Political Department of 
the Jewish Agency, participated in collecting money 
among the Diaspora (especially, the American one) 
for the future state and tried to establish contacts 
with liberal Arab leaders, Jordan King Abdallah 
Hussein, in particular. On the UN agreeing with 
a division of Palestine and establishment of the 
State of Israel, Golda Meir started her career as a 
stateswoman. She conducted intensive negotiations 
with a number of the Arab leaders on accepting 
the Declaration on Israel Independence; in each 

І. Бург, Голда Меїр,  
М. даян, І. аллон у залі 
засідань Кнесету, 1974. 
Фото М. Мільнера
Yo. Burg, Golda Meir,  
M. Dayan and i. allon in 
the Knesset assembly hall, 
1974. (Photo by M. Milner)
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того як ООН дало згоду на поділ Палестини 
і створення Держави Ізраїль, розпочинається 
кар’єра Голди Меїр як державного діяча. Вона 
веде напружені переговори із низкою арабських 
очільників про визнання Декларації про неза-
лежність Ізраїлю, а коли виникає загроза війни 
арабських країн з Ізраїлем — негайно виїжджає 
до Америки, щоб закликати єврейську громаду 
надати матеріальну підтримку для боротьби із 
загрозою втрати державності. У червні 1948 року 
СРСР, визнавши Державу Ізраїль, дав згоду на 
відкриття в Москві посольства. Першим Надзви-
чайним і Повноважним Послом Ізраїлю в СРСР 
стала якраз Голда Мейєрсон, яка перебувала на 
цій посаді 7 місяців — до свого призначення на 
посаду міністра праці й державного страхуван-
ня. В середині п’ятдесятих років за пропозицією 
тогочасного прем’єр-міністра Бен Гуріона Голда 
Мейєрсон, ім’я якої вже не сходило зі сторінок 
як єврейських, так і світових газет та журналів, 
дещо змінила своє прізвище, яке залишилося їй 
від чоловіка, з яким вона досить давно розлучи-
лася, залишивши тільки чотири літери (Меїр). 
У1956–1966 роках — призначена міністром 
закордонних справ і постійним представником 
Ізраїлю в Організації Об’єднаних Націй. Ініцію-
вала політику налагодження дружніх відносин 
та співпраці з країнами Африки й Латинської 
Америки, водночас наполягаючи на зближенні 
зі Сполученими Штатами Америки. У 1966–
1968 роках — генеральний секретар Робітничої 
Партії Ізраїлю. Після смерті Леві Ешкола, з 17 
березня 1969 до 3 червня 1974 року, після дея-
кої перерви роботи в уряді і у досить поважному 
віці, генеральний секретар Партії праці (Авода) 

threatening situation of war of Arab countries with 
Israel she immediately came to America to appeal 
the Jewish community for giving material support to 
avoid the threat of loosing statehood. In June 1948, 
the USSR recognized the State of Israel and approved 
opening its Embassy in Moscow. Golda Meyerson 
became the first Extraordinary and Plenipotentiary 
Ambassador of Israel in the USSR; she remained 
at this possition over the seven-month period until 
her appointment to the possition of the ministry of 
labor and public insurance. In the mid 1950’s, on 
the proposal of prime-minister Ben-Gurion, Golda 
Meierson, whose name was prevalent on the pages 
of not only Jewish, but also the world newspapers 
and magazines, changed her name (the name of 
her husband with whom she divorced long before) 
retaining only five letters in it (Meir). In 1956–
1966, she had been worked as Minister of Foreign 
Affairs and Israel’s Permanent Representative in 
the United Nations Organization. She initiated a 
policy of friendly relations and cooperation with the 
states in Africa and Latin America while insisting on 
rapprochement with the United State of America.  
In 1966–1968, she was the General Secretary of 
the leading Labor Party of Israel. From March 17, 
1969 to June 3, she had been working as the Prime-
Minister of Israel. She became the first woman 
prime-minister of Israel. She successfully combined 
personal diplomacy with a wide use of the media. 
Despite her agree with the Peaceful Settlement Plan 
of William Rogers, the US State Secretary, and the 
Israel-Egypt Cease-Fire Agreement from August 7, 
1970, she doubted the initial peaceful initiatives of 
Anwar Sadat and showed firmness in the due course 
of Arab-Israel War in 1973 arranging personally the 

Зустріч Голди Меїр  
з Іцхаком Кацом  

на науковій конференції 
в науково-дослідному 

інституті імені Вейцмана,  
м. реховот

Meeting of Golda Meir with 
Yitzhak Katz  at the scientific 
conference in the Weizmann 

institute of science, 
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згодилася обійняти посаду прем’єр-міністра 
Держави Ізраїль. Вона стане першою жінкою 
прем’єр-міністром Ізраїлю. Вдало поєднувала 
персональну дипломатію з широким вико-
ристанням мас-медіа. Поряд із висловленням 
згоди з планом мирного врегулювання, запро-
понованим держсекретарем США Вільямом 
Роджерсом та укладенням 7 серпня 1970 року 
ізраїльсько-єгипетської угоди про перемир’я з 
недовірою поставилась до початкових мирних 
ініціатив Анвара Садата й виявила твердість під 
час арабо-ізраїльської війни 1973 року, особисто 
забезпечивши налагодження американського 
«повітряного мосту» зброї та боєприпасів. Проте 
в боях з єгипетською армією загинуло понад 
2500 ізраїльтян. Це стало не тільки горем всієї 
держави, але й особистою трагедією Голди 
Меїр. Хоча парламентська слідча комісія й 
звільнила прем’єр-міністра від прямої відпові-
дальності за неготовність Ізраїлю до зазначеного 
конфлікту, під тиском громадської думки вона 
подала у відставку й залишила публічне полі-
тичне життя. З 1976-го року — почесний голова 
Соцінтерну. 

Померла 8 грудня 1978 року в Єрусалимі, 
Держава Ізраїль, залишивши пам’ять про себе в 
історії сучасної Держави Ізраїль, книги спогадів 
«Дім мого батька» (1972), «Моє життя» (1975), 
де тепло відгукується про своїх батьків, також 
згадує про раннє дитинство, проведене в Києві.

American air bridge for weapon and armaments. 
However, more than 2,500 Israeli perished in the 
battles with the Egypt Army. It was a grief for a 
whole nation and Golda Meir’s personal tragedy. 
Although the Parliamentary Investigative Committee 
released Meir from direct responsibility for Israel’s 
unpreparedness to the abovementioned conflict, 
she resigned under the pressure of public opinion 
and quitted political life. In 1976, she became the 
Honorary Chairman of the Socialistic International.

Golda Meir died in Jerusalem (the State of Israel) 
on December 8, 1978. She placed herself in the 
history of modern state of Israel. Authored memoirs: 
«My Father’s House» (1972) and «My Life» (1975),  
in which she spoke warmly of her parents and 
recollected her early childhood in Kyiv.

У листопаді 1998 року на 
фасаді будинку по вул. 
Басейній, 5-a встановлено 
меморіальну дошку Голді 
Меїр (скульптор  
В. Медведєв)
in november 1998, a 
memorial plate in honor of 
Golda Meir (sculptured by 
V.Medvedev) was built in a 
wall of the building 5-a in 
Basseyna street
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Levi eshkol’s
victory

Eshkol Levi was born in Orativ of Kyiv Guberniya 
(now rayon center of Vinnytsia Oblast), an ancient 
town dated to the 15th century, in quite wealthy and 
respectful Hasidic family, on October 25, 1895; the 
family resided there since the old days and named 
Shkolnik. Orativ was situated at 180 km from Kyiv; 
it differed from surrounding villages by several brick 
buildings and weekly crowded fairs for the inhabit-
ants of surrounding villages and towns. It was a 
typical Ukrainian-Jewish settlement of the 19th cen-
tury with its regulations and a practice of peaceful 
coexistence of the main two ethnoses with counting 
several Polish families which also respected all their 
neighbors having little concern whith religious and 
national identity.     

He received a traditional Jewish education in 
Heder. Having enough money, his parents sent him 
to one of pro-gymnasium in Vilno (Vilnius) in which 
young Leo Shkolnik experienced a status of a Jew 
in the Russian Empire. In the pro-gymnasium he be-
came interested in a Socialist Zionism and remained 
its adherent until his death. He was a member of a 
local organization of Zeirey Zion and entered Ha-
Poel Hatzair. In 1914, Eshkol followed one of the 
first resettlement of the Jews and arrived at Biblian 
land of Israel (Eretz-Israel) to revive the statehood of 
his people they had lost at the beginning of the first 
millenium. From that time he changed his name in a 
Jewish manner – Levi Eshkol.

For a time he worked at citrus plantations, also 

Перемога  
Леві Ешколя

Леві Ешколь народився 25 жовтня 1895 року 
у давньому (знаному з ХV століття) містечку 
Оратів Київської губернії (тепер районний центр 
Вінницької обл.) у досить заможній і поважній 
хасидській родині, яка жила тут здавна і мала 
прізвище Школьнік. Оратів, який знаходився за 
сто вісімдесят кілометрів від Києва, відрізнявся 
від довколишніх сіл хіба тим, що тут було кілька 
мурованих кам’яних будівель та відбувалися 
велелюдні недільні ярмарки, на які з’їжджалися 
мешканці довколишніх сіл та містечок. То було 
типове українсько-єврейське поселення ХІХ сто-
ліття із своїми порядками та звичаями мирного 
співіснування двох етносів, з врахованням ще 
кількох польських родин, які також поважали 
усіх своїх сусідів і не особливо зважали на релі-
гійну та національну належність.

Леві отримав традиційну єврейську освіту в 
хедрі. Маючи кошти, батьки направили його на 
навчання в одну із прогімназій у Вільно (Вільню-
сі), де юний Лев Школьнік відчув на собі статус 
єврея в Російській імперії. Перебуваючи у про-
гімназії, зацікавився соціалістичним сіонізмом, 
прихильником якого залишався усе життя. Був 
членом місцевої організації Цеірей Ціон, вступив 
в Ха-Поел хацаір. У 1914 році в одній із перших 
хвиль переселення євреїв переїхав на біблейську 
землю Ізраїлю (Ерец-Ісраель), щоб розпочати 
відродження державності свого народу, втраче-
ної на початку першого тисячоліття. Відтепер 
узяв прізвище на єврейський лад — Леві Ешколь. 
Якийсь час працював на цитрусових плантаці-
ях, також докладав зусиль, щоб роз’яснювати 
переселенцям, особливо молоді, ідею створен-
ня, а точніше — відродження Ізраїлю. У складі 
невеликої групи єврейських сільськогосподар-
ських робітників спробував створити єврейське 
поселення в Атароті поблизу Єрусалиму (після 
1967 року в межах міста), проте з початком Пер-
шої світової війни за розпорядженням турецької 
влади вони змушені були негайно залишити 
Атарот і перебратися на землі, куплені бароном 
Е. де Ротшильдом для єврейських переселенців 
з Європи, і там обживатися, вести господарство. 
Леві Ешколь продовжив свою політично-соціаль-
ну діяльність, беручи активну участь у засну-
ванні все нових і нових громад, політичних та 
громадських організацій.

Навесні 1918 року, всупереч позиції своєї 
партії Ха Поел Хацаір значна група єврейських 
юнаків, які вважали, що робота зі створення 
Ізраїльської держави просувається досить по-
вільно і не зовсім результативно, серед яких був 
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і Леві Ешколь, вступають до Єврейського легіону 
Британської армії. Демобілізувавшись з армії в 
1920 році, Ешколь був одним із засновників по-
селення Дганія-Бет і залишався його членом до 
кінця життя.

У 1934 році його направили до Берліна, де 
Ешколь очолив переселенський департамент 
Палестинського бюро. Передчуваючи подальші 
події в Європі, він у досить складних умовах 
формування націонал-соціалістичної доктрини 
з її відвертою ненавистю до єврейського народу, 
розгортає широку пропаганду виїзду євреїв з 
Німеччини, Італії, Польщі на землі обітовані, 
тобто на підмандатну Англії Палестину, де пла-

he tried to explain to settlers, especialy young 
people, the idea of the foundation and recreation, 
to be more exact, of the state of Israel. Within a 
small group of workers he had tried to found the 
Jewish settlement in Atharot near Jerusalem (after 
1967 within the city). But with the beginning of the 
World War I the group was forced to leave Atharot 
by the order of Turkish authority; the group started 
to farm collective farming on a land purchased by 
baron E. de Rothschild for the Jewish emigrants 
from Europe. Levi Eshkol continued his political and 
social activity taking an active part in the foundation 
of more and more new communities, political and 
public organizations. 

Леві Ешколь допомагає пані Мірьям Ешколь запалити першу свічку на свято Хануки
Levi eshkol assisted by Mrs. Miriam eshkol lighting the first hanuka candle
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in Israel industry. Mainly due to the activity of 
Eshkol as a ministry of finances, the gross national 
product increased by approximately ten percent an-
nually in 1952–1963.

In June 1963, at the end of premiership of David 
Ben-Gurion, this famous Israel’s politician and one 
of the founders of the state of Israel proposed Levi 
Eshkol to be the head of the government. Knesset 
approved this candidature. He had been worked 
at this position during six years; he significantly 
strengthened a national defense capability, economic 
development of Israel and implemented a number of 
diplomatic initiatives to enhance his state. The estab-
lishment of a full-scale diplomatic relations with the 
Federative Republic of Germany was one of them. 
After the Six Day War against Egypt, Syria and some 
other countries, Levi Eshkol continued the policy of 
consolidation of the nation, economic recovery and 
social stability aiming at strengthening cooperation 
with the US as a main allien of Israel. In his internal 
policy,  he succeded in reunifying a number of 
political parties which transformed themselves into 
the Israel Labor Party in 1968. The prime-minister 
retired a year later. Yet, there was one more chal-
lenge he faced with; it determined further develop-
ment of the state of Israel. In November 1966, two 
quite powerful states of the Near East – Egypt and 
Syria – concluded a military alliance. One was not 
required to be a provident politician to realize which 
state that act was aimed at. Prime-minister made 
all his best to consolidate the nation and strengthen 
its armed forces. The events developed rapidly. As 
early as May 16, Egypt accused Israel of intentions 
to attack Syria and concentrated several divisions in 
the East of Sinai. In the UN brought its peacekeep-
ing troops, which patrolled the ceasefire line in 
1948. Israel partially mobilized its arms forces. Some 
days later Abdel Naser, the President of Egypt, an-
nounced a blockage of the Tiran Strait. Saudi Arabia, 
Jordan, Sudan, Algeria and Iraq were ready to range 
against Israel. A majority of Arab countries broke 
diplomatic relations with Israel. In the situation of 
unavoidable war Israel, with Eshkol’s participation, 
developed a strategy of a permanent aero-ground 
attack to enemy’s military bases. After Jordania King 
Hussein’s acceptance to support Egypt on June 4, 
Israel government ordered to strike against all the 
military aerodromes of Egypt, Jordania, Iraq and 
Syria to break down enemy aviation. In the mean-
while, armored divisions launched an attack to Gaza 
and the center of Sinai; two days later, Sinai was 
cleared from Egypt soldiers and the Golan Heights 
were liberated from Syrian troops. In a due course 
of that war the city of Jerusalem and the city of 
Bethlehem were liberated from Jordania troops that 
opened up the possibility for Israeli to follow a route 
Tel-Aviv – Jerusalem. As a result of the Six Day War 
between Israel and five Arab countries (Egypt, Syria, 

обороноздатність країни, її економічний роз-
виток, втілив у життя низку дипломатичних 
ініціатив на підтримку своєї держави. Одна з 
них — встановлення повноформатних диплома-
тичних відносин з Федеративною Республікою 
Німеччина. Після шестиденної війни Ізраїлю 
проти Єгипту, Сирії та інших країн Леві Ешколь 
продовжив наполегливо працювати для кон-
солідації народу, економічного піднесення та 
соціальної стабільності держави, спрямованої 
на зміцнення співпраці із США як з головним 
союзником Ізраїлю. У внутрішній політиці 
Ешколь домігся згуртування низки політичних 
партій, які у 1968 році об’єдналися в Ізраїльську 
партію праці. Через рік прем’єр-міністр подав 
у відставку. Але на його долю випало ще одне 
випробування, яке визначило подальшу долю 
Держави Ізраїль. У листопаді 1966 року дві до-
сить потужні близькосхідні держави — Єгипет 
та Сирія — уклади військовий союз. Не треба 
було бути передбачливим політиком, щоб зрозу-
міти проти кого спрямований цей політичний 
акт. Прем’єр-міністр докладає всіх зусиль, щоб 
консолідувати націю, зміцнити збройні сили. 
Події не забарилися. І вже 16 травня Єгипет 
звинуватив Ізраїль у намірах атакувати Сирію і 
сконцентрував на сході Синайського півострова 
кілька дивізій. На вимогу Єгипту ООН виводить 
миротворчі війська, які патрулювали лінію при-
пинення вогню у 1948 році. Здійснюється част-
кова мобілізація в Ізраїлі. Ще через кілька днів 
президент Єгипту Абдель Насер оголосив про 
блокаду Тиранської протоки. Саудівська Аравія, 
Йорданія, Судан, Алжир, Єгипет та Ірак готові 
виступити проти Ізраїлю. Більшість арабських 
країн розривають з ним дипломатичні відноси-

Журнал «Time» з ілюстраці-
єю Леві Ешколя на обкла-

динці, 9 червеня  1967 року

«Time» magazine with an 
illustration of Levi Eshkol on 

the cover, June 9, 1967
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нувалося з часом відродити Ізраїльську державу. 
Його авторитет, політична далекоглядність та 
невтомна праця врятували життя багатьом пред-
ставникам єврейської нації, які вчасно виїхали з 
Німеччини на прадавні єврейські землі. 

У 1937 році Ешколь повернувся до Ерец-Іс-
раелю, де очолив компанію «Мекорот», яка за-
ймалася водопостачанням єврейських поселень, 
а також створенням цивілізованих умов та праці 
на необжитих і малопридатних для господарю-
вання землях, бо ж інших народ, який їхав сюди 
з усіх куточків світу, поки що не мав. Та й наявні 
території потрібно було захищати зі зброєю в 
руках.

1 липня 1941 року Леві Ешколя обирають 
членом центрального командування Хагани, 
доручають займатися збиранням коштів для 
підпільних єврейських військових угруповувань, 
купівлею та виробництвом зброї. Після створен-
ня 19 листопада 1947 року Командного центру 
народного повстання Леві Ешколя обирають 
одним з двох командувачів цього центру. Після 
утворення Держави Ізраїль Ешколь працює в 
різних міністерствах. Спочатку був генеральним 
директором (міністром) Міністерства оборони. 
Зробив значний внесок у створення і розвиток 
оборонної промисловості Ізраїлю, вважаючи це 
однією із найважливіших передумов для по-
дальшого існування молодої держави, оточеної 
недружелюбними до неї мусульманськими 
державами. Саме Леві Ешколь налагодив 
партнерські політично-економічні відносини із 
США та домовився про їх масштабну військову 
допомогу.

У 1949 році очолив поселенський відділ 
Єврейського агентства. Він багато зробив для 
розселення в новоствореному Ізраїлі сотень 
тисяч репатріантів, для яких держава постійно 
виділяла значні кошти, засновуючи все нові і 
нові населені пункти, створюючи тисячі робо-
чих місць, засновуючи школи, університети, 
установи культури. 1950–1952 роках обіймав 
посаду скарбника Єврейського агентства, у 1951 
році був міністром сільського господарства та 
розвитку, в 1952–1963 рр. — міністром фінансів. 
Ешколь намагався створити в Ізраїлі сприятливі 
умови для залучення в ізраїльську економіку 
іноземного капіталу. Під час перебування Леві 
Ешколя на посаді міністра фінансів у 1952–1963 
роках валовий національний продукт зростав 
майже на десять відсотків щороку.

У червні 1963 року, завершуючи своє пере-
бування на посаді прем’єр-міністра, видатний 
ізраїльський політик і один із засновників 
Держави Ізраїль Давид Бен-Гуріон запропонував 
Леві Ешколю очолити уряд. Кнесет затвердив 
цю кандидатуру. Леві Ешколь пропрацював 
на цій посаді шість років, значно зміцнивши 

In the spring of 1918, despite the negative atti-
tude of the Ha-Poel Hatzair Party toward the Jewish 
Legion, a large group of Jewish young people (and 
Levi Eshkol), who believed that the creation of the 
state of Israel proceeded slowly and ineffectively 
entered the Jewish Legion of the British Army. On 
demobilizing from army in 1920 Eshkol became one 
of the founders of the Deganya-Ben Kibbutz and 
remained its member until his death.

In 1934, he was directed to Berlin where he 
headed the Kibbutz Department of the Palestinian 
Bureau. In the complicated conditions of formation 
of a national-socialist doctrine with its open hate to 
the Jewish people he anticipated further develop-
ments in Europe and launched a wide propaganda 
campaign of emigration of the Jews from Germany, 
Italy and Poland to the Land of the Covenant, i.e. 
Palestine – mandated territory of England; on 
that land the recreation of the state of Israel was 
planned. His authority, political foresight and tireless 
work retrieved many representatives of the Jewish 
nation, who had emigrated from Germany to an 
ancient Jewish land, from death.

In 1937, Eshkol returned to Eretz-Israel where 
he headed the Mekorot Company which was 
engaged in supplying water for Jewish settlements 
and providing civilized conditions for working on 
uninhabited and inadequate for farming land. But 
people who came there from around the world had 
no another land at the time. Moreover, they had to 
defense their land in arms.   

On July 1, 1941, Levi Eshkol was elected as a 
member of the Haganah High Command responsible 
for collecting money for the underground Jewish 
military units, purchasing and producing weapon. 
On establishing the Command Center of People’s 
Rebelion on November 19, 1947, Eshkol became one 
of two commanders of the Center. After the founda-
tion of the state of Israel Eshkol had been working 
in different ministries. Initially he was a General 
Director (minister) of the Ministry of Defense. He 
contributed greatly to the creation and development 
of defense industry of Israel considering this work as 
one of the most important preconditions for further 
existence of the young state surrounded by unfriend-
ly Islamic states. That was Levi Eshkol who estab-
lished the partner political and economic relations 
with the US and its large-scale military assistance. 
He worked actively resettling hundred thousand 
of the new repatriates and establishing many new 
settlements, creating thousands of new jobs, found-
ing schools, universities and cultural institutes.

In 1949, Eshkol headed the Kibbutz Department 
of the Jewish Agency. In 1950–1952, he served as a 
Treasurer of the Jewish Agency. He was a minister of 
agriculture and development in 1951 and a minister 
of finances in 1952–1963. Eshkol tried to create fa-
vorable conditions for attracting foreign investments 

Бронзова монета, випущена 
в пам’ять про шестиденну 
війну. Барельєф — Леві 
Ешколь
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ни. Розроблена за участю Леві Ешколя стратегія 
в уже невідворотній війні із арабськими країна-
ми передбачала перманентний повітряний та 
наземний удар по військових базах ворога. Після 
того як 4 червня йорданський король Хусейн 
погодився підтримати Єгипет, керівництво Із-
раїлю дає наказ нанести повітряний удар по всіх 
військових аеродромах Єгипту, Йорданії, Іраку 
та Сирії, вивівши ворожу авіацію з боєздатності. 
Тим часом бронетанкові дивізії розпочали марш 
на Газу та центр Синаю, який уже через два дні 
був очищений від єгипетських солдат, а також 
було звільнено від сирійського війська Голанські 
висоти. У ході цієї війни було звільнено від йор-
данських військ Єрусалим та Віфлеєм, вперше 
після 1947 року з’явилася можливість руху ізра-
їльтян дорогою Тель-Авів–Єрусалим. В резуль-
таті шестиденної війни між Ізраїлем та п’ятьма 
арабськими країнами (Єгипет, Сирія, Йорданія, 
Ірак, Алжир) Сирія втратила Голанські висоти, 
Єгипет – Синайський півострів та сектор Газа, 
Йорданія — західний берег ріки Йордан. По-
при те, що п’ята надзвичайна спеціальна сесія 
Генеральної Асамблеї ООН, скликана з ініціа-
тиви СРСР, та Рада Безпеки ООН, які вимагали 
встановлення справедливого та міцного миру на 
Близькому Сході із виведенням ізраїльських сил 
з територій, спірних під час конфлікту, Ізраїль 
довів своє право на недоторканість і суверенітет. 
Шестиденна війна була великим випробуванням 
для прем’єр-міністра Леві Ешколя, який забез-
печив і військове, і політичне вирішення однієї 
з найскладніших ситуацій у Близькосхідньому 
регіоні. 

Помер уродженець маленького українського 
містечка Оратова і видатний державний діяч 
Ізраїлю 2 лютого 1969 року в Єрусалимі, який 
незадовго до того повернувся в лоно Ізраїлю. 
Голда Меїр писала про діяльність Ешколя під 
час політичної кризи в Ізраїлі напередодні 
шестиденної війни: «Як прем’єр-міністр і міністр 
оборони він зробив усе можливе для того, щоб 
наші війська змогли впоратися зі своїм завдан-
ням і перемогти».

Jordania, Iraq and Algeria), Syria lost the Golan 
Heights, Egypt-Sinai and Gaza Sector; Jordania lost 
the Western coast of the Jordan River. Despite the 5th 
Special Session of the UN General Assembly, which 
was convened by the USSR requirement, and the UN 
Security Council, which required establishing equi-
table and reliable peace on the Near East and with-
drawing Israel troops from the territories  from the 
disputed areas during the conflict, Israel asserted its 
right of integrity and sovereignty. The Six Day War 
was a great challenge for prime-minister Levi Eshkol 
who provided the both military and political settle-
ments of the most complicated situation in the Near 
East region. The famous statesman of Israel died on 
February 2, 1969 in Jerusalem – the city which was 
returned to Israel not long before his death. 

During the crisis on the eve of the Six Day War 
Golda Meir wrote: «As a prime-minister and a min-
ister of defense he did all he could for our troops to 
cope with their tasks».
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national interests are 
first and foremost!    

 

After the political crisis of 1954, Moshe Sharett, 
one of the leaders of the Mapai Labor Party of 
Israel, succeded David Ben-Gurion at the possition 
of the prime-minister of Israel. Like many other 
well-known politicians, he originated from Ukraine. 
His grandfathers’ and parents’ name was Chertok 
(according to another version, Shertok).

He was born in 1894 in Kherson, rather large 
commercial and shipbuilding city. Iakov Chertok, his 
father, imbued the mind of his son with patriotism 
cultivating a love of Israel land and devotion to the 
national interests of the Jewish people. In 1908, 
Chertok’s family came to a Biblian land of their 
ancestors. Initialy, the Jewish family from Ukraine 
resided in one of the populous Arab villages in 
Samaria where young Moisei Shertok, who fluently 
spoke Russian language, learnt his native language 
and Arab and Turkish languages; he got himself 
familiar with the customs of those peoples which 
lived together in an ancient land closely related 
to the history of ancient Israel. Then the Shertoks 
moved to Jaffa residing in Ahuzzat-Bait from which 
the new city of Tel-Aviv.

He graduated from the Gertzliya Gymnasium 
being one of the best students in studying modern 
foreign languages and ancient classical languages 
and the history of the Near East and Europe. 
In 1913, Moshe Sharetta entered the Istanbul 
University at the age of 19. But in August 1914 
the outbreak of the World War I hampered his 

Інтереси народу — 
понад усе!

Після політичної кризи 1954 року прем’єр-
міністра Ізраїлю Давида Бен Гуріона замінив на 
високій посаді Моше Шарет, один із керівників 
Об’єднаної робітничої партії Ізраїлю (Мапай). 
Він, як і багато інших тогочасних відомих по-
літиків, також був вихідцем з України. Його діди 
і батьки носили прізвище Черток, а за іншою 
версією Шерток. Народився Моше Шарет 16 
жовтня 1894 року в досить великому торговому 
і кораблебудівному місті Херсон. Його батько 
Яків Черток виховував сина патріотом, при-
щепив з раннього дитинства любов до землі 
Ізраїлю і відданість національним інтересам 
єврейського народу. На прабатьківські біблій-
ні землі сім’я Шертоків приїхала в 1908 році. 
Спочатку єврейська родина з України жила в 
одному із велелюдних арабських сіл в Самарії, 
де юний Мойсей Шерток, який знав досконало 
російську мову, вивчив як рідну, так і арабську 
та турецьку мови, ознайомився із звичаями тих 
народів, які проживали на прадавніх землях, 
тісно пов’язаних з історією давнього Ізраїлю. 
Згодом Шертоки переїхала у Яффу і оселилася у 
кварталі Ахуззат-Баіт, знаному в новітній історії 
тим, що з нього згодом виросло єврейське місто 
Тель-Авів.

Навчався в гімназії «Герцлія», мав особливі 
успіхи у вивченні сучасних іноземних та дав-
ніх класичних мов, історії Близького Сходу та 
Європи. У 1913 році дев’ятнадцятирічний Моше 
Шаретта вступив до Стамбульського університету, 
але прослухав тільки один курс. У серпні 1914 
року розгорнулася Перша світова війна, яка не 
оминула і переселенця з України. Як османський 
підданий, Мойсей Шерток пішов добровольцем у 
турецьку армію, де спочатку служив лейтенантом 
у Македонії, а потім, завдяки знанню мов, був 
перекладачем у командувача німецьких військ. 
Досвід цієї роботи і гарні відгуки про Мойсея 
Шертока як поліглота сприяли тому, що в 1919 
році він стає секретарем Сіоністської комісії, 
яка активно працює для збільшення кількості 
переселенців-євреїв на землі обітованій. Юнак по-
чинає набувати й політичної ваги, долучається до 
багатьох політичних, соціальних та міжнародних 
акцій.

У квітні 1920 року на міжнародній конферен-
ції в Сан-Ремо Верховна Рада Антанти надала 
Великій Британії мандат на управління Палес-
тиною, зокрема й територією Ерец-Ізраелю. 
Скориставшись цим, Мойсей Шерток отримав 
змогу вступити і навчатися в Лондонській школі 
економічних і політичних наук (1922–1924). У 



studying. He was forced to volunteer to the Turkish 
Army as an Ottoman subject; he served as a 
lieutenant in a front in Macedonia and then, due 
to his knowledge of languages, he served as an 
interpreter of German High Commander in Eretz-
Israel. In 1919, his experience in such work and his 
favorite representations helped Sharett to obtain 
appointment to the position of secretary of the 
Zionist Commission, which was actively engaged in 
increasing the rate of Jewish settlers to the Land of 
the Covenant. Young man started getting political 
heft and participating in many political, social and 
international actions. 

In April 1920, the Entente Supreme Council 
issued the rulling mandate for Palestine, especially 
the territory of Eretz-Israel, to the Great Britain. 
With this, Moisei Shertok got a chance to study at 
the London School of Economics. At that period he 
actively participated in the activity of the British 
Poalei-Zion and represented this group on the 
congresses of the Labor Party at various times.

In 1925, Sharett returned to Eretz-Israel and, 
at the invitation of Senior Editor of the «Davar» 
Newspaper, over several years had been working as 
a redactor of weekly tabloid published in English 
language.

 Sharett began his political career in 1931 as a 
secretary of the Political Department of the Jewish 
Agency. After the assassination of H. Arlosoroff in 
1933 he became its head, and he held that position 
until the formation of the State of Israel. During 
the World Was II Moisei Shertok served in the 
Israel Brigade of the British Army.  In 1947, he was 
delegated to the UN; he participated actively in 
the discussion on Israel’s independence. Shertok 
was one of those whom a historical mission fell on 
to sign the document on the establishment of the 
State of Israel. After announcing the State of Israel 
he became Ministry of Foreign Affairs of Israel 
(1948–1956); he was also the prime-minister of 
Israel (1954–1955). Moshe Sharett, as the Minister 
of Foreign Affairs, advocated the interests of Yeshiva 
even in the periods of the most acute crises; he 
always tried to find peaceful and legal ways to 
overcome them. Highly skilled diplomatic apparatus 
of the young state was created and the diplomatic 
and foreign trade relations of the young state with 
many countries of Europe, Asia, Africa and America 
(especially, the Latin America) were established 
mostly owing to Sharett’s position of the Minister of 
Foreign Affairs. 

Exactly at that time, Moisei Sharetta, the 
repatriate from Ukraine and one of the most known 
Jewish politicians, changed his name and surname to 
Moshe Sharett which then has taken its place in the 
contemporary history of Israel.

In 1956, he resigned from governmental 
position. David Ben-Gurion, prominent statesman 20 ГордІсть нацІї

ці роки він брав активну участь у діяльності бри-
танських єврейських організацій, не раз пред-
ставляв їх на з’їздах лейбористської партії.

У 1925 році Мойсей Шерток повернувся в 
Ерец-Ісраель, де на запрошення головного редак-
тора газети «Давар» кілька років редагує щотиж-
невий додаток цієї газети англійською мовою.

Політичну кар’єру Мойсей Шерток розпочав у 
1931-му як секретар політичного відділу Єврей-
ського агентства. Після вбивства Х. Арлозорова 
у 1931 році став його політичним спадкоємцем 
і був обраний главою політичного відділу. Це 
була одна з ключових посад агенції, яку обіймав 
до створення Держави Ізраїль. Під час Другої 
світової війни Мойсей Шерток служив у ізраїль-
ській бригаді Британської армії. У 1947 році був 
делегований до ООН і брав найактивнішу участь 
у дискусії щодо отримання Ізраїлем незалеж-
ності. Він був серед тих, кому випала історична 
місія підписати документ про створення Держа-
ви Ізраїль. Після проголошення Держави Ізраїль 
обіймав посаду першого міністра закордонних 
справ (1948–1956), водночас був прем’єр-
міністром уряду Ізраїлю (1954–1955). Як глава 
МЗС наполегливо відстоював єврейські інтереси 
навіть у періоди найгостріших криз, завжди 
намагався шукати мирні й легальні шляхи їх ви-
рішення. Здебільшого завдяки Моше Шарету на 
посаді міністра закордонних справ (у перші вісім 
років незалежності Ізраїлю) в молодій державі 
було створено висококваліфікований диплома-
тичний корпус, встановлено офіційні зовніш-
ньополітичні відносини з багатьма країнами 
Європи, Азії, Африки та Америки, налагоджено 
зовнішньоторговельні зв’язки (особливо з Латин-
ською Америкою).

Саме тоді (1948) виходець з України, на той 
час один із найвідоміших єврейських політиків 
Мойсей Шаретта дещо змінив прізвище та ім’я. 
Обіймаючи найвищі державні та партійні поса-
ди, він відтепер мав прізвище Моше Шарет, яке 
увійшло в історію новітнього Ізраїлю.

У 1955 році Моше Шарет подав у відставку. 
Його спадкоємцем став той, у кого він два роки 
тому перебрав пост прем’єр-міністра — видатний 
державний і політичний діяч Давид Бен-Гуріон. 
Моше Шарет залишався членом кнесету і 
продовжував активну діяльність у лівецентрист-
ській реформістській Ізраїльській робітничій 
партії (Мапай), яку неодноразово представляв 
на конгресах Соціалістичного інтернаціоналу. 
У 1961–1965 роках Шарет очолював правління 
Єрусалимської Сіоністської організації. 

Останні роки життя відомий політичний і 
державний діяч, один з основоположників Дер-
жави Ізраїль Моше Шарет присвятив літератур-
ній та видавничій діяльності, очолював досить 
потужне ізраїльське видавництво «Ам Овед». 
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Херсонська міська дума. 
Проект архітектора  

а.Б. Мінкуса, 1900 р.
Kherson City’s Duma. 

architected by a. Minkus, 
1900

and politician, whom Moshe Sharett reelected for 
the possition of prime-minister two years before, 
became his successor. Sharett remained a member of 
Knesset and continued his energy activity in the left-
of-center and reformist Israel Labor Party (Mapai) 
representing it in the congresses of the Socialistic 
International at various times. In 1961–1965, 
Sharett headed the Jerusalem Zionist Organization

Last years of the life of a prominent statesman 
and politician, and one of the founders of the 
State of Israel, were devoted to literature and 
publishing; he headed the  «Am Oved,» rather 
influential publishing house. Among his social 
and political essays were the following:  «Mi-shut 
be-Asia» («From the prowling in Asia», itinerary 
notes; 1957); «Ba-sho’arei he-ummot» («On the Eve 
of Nation», collection of speeches in the period of 
1946-49; 1958); «Dvarim al Zionut» («Speeches on 
Zionism», 1966); «Opot she-kavu» («Extinguished 
Lights»,  speeches and articles of deceased national, 
political and military actors; 1969); «Political Diary» 
(1968–1979) and other; also, the book of the verses 
translated by Sharett was published.

  Sharett died in Jerusalem on July 7, 1965.  

Серед його публіцистичних праць: «Мі-шут 
бе-Асія» («З мандрів Азії», подорожні нотатки; 
1957); «Ба-шо‘арей хе-уммот» («Напередодні на-
ції», збірник промов 1946–1949 рр.; 1958); «Два-
рім ал ціонут» («Промови про сіонізм», 1966); 
«Орот ше-каву» («Світильники, які згасли», 
промови і статті про національних, політичних і 
військових діячів, які пішли з життя; 1969), «По-
літичний щоденник» (1968–1979) та інші,  
а також книга поетичних перекладів Шарета.

Помер Моше Шарет 7 липня 1965 року  
у Єрусалимі.
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Відчував душу 
українців

Володимир Євгенович Жаботинський наро-
дився у сонячній приморській Одесі 18 жовтня 
1880 року. Починав свій творчий шлях як журна-
ліст. На сторінках місцевих газет з’являлися його 
гострі, соціально спрямовані публікації та есе... 
Дуже рано виявив свій літературний талант — у 
16 років Жаботинський переклав поезію Едга-
ра По «Ворон». Цей російський переклад і досі 
вважається одним з найкращих. 

В 1898 році Володимир Жаботинський їде за 
кордон як кореспондент «Одеського листка», 
а згодом — «Одеських новин» у Берн та Рим. 
Повернувшись до Одеси у 1901 році, продовжує 
роботу в «Одеських новинах», через певний час 
стає відомим журналістом на Півдні Росії. Після 
Кишинівського погрому 1903 року Володимир 
Жаботинський активно долучається до діяльнос-
ті сіоністського руху. В період між 1903–1914 
роками публікує статті, присвячені проблемі 
пригнічення національних меншин у Російській 
імперії, різко критикує політику асиміляції 
єврейства, виступає за створення єврейської 
освітньої системи. У 1914 році Жаботинський 
виїхав з Російської імперії і вже ніколи не по-
вернувся. У досить ранньому як для політика 
віці набув статусу лідера єврейського національ-
ного руху півдня Росії, де єврейське питання 
завжди стояло досить гостро, а часом і трагічно, 
активно включився у діяльність міжнародних 
сіоністських організацій. Проводив велику 
пропагандистську й організаційну роботу щодо 
консолідації єврейських політичних та громад-
ських організацій, вироблення спільної платфор-
ми щодо основоположних принципів і завдань 
єврейського руху за відродження державності 
та залучення до цього процесу євреїв із різних 
країн світу. З цього питання виступав як публі-
цист у тогочасних газетах, журналах, брошурах, 
на мітингах, партійних акціях, читав у різних 
аудиторіях лекції. Під час Першої світової війни 
був одним із найпалкіших прихильників доціль-
ності створення перших військових єврейських 
формувань на боці Антанти, передбачаючи, що в 
подальшому його народу доведеться відстоювати 
своє право на державність також зі зброєю в ру-
ках. Прибувши до Англії, веде переговори щодо 
створення єврейських озброєних формувань 
у складі британської армії. За активної участі 
Жаботинського в 1917 році було сформовано 
Єврейський легіон.

 З 1920 року мешкав у Палестині, досить 
часто виїжджав до Франції, Німеччини, США у 
справах організації сіоністського руху. Володи-

i feel the soul  
of Ukrainians

Volodymyr E. Zhabotynsky was born in the 
sunny and maritime city of Odessa on October 18, 
1880. He started working as a journalist. Sharp and 
socially oriented publications and essays of Volody-
myr Zhabotynsky appeared on the pages of local 
newspapers… His literary gift showed up in his early 
years: at the age of 16 he translated Edgar Poe’s 
verse«The Raven». This translation is still deemed to 
be one of the best translations. 

In 1898, he left for Bern and Roma as a corre-
spondent of the «Odessa Leaflet» («Odesskiy listok») 
and then the «Odessa News» («Odesskie novosti»). 
Upon returning to Odessa in 1901, he continued 
his work in the «Odessa News» and later became a 
well-known journalist in Southern Russia. After the 
Chisinau Pogrom of 1903, Volodymyr Zhabotynsky 
vigorously joined the activity of the Zionist move-
ment. In the period of 1903–1914 he published the 
articles devoted to the problem of oppression of 
national minorities in the Russian Empire, sharply 
criticized the policy of assimilation of Jews and 
spoke for the creation of Jewish educational system. 
In 1914, Zhabotynsky left the Russian Empire and 
had never returned to this country. At a quite early 
age (as for a politician) the became a leader of 
the Jewish national movement in Southern Russia 
where the Jewish issue was always the thorniest 
and sometime the most tragic one; Zhabotynsky was 
actively engaged in the activity of international Zion-
ist organizations. He conducted a great propagandist 
and organizational work to consolidate the Jewish 
political and public organizations, develop a joint 
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мир Жаботинський завжди залишався прихиль-
ником українського національного руху, вважа-
ючи український народ також пригнобленим і 
упослідженим російською імперською владою. 

Закликав до співпраці керівників єврейського 
та українського національних рухів, підкреслю-
ючи, що попри різні ситуації, які складалися 
на початку ХХ століття, є другом української 
справи. У статті «Урок ювілею Шевченка» (1911) 
Володимир Жаботинський переконливо розкрив 
самобутність українського народу. Позитив-
но сприйняв створення Української Народної 
Республіки, підтримував прагнення українського 
народу до незалежності та створення суверенної 
національної держави. У 1921 році він підписав 
угоду з представниками уряду УНР в екзилі про 
створення єврейської міліції для безпеки єврей-
ського народу у разі походу українського війська 
на підрадянську Україну. Неодноразово спросто-
вував міф про одвічний антагонізм між євреями 
та українцями, аргументуючи це тисячолітнім 
проживанням двох народів на українських 
землях.

У 1920-му оселяється у Єрусалимі, де створює 
загони самооборони єврейського населення від 
арабів. Через конфлікт із керівництвом Всесвіт-
ньої сіоністської організації виходить із її складу 

platform on fundamental principles and objectives 
of the Jewish movement for recreating the statehood 
and involving the world dispersed Jews into this pro-
cess. As a publicist, he came forward with this issue 
in newspapers, magazines, and brochures, addressed 
meetings, party’s actions and lectured for various 
auditoriums. During the World Was I, he was one of 
the most ardent proponents of the organization of 
the first Jewish military units for the Entente. He as-
sumed that his people will also be forced to defense 
in arms their right to the statehood. On arriving in 
England he took up negotiates on establishing the 
Jewish military units as a part of the British Army. 
In 1917, the Jewish Legion was formed with active 
participation of Zabotynsky. 

From 1920, he resided in Palestine and often 
visited France, Germany and the USA to organize the 
Zionist movement. He always remained the adherent 
of the Ukrainian national movement believing that 
the Ukrainian nation was also oppressed and ne-
glected by Russian Empire’s authority. He appealed 
for cooperation between the leaders of the Jewish 
movement and the leaders of the Ukrainian move-
ment and emphesized his friendly attitude toward 
the Ukrainian case despite various situations of 
the beginning of the 20th century.  In his article «A 
Lesson from Shevchenko’s Jubilee» (1911), Volody-
myr Zhabotynsky decisively showed the identity 
of the Ukrainian nation. He acclaimed the founda-
tion of the Ukrainian People’s Republic, enhanced 
the Ukrainian people’s will to independence and 
establishment of a sovereign national state. In 1921, 
he signed the agreement with the Ukrainian Govern-
ment in Exile on establishing Jewish militia to pro-
vide security for Jewish people in the case of raid of 
Ukrainian troops to the Soviet Ukraine. Many times 
he dispelled a myth about the age-old antagonism 
between the Jews and Ukrainians arguing with the 
fact of the millennial joint residence of both nations 
on Ukrainian land. 

Газета «Одеські новини», 
кореспондентом якої пра-
цював Володимир Жабо-
тинський

Панорама одеси кінця ХІХ 
століття



і з 1923 року займається активною літературною 
діяльністю. Протягом 1930 років Володимир 
Жаботинський займався справами єврейської 
світової спільноти. 1936 року підготував «план 
евакуації» єврейського населення з Польщі (до 
якої входила й частина західноукраїнських 
земель) у Палестину. Він провадив активну 
пропагандистку роботу серед польського та 
східноєвропейського єврейства, попереджаючи 
їх про можливі «супер-погроми» у недалекому 
майбутньому. Володимир Жаботинський помер 
від серцевого нападу 4 серпня 1940 року в США. 
Згідно заповіту його було перепоховано в неза-
лежній Державі Ізраїль. 

In 1920, he resided in Jerusalem. He created 
there the Jewish units of self-defense against the 
Arabs. Because of the conflict with the leaders of 
the World Zionist Organization, he retired from it, 
and started a wide literature activity beginning from 
1923. In the 1930’s, Zhabotynsky applied himself to 
the affairs of the Jewish world community. In 1936, 
he prepared the  «plan of evacuation» of Jews from 
Poland (which included a part of Western Ukrainian 
land) to Palestine. He actively propagandized the 
Poland and Eastern European Jews warning them 
about potential«super-pogroms» in the near future. 
He died of a heart attack in the US on August 4, 
1940. According to the will, he was buried in the 
independent state of Israel.

 

одеський національний 
академічний театр опери та 

балету
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«дотримуйтесь тиші!
агнон працює»

Оголошення з таким текстом звелів 
розмістити біля будинку Агнона мер міста 
Єрусалима, коли поруч з житлом пись-
менника велися будівельні роботи. Це знак 
величезної шани до творчості видатного 
ізраїльського прозаїка.

Батьківщина Агнона (Шмуеля Йосефа 
Халеві Чачкеса) — автора багатьох романів, 
повістей і оповідань — маленьке україн-
ське містечко Бучач у Галичині, колишній 
провінції Австро-Угорської імперії. Малий 
Агнон відвідував початкову школу (хедер), 
вивчав під керівництвом батька і місцевого 
рабина Талмуд. Юнак зачитувався творами 
давніх і середньовічних єврейських оповіда-
чів, повчаннями хасидів (послідовників міс-
тичної іудаїстської течії, яка виникла в XVII 
ст. на Поділлі (територія сучасної України), 
сучасної єврейської літератури. Підлітком 
Агнон стає активним сіоністом. Свої перші 
поетичні твори він пише на івриті і на 
ідиші. У вісімнадцять років працює в Львів-
ській єврейській газеті, у 1907 р. здійснює 
подорож у Палестину, а через рік пере-
їздить до Єрусалима. У 1909 р. з’являється 
його невеличка повість «Agunot» («Покинуті 
дружини»). Назва цієї книжки згодом стала 
його літературним псевдонімом, Агнон у 
перекладі з івриту означає «Покинутий». З 
1924 р. Агнон стає офіційним прізвищем 
письменника. Продовжуючи традиції 
Шелома Рубина і Реувена Бройдеса, він 
широко використовує фольклор, релігійні 
мотиви. 1912 р. письменник їде до Берліна, 
де працює у журналі «Юде», читає лекції з 
єврейської літератури, згодом передає свої 
твори видавництву  «Шокен», якому й досі 
належать усі права  на доробок митця. 1924 

«Keep silence! 
agnon is working»

This was the notice, the Mayor of Jerusalem 
ordered to put up near the Agnon’s house 
when workers were building a new house 
nearby. It was in a sign of great respect to the 
work of the famous Israeli writer. 

Buchach, a small Ukrainian city in Galicia, 
former province of Austria-Hungary, was the 
motherland of Agnon (Shmuel Yosef Halevi 
Chachkes), the author of many novels and 
short stories. In his childhood, Agnon attended 
a primary school (Heder) learning the Talmud 
under the guidance of his father and local 
rabbi. Young man was well read in the works 
of ancient and medieval Jewish tellers, homilies 
of the Hasids and modern Jewish literature. He 
became a vigorous Zionist. He wrote his first 
works in Hebrew and Yiddish. At the age of 18 
Agnon worked for a Lviv Jewish newspaper. 
In 1907, he first travelled to Palestine, and 
one year later he movs to live in Jerusalem. 
In 1909, his first novel «Agunot» («Forsaken 
Wives») was published. The name of that book 
then became his pen-name; «agnon» means 
«forsaken» in Hebrew. From 1924 «Agnon» 
became his official surname. He widely used 
folklore and religious motives continuing 
the traditions of Shalom Rubin and Reuven 
Broides. In 1912, the writer left for Berlin 
where he works for the «Jude» magazine, 
reads lectures in Jewish literature, later he 
delegated his works to the Shoken Publishing 
House; today it owns the copyrights for all the 
works of the master. In 1924, he returns to 
Jerusalem. 

At the end of the 1920’s, his two-volume 
novel «The Bridal Canopy» was published; then 
he published his novels «The Night Guest» 
(1937) and «A Simple Story» (1935) and a a 
collection of his short stories. The works of the 
writer were translated into English. At the end 
of the 1950’s, Edmond Wilson, authoritative 
American critic, nominated Agnon for the 
Nobel Prize in Literature, which he received 
in1966. In his Nobel Acceptance Speech, 
Agnon emphasized the influence of Talmud 
and other religious Judaic books on his works. 
He was also awarded with honorary degrees of 
the Judaic Theological Seminary in the USA, 
the Judaic University in Jerusalem and the US 
Columbia University.

Critics often compare Agnon with James 
Joyce, Marcel Proust, William Faulkner, 
and Franz Kafka. However, Robert Albert, 
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American critic, notes that Agnon’s works are 
unique because they reflect modern-day life 
maintaining spiritual connection with the past.   

By Anatoliy Denysenko,
Candidate Degree in History

року Агнон повернувся до Єрусалима.
Наприкінці 20-х років виходить друком 

двотомний роман Агнона «Весільний бал-
дахін», потім з’являються романи «Нічний 
гість» (1937), «Проста історія» (1935), повне 
зібрання оповідань. Твори письменника 
друкуються англійською мовою. Впливо-
вий американський критик Едмунд Уїлсон 
наприкінці 50-х років офіційно висуває 
кандидатуру Агнона на здобуття Нобе-
лівської премії з літератури. Такої шани 
письменник був удостоєний у 1966 р. У 
своїй короткій промові при отриманні 
премії Агнон підкреслив вплив Талмуда та 
інших релігійних єврейських книг на його 
творчість. Окрім Нобелівської премії він був 
удостоєний почесних ступенів іудейської 
теологічної семінарії в Америці, Єврейсько-
го університету в Єрусалимі, Колумбійсько-
го університету в США.

Критики нерідко порівнюють Агнона з 
Джеймсом Джойсом, Марселем Прустом, 
Уїльямом Фолкнером, Францем Кафкою. 
Але, як зазначив американський критик 
Роберт Альберт, його творчість неповторна, 
бо, не втрачаючи духовного зв’язку з мину-
лим, відтворює сучасність.

Анатолій Денисенко, 
кандидат історичних наук

Єврейський цвинтар у місті Бучач 
Jewish cemetery in the town of Buchach

Бучацька ратуша — унікальна пам’ятка архітектури
Buchach Townhall — unique monument of architecture

Збірка новел Шмуеля 
Йосефа агнона 2008 року 

видання
Collection of novellas of 

shmuel Yosef agnon, 2008
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Unique character of 
nahman Bialik’s poetry

Bialik Hayim Nahman, prominent Jewish poet 
and public man, was born in an attractive historical 
land of the Volyn Region on January 6, 1873. The 
early years of his life he resided in the countryside, 
in the calm of wonderful forests and attractive lakes 
marvelously poetized by Lesia Ukrainka in her 
immortal fiery drama «The Forest Song».  

In his childhood he lived in a distant and 
isolated farmstead Hrad being ravished by the 
grandeur of wounderfull nature. Almost at every 
stage of his creative work Bialik returned to his 
early child’s visions implementing them in verses 
and poems «Pa’amei Aviv» («Spring»), «Tzipporett» 
(«Butterfly»), «Zohar» («Stars»). The pond (from 
his poem «Ha-Breha» («Backwater»), on which bank 
he sat for hours and looked at the reflection of light 
being a little boy, became a symbol of poetry and arts.

 Upon losing his work in manor-house Bialik’s 
father moved to Zhytomyr and resided with his 
family in a suburb where he opened a small 
pub for migratory agricultural workers. After his 
father’s death, his mother gave him in ward to 
his grandfather – stern and pious old man. Bialik 
spent ten years in his grandfather’s house. In his 
autobiographical essay Bialik wrote that three 
strivings had emerged in his mind at that period; 
later he reflected them in his poetry. The first was 
a passion for diversions, games and funs by which 
he opposed himself to the strict atmosphere of his 
grandfather’s house. The second was his inclination 
to be in solitude «deepened, alone and dreamy». The 
third was his love for books. He read religious books 
night and day poring over the Bible and Talmud.

неповторність поезії 
нахмана Бялика

Видатний єврейський поет і громадський діяч 
Хаїм-Нахман Бялик народився на мальовничих 
землях історичної Волині 6 січня 1873 року. 
Його дитинство проминуло серед чарівних лісів 
і мальовничих озер, так чудово оспіваних у 
безсмертній драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова 
пісня». 

Перші роки життя майбутній поет провів 
на віддаленому хуторі Град, наповнюючи свою 
душу і серце красою неповторної та мальовничої 
природи. Майже на всіх етапах своєї творчості 
Бялик повертатиметься до перших одкровень 
дитинства, втілить їх у віршах і поемах, написа-
них івритом. Ремінісценції української природи 
і душевних почуттів постануть у його чарівних 
поетичних пасторалях «Па`амей авів» («Весна»), 
«Ціппорет» («Метелик»), «Зохар» («Зорі»), а в по-
емі «Ха-Бреха» («Заводь») він оспіває свої дитячі 
відчуття водяного плеса, на березі якого хлопчи-
ком сидів годинами і стежив за відображенням 
сонця у ньому.

Образ води стає для Нахмана Бялика симво-
лом поезії та мистецтва.

Втративши службу в поміщицькому маєтку, 
батько Бялика переїхав до Житомира, оселився 
з родиною в передмісті, де відкрив маленьку 
корчму для селян, які приїжджали у справах до 
губернського міста. Після смерті батька семи-
річний Нахман потрапляє під опіку і виховання 
суворого та благочестивого діда, у будинку якого 
провів десять років. В автобіографічній оповіді 
про той час поет розповідає, що саме тоді у його 
душі зародилося три невгасимі поривання, які 
згодом знайдуть відображення у поетичних 
одкровеннях. Перше — пристрасть до витівок, 
ігор і забав, які протистояли суворій атмосфері, 
що панувала в будинку діда. Друге — прагнення 
до самотності, «заглибитися в себе, замкнутися, 
віддатися мріям». Третє — незгасима жага до 
книг. Хлопчик безперестанку читав релігійну 
літературу, занурившись у біблійні книги і 
Талмуд. У тринадцять років Нахмана відда-
ють у бет-мідраш — молитовний будинок, де 
юнаки у повному відчуженні присвячують себе 
вивченню священних книг. Тут Бялик продо-
вжує знайомство з Талмудом та з містичним 
вченням кабали. Образ учня-відлюдника Бялик 
створив у одній зі своїх ранніх поем «Ха-матмід» 
(«Подвижник»). Проте нові віяння єврейського 
просвітництва пробиваються в догматичну сферу 
тогочасної єврейської освіти. Бялик, незважаючи 
на сувору заборону як діда, так і наставників у 
хедері, починає потайки знайомитися з книгами 
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письменників-просвітителів, які відкривають 
йому нові горизонти світової культури. Та й сам 
він робить перші спроби у віршуванні. У хедері 
при місцевій синагозі опанував у досконалості 
ідиш та іврит, навчився досить вправно писа-
ти цими мовами. Здібного до науки хлопця 
після закінчення початкової школи прийняли 
до вищої єврейської школи «Ец Хаїм», у якій 
готували майбутніх рабинів... Згодом, в одній зі 
своїх поем «Аві» («Мій батько») Бялик з при-
голомшливим трагізмом розкаже про цей час 
через образ свого батька, мрійника і містика 
за своїм душевним складом, якому випало все 
життя боротися за шматок хліба, боротися з 
ницою дійсністю, що оточувала його. У 17 років 
майбутній поет вступив у Воложинську єшиву 
(Литва), сподіваючись, що окрім Талмуда у ній 
викладають і загальні предмети. Саме на час 
перебування у Воложині припадають його перші 
серйозні поетичні спроби. До речі, Волжинська 
єшива (діяла до 1897 року) була однією з найві-
доміших у той час і стала прототипом більшості 
таких навчальних закладів світу.

Більшість свого свідомого життя Нахман 
Бялик займався самоосвітою. З сучасної йому 
єврейської літератури велике враження на нього 
справили перші статті Ахад-га-Ама, одного із 
видатних ідеологів «духовного сіонізму», який 
найбільше вплинув на формування світогляду 
поета, який у 1891 році написав і опублікував у 
Петербурзі свої розмірковування про ідею повер-
нення євреїв на свої прадавні біблейські землі. 
Того ж року в збірнику єврейської поезії «Сад», 
який вийшов в Одесі, з’явився друком перший 
вірш Нахмана Бялика «До пташки».

Подальшу, уже світську освіту, юнак продо-
вжив в Одесі, але незабаром, дізнавшись про 
смертельну хворобу діда, змушений був на 
якийсь час знову повернутися в Житомир. Вірші, 
написані на ідиші, — «Мі-шут ба-мерхакім» 
(«Після поневірянь на чужині»), «Бі-тшуваті» 
(«Повернення»), «Хірхурей лайла» («Нічні думи») 
відображають відчай і важкий душевний стан 
Бялика. У 1900 році він оселяється в Одесі, тоді 
досить значному культурному центрі Російської 
імперії, де сформувалося велике об’єднання 
єврейських поетів. Тут разом з письменником 
Бен-Ціоном і видавцем І. Равицьким засновує 
видавництво «Морія».

У 1902 році побачила світ його перша збірка 
поезій. У 1903 році Одеський громадський 
комітет відправив Нахмана Бялика у Кишинів 
для збирання документальних матеріалів про 
вчинені там під час чорносотенного погрому 
звірства. Під враженням від почутого і побаче-
ного створив приголомшливу поему «У місті 
різанини» (у російському перекладі В. Жаботин-
ського — «Сказание о погроме»), яка зробила 

At the age of 13, he came to the Bet-Midrash, 
a preaching-house where young people devoted 
themselves learning the sacral books all alone. 
Bialik continued learning Talmud and mystical 
doctrine of Cabbala. The image of a loner student he 
described in his poem «HaMatmid» («The Talmud 
student»). The books of writers-enlighteners yet 
came to his hands despite a strick prohibition of 
both his grandfather and his Heder’s teachers; 
they opened him the new horizons of the world 
culture. He took the first steps in versifying. In the 
Heder at Synagogue he learnt the Hebrew and Idish 
and obtained the skills of perfect writing in these 
languages. After graduating from a primary school 
this talented boy was engaged in a higher Jewish 
school «Etz Haim», in which future rabbies were 
educated. Some times later, in one of his poems 
«Avi» («My Father») Bialik told his readers about 
that time through the image of his father, dreamer 
and mystic in his soul, who was forced to earn his 
bread working hard and to fight against the ignoble 
surrounding reality over all his life. At the age of 17, 
future poet entered the Volozhin Yeshiva (Lithuania) 
to learn some general disciplines, beside Talmud, 
in it.  That was exactly the Volozhin period within 
which he produced his first serious verses. By the 
way, the Volozhin Yeshiva (it functioned until 1897) 
was one of the best known institutions at that 
time; it became the prototype for a majority of such 
educational institutions in the world.   

Nahman Bialik was engaged in self-education 
over all his conscious life. Of the modern Jewish 
literature at that time, he was mostly impressed and 
influenced by the first articles of Ahad-Ha’am, the 
ideologist of a «spiritual Zionism»; in 1891, he wrote 
his considerations about the idea of returning of the 
Jews to their ancient Biblian land and published 
them in Sanct Petersburg. In the same year, the first 
his poem «To a Bird» was published in the collection 
of Jewish poetry «Sad» («The Garden») that was 
issued in Odessa. 

His further, secular, education the young man 
continued in Odessa, but then he returned to 
Zhytomyr for a short while after getting to know 
about his grandfather’s death. Verses in Idish «Mi-
shut Ba-Merhakim» («After Roaming in a Strange 
Land»), «Bitshuvati» («Returning») and «Hirhurei 
Laila» («Night Thoughts») reflected his oppressive 
and desperate feelings. In 1900, he resided in 
Odessa, rather important cultural center of the 
Russian Empire where a large union of Jewish 
poets was shaped. There he founded the «Moria» 
Publishing House together with writer Ben-Zion, and 
I. Ravytsky, the publisher.  

In 1902, Bialik’s first book of verses was 
published. In 1903, the Odessa Public Committee 
sent him to Chisinau to prepare documentary 
materials on the atrocities of Chisinau Pogrom. In 
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молодого поета знаним серед усіх мистецьких 
та літературних кіл Росії. У ній поєднується не-
щадний реалізм з викриттям відсутності сили та 
свободи народу. Страшне горе спіткало населен-
ня, але страшнішою є його ганьба — ось основна 
ідея поеми. Заклик Бялика до опору надихнув 
єврейську молодь на самооборону і боротьбу за 
оновлення життя народу. Саме цей твір зробив 
митця найпопулярнішим єврейським поетом 
його часу. У 1905 році написав поему «Сувій про 
полум’я», яка вважається однією із вершинних 
у творчості єврейського поета. Створює багато 
творів для дітей ідишем. Власне, стає основопо-
ложником дитячої єврейської літератури у Росії.

У 1908 році вийшло повне зібрання поезій На-
хмана Бялика, через які наскрізною проходить 
ідея відродження єврейського народу на пра-
давніх біблійних землях, які знаходилися тоді 

response to his findings Bialik wrote his shocking 
poem «Be-‘ir Ha-Hareh» («In the City of Slaughter», 
«Skazanie o pogrome» in Russian translation by 
V. Zhabotynsky), which made him a well-know 
young poet among all the art and literary circles of 
Russia. The poem combined a ruthless realism with 
a revelation of powerlessness and suppression of 
the people. People faced with a great grief, but a 
shame is more terrible – that was the leitmotif of the 
poem. Bialik’s appeal to opposition inspired Jewish 
youth for self-defense and struggle for the recreation 
of people’s life. That was the work that presented 
Bialik as the most popular Jewish poet. In 1905, he 
wrote his poem «The Scroll for a Fire», which was 
considered to be one of the top poems of the Jewish 
poet. He created many works in Idish for children. 
He really became a founder of the Jewish children’s 
literature in Russia. 

Пам’ятник Бялику  
в рамат-Гані

Monument to Bialik  
in ramat-hana
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в межах Туреччини. Разом із В. Жаботинським 
він провадив велику роботу для ознайомлення 
єврейства в Росії з ідеями відродження ізраїль-
ської спільноти у Палестині, за що опинявся під 
стрілами чорносотенської преси, не раз отриму-
вав погрози розправи.

Поет багато уваги приділяє єврейському фоль-
клору, мистецтву, музиці. Перу Бялика належать 
переклади івритом «Дон Кіхота» Сервантеса, 
«Вільгельма Телля» Ф. Міллера, ін. Збірка Бяли-
ка «Вірші і поеми» у перекладі В. Жаботинського 
(1911) була схвально сприйнята російською 
читацькою публікою.

В Одесі Нахман Бялик пережив досить тра-
гічний період двох революцій та громадянської 
війни. У 1921 році, дякуючи наполегливому кло-
потанню Максима Горького і з особистого дозво-
лу В. Леніна, Нахман Бялик з групою єврейських 
письменників залишив Україну. Після чотирьох 
років перебування у Берліні, де йому вдало-
ся розгорнути широку видавничу діяльність 
літератури ідишем, приїхав до Ерец-Ісраелю й 
оселився в Тель-Авіві й одразу став централь-
ною фігурою в культурному житті єврейської 
спільноти. У будинку Нахмана Бялика щотижня 
відбувалися зустрічі письменників, художників, 
артистів, науковців, де широко обговорювалися 
питання відродження єврейської державності, 
шляхи втілення цієї ідеї, а також народжувалися 
все нові й нові пропозиції щодо організації пере-
селення євреїв на прабатьківські землі. Переїзд 
Нахмана Бялика значно сприяв розширенню 
присутності видатних єврейських інтелектуалів 
в Ерец-Ісраелі. Зустрічі у його тель-авівському 
будинку проходили під досить промовистою на-
звою «Онега шаббат» («Суботня насолода»). 

Бялик брав активну участь у роботі Єврейсько-
го університету в Єрусалимі, Художнього музею 
у Тель-Авіві, театрі «Хабіма», Спільці письменни-
ків та інших осередків духовної культури.

Зведений ним будинок в Тель-Авіві перетворе-
но у літературно-меморіальний музей, де збері-
гаються особисті речі видатного поета, рукописи 
його творів, листи, фотографії, видання його 
книг ідишем та мовами інших народів... 

Видатний єврейський поет, життя і світогляд 
якого формувався в непростих обставинах життя 
єврейства на теренах України, Хаїм-Нахман 
Бялик належить до тих нечисленних обранців 
у літературі, які знаменують переломну епоху, 
і разом з тим він уособлює живу історичну 
пам’ять. Він є видатним митцем світового про-
стору ХХ ст., чиї твори сформували духовне 
обличчя цілого покоління єврейства в Росії, 
Східній Європі та Ізраїлі. 

Хаїм-Нахман Бялик помер 4 липня 1934 року 
у Відні.

In 1908, a complete set of his poetical works 
was publishedl; the idea of recreation of the 
Jewish people on ancient Biblian land (which then 
was within Turkey) was a leitmotiv of the set. In 
cooperation with V. Zhabotynsky he had done a 
great job for the Jews in Russia became awared 
of the ideas of recreation of Israel community in 
Palestine; the work raised a storm of arrows from 
the Black Hundreds press; they threatened his with 
violence continually. 

Also, he was engaged in collecting and working 
on a literature heritage of the past, arts and crafts 
cause he considered this activity as the task of 
modern Jewish culture. Bialik translated into 
Hebrew Cervantes’ «Don Quixote», Schiller’s 
«Wilhelm Tell» and other. Bialik’s collection «Verses 
and Poems» translated into Russian language by V. 
Zhabotynsky (1911) was successfully accepted by the 
public. 

Bialik resided in Odessa until 1921 except of 
short intervals; after that he left the Soviet Union 
together with a group of Jewish writers on M. Gorky’s 
application and V. Lenin’s special approval. Over the 
four-year period he resided in Berlin where he began 
to conduct a wide publishing activity and then he 
arrived in Eretz-Israel and resided in Tel-Aviv. Bialik 
was immediately recognized as a central figure of 
country’s cultural life. 

The meetings of writers, artists, and scientists 
were held weekly in Bialik’s house; they widely 
discussed the issues of recreation of Jewish 
statehood, the ways of implementation of this idea 
and the new proposals on organization of resettling 
of the Jews to a land of their ancestors. Nahman’s 
removing contributed greatly to increase in the 
rate of presence of famous Jewish intellectuals in 
Eretz-Israel. The meetings in his Tel-Aviv house 
were glaringly named «One’a Sabbat» («Saturday’s 
Pleasure»).

 He actively participated in the activity of 
such cultural institutions as Judaic University in 
Jerusalem, Art Museum in Tel-Aviv, «Habima» 
Theatre, Writers Union and other cultural centers.

His house was transformed into a literary and 
art museum in which all his works, letters, photos, 
books in Idish and languages of other nations of the 
world and other materials of his life and work were 
collected.

Haim-Nahman Bialik, the prominent Jewish poet, 
whose life and outlook were formed in complicated 
circumstances of life of the Jews at the territory of 
Ukraine, belonged to the rare literature elects who 
designated a critical epoch and embodied a living 
historical memory. He was a single poet of the 20th 
century whose works shaped a spiritual face of a 
whole generation of the Jews in Russia, Eastern 
Europe and Israel. 

Bialik died in Vienna on July 4, 1934. 
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Music is a language 
that does not require 
translation…

Avigdom Menachem (born Mahler-Kalkstein), 
prominent Israel composer, was born in the 
Ukrainian city of Stanislaviv (then Austria-Hungary 
Empire; today Ivano-Frankivsk, Ukraine) on January 
6, 1908. In 1925, he moved to Palestine with his 
family and resided there for almost five years. His 
aspiration for music led him to the Paris Music 
Conservatory. A.Rabau, a well-known pedagogue 
and composer, was his teacher. On returning to 
the Near East he accepted a proposal of the Kair 
Educational Department and had been working 
there for several years as an inspector.  In 1935–
1946, he was a teacher of musical composition 
in the Tel-Aviv Music Conservatory. He actively 
participated in developing musical life on the 
territory of Eretz-Israel. He opened musical schools 
and studios, organized orchestras, concerts, selected 
talented young people for education in England and 
France and other leading countries of the world. 
In 1945–1952, he served as the General Secretary 
of the Palestine Philharmonic Orchestra; in 1952–
1955, he served as an advisor for art to the Ministry 
of Tourism. In 1955–1980 he worked as the General 
Director of the Association of Composers, Authors 
and Music Publishers in Israel and the Head of the 
Composer Union of Israel (until 1971). In 1982, he 
was elected the Honorary Head of the Composer 
Union of Israel.

In his works, Avigdom proficiently combined 
the melodic and stylistic elements of the Eastern 
music with Israel’s dancing rhythms. He authored 
three operas and the first Israel historical opera 
«Alexandra from Hasmonei Dynasty», in particular; 
he was awarded the Israel Prize. Avigdom authored 
ten symphonies, chamber and instrumental musical 
works; many of them sounded at the most prestige 
world scenes with the most known orchestras. 
His ballet «Pearl and Coral» (1971) written for the 
«Inbal» Ballet Group, and the concertino for violin 
and chamber orchestra (initially for violin and 
fortepiano written for Heifetz who became its first 
performer) and many others were very popular. In 
the early years Avigdom’s works were influenced 
by the French school (impressionist styles of music). 
Also, they were slightly influenced by by the 
Shemberg expressionist school: quintet for wind 
instruments (1937–1938), radio opera «Farewell», 
«Enigma» for wind and percussion instruments 
(1962), which partition involved an imitation of 
sounding of electronic instruments. In his Fifth 
Symphony, traditional symphonic form is combined 
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Музика — це мова, 
що не потребує  
перекладу...

Знаменитий ізраїльський композитор  
Менахем Авігдом (Малер-Калькштейн) наро-
дився 6 січня 1908 року в українському місті 
Станіславі, яке тоді входило до Австро-Угорської 
імперії (нині це Івано-Франківськ). У 1925 році 
разом з родиною переїхав до Палестини, де про-
жив майже п’ять років. Прагнення до музичної 
творчості привело здібного юнака до Паризької 
консерваторії, де він навчався у відомого педаго-
га і композитора 

А. Рабо. Повернувшись на Близький Схід, 
прийняв пропозицію Каїрського департаменту 
освіти, де кілька років працював інспектором. 
У 1935–1946 роках викладав композицію у 
Тель-Авівській консерваторії. Брав найактивнішу 
участь у розбудові музичного життя на тери-
торії, яку займав тоді Ерец-Ісраель. Відкривав 
музичні школи та студії, організовував оркестри, 
концерти, відбирав талановиту молодь для 
навчання в Англії, Франції та інших провідних 
країнах світу. У 1945–1952 роках — обіймав 
посаду генерального секретаря Філармонічного 
оркестру Палестини, а в 1952–1955 рр. — рад-
ник з питань мистецтва Міністерства туризму. У 
1955–1980 роках — генеральний директор Асо-
ціації композиторів, авторів і музичних видавців 
в Ізраїлі та голова Спілки композиторів Ізраїлю 
(до 1971 року). У 1982 році Менахема Авігдома 
було обрано довічним почесним головою Спіл-
ки композиторів Ізраїлю.

У своїх творах Авігдом вміло переплітає ме-
лодійні та стилістичні елементи східної музики 
з ізраїльськими танцювальними ритмами. На-
писав три опери, зокрема першу ізраїльську істо-
ричну оперу «Александра із династії Хасмонеїв», 
за яку був удостоєний Державної премії Ізраїлю. 
Він автор десяти симфоній, камерних та інстру-
ментальних творів, багато з яких звучали на най-
престижніших філармонічних сценах світу і ви-
конувалися найвідомішими оркестрами. Велику 
популярність отримав балет Авігдома «Перлина 
і корал» (1971), написаний для балетної трупи 
«Інбал», концертіно для скрипки і камерного 
оркестру (спочатку — для скрипки і фортепіано, 
написане на замовлення Я. Хейфеца і ним же 
вперше виконане) та багато інших. На початко-
вому  етапі на творчість Авігдома мала вплив 
французька школа (імпресіоністські засоби 
музичного письма). Деякий вплив на творчість і 
стиль Авігдома мала й експресіоністська школа 
А. Шенберга: квінтет для духових інструментів 
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(1937–1938), радіоопера «Прощання», «Енігма» 
для духових та ударних (1962), партитура якої 
передбачає наслідування звучання електронних 
інструментів. У П’ятій симфонії традиційна 
симфонічна форма поєднується з особливостями 
пісенного циклу. Елементи східного музичного 
фольклору використані у низці творів Авігдома, 
наприклад, «Пастораль» і «Хору» (Перша симфо-
нія), скерцо (Третя симфонія «Середземномор-
ська симфонієта»), друзський танець «Дебка» 
(фінал П’ятої симфонії).

Оркестрову музику Менахем Авігдома ви-
конували і виконують на сценах багатьох країн 
світу, її інтерпретували найвидатніші диригенти 
ХХ століття: Л. Бернстайн, С. Кусевицький, 
М. Малько, Ж. Мартінон, Г. Бертіні, М. Родан та 
інші. З 1958 року він член Міжнародного інсти-
туту мистецтва та літератури FIAL, з 1991-го — 
почесний доктор музикознавства Лондонського 
інституту прикладних досліджень, кавалер 
ордена Урсіні (Німеччина, 1991 р.). 

Помер 1995 року в  Тель-Авіві, де пройшла 
більша частина його наповненого і яскравого 
творчого життя. 

with the peculiarities of a singing cycle. The 
elements of the Eastern music folklore were used in 
a number of such Avigdom’s works as «Pastoral» and 
«Chore» (The First Symphony), scherzo (The Third 
Symphony «Mediterranean Symphoniette», Druse 
dance «Debca» (a final of the Fifth Symphony).

Avigdom’s orchestral music was (and is) 
performed on the scenes of many countries of 
the world by such conductors as L. Bernstein, P. 
Halushki (1900–1973), S. Kusevitsky, N. Malko, J. 
Martion, H. Bertini, M. Rodan and others. Avigdom 
is a winner of many prizes in music and the Israel 
Prize for music (1961) and prestige titles: beginning 
with 1958 he was a member of the International 
Institute for Art and Literature FIAL and beginning 
with 1991 he was a Honorary Doctor of Musicology 
of the London Applied Research Institute and a 
Companion of the Ursini Order (Germany, 1991).     

Avigdom died in Tel-Aviv, where he spent a 
greatest part of his intensive and impressive life,  
in 1995.

Івано-Франківськ, Україна 
ivano-frankivsk, Ukraine
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Український внесок  
у становлення 
держави Ізраїль

Василь Якимович Тарасенко  
(1907–2001 рр.) — це яскрава постать на ниві 
української дипломатії, наукової та педагогічної 
діяльності. Саме він був одним з тих, хто закла-
дав фундамент української дипломатичної служ-
би після того, як Україна після Другої світової 
війни стала членом ООН та інших міжнародних 
організацій. В.Я. Тарасенко очолював україн-
ську делегацію на спеціальній сесії Генеральної 
Асамблеї ООН з палестинської проблеми, де 
вирішувалось питання про створення Держави 
Ізраїль. Саме цей український дипломат на 
засіданні 14 травня 1948 року завдяки своїй рі-
шучості та наполегливості зробив вирішальний 
внесок у її створення. 

Варто детальніше зупинитися на дипломатич-
ній діяльності В.Я. Тарасенка, його ролі у ство-
ренні Держави Ізраїль. В.Я. Тарасенко — учасник 
Великої Вітчизняної війни; у 1944–1950 рр. на 
дипломатичній роботі мав ранг Надзвичайного і 
Повноважного Посланника 2-го класу. Працював 
помічником народного комісара закордонних 
справ УРСР Д. Мануїльського; в 1946–1948 
роках радник посольства СРСР у США; керів-
ник Постійного представництва УРСР при ООН 
(1948–1950 рр.); в 1948–1949 рр. — заступник 
представника УРСР в Раді Безпеки ООН. Брав 
участь у роботі низки міжнародних нарад і кон-
ференцій. Відомим у світових дипломатичних, 
державних та громадських колах В.Я. Тарасенко 
став саме як голова делегації УРСР на Спеціаль-
ній сесії Генеральної Ассамблеї ООН з палестин-
ського питання, що працювала у квітні-травні 
1948 року. Адже саме українському дипломатові 
вдалося зробити вирішальний внесок у створен-
ня єврейської держави.

Після Другої світової війни однією з найго-
стріших проблем міжнародних відносин було 
визначення статусу Палестини, яка до того часу 
була підмандатною територією Великої Брита-
нії. Це питання неодноразово розглядалося Ор-
ганізацією Об’єднаних Націй. Велика Британія, 
яка мала підтримку арабських країн і прагнула 
зберегти своє домінування на Близькому Сході, 
наполягала на створенні в Палестині спільної 
арабсько-єврейської держави. США та СРСР, 
маючи свої інтереси, хотіли витіснити Британію 
з цього регіону, спираючись на окрему єврейську 
державу, яку вони прагнули створити. Тому, не-
зважаючи на жорсткі суперечності, що розгорта-
лися між Вашингтоном та Москвою, вони разом 

Ukrainian contribution 
to the emergence 
State of Israel

Vasyl Tarasenko (1907–2001) was an outstanding 
figure in the Ukrainian diplomacy, as well as 
scientific and educational circles. He was one of 
those who laid the foundation of the Ukrainian 
diplomatic service, when Ukraine, after World 
War II, became a member of the UN and other 
international organizations.  
V. Tarasenko was the head of the Ukrainian 
delegation at the special session of the UN General 
Assembly  dedicated to the resolution of the 
Palestinian problem, when the creation of the 
State of Israel was decided. It was this Ukrainian 
diplomat, who at the session on May 14, 1948 due 
to his determination and persistence made a decisive 
contribution to its creation. 

It is worth to elaborat on the diplomatic activity 
of V. Tarasenko and his role in the creation of the 
State of Israel. V. Tarasenko was a veteran of World 
War II, in 1944–1950 he was on diplomatic service 
and had the rank of the Ambassador Extraordinary 
and Plenipotentiary of the 2nd class. He worked as 
an assistant to the People’s Commissar for Foreign 
Affairs of the USSR D. Manuilsky, in 1946–1948 
he was the Counselor of the Embassy of the USSR 
to the USA, head of the Permanent Mission of 
the USSR to the UN (1948–1950), in 1948–1949 
the Deputy Representative of the USSR in the UN 
Security Council. He participated in the number 
of international meetings and conferences. Vasyl 
Tarasenko became known in the world in the 
diplomatic, government and public circles when he 
headed the Ukr.SSR delegation to the Special Session 
of the UN General Assembly dedicated to the 
Palestinian problem that worked in April-May 1948. 
After all, the Ukrainian diplomat made a decisive 
contribution to the creation of the Jewish state.

After World War II, one of the most pressing 
problems of international relations was to determine 
the status of Palestine, which by that time was the 
mandated territory of the Great Britain. This issue 
was considered by the United Nations on numerous 
occasions. Britain, supported by the Arab countries, 
sought to maintain its dominance in the Middle 
East and insisted on establishment of a joint Arab-
Jewish state in Palestine. The USA and the USSR 
guided by their own interests wished to dislodge 
the Great Britain from the region using a separate 
Jewish state, which they sought to create. Therefore, 
despite sharp contradictions between Washington 
and Moscow, they together with their allies voted 
at the UN General Assembly on November 29, 
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Засідання Генеральної 
асамблеї оон  

29 листопада 1947 року
The Un General assembly 
session on november 29, 

1947

із своїми союзниками проголосували на Гене-
ральній Асамблеї ООН 29 листопада 1947 року 
за резолюцію № 181 про створення в Палестині 
двох окремих держав — єврейської (56% тери-
торії) та арабської (44% її теренів). Тим часом 
в Палестині розгорнулася арабсько-єврейська 
війна. Радянський Союз організував постачання 
зброї євреям. У Москві сподівались, що оскільки 
більшість емігрантів в Ізраїль рушить з СРСР, 
то він буде їхнім союзником. США ж, побоюю-
чись, що єврейська держава обере прорадянську 
політику, переорієнтовувались на співпрацю з 
арабськими країнами. До того ж в умовах роз-
гортання холодної війни Сполучені Штати уни-
кали подальших суперечностей з одним із своїх 
найближчих союзників — Великою Британією й 
почали узгоджувати з нею свою близькосхідну 
політику. Тому Вашингтон та Лондон спільно 
намагалися переглянути рішення про створення 
єврейської держави.

Згадана резолюція ООН від 29 листопада 
1947 року передбачала, що вона набуде чинності, 
якщо до 18 години 14 травня 1948 року не буде 
прийнято іншого рішення. Тому США та Велика 
Британія домоглися скликання навесні 1948 року 
Спеціальної сесії Генеральної Асамблеї з палес-
тинського питання. Вони, заручившись підтрим-
кою 80% делегацій, запропонували прийняти 
проект резолюції про створення в Палестині 
спільної арабсько-єврейської держави, проти чого 
виступав СРСР. 

Вирішальні події розгорнулись 14 травня. 
Здавалося, ніщо не завадить прийняттю амери-
кансько-британської резолюції. О 17 годині 30 

1947 in favour of the Resolution № 181 on the 
establishment of two separate states — Jewish (56% 
of the territory) and Arabic (44% of its territory) in 
Palestine. Meanwhile, the Arab-Jewish war broke 
out in Palestine. The Soviet Union organized the 
supply of arms to the Jewish side. Moscow hoped 
that because most immigrants to Israel came from 
the Soviet Union, the country would be their ally. 
The USA fearing that the Jewish state would follow 
pro-Soviet policy, re-orientated to cooperation with 
the Arab countries. Moreover, in the conditions 
of the Cold War, the United States avoided further 
disputes with one of its closest allies, the Great 
Britain and began to reconcile its Middle East policy 
with it. So, Washington and London tried jointly 
to review the decision on the establishment of the 
Jewish state.

The mentioned UN resolution of 29 November, 
1947 provided that it came into effect only if by 6 
p.m. of May 14, 1948 no other decision was made 
Therefore, the USA and the UK managed to call in  
spring of 1948 the General Assembly Special Session 
on the Palestine issue. They  ensured support of 
80% of the representatives invited to adopt the draft 
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хвилин голова засідання представник Аргентини 
доктор Арсе, обірвавши на півслові виступ голови 
делегації СРСР Андрія Андрійовича Громика, 
щоб той не затягував час, заявив, що розпочинає 
проведення голосування. А.А. Громико махнув 
рукою — «все скінчилось, всі наші зусилля марні».

Проте сталися цілком непередбачувані події. 
Для того щоб голова надав слово представнику 
однієї з делегацій, той повинен був встати та 
підняти табличку із назвою країни, яка стояла 
на його столі. Ця табличка була видовженої 
форми та досить масивною. Тому делегати нази-
вали її «колодою». Голова делегації УРСР Василь 
Якимович Тарасенко несподівано, в порушення 
всіх регламентних норм, піднявся з місця і, гріз-
но розмахуючи «колодою», рішуче підійшов до 
голови, промовляючи: «I want to state my point 
of view» (тобто я хотів би висловити свою точку 
зору). Однак він це сказав із сильним акцен-
том, тому «point of view» пролунало як «point 
of you», що означало безпосередню погрозу («я 
хочу поговорити про Вас»). Головуючий доктор 
Арсе подумав, що В.Я. Тарасенко розпочне з 
ним бійку й вибіг із залу засідань, вигукуючи: 
«Поліція, поліція, мерщій сюди». Тим часом 
В.Я. Тарасенко вийшов на трибуну й експром-
том виголошував промову, відверто затягуючи 
час. Коли доктор Арсе повернувся з поліцією, 
стрілка годинника вже перетнула 18.00. Це озна-
чало, що резолюція від 29 листопада 1947 року 
стала чинною і єврейський народ отримав свою 
державу — Ізраїль. Залунав грім аплодисментів 
та схвальних вигуків на адресу В.Я. Тарасенка від 
делегацій Польщі, Чехословаччини, Югославії, 
Білорусії та представників численної єврейської 
громади Нью-Йорка, де відбувались засідання 
Генеральної Асамблеї.

Єврейська спільнота в Палестині та й в усьому 
світі сприйняла те, що сталося, як «подарунок 
долі», «справжнє чудо». Двохтисячолітня мрія 
євреїв, розпорошених по всьому світу, здійсни-
лась. Тієї ж ночі в Тель-Авіві було проголошено 
державу Ізраїль, створено перший Тимчасовий 

resolution on the establishment of a joint Arab-
Jewish state in Palestine. The USSR was against it. 

Crucial events unfolded on May 14. It seemed 
that nothing was going to prevent the adoption of 
the US-British resolution. At 6:30 p.m. the Chairman 
of the meeting, the representative of Argentina Dr. 
Arce interrupted the speech of the  head of the USSR 
delegation Andrei Gromyko by saying that  that he 
was holding up and the Assembly should had started 
casting the votes. A. Gromyko gave up: «It is all over, 
all our efforts are futile». 

However, quite extraordinary events unfolded. 
According to the Assembly rules, to get floor a  
delegates should stand and up and raise his country 
name sign. The country signs were quite bulky. 
and delegates called them «the blocks». Suddenly, 
the Head of the delegation of the Ukr.SSR Vasily 
Tarasenko in violation of procedural norms, rose 
from his seat and resolutely rushed to the Chairman,  
waving his «block», saying: «I want to state my 
point of view». However, he said it with a strong 
accent, so «point of view» sounded like «point of 
you», — which meant a direct threat («I want to talk 
about you»). The Chairman Dr. Arce thought that 
Mr Tarasenko wanted to start a fight with him and 
ran out of the session hall shouting: «Police, police, 
hurry up here». Meanwhile, V. Tarasenko came to 
the tribune and delivered an impromptu speech, 
plainlybuying some time and it worked.When  
Dr. Arce returned with the police it was already 
past 6 pm. This meant that the resolution of 
November 29, 1947 came into force and the Jewish 
people got their state — Israel. Delegations from 
Poland, Czechoslovakia, Yugoslavia, Belarus and 
representatives of the large Jewish community of 
New York, where the General Assembly session took 
place, burst into  applause and cheers to the  
V. Tarasenko.

The Jewish community in Palestine and around 
the world viewed what happened as «a gift of 
destiny» and, «real miracle». The two-millennium 
dream of Jews scattered around the world to get 
their own state came true. The same night, the 

Проголошення держави 
Ізраїль
The Proclamation of the 
state of israel



36 ГордІсть нацІї

уряд на чолі з Давидом Бен-Гуріоном.
У своїх спогадах В.Я. Тарасенко писав: «Без 

мого виступу на терені Палестини було б утво-
рено арабсько-єврейську державу, в якій євреї 
залишились би в меншості. Арабська більшість 
не дозволила б масового в’їзду до Палестини 
євреїв з інших країн». 

Єврейська преса писала, що ім’я Василя Яки-
мовича Тарасенка повинен знати й благословляти 
в своєму серці кожен єврей. Коли В.Я. Тарасенку 
було вже понад 90 років, його було обрано пре-
зидентом громадського фонду «Україна–Ізраїль». 
Цей фонд багато зробив для розвитку економіч-
них та культурних зв’язків між двома країнами.

Доля дала Василю Якимовичу 94 роки життя, 
більшість яких він щиро служив українській ди-
пломатії, історичній науці, активно брав участь у 
громадському житті.

Борис ГончАр, 
доктор історичних наук;

олег МАшевський, 
доктор історичних наук

state of Israel was declared in Tel Aviv and the first 
Provisional Government led by David Ben-Gurion 
was created.

In his memoirs Mr. Tarasenko wrote: «Without 
my speech the Arab-Jewish state would have been 
established on the territory of Palestine, in which 
Jews would have been left in minority. The Arab 
majority would have not allowed Jews from other 
countries to settle in Palestine en mass».

Jewish press wrote that the name Vasyl Tarasenko 
should be known and blessed by every Jew. When 
Mr. Tarasenko was already over 90 years old, he was 
elected as the President of the Public Foundation 
Ukraine-Israel. This fund has done much for the 
development of economic and cultural relations 
between the two countries.

Vasyl Tarasenko was blessed with 94 years of 
life, and most of his professionalcareer he sincerely 
served the Ukrainian diplomacy and historical 
science actively participating in the public life.

Borys HONCHAR, 
PhD in History;

Oleh MASHEVSKY, 
Doctor of History
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