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Переднє слово

«Нариси з історії та культури євреїв України» -  це книга, яка однією з перших 
>-вібрала певні набутки дослідників юдаїки кінця минулого -  початку нинішнього 
століть. Так вже сталося, що трагічне XX століття, майже від початків його -  
більшовицької революції 1917 року, -  було не найкращим для осмислення євреями 
свого минулого та поточного життя. Спочатку — бурхливі двадцяті роки, коли збере
ження житгя серед жахіть війни та погромів було найважливішим для житгя кожного. 
Потому — короткий період інтенсивної урбанізації та розвитку пролетарської їдиши- 
ської культури (івритська вже була заборонена, непролетарська цькувалася). 
Слідом за тим -  майже тотальна совєтизація як життя, так і культури, що характе
ризувалася масовими репресіями 30-х років. Творення культури соціалістичного 
реалізму, яка вже і культурою майже не була -  лише агітаційними матеріалами тота
літарної влади. Наступні роки — Друга 
світова війна й Катастрофа європей
ського, і, чи не в першу чергу, радян
ського єврейства. А після війни на тих 
лічених, що вижили, чекали нові випро
бування — голодом, розрухою, антисеміт
ськими кампаніями -  і це тривало аж до 
смерті Сталіна. Відлига 60-х років дозво
лила трохи легше дихати, проте ідео
логічні стереотипи та настанови ще не 
сприяли дослідженням з юдаїки. І лише 
дисидентська боротьба за волю, здебіпь- 
шого за гратами, в наступні десятиліття 
створила базу для перших кроків з осмис - 
лення національної історії та сього
дення. 1 тиіьки роки перебудови, а згодом 
і Незалежності, повернули радянський, 
а потім пострадянський світ до дослід
жень юда'іки — майже через століття. Ми
стали чи не першим поколінням, якому ^‘̂ Ф‘Р Йосипівна Шульфеншталь, 1890,

м .П інськ
пощастило повернутися ВЩ радянської отримала першу премію в російській гімназії за пошиту 
ДО с в і т о в о ї  ц и в і л і з а ц і ї .  власноруч «сіоністську» сукню для випускного балу

(Фото з архівної колекції Інституту юдаїки, м.Київ)



Спочатку наші публікації були здебільшого аматорськими текстами, проте ми 
крок за кроком наближалися до певних професійних стандартів. На цьому шляху 
ми практично не мали вітчизняних вчителів — ще перед тим поховали останніх. 
Починати доводилося з чистого аркуша. Ми не мали освітніх структур — школи були 
закриті ще у довоєнні роки, напівживі дослідницькі та культурні центри -  в 
п’ятдесяті. Відроджуватися нам допомогли наші закордонні друзі, колеги, і в першу 
чергу ізраїльтяни та американці, чия доля склалася краще; наші українські та 
російські друзі, які вирішували аналогічні завдання з відновлення духовного життя. 
Ці процеси тривають, а ступінь успішності їх буває різним: інколи радіємо успіхам, 
частіше розводимо руками, споглядаючи неспівмірність бажаного та наших 
реальних можливостей.

Проте — рухаємося, збираємо спадщину, яку ще можна зібрати: архіви орга
нізацій та рухів, письменників та митців, листування та щоденники з родинних 
шухляд. Зберігаємо, описуємо та досліджуємо історію єврейського театру й кіно 
на теренах України, вивчаємо спадщину літераторів, перекладаємо закордонні 
книжки, організуємо конференції, виставки, семінари. Читаємо курси з юдаїки в 
школах та університетах, проводимо експедиції до знаменитих штетлів, де вже 
майже немає єврейського життя, однак іще можна зібрати пам’ятки культури -  
книги, побутові речі, зафіксувати велич синагог та фантастичні малюнки мацев 
(надгробків). Організуємо виставки історичних документів та мистецьких творів; 
проводимо соціологічні, демографічні, політологічні дослідження. Видаємо 
часописи, газети, календарі; організуємо театральні та кінофестивалі; створюємо 
комп’ютерні сайти та навчальні комп’ютерні диски...

Словом, мірою сил сприяємо становленню сучасної юдаїки.
Книга, яку представляємо нашим читачам, узагальнює певний досвід остан

ніх років і десятиліть. Ми об ’єднали під одним «дахом» статті й дослідження, 
що розповідають про історію та культуру євреїв на нинішніх українських тере
нах. Сподіваємося, що ці нариси, від найдавніших часів майже до сьогодення, 
що охоплюють найважливіші етапи історії та культури, стануть в пригоді як 
молоді, так і всім, хто цікавиться цінностями єврейської цивілізації та віхами 
єврейської історії.

Виходу цієї книги сприяла допомога наших друзів — Міністерства Здоров’я, 
соціального забезпечення та спорту Королівства Нідерландів і Музею Анни 
Франк в Амстердамі. Ми дуже їм вдячні за це, як і нашим друзям у світі (всіх не 
перелічиш), завдяки підтримці яких і ми змогли постати як дослідники та видавці 
юдаїки.

Персональна подяка -  пану Norbert’oвi Ніпіегіеііпег’ові -  одному з найкращих, 
найуважніших і найделікатніших наших партнерів.

Леонід Фінберг, 
директор Центру досліцжень 

єврейської історії' та культури НАУКМА
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о. Айбабін

Євреї в античному 
і ранньосередньовічному Криму

За часів античності і раннього середньовіччя у Криму мешкало багато 
народів.

Ученим не відомий точний час появи євреїв у  Криму. Найраннішими 
свідченнями філологи вважають семітські імена, виявлені у  написах із 
грецьких міст Б оспорського царства, датованих часами М итридата VI 
Євпатора (1 0 9 -6 3  рр. до н.е.), царя Малоазійської держави Понт.

На Північному узбережжі Чорного моря перші давньогрецькі поселення 
виникли наприкінці VII -  початі^ VI ст. до н.е. на правому березі Бузького 
лиману (Ольвія) і в Криму на березі Керченської протоки, а  в VI ст. до н.е. на 
березі Дністровського лиману (Тиру). На території сучасної Керчі фецькі коло
ністи заснували емпорій (торгове поселення), що згодом розрослося в місто 
Пантікапей (у перекладі з фецької «рибний шлях») (мал. 1, 3), у VI ст. до н.е. на 
Східному узбереж ж і півострова — Ф еодосію  (мал. 1, 2), на Північно- 
Західному узбережжі — Керкінітиду (її руїни відкриті в сучасній Євпаторії). 
Наприкінці VI ст. до н.е. у Південно-Західному Криму, на березі однієї з бухт 
(нинішня її назва «Карантинна») на території сучасного Севастополя ф еки  
заснували місто Х ерсонес (мал. 1 ,1). Незабаром ф еки  колонізували Кер
ченський півострів і територію між Херсонесом і Керкінітидою, створивши



там безліч невеликих міст і поселень. До 4 8 0  р. до н.е. фецькі міста на Керчен
ському і Таманському півостровах підкорилися Пангікапею, котрий став столи
цею Боспорського царства. Античні автори називали Керченський півострів і 
протоку так само, як і державу. Однак у IV ст. до н.е. Демосфен застосував то
понім Боспор, оповідаючи про порт міста Пантікапея. З І ст. н.е. у творах рим
ських і візантійських авторів місто Пантікапей іменували Боспором.

Упродовж III ст. до н.е. скіфи, які кочували у степовій частині півострова, 
заселили передгір’я та узвишшя Третьої фяди Кримських гір -  територію вщ 
околиць Феодосії до родючих понизь річок Чорної, Бельбек, Качі й Альми, де 
створили державу зі столицею у Неаполі Скіфському (розташовувавсь на 
Пефовськихскеляху Сімферополі). Наприкінці ІІ-І ст. до н.е. південний кордон 
Боспорського царства проходив десь за Феодосією, тоді як Херсонесу належав 
Гераклейський півосфів (частина території Севастополя -  від мису Фіолент до 
бухти Омега).

В останній третині II ст. до  н.е. внаслідок війн Митридата VI Євпатора 
Боспорське царство і Херсонес опинились у центрі боротьби Риму і Понтій- 
ського царства за гегемонію у  Причорномор’ї. Майбутній цар Понту народився 
132 р. до н.е. у  Синопі. 109 р. до н.е., взявши гору у придворних інфигах, став 
одноосібним правителем невеликого царства Понт. Його територія включала 
Верхню Каппадокію, частину Пафлагонії та південне узбереж ж я Понту 
Евксинського (так за античної доби ф еки  називали Чорне море). Головним 
центром торгівлі на Чорному морі була Синопа У приморських містах Амасфії, 
Синопі, Амісі й інших поряд із еллінами, ш,о становили абсолютну більшість, 
жили фракійці, іранці та євреї. У 112-111 р. до н.е. посол Митридата умовив 
херсонесців підкоритися цареві Понту. У 109, 108, 1 0 6 -1 0 5  рр. до н.е. 
полководці Митридата Діофант і Неоптолем розбили війська Скіфської 
держави, яку після смерті Скілура очолив Полак, і союзників скіфів сарматів- 
роксоланів і підкорили Понтові як Х ерсонес з усіма підвладними йому 
фецькими поселеннями, так і Боспорське царство.

Як оповідає єврейський історик Йосип Флавій, у Понтійських містах Малої 
Азії І ст. до н.е. існували великі єврейські фомади. Імовірно, перші євреї, ш,о 
оселилися у захоплених Митридатом боспорських містах, були вихідцями 
саме з цих малоазійських міст.

Після загибелі Митридата VI Боспорське царство і Херсонес опинилися в 
політичній залежності від Римської імперії. За імператора Нерона між 63  і 
66  рр. н.е. Рим активізував свою політику в Північно-Західному і Північному 
П ричорномор’ї та встановив контроль над Тірою, Ольвією (мал. 1, 7) та 
Боспором. Римська адміністрація Нижньої Мезії на прохання херсонесців 
направила до Причорномор'я війська і розташувала гарнізони в Херсонесі і 
на південному березі. Письмові та археологічні джерела свідчать, що у перші 
століття н.е. вщбувалася активна мігр>ація євреїв у перелічені міста.

о. Айбабін



Цікава інформація про взаємини міської влади Ольвії і місцевої юдейської 
громади оприлюднена академіком В.В.Латишевим: «У добру годину. Сатир, 
син Артемідора і! і його колеги Пуртей, син.., Ахілл, син Деметрія, Зобіс, син 
Зобіса, архонти відновили своїм піклуванням (юдейсьі^) молитовню.., вкривши 
її дахом». Тобто йдеться про те, ш,о міська влада відремонтувала юдейсьі^^ 
молитовню. Вочевидь, між ю дейською  громадою  і владою були добрі 
стосунки і ділове партнерство.

У Боспорському царстві перші юдейські громади утворилися на початку 
І ст. н.е. Відомості про громади і молитовні містяться у написах 1 б р. н.е. -  
першої половини II ст., вирізаних на мармурових плитах, ш,о походять з 
території царства

Наприклад,у написах І ст. н.е. з Керчі сказано: «...відпускаюу молитовні Ельпія, 
...годованки, ш,об він був убезпечений від зазіхань і захоплення з б о ї^  будь- 
кого з моїх спадкоємців, за умови старанного відвідування молитовні, під опікою 
юдейської синагоги, і шанував Бога» або «За царювання царя Тіберія Юлія 
Р е а ^ о р и д а , друга цезаря і друга римлян, благочестивого, 377 рої^, місяця 
Перитія, 12-го числа, я, Хреста, колишня дружина Друза, відпускаю за 
обітницею у молитовні годованця мого Геракласа на волю; жити йому -  де 
захоче безперешкодно, убезпеченоіуу від захоплення і зазіхань з боку будь- 
кого з моїх спадкоємців, відповідно до моєї обітниці, за умови шанування і 
ретельного відвідування молитовні, за згодою спадкоємців моїх Геракліда і 
Іеліконіади, під опікою також і юдейської синагоги».

За змістом, написи є так званими єврейськими манумісіями -  юридичними 
актами про звільнення на волю рабів-язичників під опії^ юдейської фомади 
за умови відвідування молитовні.

Манумісії підтверджують існування юдейських фомад у Фанагорії (мал. 1,4), 
Горгіппії (мал. 1, 5), Танаїсі (мал. 1, 6) та в інших боспорських містах.

У перші століття н.е. звільнення рабів на волю практиі^шалося на території 
Римської імперії у  зв’язі^  з нерентабельністю рабської праці. За загальноприй
нятими правовими нормами раба могли відпустити тільки під опії^ громади. 
Адже раби не мали жодного юридичного захисту. Вільновідпуш,еник не 
здобував прав вільного громадянина і залишався під патронатом колишнього 
господаря. Часто господар обумовлював звільнення обов’язком відвідувати 
молитовню та виконанням інших доручень, наприклад, догляду за могилою 
господарки.

У манумісії 59 р. н.е. з Горгіппії йдеться про відпущених юдеїв: «За царювання 
царя Котіса, друга цезаря і друга римлян, благочестивого, у  рік 356, місяця... 
Філотім, (син) Гадія... дружини його... і дружини... Калісфенії, відпускає 
годованця ...із дружиною його... родом юдеїв». За визначенням ІЛевінської, 
ім’я батька мануміттора -  Гадія -  семітське. Вірогідно, у  даному випаді^ 
єврейська родина відпустила на волю рабів-євреїв. Можливо, у  манумісії
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зафіксована одна з фінансових угод, за допомогою яких євреї звільняли своїх 
одноплемінників, а згадані у  манумісіях послуги вільновідпущеників синагозі 
вказують на важливу роль єврейської громади в організації звільнення. 
Очевидно, ці манумітгори діяли відповідно до Тана>о/, де сказано: «Якщо і^ и ш  
єврейського раба, нехай він працює шість років, а сьомого нехай вийде дармо 
на волю» (ІІІмот, 2 1 ,2 ) [цит. у пер. І.Огієнка (Кн. Вихід 21,2)].

У знайденій 1989 р. у  Фанагорії мгінумісії 51 р. н.е. йдеться про звільнення 
під опії^ юдейської громади рабів зі скіфськими чи сарматськими іменами 
Карсандан і Караг. Як вважає ІЛевінська, такі вільновццтущеники приєднувалися 
до юдаїзіуу як квазіпрозеліти, але не приймалися до фомади. Прозелітами з І ст. 
до н.е. євреї називали язичників, навернених у юдаїзм.

Манумісії з Горгіппії присвячені Богові Найвеличнішоїуу. Його культ виник у 
Середземномор'ї за елліністичних часів і набув особливої популярності у 
римський період

Фрагмент напису 1 ст. з Пантікапею, що, ймовірно, присвячений Богові 
Найвеличнішому, ще не оприлюднений. У 1 -  першій половині II! ст. його і^льт 
був особливо поширеним у Танаїсі та Горгіппії. Усі особисті присвяти місцевих 
мешканців Танаїса, розташованого в гирлі Дону, адресовані Богові Най
величнішому. Найпізнішою присвятою Богові Найвеличнішому є напис 
намісника Феодосії Аврелія Валерія Сога; «Богові Найвеличнішому, котрий чує, 
на обітницю Аврелій Валерій Сог, син Олімпа, намісник Феодосії, відомий 
августам, шанований Діоклетіаном Максиміаном, він ж е наречений у єпархії 
Олімпіаном, бувши тривалий час відсутнім, залишаючись на чужині 1 б років, 
багато лиха зазнавши, на обітницю вибудував від підмурівка молитовню...». 
Судячи з напису, він, повернувшись 3 0 6  р. на батьківщину після шістнад
цятирічної служби в одній із римських провінцій, на виконання обітниці на честь 
Бога Найвеличнішого побудував юдейсьіу молитовню.

Багато вчених вважали, що культ Бога Найвеличнішого поєднував риси 
юдейського Ягве і фракійського Сабазія чи грецького Зевса. Справді, на 
фронтоні стел із згадкою про Бога Найвеличнішого у Танаїсі і Піроті (Болгарія) 
зображений орел нібито символізує Зевса-Сабазія. Однак язичники не мали 
сталої традиції використання імені «Бог Найвеличніший». Зображення орлів 
прикрашали деякі синагоги в Палестині і єврейські надгробки. Проявом 
синкретизму іульту вважають і присвячену Богові Найвеличнішому, Все
держителю благословенно\у, манумісію 41 р. н.е. з Горгіппії, в якій ідеться про 
посвяту вільновідпущениці в юдейсьіу молитовню під опііу фецьких богів Зевса, 
Іеїта Іеліоса. Засвідченням елефантинських папірусів,утихвипадках, коли цього 
вимагала правова процедура, юдеї могли присягатися язичеськими богами.

Боспорці шанувальники Бога Найвеличнішого об’єднувались у релігійні 
фомади, що іменувалися фіасами. З Танаїсу і Горгіппії походять написи, що 
містять списки посадових осіб і членів даних фіасів. Вони за структурою і
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номенклгпурою посад аналогічні спискам фіасів шанувальників язичеських богів. 
Тільки до складу двох фіасів шанувальників Бога Найвеличнішого входили носії 
єврейського імені Азаріон, а до складу семи фіасів -  носії єврейського імені 
Самбатіон. Друге ім’я походить від єврейської назви дня тижня -  «шабар>, тобто 
«субота».

Про поширеність імен мешканців Боспорського царства в III ст. можна судити 
як за написами фіасотів та іншими пам’ятками лапідарної епіфафіки, так і за 
діпінті -  написами червоною фарбою на амфорах. Згадані написи свідчать про 
зміну у містах Боспору єврейської ономастичної традиції. З ’явилися нові імена 
Самуїп, Ісакій, Амц, Менахим, М ір ’ям, Моісай, Авраом, які ще не зустрічалися у 
написах. На ам ф орах III ст. з Танаїсу подибуємо єврейські імена Юда, 
Самбатіон, Самбіон. Радше за все вони належали власникам посудин.

Представникові єврейської фомади належав магічний амулет із так званою 
абрасакс-гемою III ст. із Керчі. У буквеному значенні ім’я Абрасакс дорівнює 
числу 365, тобто числу днів у році. Амулети або печатки з такими гемами 
виготовляли в Олександрії. На гемі в овалі вирізане фантастичне змієноге 
божество з головою півня. Його торс покритий панцирем, а в руках щит і батіг. 
На іциті -  напис фецькими буквами «Іао» (юдейський богЯгве), на зворотному 
боці -  ім’я власника у родовому відміні^^ «Стомаху». У III-IV ст. однотипні 
абрасакс-геми були поширені в Херсонесі й Тирі.

Надгробні епіграфічні пам’ятники, агіографічні д ж ерела  і матеріали 
археологічних розкопок дозволяють простежити ранню історію єврейської 
громади в Херсонесі.

У Херсонесі в перші століття н.е. так само, як і в містах Боспору, вшановували 
Бога Найвеличнішого, про що свідчать знайдені у  Херсонесі 1957 р. і 1959 р. 
уламки двох м арл/^ових плит із написами, присвяченими Богові Найвелич- 
нішому. Фрагмент надгробі^ II ст. н.е. із Херсонеса містив список членів фіасу, 
в яких поряд із римськими іменами Л уц ій  і А рр іан  було єврейське -  
Самбатіон.

У записаному в X ст. тексті «Житія св. єпископів херсонеських» містилися 
відомості щодо єврейської громади Херсонеса. Первинний херсонеський 
рукопис житія не зберігся. Академік В.ВЛатишев опублікував докладну грецьі^^ 
версію, слов’янсьі^ і грузинську версії, що знаходяться в мінеї Михайла IV 
(1 0 3 4 -1 0 4 1  pp.). За його припущенням, грузинською мовою у другій поло
вині XII ст. переклали текст найближчої до херсонеського оригіналу версії. 
Відповідно до житія, на шістнадцятий рік царювання у Східній Римській імперії 
Діоклетіана (299 p.), єпископ Єрусалима Іермон направив єпископа Василя 
до Херсонеса проповіаувати християнство. Незважаючи на те, що єпископ 
Василь за допомогою обряду хрещення воскресив, у  присутності двох євреїв, 
сина одного з перших (знатних) городян і хрестив самих батьків, язичники 
вбили місіонера. Незабаром до міста із Єрусалима також із місіонерською
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метою прибули троє єпископів Євгеній, Агафодор і Єлпідій, які також загинули 
від рук язичників і юдеїв. Вочевидь, за пізньоримських часів юдейська ф омада 
відігравала важливу роль у політичному і фомадському житті міста.

У111—А/ст. у  столиці царствам. Боспорі єврейські цвинтарі розташовувалися 
на міських окраїнах. На них відзначено не типовий для євреїв Палестини звичай 
встановлювати надфобки з релігійними емблемами (мал.2; мал. 3), ш,о виник 
у греко- і латиномовних євреїв діаспори під впливом еллінської традиції. У 
Керчі один із некрополів виявлений поруч із Павлівською батареєю. На розко
паній ділянці відкрито понад двадцять грунтових могил, покритих «необроб- 
леними» каменями. Поховані були орієнтовані головами на схід, жодних речей 
у похованнях не виявлено.

Інший некрополь знаходився неподалік лазарету, ліворуч від дороги в Кер- 
ченсьі^ фортецю. На території цих та інших некрополів єврейської діаспори 
знайдені надфобки. У центрі плит викарбувані зображення семисвічника-ме- 
нори або п’ятисвічника чи дев’ятисвічника, а обабіч -  шофар (вишутий ріг) і 
лулав (пальмова гілка). На деяких надфобках вирізані епітафії фецькою  мовою 
або аналогічні за змістом двомовні (фецькою та івритом).

Наприклад, в епітафії з Керчі в грецькому написі сказано: «За упокій 
блаженнішого, мир і супокій», а в єврейському: «У цій могилі спочиває Ісаак, 
пам’ять про якого хай буде блаженна... юнак... Хай пребуде його душа у 
спокої і мирі».

Вчені за палеофафічними особ
ливостями датують написи івритом
I l l- lV c T .

На надгробках із м енорам и  
вирізані єврейські {Ісаак, Самуїл, 
Симон, Шимон), грецькі {Агафон, 
А р іст он, Хрест іона), рим ське 
(Север) імена. Судячи з написів, 
боспорські євреї носили і римські, 
й фецькі імена.

У Херсонесі під час розкопок 
1956 р. у кладці ранньосередньо
вічного резервуару виявлена вдру
ге використана плита з місцевого 
вапняку з менорою . Цілком імо
вірно. вона взята з території єврей
ського некрополя пізньорим- 
ського періоду.

За повідомленнями візантій
ських істориків АмміанаМарцеліна,Мал. 2

Юдейські надгробки з Кео^

і :



Євнапія, Зосима і Павла Орозія, за часів імператора Валента (3 6 4 -3 7 8  рр.), 
3 7 6  р. степи Північного Кавказу і П ричорномор’я захопили тюркомовні 
кочівники гуни. Наприкінці IV ст. вони осіли у  кримських степах і в регіоні, що 
мехі^^вав зі зруйнованою ними Феодосією. Іуни використовували кримські степи 
для весняного випасу >о^доби. Міста і поселення східної частини європейського 
Боспору і сама столиця не постраждали ні під час гунського вторгнення на 
півсхлрів, ані після захоплення ними кримського степу. Осторонь від удару гунів 
залишився і Херсонес.

Археологічні розкопки, свідчать, що у цей період етнічний склад населення 
європейського Боспору майже не змінився. Радше за все, у  місті Боспор 
збереглася і єврейська громада. Судячи з надгробі^ V ст. із зображенням 
менори і вирізьбленим на івриті іменем Шабтай, що зберігається в лапідарії в 
•Царськоіуу кургані», на міському єврейськоіуу цвинтарі продовжували ховати 
євреїв і після втортення гунів.

395  р., після смерті Феодосія, Римська імперія розділилася на Східну зі 
столицею у Константинополі (Візантію) і Західну зі столицею в Римі. Письмові 
дж ерела і матеріали археологічних розкопок розкривають основну мету 
політики Візантії в Криму -  успадковане від Римської імперії прагнення володіти 
стратегічно важливими регіонами півострова -  Херсонесом, Боспором і 
Південно-Західним Кримом. Письмові джерела свідчать, що впродовж усього
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Мал. 3.

Юдейські надгробки з міст 
Боспорського царства:

1 ,2 -  варіанти зображення лулаву 
на єврейських надгробках,

3,4,6 -  надгробки з Керчі
(3,4 -  із зібрання Керченського музею,

6 -  зібрання Кримського республікан
ського краєзнавчого музею 
м. Сімферополя),

5 -  Фанаґорія
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періоду існування Візантії в імперії р о :^ іл и  важливе геополітичне значення 
Криму в поширенні впли^ імперії на Північне Причорномор’я.

У V ст. Херсонес (мал. 4) перетворився на опорний пункт Візантійської імперії
і головний економічний центр Південно-Західного Криму, заселеного осілими 
хліборобами -  аланами і готами.

Християнською базилікою V ст. вважали храм (мал. 4,1; мал. 5), виявлений 
на північному узбережжі в XIX кварталі під візантійською базилікою. Обидва 
храми розкопані в 1935 р. План нижнього храму реконструйовано І.3авад- 
ською. Він являє собою  однонефну будівлю, до східної стіни якої прилягала 
орієнтована на північний схід п’ятигранна ззовні і кругла всередині апсида, до 
західної стіни -  приділ, а до південної стіни -  приміщення з мозаїчною 
підлогою. Центральна частина будівлі має цем’янкову підлогу. Стіни і значну 
частину фундаментів нижнього храіуу знищено під час спорудження базиліки. 
Збережені рештки фундаменту його апсиди і стін складені з бутового каменю 
на розчині або на багні. Нижня частина стін, імовірно, була споруджена з 
каменю й поштукатурена червоним тиньком. Верхня частина стін була 
складена із саманних цеглин. Дата будівлі визначається за монетою Феодосія І 
(3 8 3 -3 9 2  рр.) із субструкції мозаїчної підлоги. Після зруйнування нижнього 
храіуу утворився шар штукатурки з фресками завтовшки до 0,7 м. Найпізніші
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Мал. 4. Херсонес. План городища.
1 -  юлейсьіса молитовня і базиліка 1935 року
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»•онетм із шару викарбувані за Лева 1 (4 5 7 -4 7 4  рр.). Фрагменти тиньку з 
фресками і гіпсові деталі оздоблення знайдені й у засипці розташованих 
неподалік від храіуу рибозасольних цистерн. На багатьох фрагментах тиньку 
із шару є написи-графіті грецькою мовою та івритом.

На одному з фрагментів поверх графіті грецькою мовою вишкрябаний 
шестирядковий напис івритом, реконструйований Е.Ешель. Інша частина того 
ж графіті збереглася на іншому фрагменті тиньї^. Після відновлення напису 
LEшeль прочитала таке:

1 «...] Той, хто обрав Єрусалим (тобто Бог [
2 ...благословить] Ананію з Боспора [
3 ...] Амінь, Амінь Села [
Фраза «той, хто обрав Єрусалим» заснована на біблійному тексті (Захарія, 3:2): 

<...і буде картати тебе Господь, ІІкий вибрав Собі Єрусалима!..». У грецьких 
графіті прочитані єврейські імена Енох і Юда. На одному з фрагментів 
грецькою мовою вишкрябане слово «євлогія», тобто «благословення». Такий 
вираз часто зустрічається в д о і^ ен тах , що походять з фекомовних юдейських 
ф о м ад . Радше за  все, з молитовні походить плита із зоб раж ен н ям  
семисвічника, вдруге використана у кладці фундаменту візантійської базиліки, 
зведеної поверх нижнього храму. Судячи з графіті, нижній храм належав 
міській юдейській фомаді-синагозі.

Євреї в античному і ранньосередньовічному Криму

Мал. 5. Х ерсонес: І -  план юдейської молитовні,
II -  плита із зображенням менори з кладки базиліки 1935 p., 

Ill -  фрагмент тиньку з графіті з юдейської молитовні
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Час спорудження ю дейського храму визначають за згаданою вище 
монетою Феодосія і (3 8 3 -3 9 2  рр.). Його звели в останній чверті IV ст., а 
знесли, можливо, у першій половині VII ст. у  процесі перепланування XIX 
кварталу з невідомих причин. Не виключено, що це відбулося за наказом з 
Константинополя під час організованих за імператора Іраклія гонінь на євреїв.

Вірогідно, в перші роки правління у  Візантії Юстина (5 1 8 -5 2 7  р.) гуни все- 
таки оволоділи Боспором і відсторонили від влади місцеву царсьіу династію. 
527 р., у  перший рік свого правління, Юстиніан І підпорядіував місто імперії. За 
словами візантійського письменника Прокопія з Кесарії: «це місто ...перебувало 
під владою гунів; імператор повернув його під владу римлян». Єврея Ананія з 
Боспора згадано у графіті з розкопаної в Херсонесі юдейської молитовні 
V-VI ст. Імовірно, до ранньосередньовічного часу належать анепіграфічні 
надфобки з менорою, що зберігаються в Керченському музеї.

Після знищення молитовні на північному березі, у Херсонесі й у більш пізні 
часи існувала єврейська громада. На користь такого припущення свідчить 
знахідка у  Херсонесі глиняної миски з написом про святкування просаббатія. 
М иску витягли з землі, якою  у першій половині IX ст. засипали міське 
водоймище.

Вище наведені всі наявні у  розпорядженні істориків досить уривчасті, але 
достовірні дані про юдейські громади Криму. Різні джерела доіументують їхнє 
існування в Пантікапеї-Боспорі з І по VIII ст., у  Феодосії -  в IV ст., а в Херсонесі -  
з II по VIII ст. У письмових дж ерелах ідеться про існування в цих містах 
ю дейських молитовень. Однак будівлю молитовні розкопано  лиш е в 
Х ерсонесі. З приходом у Крим хазарів наприкінці VII -  початку VIII ст. 
розпочався новий період в історії євреїв.
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Євреї в Хозарському каганаті 
та Київській Русі

Євреї в Хозарському каганаті

Середньовічна історія єврейського народу на території Східної Європи, у  
тому числі в кордонах сучасної України, багато в чоіуу пов’язана з іа^ванням 
Хозарського каганату. Практично вся Лівобережна Україна, Крим, так само, 
вочевидь, як і Київ, з кінця VII до кінця IX -  середини X ст. входили до складу цієї 
ранньосередньовічної держави. Саме завдяки хозарам туг з’явилися почажові 
атрибути державного життя -  центральне управління із намісництвом тудунів, 
данина або податки, межі та прикордонні фортеці, торгівля, митниці тощо. Той 
унікальний факт, що соціальна верхівка Хозарського каганату прийняла юдаїзм

о. Тортика

Карта пам’яток Криму періоду VII -  початку Хет, складена І.А.Барановим (за С.О.Плетньовою). 
1 -  візантійські міста та фортеці; 2 -  візантійські поселення; З -  пам’ятки прабулгар 

VII -  початку VIII ст.; 4 -  пам’ятки зі слідами хозарської присутності чи впливу;
5 -  городища хозарського періоду зі слідами хозарської присутності

17



о. Тортика

як державну релігію, дозволяв хозарським євреям почуватися повноправними 
(настільки, наскільки це було можливо за тих часів) мешканцями цієї держави, 
не боятися гонінь та переслідувгінь. Євреї мали свободу пересування і торгівлі 
на території каганату, безпечно користувалися річковими та сухопутними 
шляхами, могли зупинятися і жити у  фортецях та опорних пунктах, побудованих 
хозарами. На території сучасної України це були насамперед прибережні міста 
Криму, річкові торгові шляхи по Дону та Сіверськоіуу Донцю. Ймовірно, ш,о 
єврейська громада Києва починає своє існування саме в хозарський період 
історії міста. Все це спонукає до детальнішого вивчення Історії Хозарського 
каганату, докладнішого розгляду військово-політичних, історико-геофафічних 
та економічних умов існування єврейських фОмад тогочасної Східної Європи.

Отже, Хозарський каганат -  велика та сильна держава, створена на пів- 
денноі\/у сході Східної Європи кочівниками тюрко-угорського походження -  
хозарами. Він вистояв у війнах із непереможними свого часу арабами, най
серйозніша з яких сталася 7 3 6  p., і тільки посилився після цих історичних 
потрясінь. Час існування каганату -  близько 300  років -  з другої половини VII ст. 
до 9 6 5  р.

За часів розквіту хозарської держави наприкінці VIII -  у  першій половині IX ст. 
каганату належали Нижнє та Середнє Поволжя, Північно-Західний Прикаспій 
та Приморський Дагестан на 
північ від Дербенту, практично 
все А зово-Каспійське м еж и- 
мор’я із Північним Передкавказ- 
зям, Таманський півострів із 
містом Таматархою, К ерчен
ський півострів із Боспором - 
Керчю, весь степовий та значна 
частина гірського Криму, степове 
межиріччя Дніпра та Дону,
Нижнє та Середнє Под|ння, лісо
степове меж иріччя Дону та 
Сіверського Донця. На цих зем
лях мешкали алани, булгари, 
касоги (адигейці), буртаси й інші 
народи. Хозарам підкорялися та 
платили данину східнослов’ян
ські племена полян, радимичів, 
сіверян та в’ятичів.

Самі хозари кочували в межи
річчі Нижнього Дону та Волги, у  хозарський воїн. Мал. О.Федорова 
степах сучасної Калмикії та (за С.О.Плетньовою)

18



Євреї в Хозарському каганаті та Київській Русі

•чортоос землях» Північно-Західного Прикаспія. Столицею Хозарії було велике 
■торгове місто Ітиль, розташоване в пониззі Волги. Крім Ітиля, відомі й інші міста 
я в а р : Семендер на Каспії, Таматарха наТаманському півострові, Саркел на Дону 
юию. Ці міста були центрами торгівлі та ремесла, в них стояли воєнні гарнізони, 
шо виконували роль прикордонних загонів та митних застав.

Через Хозарський каганат проходило кілька великих торгових шляхів, ш,о 
зв'язували північ та південь, захід та схід Євразії. З Китаю по Великоіуу шовковому 
ішвоу каравани йшли через Середню Азію в Хозарію, потім на Північний Кавказ, 
Закавказзя або до берегів Чорного моря й у Візантію. По Волзі, вся нижня течія 
ж о і належала хозарам, плавали і^ е ц ьк і судна арабів, персів, євреїв та русів. 
Волзький шлях зв’язував через волоки між річками басейни Балтійського та 
Каспійського морів. Цим шляхом здійснювався обмін товарами між Сканди
навією, північчю Східної Європи, Приураллям, з одного боїу, й Арабським 
Халіфатом, Середньої Азією та Закавказзям, з іншого.

Принаймні з IX ст. існував водний шлях, що зв’язував басейни Чорного та 
Каспійського морів ч ерез Керченську протоку, Дон та Волго-Донську 
переволої^. Цей шлях докладно описує арабо-перський географ IX ст. Ібн-

Хордадбех: «Якщо говорити 
про купців Ар-Рус [варяги- 
руси], то це один із різновидів 
слов’ян. Вони возять заячі 
шкурки, шіурки чорних ли
сиць та мечі із найвідцалені- 
ших околиць країни слов’ян 
до Р^мійського рЧорного] мо
ря. Володар Ар-Рума [ВізанпТ] 
стягує з них десятину. Якщо 
вони відправляються по 
Танаїсу [Дон] -  ріці слов’ян, 
то проїждмсають повз Хамлід- 
ж а [назва тієї частини столиці 
х о зар  -  ітиля, в якій була 
резиденція кагана], міста 
хозар. їхній володар так само 
стягує з них десятину. Потім 
вони відправляються по мо
рю Джудрджан [Каспійське 
море]...». М ожливо, що до 
другої половини IX ст. хозари 
контролю вали і Д ніпров-

Частини кінської збруї (за С.О.Плетньовою) ський шлях.
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о. Тортика

У сфері економічних інтересів єврейського і^ е ц тв а , втім, так само, як і 
і ^ ц ів  мусульманського та варязького походження, в межах Хозарського 
каганату головне місце посідали Волга та Каспійське море, потім Дон, певною 
мірою Чорне м оре та Дніпро. На захід від Дніпра вплив хозар навряд чи коли- 
небудь поширювався, а на захід від Візантії про них мало хто і чув.

Сухопутний шлях із Булгара' в Київ був відомий арабським та єврейським 
і^ ц я м  ще в першій половині X ст. Знахідки монет підтверд>іолоть існування 
шля>у з країн М афибу (Північна Африка) через Сирію й області Закавказзя в 
Східну Європу, землі східних слов’ян та хозар на Сіверський Донець та Дон 
наприкінці VIII -  у  першій третині IX ст. Внуфішня ж  торгівля на східноєвропей
ських землях, судячи зі свідчень Ібн-Хордадбеха, в основному велася не схід
ними їд ц ям и , а їд ц я м и  русами.

Хозари збирали дecяти^y з усіх купців, що проходили по річках та караван
них шляхах через їхні землі, натомість забезпечували мир та спокій на торгових 
шляхах. Вони будували караван-сараї в місцях зупинок, організовували спра
ведливий суду містах для представників усіх релігій та національностей. Посту
пово, завдяки віротерпимості 
хозар та їхній зацікавленості в 
торгівлі, в містахХозарії, і насам
перед у столиці -  Ітилі, виникли 
великі багатонаціональні і ^ е -  
цькі громади. Головними скла
довими населення цих міст були 
мусульмани -  араби, перси та 
хорезмійці, руси -  фупи купців 
змішаного скандинавського по
ходження, слов’яни та євреї.

Практично всі арабо-перські 
автори відзначають достатньо 
велике єврейське населення 
хозарсько ї столиці. Але на
багато більше авторів серед 
ньовічних писемних дж ерел  
дивував та приваблював той 
факт, що юдаїзм, монотеїстичну 
релігію єврейського народу, 
сповідували представники хо 
зарської знаті, насамперед сам 
каган та бек (цар) хозар.

і  «9
Хозарська зброя (за С.О.Плетньовою)

' Столиця Волзької Булгарії, розташовувалась біля впадіння Ками у Волгу.
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П ро те, ЯК євреї потрапили на територію Хозарського каганату та яким спо
собом хозари прийняли юдаїзм, розповідають самі хозари та євреї в д о і^ е н та х  
так званого єврейсько-хозарського листування, що датується 60-ми роками 
X ст., а також сучасники Хозарського каганату -  арабо-перські автори Ал- 
Масуді, Ал-Істахрі, Ап-Муккадасі та ін.

Слід зазначити, що єврейсько-хозарське листування -  це загальноприйнята 
назва фупи середньовічних письмових джерел, що свідчать про спроби дип
ломатичних контактів між сановником іспанських Омейядів Хасдаєм ібн 
Шафругом та двором останнього хозарського царя (іноді його безпідставно 
називають каганом) Йосипа^. Листування складається з трьох головних доі^- 
ментів: листа кордовського сановника Хасдая ібн Шафрута та двох варіантів 
відповіді на нього -  стислої та розлогої редакцій листа хозарського царя Йосипа.

Ініціатор листування Хасдай ібн Шафруг, єврей за походженням, був фінан
совим та дипломатичним радником при дворі іспанських Омейядів, спочаті^ 
А&-ал-Рахмана II! (912-961  рр.), а потім і Хакама І! (961 -9 7 6  рр.). Хасдай вів 
активне дипломатичне листування як в інтересах своїх правителів, так і за 
вшсною ініціативою. Однією з проблем, яка викликала його постійний інтерес, 
була доля єврейських фомад, розкиданих по світі, які часто піддавались гонінням 
та переслідуванням. Збереглася низка листів Хасдая до дворів різних євро
пейських правителів, його агенти з пізнавальними, а можливо, і розвідуваль
ними цілями подоро>і^^вали територіями Франції, Німеччини, Італії, Угорщини, 
Візантії.

Перші відомості про Хозарський каганат Хасдай одержав від і^ ц ів , що 
відвідали Кордо^. Про це він пише Йосипові: «Доставили мені звісті^ посланці, 
що прийшли з Хорасана, купці, які сказали, що існує царство в юдеїв, котре 
називається ім’ям Ал-Хозар. <...> Я був здивований такими словами, поки не 
прийшли посланці з Кустантінії з подарунками та листом від царя їхнього до 
нашого царя. Я запитав їх про це діло, та вони відповіли мені, що, дійсно, справа 
така і що ім’я царства -  Ал-Хозар; що між Ал-Кустантінією та їхньою країною 
15 днів дороги, але що «сухим шляхом між нами та ними знаходиться багато 
народів»; що ім’я царя, котрий царює тепер над ними, Йосип; що «кораблі 
приходять до нас із їхньої країни та привозять рибу та шкіру та всякий рід товарів»; 
що «вони із нами в дружбі й у нас шануються», і що «між нами та ними постійний 
обмін посольствами та дарами»; що вони володіють воєнною силою та могут
ністю, полчищами та військами, що виступають на війну незабаром».

Візантійці (Ал-Кустантінія попереднього повідомлення -  це Візантія) були 
добре обізнані з Хозарією, тоїуу їхнє свідчення має реальний характер. Особ-

Євреї в Хозарському каганаті та Київській Русі

 ̂У Хозарському каганаті існувало двовладдя, заякого каган, представник старої прав
лячої династії, зберігав за собою тільки сакральні функції. Справжнім володарем 
Хозарії, що мав всю політичну та військову владу в державі, десь із середини -  кінця IX ст. 
був цар -  бек. Він керував навіть діяльністю самого кагана.
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ливий інтерес становить той факт, що хозари ще в середині X ст. мали свій 
вихід до Чорного моря та могли вести на ньоіуу самостійну торгівлю. Вочевидь, 
хозарським портом, із якого приходили ці кораблі, міг бути тоді тільки Сам- 
керць -  Таматарха (Саміуш-єврейський арабских авторів).

Це саме дж ерело містить єдину відому згаді^^ про номенклатуру хозар
ських товарів, що перевозилися Чорним морем -  до їхнього перелііу входять 
насамперед риба та ші^^зи. То були характерні дпя хозар статті експорту, 
загальну картину якого доповнювала торгівля рабами та хутром. Такий набір 
експортних товарів зумовлювався кочовою або напівкочовою економікою 
хозар та наявністю в них гарних риболовних угідь у пониззі Волги й у районі 
Керченської протоки.

Візантійські посли нічого не говорять про експорт хозарами рабів та >уфа 
в Константинополь. Це не випадково: в середині X ст. на Чорному морі цими 
дорогими товарами торгували в основному дружинники київських князів -  
руси. Рабів купували в кочівників Східної Європи (угорців, печенігів) і самі 
візантійці. Головними ринками работоргівлі були Карх -  Керч, що належала 
Візантії вже з останньої чверті IX ст., Херсонес та Константинополь.

Традиційним маршрутом хозарської работоргівлі, точніше, того потоіу 
рабів, що контролювався хозарами, а також експорту ус/тра. з півночі Східної 
Європи були усе ж  Булгар, Волга, Ітиль та південнокаспійські міста. Везли рабів 
та>утро не хозари, а іупці руси, араби, перси та євреї. Кінцевим пунктом цієї 
добре налагодженої торгівлі був Халіфат, держава Саманідів, Середня Азія. 
Вивозити ці товари через Таматар^у, принаймні в X ст., було недоцільно.

Відомо також, що самі хозари не займалися мореплавством: «Хозарський 
цар не мав морських суден, та його люди й не вміли користуватися ними», -  
пише в середині X ст. арабський геоф аф  Ал-Масуді. Радше за все, торгівлю 
між Таматархою та Константинополем вели за цих часів і ^ ц і  єврейського 
походження.

Хасдай ібн Шафрут дуже зрадів повідомленню візантійських послів про 
Існування незалежної юдейської держави та відправив у Хозарський каганат 
через Константинополь свого емісара Але візантійський імператор усіляко 
протидіяв проникненню посланця Хасдая в Хозарію, й останньоіуу не вдалося 
виконати свою місію. Посланець повернувся назад, його невдача надзвичайно 
засіуугила Хасдая. Він почав шукати обхідні шляхи, але в цей час прибули посли 
від царя чехів, а разом Із ними два єврея -  Мар-Саул та Мар-Йосип. Вони утішили 
Хасдая та сказали йому; «Дай нам твого листа, то ми доставимо його царю 
Г-б-Л'Імів [чехів], а він, заради надання тобі пошани, пошле твій лист до 
ізраїльтян, що живугьу країні Х-н-г-рін [Угорш^іна]. Так само також ті перешлють 
його в країну Рус [Давня Русь] та відтіля в країну Б-л-гар [Волзька Болгарія], поки 
не прийде твій лист, відповідно до твого бажання, у  те місце, іуди ти бажаєш 
[тобто в Ітиль -  столицю Хозарського каганату]».

—  ї ї  —
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Хасдай скористався нагодою та відправив листа до Хозарії саме таким шляхом. 
У своєму листі він ставить цілий ряд питань царю хозар, ш,о стосуються устрою 
Хозарії, її площі, економіки, воєнних сил, але більш за все його цікавить історія 
появи євреїв у Хозарському каганаті й обставини навернення хозар в юдаїзм.

Відповідь і^осипа Хасдаю ібн Шафруту була написана не самим Йосипом, а 
якимось письменним та вченим євреєм, що виконував при його дворі обов’язки 
секретаря й дипломатичного радника. Йосип розповідає в своєму листі про 
родовід хозар. За цим родоводом, походять вони від біблійного Тогарми, отже, 
за прийнятими у середньовіччі уявленнями, це тюркомовний народ.

Дуже коротко Йосип розповідає про початковий період історії Хозар
ського каганату. Він пише про те, що хозари воювали з численними ворогами, 
серед яких головними були булгари. Хозари перемогли булгар, прогнали їх 
на Дунай та зайняли їхню країну. Сучасні історики датують війну з булгарами 
та перемогу в ній хозар  6 7 8  р. Саме після цієї перемоги хозари стали 
володарями більшої частини степової та лісостепової смуги Східної Європи 
від Волги до Дніпра, включно із Кримом.

Після названих подій пройшло ще кілька поколінь, перш ніж хозарський 
цар Булан прийняв юдаїзм. Опис прийняття юдаїзму явно міфічний: Булан 
спілі^ється з ангелом, виконує його розпорядження, одеря^є завдяки цьому 
перемоги над ворогами. Прийняття нової релігії супровод^ється традиційним 
для письмових джерел того часу випробовуванням різних вір у диспуті між 
християнським священиком, муллою і мудрецем юдеєм. Останній здобуває 
перемогу. Булан мудро протегує йому й остаточно приймає нову віру. Як видно 
з подальшого тексту джерела, прийняття юдаїзму хозарами за Булана було 
неповним, мабуть, була прийнята якась спрощена версія юдаїзму, зрозуміла 
для кочівників. Так чи інакше, але «син синів» Булана Обадія проводить чергову 
релігійну реформу, внаслідок якої в Хозарії затверд>іо/ється рабиністичний 
юдаїзм: «Він поправив царство та затвердив віру належним чином і за 
правилами».

Варто зазначити, що розповідь Йосипа багато в чому тенденційна та має 
на меті створити перебільшене уявлення про велич і могутність Хозарії. На 
той час, коли писався лист, у 60-х  роках X сторіччя. Хозарський каганат вже 
не був настільки значною та сильною державою, як це показано в листі. 
Реально Йосипові належали тільки землі в степах між низов’ями Волги та Дону, 
у Північно-Західному Прикаспії та в районі сучасної Калмикії.

Версія, наведена в листі Йосипа, відбиває офіційну державну позицію з 
цього приводу: з прийняттям юдаїзму пов’язується зміцнення хозарської 
держави, а вся заслуга цієї реформи приписується династії царів-беків.

Про появу перших єврейських переселенців на території Хозарського 
каганату повідомшяє також анонімний автор так званого «тексту Шехтера» із 
зібрання Кембриджської університетської бібліотеки -  радше за все, єврей,

Євреї в Хозарському каганаті та Київській Русі
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що мешкав у Константинополі в другій половині X ст. Кембриджський 
д о і^ е н т  є відповідіцо на відомий лист Хасдая ібн Шафруга, незалежною за 
своїм головним змістом від відповіді царя Йосипа. Його автор повідомляє: 
«...Вірменія та наші батьки бігли перед ними... тоїуу, що були не в змозі терпіти 
ярмо ідолопоклонників, та люди Хозарії прийняли їх тому, що люди Хозарії 
були спочаті^ без Тори, у  той час як їхній сусід Вірменія залишався без Тори 
та писемності. Вони поріднилися шляхом шлюбів із жителями цієї країни, 
змішалися з  язичниками, навчилися справ їхніх та завжди виходили з ними на 
війну; так вони стали одним народом. Проте вони були тверді тільки в завіті 
обрізсіння; тільки частина з них дотри/^^шалася суботи.

ІДе було до того, як одного разу євреї вийшли разом з ними на битву, як 
звичайно. 1 один єврей здобув перемогу своїм мечем та повернув до втечі 
ворогів, що виступили проти хозар, і поставили його люди хозарські над собою 
головнокомандуючим війська відповідно до їхнього древнього звичаю.

І залишалися в такому становиш^ довгий час, поки не змилувався Господь та 
не збудив серце того головнокомандуючого повернутися до юдаїзму; тому 
що його дружина на ймення Серах вплинула на нього й навчала його успішно; 
та він також погодився, будучи підданий обрізанню. Окрім того, батько 
молодої жінки, людина праведна, показав йому спосіб життя.

Коли це сталося, царі Македона [Візантія] та царі Аравії [Арабський Халіфат] 
почули про ці події та послали посланників до начальників Хозарії зі словами 
х^п]л на Ізраїль: «Як це ви повертаєтеся у віру євреїв, що знаходяться в рабстві 
під владою всіх інших народів?». Вони говорили те, що дпя нас неможливо 
передати, та вплинули на серця начальників шкідливо.

Тоді головнокомандуючий, єврей, сказав: «Навіщо множити слова? Нехай 
прийдуть сюди кілька іуудреців Ізраїлю [юдеї], кілька мудреців Греції [християни] 
та кілька л/удреців Аравії [мусульмани], та нехай розповідають один перед одним, 
перед нами та перед вами про діяння їх Бога від початі^ до кінця».

Вони зробили так: Македон [імператор Візантії] послав деяких зі своїх 
мудреців і те ж  саме зробили царі Аравії; мудреці ж  Ізраїлю добровільно при
йшли відповідно до прохання начальників Хозарії. І почали ф еки  свідчити про 
Нього [тобто про Бога] спочаті^^, а євреї й араби стали спростовувати їх. А 
потім почали араби, а євреї та ф еки  їх спростовували. І після того почали 
мудреці Ізраїлю від шести днів творіння до того дня, коли діти Ізраїлю піднялися 
з Єгипту та прийшли в населену країну. Греки й араби засвідчили, що це правда, 
та проголосили їхню правоту. Але відбулася суперечка між ними.

І сказали начальники Хозарії: «Є печера в долині Тузул; дістаньте нам книги, 
що там знаходяться, та витлумачте їх перед нами». Вони зробили так. Увійшли 
всередину печери; і от, там були книги Тори М ойсея. Мудреці Ізраїлю 
пояснили їх відповідно до перших слів, що вони виклали. І повернувся Ізраїль
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ІЗ людьми Хозарії до юдаїзму цілком; євреї почали приходити з Багдада, та 
Хорасана, та із землі Греції, так вони зміцнили людей цієї землі, що останні 
твердо трималися завіту «Отця множини», і люди цієї землі поставили над 
собою  одного з мудреців суддею. Вони називають його на мові хозар 
каганом; із цієї причини судді, що були після нього, іменуються каганами 
дотепер; у  той час як ім’я головнокомандуючого Хозарії вони змінили на 
Сабріель та зробили його своїм царем. Тепер вони говорять у нашій країні, 
що наші предки походять із коліна Сімеонова. Але ми не мож емо наполягати 
на тому, що це правда...».

Так середньовічні хозари та євреї самі пояснювали й описували факт появи 
єврейської громади в Хозарському каганаті та прийняття хозарами юдаїзму. 
М ожна говорити про те, що формування юдейської громади в Хозарії 
відбувалось протягом тривалого часу, євреї прибували сюди з різних місць 
через різні причини. Перші єврейські переселенці з ’являються тут ще за 
правління перських шахів -  язичників, тобто не пізніше середини VI! ст. Потім, 
після арабо-хозарськи х  війн перш ої половини VHI ст., коли в регіоні 
встановилися мир та стабільність, в Хозарському каганаті з’являються єврейські 
купці, вихідці із Середземномор’я -  ра(х)доніти^ та мешканці Близького Сходу 
(Арабського Халіфату). Купці та їхні помічники із родинами осідають в 
основному в столиці Хозарії -  Ітилі, в Семендері на Каспії, правитель якого 
був юдеєм, а також у торговому та митному центрі на Таманському півострові -  
Таматарсі. Час від часу виникають хвилі єврейських переселень із Візантії, 
пов’язані з гоніннями на юдаїзм, що часто відбувалися в цій державі. Одне з 
останніх таких переселень візантійських євреїв до Хозарії датується часом 
правління візантійського узурпатора'* Романа Лакапіна ( 9 2 0 -9 4 4  pp.): 

Арман [Роман] навернув євреїв своєї країни в християнство та примушував 
їх .. Як ми вже описували, безліч євреїв тікали з країни феків у Хозарію...» -  
пише в 50-ті рр. X ст. Ал-Масуді.

ІДо стосується прийняття юдаїзму в Хозарії, то, виходячи з даних єврейсько- 
хозарського листування та відомостей, що містяться в «д о і^ен ті Шехтера», 
можна говорити про втрату релігійних та культурних традицій перших єврей
ських переселенців до Хозарії (VII ст.): «Вони додер>і^валися тільки завіту 
обрізання». Вони не дотримувалися суботи, не знали Тори (Старого завіту). 
У той ж е час ніде не говориться про зневагу до Талмуда або про якісь супе
речки між Талмудистами та їхніми супротивниками. Булан (середина VIII ст.)
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 ̂У перекладі з перської рахдоніти -  «ті, що знають дороги». Ця корпорація купців-євреїв 
займалась транзитною торгівлею між країнами Сходу та Європою у ранньому серед
ньовіччі, приблизно з VII ст до XI ст 

“ Справжнім імператором Візантії в цей час мав бути, але був тільки формально 
Костянтин Багрянородний.
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у «відповіді Йосипа» або  Сабріель «документа Шехтера» зробили тільки 
перший крок до юдаїзації своїх одноплемінників. їхні дії носять радше 
декларативний чи навіть легендарний характер.

Як після хреш,ення княгині Ольги для поширення християнства в Давній Русі 
знадобилася релігійна реф орм а її онука Володимира, так і в Хозарському 
каганаті після прийняття юдаїзму Буланом була необхідна просвітительська та 
реформаторська діяльність «сина його синів» (онука, правнука або онука в 
третіх) Обадії (кінець VIII -  початок IX ст.). Суть її полягала не в зміні віро
сповідання з караїмського на равіністичний юдаїзм, як вважають деякі 
дослідники, а в релігійній освіті нових прихильників складної та древньої релігії, 
створеної іншим народом, передумовою та наслідком чого було придбання 
релігійної літератури, запрошення вчителів євреїв, будівництво молитовних 
домів та шкіл. «Він вибудував доми зібрань та доми навчання і зібрав іуудреців 
ізраїльських, дав їм срібло та золото, і вони пояснили йому 24  книги 
свяш,енного писання, Мішну, Талмуд та збірники святкових молитов...», -  пише 
у  своїй відповіді Хасдаю Йосип.

Арабський автор ал-Масуді датував цю важливу подію в історії хозар 
близько середини X ст.: «Цар хозар став юдеєм в часи правління халіфаХаруна 
ал-Рашида, і це поєднало його з євреями країни ісламу та країни греків». 
Відповідно до часу правління Харуна ал-Рашида, хозари прийняли юдаїзм десь 
наприкінці VIII або на початі^ IX ст.

Безумовно, прийняття світової релігії не могло не підсилити міжнародного 
політичного авторитету хозарських правителів. Поява єврейської писемності 
та єврейської освіти в столиці, активна участь у транзитній торгівлі з країнами 
Європи й Азії поступово втягували народи Східної Європи в систеїуу еконо
мічних інтересів та і^льтури більш розвинених регіонів тодішнього цивілізо
ваного світу. У той ж е час велика частина населення Хозарського каганату 
юдаїзм не прийняла, а п р о д о в я ^ а л а  сповідувати поганські і^льти. Окрім 
юдаїзму, серед мешканців хозарських міст зі світових релігій найпоширенішим 
був іслам. Згадується і про християн -  мешканців Ітиля.

Значна частина території сучасної України за хозарських часів входила до 
меж чи сфери впливу Хозарського каганату. В районі лісостепу між Дніпром 
та Доном мешкали слов’янські племена полян, сіверян, радимичів та в’ятичів, 
які до кінця IX -  початі^ X ст. платили данину хозарам. Власне, до Хозарського 
каганату входили землі між Доном та Сіверським Донцем, населені алано- 
булгарськими племенами, степи Північного Приазов’я та Криму, гірський Крим 
та ряд міст кримського узбережжя -  Керч, Фули, Алушта, Алупка, Партеніт, 
Судак та ін. Саме в містах Криму мешкало багато євреїв. Тут відомі єврейські 
надгробки із менорами, що датуються хозарським часом.

о. Тортика
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Лісостепове Подоння-Придонеччя (Північно-Західна Хозарія) всю свою 
історію знаходилось на «слов’яно-хозарському прикордонні», виконуючи 
роль форпосту, здійснюючи збір данини зі східнослов’янських племен та 
контролюючи річковий шлях по Сіверському Донцю та Верхньому Дону. 
Ймовірно, ш,о саме воєнізований прикордонний характер цього населення і 
забезпечив його велику стійкість у військово-політичних потрясіннях другої 
половини їх ст. та відданість хозарам, союз із якими був не тільки вигідним, 
але навіть необхідним.

У УІІІ-ІХ ст. у  Північно-Західній Хозарії відбувається активний розвиток 
економіки: процвітає землеробство, скотарство, виноградарство, ремесла. 
Є підстави припускати участь місцевих груп населення в торгівлі, що роз
вивалася на території каганату, та зовнішньополітичних акціях хозар.

Поява в цей період на сусідніх слов’янських територіях у значній кількості 
срібних арабських монет, ш,о використовувалися населенням як прикраси 
або засоби накопичення, зокрема -  у  вигляді скарбів, вірогідно, пов’язана з 
діяльністю хозаро-єврейського, арабського та варязького купецтва, ш,о 
о к о в у в а л о  )у ф о  й інші місцеві товари для вивозу їху розвинені регіони Азії 
та Європи.

Загострення військово-політичної ситуації в Східній Європі наприкінці IX ст., 
втрата Хозарським каганатом зони впливу в степовій частині Дніпро-Дон- 
ського межиріччя внаслідок переселення туди печенігів (889 р.), відомий похід 
Київського князя Святослава 9 6 5  р., котрий завершив розгром  Хозарії, 
призвели до того, що сіверяни та в’ятичі остаточно ввійшли в зону політичного 
контролю Київської Русі. Території Криму, що належали хозарам, так само 
переходять до нових господарів. Приморські міста захоплює Візантія. В степах 
кочують печеніги. У гірському Криму існують напівзалежні від Візантії алано- 
готські володіння.

Важко простежити долю єврейського населення Хозарського каганату 
після загибелі останнього. У письмових джерелах містяться лише уривчасті 
відомості щодо цього, ймовірно, зберігається єврейське населення при
бережних міст Криму та Таманського півострова. Про єврейські фомади або 
окремих і ^ ц ів  відомо в наступний період у Таматарсі, Керчі, Херсонесі. 
Єврейські мешканці ітиля після розгром у Х озарського каганату могли 
переселитися до міст Прикаспію, Закавказзя, Середньої Азії та Близького 
Сходу. Вже невдовзі після походу Святослава відновлюється активна торгівля 
по Волзькому ш ля^, яі^^ бере  тепер у свої руки Волзька Болгарія. Цілком 
можливо, що, крім мусульманських і^ ц ів , у  ній, як і раніше, беруть участь 
і ^ ц і  євреї. Деяка частина єврейського населення Хозарії з’являється в містах 
Київської Русі, зокрема, у самому Києві, про що йтиметься нижче.

Євреї в Хозарському каганаті та Київській Русі
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Євреї в Київській Русі

Радше за все, першим східнослов’янським містом, де оселилися євреї, був 
Київ. Відомо, ш,о починаючи з IX ст., через слов’янські землі проходили торгові 
шляхи і^ц ів-євре їв , яких називали ра(х)данітами. У другій половині IX ст. 
арабо-перський географ Ібн-Хордадбех зазначав, ш,о говорять ра(х)даніти 
арабською, перською, румійською (тобто грецькою), французькою, анда- 
лузькою (середньовічна іспанська) та слов’янською мовами. Він писав: «Вони 
справді подорожують від Ал-Машріка до Ал-М афібата відАл-Магрібадо Ал- 
Машріка сушею та морем. Вони доставляють з Ал-Магріба слуг-євнухів, 
невільниць, хлопчиків-слуг, альтембас, заячі ш і^ к и , >уфо, зокрема соболине, 
та мечі... Іноді прямують по той бік [північніше] Румії [Візантії], до країни слов’ян, 
потім у  Хамлідж, головне місто хозар [урядова частина Ітиля на Волзі], далі 
морем Д я ^ д ж а н  [Каспійське], потіму БалхтаМаверанахр [Середня Азія]...». 
Один із цих торгових шляхів проходив через слов’янські князівства та вів до 
хозар, в Ітиль, а звідти -  через Каспій 
в Азію. Саме Київ був одним  із 
головних пунктів на цьому маршруті.
В єврейських джерелах купців, що 
користувалися цим шляхом, нази
вали також «голхей русія» -  ті, що 
йдуть на Русь.

Цікаве повідомлення міститься 
також у праці візантійського імпе
ратора Костянтина Бафянородного 
( 9 0 8 - 9 5 9  рр.) «Про управління 
імперією». Описуючи маршрут ру?о̂
Дніпровським річковим шляхом «із 
варягу феки», він ука^є, що навесні 
однодеревні човни (моноксили) з 
усіх слов’янських земель «...спус
каються річкою Дніпром і сходяться 
у фортеці Киоава, що називається 
Самватос». Якщо назва міста Киоава 
не викликає сумнівів у сучасних істо
риків -  це Київ, то ф ортеця Сам
ватос, яка згадується тільки Костян
тином Багрянородним, важко під
дається визначенню. Існує кілька 
гіпотез, що пояснюють цей топонім.

» яг» *«*^'•’‘■*41
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«Київський лист»
(за Н.Голбом та О.Прицаком)
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Євреї в Хозарському каганаті та Київськії^ Русі

Одна з найпоширеніших -  тюрко-хозарська, яка розглядає його як сполучення 
sam (високий, верхній) + bat (сильний), ш,о могло позначати -  «верхнє 
укріплення», «висока фортеця». Очевидно, ш,о ці визначення відповідають 
реальному місцерозташуванню Києва. Ще одна гіпотеза пов’язує назву фортеці 
Самватос із пош иреною  в ранньосередньовічній єврейській літературі 
легендою про існування якоїсь ріки Самбатіон -  «Суботньої», ш,о знаходиться 
десь у Східній Європі. Згідно з цією легендою, на березі Самбатіону ш,асливо 
живе свята єврейська фомада, ріка ж  по суботах зупиняє свій плин. Вірогідно, 
назва Сгімватос -  Самбатіон могла стосуватися Дніпра і Києва, і, можливо, 
йшлося саме про єврейсько-хозарську громаду, яка мешкала у Києві на 
початі^^ X ст. ІДя громада мала зв’язки як із Хозарським каганатом, так і зі 
середземноморським, а також європейським єврейством. Із давньоруських 
літописів відомо, ш,о в Києві були два особливі квартали, один із яких називався 
«Козари», а інший -  «Жидове».

Найранішим документом, що повідомляє про наявність єврейської громади 
у Києві, є так званий «Київський лист». Він був знайдений Норманом Голбом 
1962  р. у  Кембриджській університетській бібліотеці с е р е д  текстів, 
привезених 1896 р. Соломоном Шехтером із генізи (сховище цінних паперів 
та д о і^ е н т ів  із згадками про ім’я Бога) давньої Каїрської синагоги (Єгипет).

Цей документ заслуговує на 
особливу увагу, оскільки він є 
найдавнішим письмовим дж е
релом, написаним саме у Києві 
(датується X ст.), окрім цього, 
найраннішим свідченням існу
вання єврейської громади у 
Києві.

«Лист» є рекомендацією, ви
даною київською єврейською 
гром адою  її представникові 
Мар Яакову бен Р. Хануцці, для 
пред’явлення в інших єврей 
ських громадах з метою збору 
коштів для погашення боргу 
кредиторам-іновірцям: «...ми, 
громада Києва, [цим] повідом
ляємо вам про важку справу 
цього [чоловіка] М ар Яакова 
бен РХанукки, сина [добрих 
людей]. Він був тим, хто дає, а 
не тим, хто б ере, доти, доки

JO.

«Текст Шехтера»
(за Н.Голбом та О.Прицаком)
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йому не була присуджена жорстока доля: брат його пішов і взяв гроші в 
іновірців, а цей [чоловік] ііаков став поручителем. Його брат ішов шляхом, і 
тут прийшли розбійники, котрі вбили його та взяли його фоші. Тоді прийшли 
кредитори [та] узяли цього [чоловіка] ііакова, вони наклали залізні ланцюги 
на його шию і кайдани на його ноги. Він перебував у такому стані цілий рік [...і 
після...] цього ми поручилися за нього. Ми заплатили 60  [монет] і тепер ще 
лишилося заплатити 4 0  монет; тому ми послали його по святих громадах, щоб 
вони змилостивились над ним...».

Лист було підписано членами київської єврейської громади. Усього в листі 
подано 10 єврейських імен (включно з патронімічними). Із них вісім біблійних 
(Авраам, Ісаак, Реубен, Юда, Йосип, Мойсей, Самсон, Сал/уїл) і два -  Синай і 
Ханукка належать до маловживаних і нехарактерних. Шість імен мають 
хозарсько-тю ркське походження (Кубр, Суртх, Густ, Мне, Мнр, Куфун). 
Останній факт -  один із доказів існування юдаїзму серед хозар. Ще в кількох 
іменах сучасні дослідники знаходять слов’янські запозичення. Наприклад, один 
із членів Київської єврейської громади, який також підписав цього листа, 
називає себ е  Юда на прізвисько Северята. ІДей факт дозволяє порушити 
питання про мову, якою послуговувалися в повсякденному житті євреї Київ
ської Русі. Попри те, що «київський лист» написаний середньовічним івритом, 
є припущення, що розмовною мовою євреїв Східної Європи з IX до XV, а 
місцями, можливо, і до XVI ст., була слов’янська

Раннім свідченням поширення слов’янської мови серед  євреїв Східної 
Європи вважається копія листа із Салонік, зроблена в XI ст., в якому йдеться 
про єврея, котрий прямував до Єрусалима, але не знав не лише єврейської, а 
й ф ецької та арабської мов, оскільки в його країні розмовляли лише «ханаан- 
ською». Ханааном в єврейській середньовічній літературі називали слов’ян, 
проте не ясно, походив цей і ^ е ц ь  з Русі чи з Болгарії. У будь-якому разі 
очевидно, що мова й і^льтура ранньосередньовічних євреїв Київської Русі мали 
інше походження 1 відрізнялися від мови більш пізніх німецько-польських ашке
назьких євреїв, які розселилися на етнічних українських земілях Польщі та 
Литви в XV-XV1 ст.

Якщо «київського листа» й було написано у  X ст., то Київ уже деякий час 
перебував під контролем варягів-русів. Принаймні з останньої чверті IX ст. місто 
не підпорядковувалося хозарській адміністрації, ахозаро-єврейські і ^ ц і  в кон- 
і^ен тн ій  боротьбі поступово витіснялися варягами-русами з торгових шляхів 
Східної Європи. Можна припустити, що випадок із Яаковом та його братом 
становить типовий на той час приклад коні^^рентної боротьби. Хто були 
кредитори, які посадили Яакова до в’язниці? Вочевидь, це були люди, котрі 
міали вільну готівку, радше за все, тут ідеться саме про варягів-і^ців та варягів- 
воїнів, що й контролювали насправді в цей час і Київ, і пов’язані з ним 
торговельні шляхи. Тільки той, хто має владу й силу, може вимагати повернення
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боргу. Можливо також, щоті жтаки варяги «^стріли» братаЯакова «нашля>у», 
чбили його й забрали взяті ним у борг гроші.

Все це пояснює, чоіуу київська єврейська фомада, ш,о відправила свого 
чяена на пошуки коштів для сплати, загалом, невеликого для єдиновірців в 
Н 11ИХ країнах боргу, була не спроможна погасити його самостійно. Еконо- 
•й н а  діяльність київської єврейської громади як учасника транзитної торгівлі 
з кожним роком згасала. На торгових шляхах панували небезпечні варяги- 
руси, тоді як купці-євреї зубожіли та позичали гроші в іновірців. Якщо 
Хозарський каганат на час написання листа ще не припинив свого існування 
(тобто описані події мали місце до відомого походу Святослава у 965  р.), все 
ооно зв’язки зі столичною юдейською громадою були надзвичайно усклад
нені. Саме тому київська ф ом ада посилає свого представника по допомогу 
не в геофафічно близький Ітиль, а на Близький Схід, можливо, власне, до 
Єгипту, де й було знайдено листа

Заради справедливості необхідно відзначити, що головним аргументом на 
користь хозарської присутності у  Києві на час написання «київського листа» є 
гідпис, зроблений наприкінці його тюркськими рунами. Підпис цей О.Пріцак 
перекладає як «я прочитав» і вважає, що це віза хозарського чиновника, який 
сидів у Києві та дозволив Яакову його подальшу подорож у погиуках фош ей 
для сплати боргу. Але, по-перше, немає даних про те, що хозарські чиновники 
ставили подібні візи і що вони взагалі вміпи писати тюркськими рунами. По- 
друге, ніщо не доводить, що даний підпис синхронний самоіуу листу і що його 
було поставлено саме у Києві: він міг бути зроблений в іншоїуу місці та в інший 
час Нарешті, дотепер у науці немає одностайної думки з приводу того, який 
саме тип рунічної писемності був поширений у Хозарії, якщо взагалі така 
писемність була там відома Рунічні знаки, виявлені археологами на стінах 
Маяцької фортеці і Саркела, поки не піддаються дешифруванню. Всі ж  відомі 
науці документи хозаро-єврейського походження, що збереглися, були 
написані середньовічнім івритом.

Таким чином, спід зазначити, що зміст листа не дозволяє вважати Київ 
містом у  складі Хозарського каганату під керівництвом хозарської адміні
страції. Навіть якщо Київ колись раніше й залежав від хозар, то на час напи
сання листа цей період уже залишився позаду. У X ст. хозари вже не впливали 
на внутрішнє життя міста, тому київські хозарські євреї не лише не могли 
скористатися підтримкою хозарської влади, а й не мали регулярних зв’язг^в 
зі своїми одновірцями в Ітилі.

Після загибелі Хозарського каганату починається новий період в історії 
єврейсьг<ої фомади Києва Частина хозарських євреїв, вочевидь, переселяється 
до Києва та збільшує чисельність єврейського населення міста Київські князі, 
починаючи з княтні Ольги, впорядковують відносини між місцевим населенням 
та дружиною. Сваволя наймані4в-варягів княжою владою обме>і^ється. За цих 
умов знову з’являються можливості для розвиті^ єврейської економіки.
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Є вагомі підстави вважати, що євреї в Київській Русі були вільними людьми й 
займалися транзитною торгівлею. Мабуть, вони торгували в основному пред
метами розкоші, яких потребувала соціальна верхівка староруської держави -  
коштовними тканинами, прянощами тощо. Київські князі, вочевидь, були 
зацікавлені в подібних товарах, тому дозволяли євреям селитися в місті. Окрім 
того, з і^ ц ів , що привозили свої товари з далеких країн на продаж або пря- 
л^'вали через Київ транзитом, стягався збір за зупинім в місті та за право торгівлі 
на його ринках. З огляду на переважно натуральний характер економіки 
Київської Русі, таке мт-о було суттєвим джерелом поповнення княжої скарб
ниці дзвінкою монетою, сріблом та золотом. Слід зазначити, що така митниця 
виникла в Києві ще за період хозарського володарювання. Не випадково на 
Подолі був район, що мав назву «Козар», а біля Почайни, на думі^ О.Пріцака, 
ще до захоплення Києва Олегом знаходилась Хозарська митниця.

Однією з найвідоміших згадок про євреїву Києві є розповідь давньоруського 
літопису про вибір віри князем Володимиром Святославовичем. Легенда 
розповідає, що близько 9 8 0  р. до князя прибули 
хозарські євреї, які пропонували прийняти юдаїзм 
та доводили переваги цієї релігії. Як відомо, Воло
димир зупинив свій вибір на візантійському 
християнстві, що тоді було найвигіднішим для Русі 
з політичної точки зору. Проте, це засвідчує, що 
юдаїзм розглядався у  Східній Європі, навіть після 
зникнення Хозарського каганату, як рівнозначна 
альтернатива іншим світовим релігіям -  християн
ству та іслал^.

У містах тогочасної Європи євреї мешкали в 
окремих кварталах чи на особливих вулицях. Був 
такий квартал і у  Києві. Відомо, що називався він 
«Жидове» й знаходився неподалік північно- 
західної околиці «містаЯрослава» (район сучасної 
Львівської площі). Так звані Жидівські ворота, що 
згадуються в давньоруськоіуу літописі під 1151 р., 
зв’язували «місто Ярослава» з Копиревим кінцем.
Літописний посад -  Копирів кінець, який частково 
охоплював перехрестя сучасних вулиць Артема,
Кудрявської, О бсерваторної, Смирнова-Лас- 
точкіна, Нестеровського та Киянівського п ро
вулків, тривалий час був головним місцем про
живання євреїв Києва. Назва «Копирів», імовірно, 
тюркського походження й означає -  «пихатий»,
«бундючний» чи «заможний», «багатий». Так могли
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називати представників хозаро-єврейського купецтва, що розбагатіли на 
транзитних торговельних операціях, на прода>іо^ арабського срібла, >утра та 
рабів. Таким чином, ймовірно, що Копирів кінець від самого початі^ був 
заснований як місце проживання єврейської фомади. У першій половині XI ст., 
внаслідок будівничої діяльності князя Ярослава Мудрого, єврейський посад 
Києва звуя^ється, а з кінця XI ст. його територія забудовується православними 
церквами та монастирями (Симеонівський монастир).

Зазвичай, київські євреї сповідували юдаїзм, і, можливо, у них навіть була 
своя синагога, залишки якої, щоправда, ще не виявлені археологами. Наявність 
компактної юдейської громади в середні віки не могла не викликати відпо
відної реакції християнської церкви. 1050 р. Київський митрополит їларіон 
написав «Слово про закон Мойсеїв та благодать Ісуса Христа» -  спеціальний 
полемічний твір антиюдейської спрямованості.

Феодосій Печерський уночі вчащав до єврейського кварталу Києва для 
ведення релігійних диспутів. Там він дискутував з юдеями про Христа, докоряв і 
доші^ляв їм, називав відступниками та беззаконниками, сподіваючись, що вони 
вб’ють його за це 1 він постраждає во славу Христа. Не варто дивуватися поведінці 
Феодосія, вона дуже характерна для християнського середньовіччя, з його 
культом святих та мучеників. Багато щиро і палко віруючих людей вважало, що 
домогтися святості та посмертного блаженства можна лише через муки та 
страждання на землі, перенесені заради Христа Саме цього прапнув Феодосій, 
не замислюючись над тим, що своєю поведінкою провоі^є євреїв Києва на 
злочин, який наражатиме їх на небезпеї^ пофому чи вигнання. Але київські 
євреї не вбили Феодосія, вони вели з ним лише релігійну полемії^, намагаючись 
відстояти свою віру.

Так само, як і в західноєвропейських країнах, у  Київській Русі була запро
ваджена заб орон а  на продаж  рабів-християн євреям. Увів її Київський 
митрополит іоанн 11: «Християнина не можна продавати ні жидовину, ні єретиі^, 
а хто продасть жидам -  беззаконник». Подібні заборони були покликані до 
життя страхом навернення рабів-християн в юдаїзм. На рабів-язичників такі 
постанови не поширювалися.

В XI ст. в руському праві з’являються деякі елементи обмея^тального щодо 
євреїв законодавства, які прийшли, радше за все, з Візантії. Так, статут князя 
Ярослава Мудрого містить положення про відлучення від церкви християнина 
за його співжиття з «бусурманкою або з жидівкою». Втім, ці обмеження не 
вплинули на економічну діяльність київських євреїв, яким за князя Ізяслава 
вдається домогшся перенесення рині^ з Подолу у  горішню частину міста

Вірогідно, що на початі^XI ст. кількість євреїву Києві збільшується. Пов’язано 
це було зі зміцненням великокнязівської влади і системи державного управ
ління у Київській Русі. Поява перших усталених законів -  «Правди Ярослава» -  
робила життя у місті більш передбачуваним та безпечним. Відтепер 1 карні, 1
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всономічні злочини, зокрема торгові, мали достатньо надійне, як на той час, 
юридичне обгрунтування. Єврейська громада, що не мала окремих засобів 
самозахисту, затакихумов могла почуватися достатньо спокійно, розраховуючи 
на мирне співіснування з місцевим населенням та владою.

Наприкінці XI ст. у  Західній Європі, насамперед у Німеччині, починаються 
перші погроми та вигнання єврейських громад, спровоковані хрестовими 
походами. Цілком природно, що частина ашкеназьких євреїв Європи, добре 
знайома з сухопутними шляхами, що вели до Києва через Чехію та Червленські 
міста, намагалася переселитися на територію  Русі, не зачеплену рухом 
хрестоносців. Можливо, якась частина біженців осіла й у Києві, посиливши та 
збільшивши тим самим київсьі^ єврейсьі^ фомаду.

Великий київський князь Святополк II сприяв торговій діяльності євреїв, але 
по його смерті відбулося народне заворушення, котре торкнулося і євреїв Києва. 
Літописець ПІД 1 1 1 3 р . записав: «Тим часом кияни розфабували двір Пугяти, 
тисяцького, а потому пішли на жидів і розфабували їх. Бо фомлять вони не 
тільки двір Путяти і сотні, а й жидів. Окрім того, пішли вони супроти твоєї 
^Лономаха] зовиці [вдови Святополка II] і супроти бояр, і супроти монастирів».

Проте єврейська громада збереглася у Києві і після цих подій, про що 
свідчать повідомлення про поже>і^ 1 124 р., коли вигоріло майже все місто і 
<Жидовє погорєша».

Євреї мешкали не лише у Києві, а й в  інших містах Давньої Русі. Переважно 
це були і^ ц і ,  котрі йшли із Західної Європи чи зі Сходу морськими, річковими 
та сухопутними шляхами.

Починаючи від кінця X -  початку XI ст., зі зміцненням Давньоруської 
держави, торгові шляхи стали безпечнішими, а пересування ними полег
шувалось будівництвом княжих міст і фортець у ключових місцях та на пере- 
волоках. Завдяки цьому єврейські і ^ ц і  з Європи через Угорщину, Чехію та 
Польшу потрапляли у міста Галицької та Волинської земель, а звідти -  у  Київ. 
Чорним морем та Дніпром у  Київ і далі в будь-якому напрямі^ єврейські і ^ ц і  
та мандрівники могли подоро>і^шати із Візантії.

Завдяки наявності таких широких економічних зв’язків євреї Київської Русі 
згадуються в івритомовних середньовічних джерелах ХІ-ХІІ ст. Зокрема, такі 
згадки є в «Респонсах» -  «Відповідях на запитання» рабинів Ріленда, Шампані 
та Праги. Переважно ці згадки грунтуються на інформації купців, які прямували 
маршрутом Регенсбург-Київ і засвідчували, що умови для проживання євреїв 
у Київській Русі були досить сприятливими, якихось серйозних конфліктів, а 
тим паче пофомів чи гонінь, тугу цей час не було. Втім, говориться, що євреїв 
у Київській Русі було небагато, і їхнє релігійне життя не вирізнялося активністю: 
віддаленим від головних європейських єврейських центрів єврейським 
фомадам Київської Русі б р а і^ а л о  рабинів та канторів.

Жвава торгівля у містах Київської Русі полегшувала та стимулювала спіл- 
і^ а н н я  МІЖ євреями різних громад, розташованих досить далеко одна від
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одної. Східноєвропейські євреї навчалися у відомих на той час єшивах Західної 
Європи, де слухали авторитетних законовчителів. Відомо ім’я рабі Іцхака з Русі, 
котрий здобув релігійну освіту в Німеччині, у  місті Вормсі. Навіть у далекій 
Іспанії, в місті Толедо, одноіуу з традиційних єврейських центрів Піренейського 
півострова, навчався якийсь Ашер бен Сінай із Русі. Рабі Моше з Києва був 
учнем відомого у свій час мислителя, законовчителя й авторитета західно
європейського ашкеназького єврейства рабі Яакоба Тамма.

Західноєвропейські і^ ц і-єв р е ї відвідували міста Київської Русі, подоро- 
я^^вали Східною Європою, проникаючи в Дагестан, Прикаспій, Закавказзя, 
Середню Азію та на Близький Схід. Вони перевозили листи та релігійну 
літературу, поширювали новини, облаштовували комерційні справи.

Свідченням не лише економічної, а й і^льтурноТ, інтелектуальної присутності 
євреїву Київській Г^сі є поширення творів давньої та середньовічної єврейської 
літератури серед  освіченої еліти держави. За часів Ярослава Мудрого та 
Київського митрополита Іларіона, очевидно, була перекладена з оригіналу на 
церковнослов’янсьі^ мову книга «Йосиппон» -  хроніка єврейського народу 
від часів Адама до взяття Єрусалима Титом у 70-73-iv^  роках н.е., складена 
наприкінці X ст. Принаймні, «Повість минулих лгр> містить уривки з цієї книги, 
включені літописцем у розповідь під 1 1 1 0 р . Найвірогідніше, саме митро
политом Іларіоном в XI ст. було перекладено з івриту давньоруською мовою 
«Історію юдейської війни» Йсх:ипа Флгівія - 1 ст. н.е.

Особливої популярності на Русі набули різноманітні апокрифи -  нека- 
нонізовані релігійні твори, які нерідко суперечили офіційній традиції. Одним 
з їхніх джерел були єврейські сказання та легенди, серед  яких варто назвати 
сказання про Адама та Єву, Єноха, Авраама, Давида, Соломона та 12 біблійних 
патріархів тощо. Печерський чернець Микола Затворник навіть постраждав 
через свою пристрасть до «жидівських книп> та Старого Заповіту: 1080 р. він 
був засуджений собором  Лаврських старців.

Розвиток єврейських ф ом ад міст Південно-Західної Русі було перервано 
татаро-монгольським завоюванням. Київ був захоплений та зруйнований ханом 
Батиєм у грудні 1240 р. Загинуло або потрапило у полон до завойовників 
майже все його населення, у  тому числі й євреї. Схожа доля очії^вала і 
мешканців міст Галицько-Волинської Русі. На Подолії зберігся могильний 
камінь, встановлений голові громади, знаному рабину Шмуелю, з таким 
красномовним написом: «Загибель іде за загибеллю. Наше горе безмежне. 
Цей пам’ятник споруджено над могилою нашого вчителя: ми залишилися, як 
череда без пастиря; гнів божий упав на нас...».

У середині XIII ст. Київ -  великокнязівська столиця Давньої Русі -  перебував 
у запустінні та за кількістю населення навряд чи переважав велике село. У цей 
час центр економічного та і^льтурного життя на українських землях пере
містився на захід -  на територію Галицько-Волинського князівства. В описі
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смерті та похорону князя Володимира Васильковича (пом. 1288 р.), який 
правив у Володимирі-Волинському, літописець знову згадує про присутність 
євреїв: «...плакало над ним [князем Володимиром] усе множество володи- 
мирців -  мужі і жони, і ДІТИ; німці, і сурожці, і новгородці; і жиди плакали, 
немов при взятті Єрусалима, коли вели їх у  полон вавилонський». Очевидно, 
євреї, разом із німцями, сурожцями і новгородцями, були і^пцями і торгували 
у Володимирі-Волинськоіуу.

Загалом, після татаро-монгольської навали в Південно-Західній Русі, за 
винятком Галицько-Волинського князівства, міста перебували в запустінні, 
економічне життя і торгівля переживали сильний занепад, господарство мало 
в основному натуральний характер. За таких умов євреї, що у середні віки 
були мешканцями міст і займалися переважно міжнародною чи міжрегіо
нальною торгівлею, не могли знайти собі економічної ніші та засобів до 
існування й були змушені шукати кращої долі в інших країнах.

Новий період єврейської історії на українських теренах розпочинається 
вже за литовсько-польської доби.

Євреї в Хозарському каганаті та Київській Русі
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Євреї під владою Литви та Польщі 
(ХІУ-ХУІП ст.)

Розселення, правове становище

У ХІП-ХІУ ст. відбувається в історії поступовий процес перенесення центрів 
проживання європейських євреїв із заходу на схід Європи. Низка причин 
економічного, юридичного та ідеологічного характеру зумовлює цей міфа- 
ційний рух. З одного бої^, протистояння християнства та ісламу, найвищим 
проявом якого є хрестові походи та реконкіста в Іспанії, а з іншого -  виникнення 
численних єретииьких рухів у Західній Європі та боротьба з ними. Все це ство
рює умови для ідеологічного переслідування іновірців на християнському 
Заході, що реалі;^ється у політиці жорстокої ізоляції та асиміляції. В більшості 
європейських країн приймаються рішення про примусові виселення або 
християнізацію євреїв: 1 290  р. -  в Англії, 1394 р. -  у  Франції, 1492 р. -  в 
Іспанії тощо.

Ще одна складова тогочасної міграції євреїв обумовлена експансією 
Польщі та Великого князівства Литовського на схід і південь. Після періоду 
руїни, викликаної татаро-монгольським нашестям, ці державні утворення 
стають запорукою стабільності наукраїнських теренах: більша частина земель 
колишніх руських князівств -  Волинь, Східне Поділля (пізніша Брацлавщина) 
та Київщина після перемоги Великого князя Ольгерда (1 3 4 5 -1 3 7 7 )  над

татарами 1362 р. переходить до 
складу Великого князівства Литов
ського, а землі Галичини та Захід
ного Поділля протягом XIV -  пер
шої ф етини XV ст. інкорпорує до 
свого складу Польща. Після Люб
лінської унії 1569 р. -  угоди про 
о б ’єднання Польщі та Литви в 
єдине держ авне утворення Річ 
Посполиту -  всі українські землі

, переходять під польське адміні-
Татари женуть полонених із Галичини та Волині.
-СамійлоВеличко. Л ітопис.-Т 1. -К . ,  I9 9 i. -C . i3 i  стрування. Ця експансія спричи-
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няється також  до другого напрямку 
мігргіції юдеїв в Україну -  із Kpniv^, коли 
1392 p., після військового походу на 
Крим великого князя литовського Вітовта 
(1 3 5 0 -1 4 3 0 ), караїмські родини пере
селяються до Луцька, Галича та околиць 
Львова.

Демофафічна криза та занепад гос
подарства українських зем ель після 
татаро-монгольського нашестя вима
гали відбудови та подальшої колонізації.
З цією метою надається низка привілеїв 
для переселенців як економічного (тим
часове звільнення від сплати податків 
або дозвіл на певні види діяльності), так 
і ідеологічного характеру (дозволи до
тримуватись власних етнічних та релі
гійних традицій). Так, відповідно до при
вілею 1388  р. великого князя Вітовта, 
яким євреям дарувалося право постій
ного мешкання на землях Великого кня
зівства Литовського, євреї повинні «при
сягати біля дверей перед синагогою». Більшість привілеїв євреям надається 
відповідно до Віденського привілею 1244 р. і передбачає внутрішнє судо
чинство єврейських фомад, майнову та особисту недоторканність та пока
рання за їхнє порушення. Цей зразок «успадковується» 1264 р. Болеславом 
Побожним -  князем Великої Польші, 1344 р. Казиміром Великим (13 10 - 1370) 
-  польським королем. На українських теренах у складі Польш,і ці привілеї 
набувають чинності 1367 p.: «Ми, Казимир, Божою 
ласкою [титулатура] ...повідомляємояк сучасників, 
так і прийдешніх, до яких даний лист дійде, ш,о 
нашим євреям, які живуть у Львові та цілій руській 
землі, ми вважали за необхідне оголосити їхні 
статути та привілеї... Куди б єврей у нашому домі 
не приходив, жоден не має ставити йому якусь 
перешкоду чи чинити прикрість, або обтяження, і 
якш,о якісь речі чи товари провозив би, збір чи мито 
вусіх місцях збору мит було б зібране, [але] єдино казимира ііі
тільки належний збір [хай сплатить], який сплачує Великого (гравюра XVI ст).-
мешканець міста, в якому мешкає єврей... Також Феодосій Сафонович. Хроніка

' з ЛІТОПИСЦІВ стародавніх. -
встановлюємо, що євреї можуть все вільно про- к., 1992. - С.210

Король Казимир III Великий 
(гравюра XVI ст.). -  Феодосій Сафонович. 

Хроніка з літописців стародавніх. -  
К., 1992. -  С.210
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Король Ягайло (гравюра XVI ст.). -  
Феодосій Сафонович. Хроніка з літописців 
стародавніх. -  К., 1992. -  С.210

давати і і^тувати, хліб та все інше не
обхідне за свої фоші, як християни, а ті, 
хто перешкоджатиме, повинні сплатити 
кару нам або нашому старості чи судді». 
1432 р. король Ягайло (1 3 4 8 -1 4 3 4 )  
підтверд>і^є права єврейського насе
лення Західної Волині, прирівнюючи до 
прав єврейської фомади нарешті поль
ських земель.

Межею МІфеЩІЙНИХ процесів євреїв 
на СХОДІ стає кордон з Московією, якою, 
внаслідок боротьби з єрессю  ожидо- 
вілих XV ст., приймається рішення про 
заборону проживання євреїв на своїй 
території. Відсутність вагомих джерел 
щодо цієї єресі не дозволяє трактувати 
однозначно її характер та ідеї, які радше 
вписуються в систему реформаційних 
рухів, властивих для тогочасної Європи, 
ніж в юдейський контекст, що підтверд- 

>іу'ється широкою популярністю єресі передусім у середовищі християнського 
духівництва. Але використання о б р а ^  єврея як спосіб ідеологічної дискре
дитації опонента призводить до подальших наслідків -  євреям заборонили навіть 
тимчасово перебувати в Московії. Особливо показова вимога, я і^  висунули в 
1 6 1 0 р . московські бояри польським представникам після згійняття військом 
Речі Посполитої (серед якого були й українські козаки) Москви як одну з умов 
володарювсіння там польського ставленика; «А євреям в Московській державі з 
торгівлею і певними справами не бувати і перебувати зовсім забороняється».

На східних теренах переселенцям-нехристиянам юридичним шляхом 
найчастіше пропонуються передусім ті професії, які, з огляду на тогочасну 
ментальність, вважаються «нечистими» -  зокрема лихварство, що, в свою чергу, 
ставить євреїв у залеж не від системи влади становищ е і протиставляє 
місцевому населенню. Так, привілей польського короля Казиміра Великого 
1367 р. або привілей великого князя Вітовта від 1388 р., крім регулювання 
прав та обов’язків єврейської громади, підпорядковує її безпосередньо 
королівському або великокняжому суду, вилучаючи з-під юрисдикції нижчих 
інстанцій, а в багатьох випадках і церковного права, наприклад, щодо 
пош иреної практики звинувачень євреїв у ритуальних злочинах проти 
християн: «Відповідно до розпоряджень святого Отця найо^оріш е накажемо, 
щоб надалі ніхто не звинувачував жодного єврея, що в нашому королівстві 
живе, у  споживанні людської крові, адже відповідно до Закону Мойсеєвого

А. Каустов
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ВСІ євреї повинні утримуватися від споживання будь-якої крові. Далі, якщо 
якийсь єврей буде звинувачений у  вбивстві дитини-християнина [з боку] 
нашого християнина і що єврею доведуть [це].., тоді той єврей буде покараний 
тільки на кару, яка належиться за вчинений злочин; якщо ж  злочину не дове
дуть, тоді власною присягою свою невинність очистить, і християнин кару 
прийме». Подібні положення простея^тоться у  привілеї Казиміра ІУІІгеллон- 
чика (1 4 2 7 -1 4 9 2 ) -  великого князя литовського і з 1447 р. короля Польщі; 
«Якщо єврей посперечається із християнином... і вони поранять один одного... 
ні війт, ні бургомістри і ніхто інший, крім воєводи або його заступника, нехай 
не наважиться судити євреїв...

Якщо хтось... вимагатиме єврея з’явитися перед суд.., то відповідач-єврей 
має обов’язок ставати тільки перед воєводою, в окрузі якого він проживає. 
Якщо єврея покличуп) до християнського духовного суду, то він не зобов’я 
заний відповідати п ер ед  духовними суддями. Звинувачений має бути 
запрошений на суд до свого воєводи, котрий запрошує... старосту, і [воєвода] 
повинен захищати, охороняти та заступатись за єврея перед духовним судом». 
Власне, зазначена традиція зберігає чинність упродовж усього існування 
Польщі -  в подальшому королі Сигізмунд Август (1 5 2 0 -1 5 7 2 )  та Стефан 
Баторій (1 5 3 3 -1 5 8 6 ) підтверд>і^ють надані привілеї.

Виведення євреїв з-під церковної 
юрисдикції, звичайно, мало на меті не 
стільки піклування про забезпечення прав 
і^льтурної та релігійної автономії, скільки 
конкретні економічні цілі, у  системі адмі
ністративно-господарчих відносин хрис
тиянська верхівка створювала з євреїв 
ідеальний прошарок управління своїми 
християнськими підданими, адже, обм е
ж ена у своїх діях стосунками в межах 
церковного права (наприклад, формаль
ною юридичною відсутністю можливості 
примусу до праці в свята тощо), вона 
використовувала іновірців, звільнених від 
цих обм еж ень (цілком за принципом 
«поділяй і володарюй»). При цьому такого 
підходу не цуралось і тогочасне духів
ництво -  1588 р. на Волині Володимир- 
ський єпископ віддає в оренду юдею 
Якубу Клейкгалю так званий десятий 
тиждень у місті -  право збору мостового, 
возового і подушного мита. ІДя тенденція

C l K B N E V i  r O O A N l N .
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Єврей з кошиком (1626). -  
Bruckner А. Encyklopedia staropolska. -  
ТИ. -  Варшава, 1990. -  С.698
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гюсилюється після «перемоги» польської шляхти в протистоянні між духовною 
та світською гілками влади в XVI ст., коли польська аристократія отримала 
майже необмежені права і в багатьох випадках ігнорувала будь-чиї інтереси, 
крім власних, чому сприяли й обмеження в системі загальнодержавного 
(королівського) управління ш,одо євреїв.

Внутрішнє єврейське самоврядування
Внутрішнє життя єврейських громад регламентувалося Галахою -  єврей

ським законом, основаним на Торі. Основою організації єврейських спільнот -  
кагалів були генеральні й спеціальні привілеї, пожалувані євреям Королівською 
ападою, угоди укладені між громадами та воєводами (так звані -  воєводські 
порядки) й закони, визначені Галахою, зводом Законів «Шульхан Арух», дії 
котрих забезпечували вчені рабини.

На прохання Київського магістрату 1619 р. Сигізмунд III (1 5 6 6 -1 6 3 2 ) 
забороняє євреям не тільки оселятися в місті, а й і^тувати тут двори (виняток 
становлять землі в межах міста, ш,о не підпорядковуються магістрату -  замкові, 
єпискупські, панські), а перебування у справах торгівлі обме>і^ється одним 
днем. Заборона підтвердя^ється Яном II Казиміром (1 6 0 9 -1 6 7 2 ) у 1650 р. 
(за одним винятком -  євреям-купцям дозволяється проживання протягом 
одного тижня на території Гостинного двору). Схожа ситуація спостерігається 
в більшості міст королівського підпоряді^тання, звідки євреї або виселяються 
(у Кам’янці 1447  р. староста Ц емерж инський під страхом  ув’язнення 
забороняє їм перебувати у  місті довше трьох днів -  заборони підтверд>і^поться 
протягом наступного періодуу 1 543 ,1598 ,1602  і 1654 pp.), або обме>іототься 
кордонами ж орсж о визначеного гетто (як, наприклад, у  Львові). Також вво-
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Щоб християнин євреєві не служив. -  Стаття Конституції Речі Посполитої 1616 р. 
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даться додаткові обмеження на виконання послуг, торгівлю та ремісництво -  
приклад, луцькі християни шевці та і^ішніри отримували щорічно по 5 кіп для 
це^О' від євреїв за право займатися цими ремеслами. Від 1 6 0 0  р. євреї 
позбувалися права набувати золото та срібло без дозволу це?^ ювелірів на 
території Речі Посполитої.

При цьому економічні чинники цих обмежень завжди мають виразний 
ідеологічний підтекст, оскільки стоопоться не лише юдеїв, а  й інших іновірців 
(часто й православних), натомість євреїв-вихрестів ці обмеження не стосу
ються, що видно на прикладі київського митника ( I4 8 6  р.) -  єврея Рабчика 
(Рабея), син якого переходить то у  православ’я, то у католицизм, що дозволяє 
йому обминути згадані обмеження. Судові реєстри кінця XV -  початі^ XVI ст. 
свідчать, що випадки християнського прозелітизму серед  юдеїв з метою 
збереж ення майна та економічних позицій не були якимось винятком. 
Згадуються володимирський митник Шаня та його нащадок за часів великих 
князів Вітовта та Свидригайла (до володінь яких належали два села), син 
київського в ід і^н и ка Огрона -  Микола, київські євреї -  Федір із зятями -  
Іваном та Петром, колишній голова караїмської ф омади у  Луцьі^ -  Батко 
Мисанович тощо. Звичайно, шлях навернення до християнства не був простим 
і в умовах мирного існування був відкритий переваж но для замож ного 
прошарі^^ євреїв, оскільки вимагав значних фош ових пожертв згаданий син 
Огрона Микола був злощений подарувати млин та ниву на р. Борщовщ 1517р. 
однойменному київському монастирю у вигляді пожертви своєму святому 
патрону.

З іншого боку, зміцнення шляхетських прав та подальша колонізація земель 
викликає зацікавленість аристократії у  використанні євреїв  у системі 
внуфішньої адмінісфації (про причини йшлось вище). Це спричиняється до 
поступової міграції єврейського  населення з міст королівського під
порядкування до приватних містечок та сіл, де створюються широкі можли
вості орендарства та посередництва в торгівлі сільськогосподарською про-
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Євреї під владою Литви та Польщі (ХІ\/-Х\/ІІІ ст.)
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Титульна сторінка рукописної копії 
«Хроніки Львова» Варфоломея 

Зіморовича -  Бартоломей Зіморович. 
Потрійний Львів. -  Львів, 2002. -  С. 10

-Чящією (варто пам’ятати, що сама шляхта вва
жала торгівлю за ганебне ремесло, призначене 
* в  людей низького стану, особисте заняття якою, 
ягідно з тогочасними юридичними нормами, 
моїтю призвести до втрати шляхетського титулу).
Залежність євреїв, що проживають на панських 
землях, збільшується після ухвалення так званої 
Лиомської конституції 1505 р., що обме>і^'вала 
королівські повноваження на користь шляхти; 
а  також королівського універсалу 1539 р., кот
рий передбачав  передачу  ю рисдикції над 
євреями відповідним володарям.

Як наслідок, спостерігається тенденція, коли 
шн єврейські родини осідають в окремих селах, 
отримуючи монопольне право на купівлю всієї 
продукції з села (що, в свою чергу, викликає 
низі^ обмежень щодо місцевого населення) і 
стають традиційними постачальниками для по- 
^ильшoro торгового обороту міст. Головні осеред
ки освоєння сільськогосподарських територій формуються на Брацдавшині, 
Київш^іні, в Задніпров’ї), де наприкінці XVI -  першій половині XVII ст. король 
значну частину земель роздає магнатам і шляхгі, зокрема, й управління рядом 
містечок. Привабливість економічного освоєння регіону була зумовлена 
також наявністю торговельних шляхів з півдня та сходу на захід -  як приклад, 
через Брацлав перевозили сільськогосподарську продукцію та сировину 
(передусім велиі^ рогату >удобу та сіль). З метою збуту продукції єврейські 
торговці використовують систеїуу ярмаркового продажу, при цьому неабияке 
значення мають також кредитні позики -  оформлені у  вигляді векселя на 
боржника без персоналій займодавця, що дозволяло легко їх перепродавати 
і міняти.

Докладні статистичні дані про єврейське населення цього періоду (кількість, 
соціальні, вікові, статеві характеристики фомади; середня тривалість життя 
тощо) в більшості випадків відсутні, що зумовлено тогочасною практикою 
переписів населення виключно з податковою чи адміністративно-військовою 
метою. Найдавніший з відомих переписів єврейського населення датується 
1549 р., коли король Сигізмунд Август ухвалює рішення про поголовний 
податок (по 1 злотоіуу від чоловіка та жінки) від юдеїв, але при цьоіуу виключає 
з нього євреїв панського підпоряді^шання. Недосконалість системи перепису 
підкреслює факт, що для підра>^ків було призначено тільки одного вповно
важеного, що визначив кількість дорослого населення кількістю 16589 осіб 
на території всієї Польщі та Литви, в той час, як за іншими джерелами ця цифра
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сягала близько 200  тис. Наступні податкові переписи з 1551 р. до 1577 р. 
використовують стару схему, що викликає застереж ення в тогочасної 
адміністрації, оскільки з 1564 р. до 1575 р. загальні надходження з податі^ 
залишаються незмінними, що мало б свідчити про відсутність демографічного 
росту серед єврейського населення, а це не відповцідло дійсності. Toivy 1578 р. 
у  податковоіуу універсалі король Стефан Баторій передбачає у переписі, крім 
повноваженого з його проведення, участь єврейських старшин, членів 
відповідних воєводських управлінь або судів. Єврейські старшини під присягою 
підтверд>і^вали кількість населення і сплачували податок за всю громаду, 
натомість отримували право на відшкодування своїх ф ош ей від кожної особи 
окремо. 1588 р. податкова система переписів змінюється ще раз -  відпо
відальними за проведення визначаються міські суди (магдебургії) та власники 
маєтків або  їхні управителі, при цьому цифри перевіряються збирачами 
податків, і в разі виявлення неправдивих свідчень кара становить 200  злотих, 
що збільшує «вірогідність» результатів.

Універсали 1589 та 1590 рр. призупиняють практиі^ переписів взагалі, 
оскільки, з огляду на військові потреби Польщі та Литви в протистоянні з 
татарськими набігами на Поділлі, Волині та Галичині, передбачається стягнення 
єдиного податі^ з євреїв у розмірі 20  тис. злотих незалежно від кількості 
населення. 1 хоча вже у 1591 р. система переписів поновлюється (згідно зі 
схемою 1578 p., що використовувалась упродовж наступних 175 років), її 
недосконалість не дозволяє зробити однозначні висновки про демофафічне 
становище єврейського народу. Так, розмір податі^ 1661 р. -  105 тис. злотих -  
зростає 1717 р. до 110  тис, але це зумовлене не демографічними чинниками, 
а тогочасними державними потребами.

З одного бої^, система відчуження та ізоляції єврейського населення (сис
тема норм тогочасного місцевого права створювгілася за ідеологічної домі- 
нації християнства і передбачала стосовно іновірців у більшості випадків 
репресії та обмеження), з другого -  надані їм привілеї (як-от можливість 
створення сфуктур на захист економічних, релігійних та і^льтурних інтересів) 
формують тогочасне єврейське автономне самоврядування. Через відмінності 
в державному судочинстві Польщі та Литви воно має неоднорідний характер -  
на етнічних українських землях, що до Люблінськоїунії перебували під владою 
Великого князівства, єврейське самоврядування було відносно слабш е 
організоване (побічний доказ чого -  численні внуфішні судові справи між 
євреями, що вирішувались неєврейськими судовими інстанціями).

Самоврядні структури (кагали) мали не лише виконавчі (судові, податкові), 
законодавчі (релігійні), а й репрезентативні функції, здійснюючи посеред
ництво між єврейським населенням та системою місцевої адмінісфації. Через 
економічні важелі, серед яких першорядного значення набуло право «хазаки» 
(концесії) на монопольне використання об ’єкта через оренду, в ід і^  тощо, 
кагали регулювали міграцію єврейського населення.

А. Каустов
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Спершу на чолі єврейської адміністрації стояв головний рабин -  «доктор 
Мойсеева Закону», котрий призначався королем, натомість керівництво окре- 
»•«ли фомадами могло здійснюватись у  більшості випадків заможними євре- 
жни -  митниками, віді^никами чи збирачами податків, які або призначалися 
воєводою, або обиралися серед громади за відповідного дозволу (як приклад, 
1556 р. євреї Любліна отримали дозвіл на самостійний вибір керівництва). 
Крім рабина, керівництво кагалом здійснювало правління, ш,о складалося з 
голів (рошім) та їхніх заступників, рядових членів правління (кагал), судців (трьох 
истеїнцій), обліковців, скарбників і податківців, і обиралося ш,ороі^ з числа 
гкхггійних мешканців громади, котрі платили податки до її скарбниці. Кількіс
ний склад правління коливався залежно від розміру фомади, а його структура 
брала за зразок досвід найбільш впливової та відомої на території Речі Поспо
литої фОмади Кракова. Крім правління, обиралися також чиновники кагалу -  
вчителі, кантори, адвокат тош,о, яких очолював один із голів (рошім) -  парнас 
із щомісячною передачею повноважень наступному голові.

На державному та регіональному рівні фомади об’єднувалися в округи та 
в «краї» («арацот»), а координація діяльності та обмін досвідом здійснювалися 
протягом сезоннихярмарківу найбільших містах Польщі. Головним осередком 
стає Люблін -  резиденція Польського коронного трибуналу, де внаслідок тра- 
ііиції «з’їздів» делегатів різних громад було створено найвищий суд та раду -  
•Ваад», що складалася з регіональних голів та рабина, «щоб піклуватися про 
спільне добро,.. .карати злочинців та відступників, котрі обкрадають та обманю
ють як євреїв, так і іновірців, щоб не було спаплюжене ім’я Творця».

Крім офіційних органів самоврядування, в більших і заможніших фомадах 
існували об’єднання професійного чи харитативного характеру -  цехи реміс
ників, братства та фундації, що допомагали немічним та хворим або ж  мали 
релігійні цілі.

. п 'в/
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Євреї під владою Литви та Польщі (ХІ\/~Х\/ІИ ст.)

Гурт львівських євреїв (1670 p.). -  ЦДІА України у Львові. -  Ф.9, оп.І, спр. 155, арк. 1529. -
Капрапь М. Національні громади ЛьвоваXVI-XV11I ст (соціально-правові взаємини).- Львів, 2003
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Зростсіння питомої ваги єврейського населення в економічному житті Польщі 
приводить до розвиті^ повноважень його самоврядування, що пщтверда^ється 
відповідним привілеєм Сигізмунда II в 1551 р. Рабина вже обирають, а не 
призначають, а він, у  свою чергу, може «необмеженим повноваженням судити 
і вести слідство, ухвалювати постанови і вироки євреям, які підлягають його 
юрисдикції; карати та відлучати від синагоги (накладати «херем»), згідно з 
Мойсеєвим законом та звичаями ...і якщо котрийсь з євреїв дозволить собі 
нешанобливо й легковажно поставитись до покарання чи відлучення, що накла
ли на нього рабин суддя, або інші керівники єврейської фомади, і якщо протягом 
місяця він не залагодить своєї провини, то його передадуп. в наші [королівські] 
руки, щоб стратити, а все його майно переходить до нашої скарбниці».

І хоча, з одного бої^, відносна ідеологічна незалежність євреїв (д я і^ ч и  низці 
привілеїв) сприяє збереженню їхньої культурної тожсамості, а протегування 
шляхтою -  економічному розвиті^, з другого -  на довгі століття їх відокремлюють 
від місцевого населення, міс|юлогізуючи і перетворюючи на образ ворога

Посиленню такого протиставлення сприяли норми передусім церковного 
права (варто нагад ати, що для мешканців тогочасної Європи -  це найголовніша 
система юридичних відносин -  формальне відлучення від церкви в більшості 
випадків означало позбавлення будь-яких прав, і закінчувалося смертю, 
невідворотності чого сприяло право світське, державне, створене в контексті 
християнської домінації), що використовує універсальні знаряддя ідеоло
гічного відчуження стосовно євреїв -  ізоляція, асиміляція чи знищення. Така 
ізоляція, зокрема, передбачається в «Новоканоні» -  апостольських канонах 
та постановах Вселенських соборів християнської церкви, що покладені в

|CpU№ itai<Üiiid2u ^
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Рабин (1670 p.). -  иДІА України у Львові. -  Ф.9, оп.і, спр. 155, арк. 1513. -  Капраль М.
Національні громади Львова XVI-XVIII ст. (соціально-правові взаємини). -  Львів, 2003
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основу церковного права, чинного для православних і по сьогодні, -  де 
можемо прочитати: «іікщо духовна особа або мирянин прийде на молитву 
до єврейської синагоги ..^<ай буде позбавлений сану, а мирянин відлучений 
від ІДеркви» чи «ніхто з духовних осіб або мирян хай не наважиться їсти прісний 
хліб, що пропонують євреї, ні товаришувати з ними, ні кликати їх під час 
хвороби і приймати від них лікування, ні і^ а т и с я  разом із ними в бані. Якщо 
хго-небудь на це зважиться -  то духовна особа буде позбавлена сану, а миря
нин відлучений від святого Причастя». У цьому ж  руслі можна розглядати 
введення 1636 р. заборони львівським євреям проходити з похоронними 
процесіями ч ерез Домініканську площу. Страх перед  уявною загрозою  
юдейського прозелітизму, підсилений загальними настановами контррефор
мації, засвідчують звернення церковних діячів тієї доби до пастви. Так, Петро 
Могила (1 5 9 7 -1 6 4 7 ) -  Київський православний митрополит (з 1632 р.) та 
один із найвідоміших діячів української і^отьтури першої половини XVII ст., у  
зверненні до мирян закликав: «Згіпрошуємо.. .челядь християнсьі^, що ауж ить 
у євреїв, дотримуватись законів і обрядів християнських, дотримуватись неділі, 
що їхні пани старозавіті не повинні їм забороняти». 1640 р. православний 
соб ор  у Києві забороняє християнкам служити в євреїв повитухами та 
кухарками, а християнам і^тувати в євреїв м’ясо.

Євреї під владою Литви та Польщі (ХІ\/-Х\/ІІІ ст)
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Icê apiland Ipci вг«г 
fcTiiu rooorat ̂

Cif

Єврейка (1670 p .) -  ЦДІА України у  Львові. -  Ф.9, оп.І, спр. 155, арк. 1487. -  Капраль М.
Національні громади Львова XVI-XVIII ст. (соціально-правові взаємини). -  Львів, 2003
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Світське право за умов домінації релігійної ідеології стверд>і^є ті самі ідеї в 
постановах про ізоляцію євреїв від буденного життя християнського насе
лення через створення гетто, обмеження контактів або примусову форму 
одягу, що зафіксовано у Статуті Великого князівства Литовського 1566 р.: 
«Жиди в коштовних шатах з ланцюгами золотими самі і жони їх у  золоті та 
сріблі, так теж і срібла на пасах і на кордах носити не мають; але вбрання їх 
має бути особливе: шапки або берет жовтий, також і для завивання білих голів 
[жінок] полотно жовте або тому подібне, щоб відзнака і певне розрізняння 
було християнина від жида».

Доба Відродження на землях Польщі та Великого князівства Литовського 
(ХУ-ХУІ ст.), переосмислюючи систему християнської етики, починає сприймати 
попередньо небажані для християн види діяльності, що спричиняється до 
посилення коні^ентної боротьби з єврейськими підприємцями і, в свою чергу, 
виливається у низі^ заборон та обмежень для їхньої господарчої активності. 
За польською сеймовою конституцією 1538 р. євреям дозволялося торгувати в 
містах королівського підпоряді^тання виключно за згодою і^ців-християн. Але 
найбільш радикальні заходи здійснено в межах Великого князівства Литовського 
після сходження на престол в 1492 р. Олександра (1460-1506), який трьома 
роками пізніше приймає типовий для тогочасної європейської практики указ 
про виселення юдеїв з теренів князів
ства та про передачу їхнього майна на 
користь держави з наступним прода
жем або пожертвою як окремим осо
бам, так і установам. Так, 1495 р. князь 
передає конюшому Мартину Хребто- 
вичу будинок єврея з Луцька, а шлях
тичам Семашковичам фільварок, роз
таш ований на Волині. П оказовим  є 
також факт майже одночасного запро
вадж ення м агдебурзького  права у 
визначних містах князівства. У подаль
ших грамотах князь намагається залу
чити на спорожнілі місця проживання 
єврейсько ї громади пересел ен ц ів  
неюдеїв -  німців, вірменів ТОЩО: «Піклу- 
ючись про державу і дізнавшись, що 
деякі прибулі люди бажають оселитися 
у місцях, що раніше належали невірним 
євреям , ...дозволяється оним в у с іх  Великий князь литовський і король
вищ езазначених маєтках оселятися польський Олександр (гравюраXVI ст.). -

Феодосій Сафонович. Хроніка з л іт о п и с ц ів  
безперешкодно», в фамоті для Луцька стародавніх. -  к., 1992. - с.2іо
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від 31 липня 1497 р. князь Олександр дарує 
для поселення місця, спорожнілі після висе
лення юдеїв. Наприклад, цю мо>ісливість вико
ристовує князь Острозький, до якого перехо
дить фільварок з садибою, ставком та млином 
на річці Юровиці у Луцьку.

Типовим для європейської практики того 
часу був також  наступний крок князя, що 
дозволяє євреям повернутися, викуповуючи 
свою колишню власність у  нових господарів 
(для порівняння, аналогічні заходи неодно
разово здійснювались у  Франції з метою по
повнення державної скарбниці). Так, у  березні 
1503 р. великий князь ухвалює рішення про 
дозвіл на повернення юдеїв до Литви. Окрім 
викуповування своєї колишньої власності, 
умовою повернення було фінансування спо
рядження та наймання тисячі вершників для 
військової служби (1 5 1 4 р . король Сигізмунд 

1 скасовує цю умову). Виселення чи обмеження прав проживання визначали 
напрямки міграції єврейського населення -  після вигнання євреїв з Литви вони 
прямують на терени Польщі, а обмеження на проживання в містах змушують 
до участі в колонізації сільськогосподарських регіонів держави.

Юздекс магдебурзького права. 
Львівське видання 1581 р. -  Барто- 
.■юмей Зіморович. Потрійний Львів. -  
.~ьав. 2002.-С . 152

Козацько-селянські рухи т а євреї
Переломним моментом для історії євреїв у Східній Європі стає доба 

контрреформації (від кінця XVI ст.), відзначена посиленням ортодоксійних 
течій як у католицизмі, так і в православ’ї та загостренням їхнього ідеоло
гічного протистояння -  постанови Тридентського собору (середина XVI ст.) 
та Григоріанська реф орм а церковного календаря в католицизмі не лише 
посилили розбіжності між двома християнськими конфесіями, а й вилились 
у спробу формального підпоряді^ання православної церкви католицькій, 
що реалізується шляхом Брестської унії (1 5 9 6  р.). Це, в свою чергу, не 
відповідало інтересам  тогочасної найактивніш ої в економ ічном у та 
військовому плані групи населення -  козацтва. Під ідеологічним прикриттям 
православ’я воно отримало ідеальну можливість збагачення через класичний 
вже «хрестовий» похід проти невірних -  мусульман -  та подальшу реалізацію 
здобутого. Це суперечило державним інтересам Речі Посполитої, заці
кавленої в мирному розвитку сусідства з Османською імперією, і тому 
неодноразово підпадало під намагання юридичних переслідувань та забо
рон. Втрата підтримки православ’я означала б автоматичну втрату економіч
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ного підгрунтя для козацтва та його поступове знищення (що, зрештою, і від
бувається в пізніші часи за панування Російської імперії) -  про що відверто 
пише козацький літописець Самовидець: «Початок і причина війни Хмель
ницького єсть єдино від ляхів на православ’я гоніння та козаків отягощеніє». 
Зубожіння нещадно експлуатованого селянства додатково посилює реакцію 
невдоволення, що з кінця XVI ст. виливається в низі^^ козацьких повстань, які 
носять усі ознаки типових для зазначеного періоду релігійних війн. Під 
прапором чистоти віри здійснюється переслідування будь-якої релігійної 
опозиції, зокрем а й юдеїв. У найбільш одіозному трактаті епохи «Месія 
правдивий» (1669) Йоанникія Галятовського (класика давньої української 
літератури та провідного тогочасного ідеолога) читаємо: «Християнські царі, 
князі і всі пани повинні брати з жидівської скарбниці гроші на побудову 
церков і пристанищ для слабих та убогих... Ми, християне, повинні руйнувати 
і палити жидівські божниці... Ми повинні відібрати у вас синагоги і повернути 
їху  церкви; ми повинні вас, яко ворогів Христа і християн, виганяти з ваших 
городів, з усіх держав, убивати вас мечем, топити в ріках і губити вас усякими 
способами смерти».

Кульмінацією змагань стає повстання Богдана Хмельницького, що посту
пово переростає у війну (1 6 4 8 -1 6 5 6 ) за участю сусідніх держав. Для єврей
ського населення теренів, охоплених повстанням -  від східної до централь
ної Речі Псхполитої, -  події позначились погромами, нищенням, виселенням або 
при\усовим наверненняму православ’я.
М ирна угода між Богданом Хмельни
цьким та Річчю Посполитою 1649  р. 
проголосила козацькі землі вільними від 
єврейської присутності: «Жидам у Києві 
і за Дніпром ніде не мешкати і у  Київ і ні 
в які міста і в місця -  за Дніпро для тор
гового промислу не їздити. А котрі жиди 
о б ’являться за Дніпром, і тих жидів у 
Запорізьком у війську грабувати та 
відпускати назад за  Дніпро». Повну 
відсутність юдеїв на підконтрольних 
повсталим теренах засвідчують того
часні джерела, наприклад, подорожні 
записки православного  свящ еника 
Павла з А леппо про Л івобереж ну 
Україну 1 6 5 4 -1 6 5 5  рр.: «Величезна її 
[Лівобережної України] цінність у тому, 
що в ній зовсім немає іновірців, а самі 
православні -  вірні та побожні».

Портрет Б. Хмельницького. 
Худ. Л. Спаська
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Ідеологічний релігійний характер переслідувань підкреслює той факт, що 
євреї-вихрести отримували можливість зберегти своє становище і майно, 
що засвідчують тогочасні актові, судові книги та мемуарна й епістолярна 
спадщина. За доповіддю Ф едора Арсеньєва московському царю Олексію 
Михайловичу: «оволодівши Замостям, Хмельницький узяв князя Вишне- 
вецького у полон, а ляхів побив. Багато ж  євреїв хрестилось і живе тепер у 
містах разом із козаками». Аналіз документів козацької адміністрації, зокрема 
реєстрів Війська Запорозького, засвідчують низі^ прізвищ, що підтверджують 
поширеність явища -  Жидовець Василь, Жидовкін Іван, Жидовчин Василь, 
Зраїтель Демко, Зраїтель Федір, Коган Трохим, Лейба Васько, Лейба Іван, 
Перехрист тощо.

Але незважаючи на явище прозелітизму, дж ерела з часів війни Богдана 
Хмельницького називають астрономічні цифри жертв серед  єврейського 
населення (до півмільйона й більше в деяких хроністів), що, з одного боку (в 
юдейських джерелах), пояснюється масштабом особистого потрясіння від 
трагедії, з другого (в християнських) -  бажанням ідеологічного вславлення 
перемоги, але жодні з них не витримують історичної верифікації. Найбільш 
обгрунтовані, з наукової точки зору, сучасні підрахунки Шауля Штамфера 
подають кількість єврейських втрат на рівні 20  тис. осіб. На перший погляд, 
цифра здається неспівмірно малою порівняно з тогочасними свідченнями, 
але якщо взяти до уваги, що це становить половину тодішнього єврейського 
населення цих земель (за винятком Червоної Русі), вона стає зрозумілою в 
контексті суб’єктивної рецепції, що Ілюструє тогочасна хроніка Натана 
Гановера «Безодня»: «А о другій вдень в ту суботу нас наздогнали три 
вершники -  єврей на ім’я М ойсей Ц ореф  Із святої громади Острога й два 
шляхтича -  і вони сказали нам: «Чому ви так вільно рухаєтесь? Вороги близько 
від н ас .. .ми ледь вирвались з їхніх рук». Одразу почалось несамовите сум’яття 
серед євреїв... Кидали все -  і коня, і віз зусім, що було на ньому, навіть дружин 
та дітей -  і тікали нажахані до лісу, а багато чоловіків та жінок кинуло своїх 
дітей і рятувалось у лісах та ярах. Тоді здійснилось пророцтво: «І втікатимете, 
коли ніхто не поженеться за вами». Тому щ о... вороги... нас не переслідували, 
а тільки ...наш страх був такий великий, що всі були переконані, що право
славні женуться за нами. 1 щойно наступного дня, в неділю, нам стало відомо, 
що відбулося в дійсності: що гетьман не втік до Польщі, а тільки відступив до 
святої громади в Крем’янці. «Тоді земля заспокоїлась», 1 від того дня ми вже 
не тікали так швидко. Ми переходили з місця на місце, блукали містами й 
селами, ...але ніде не знаходили спокою -  то фабують, то топчуть, то гань
блять нас. 1 це пророцтво здійснилось: «І між народами не заспокоїшся і не 
буде місця спокою для ноги твоєї; і життя твоє висітиме перед тобою, і будеш 
тремтіти і вдень, і вночі, і не матимеш впевненості в житті твоєму».

А. Каустов
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1 хоча на решті земель Речі Посполитої юридичний статус євреїв не 
змінюється, тим не менше війна позначається й на них через контрибуції для 
війська, радикалізацію католицизму, державну дестабілізацію тош,о. Тогочасні 
джерела демонструють, ш,о і польська армія під проводом Чарнецького, і 
»•осковська, і татарські загони були однаково безжальними у своєму ставленні 
до ідеологічних супротивників -  іновірців чи «чужинців».

Після перемир’я 1667 р. між Московією та Польш,ею в Андрусові кордон 
заборони на проживання юдеїв просувається далі на захід, охопивши ту 
частину Лівобережної України та Київ, ш,о відійшли до козацької автономії у 
складі Московської держави.

На решті земель поновлюється активна діяльність єврейського самовря
дування з відновлення функціювання громад. Запорукою мало стати по
вернення ідеологічної єдності -  на прохання верховного Вааду король Ян 
Казимір дозволяє євреям, наверненим у православ’я, повернутися до попе
редньої віри. Економічному покраш,анню мало сприяти скасування заборони 
на торгівлю під час християнських свят та чергового підтвердження ряду 
привілеїв. Унаслідок цих заходів більшість втікачів періоду війни повертається 
до районів свого попереднього проживання, зосеред>іоточись передусім у 
місцях, ш,о менше потерпіли від козацької присутності. Відновлення єврей
ських ф ом ад на Поділлі відбувалось і після переходу 1672 р. останнього під 
владу Османської імперії на 29  років, унаслідок війни Речі Посполитої з 
Туреччиною (поштовхом до війни був перехід правобережного козацтва під 
суверенітет султана). На відміну від Московії, Туреччина була традиційно 
відома як лояльна ш,одо єврейських громад (свідченням цього був також 
неодноразовий тиск на держави Західної Європи у зв’язку з репресивною 
політикою стосовно юдеїв).

Таким чином, зусилля як польської, так і турецької адміністрації стають 
запорукою  не лиш е поновлення єврей ськи х  гром ад, а й ш и р о к о 
масштабного їхнього розвиті^, ш,о стає підгрунтям демографічного зрос
тання євр ей сько го  народу. П ереписи  євр ей сько го  населення (ш,о 
супроводжуються ліквідацією Вааду за постановою 1764  р.), здійснені 
1 7 6 4 - 1 7 6 5  рр . (враховується вж е повний склад населення, його 
соціальний, майновий та професійний статус, місця проживання тош,о, 
посилюється також контроль над проведенням перепису -  визначаються 
не лише жорсткі покарання за неправдивість даних та приховування євреїв, 
а й фінансово заохочується до участі місцеве населення), засвідчують його 
збільшення протягом століття більше ніж на 100 тис. осіб (близько 150 тис.' 
у 1 7 6 5  р. порівняно з 4 0  тис. перед  війною Богдана Хмельницького).

Євреї під владою Литви та Польщі (Х ІУ -Ш ІІ ст)

 ̂За офіційними даними, єврейське населення становило 131782 особи, але враховувався 
також відсоток тих, що ховалися з метою уникнути сплати податку на рівні 15% (цей відсоток 
підраховується згідно з відомими фактами виявлення порушників, як, напр., у Летичеві).
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Насл ідки перепису є також запереченням тези про занепад єврейського життя 
в XVlli CT., що так часто зустрічається в заідеологізованих історичних 
дослідженнях Другий перепис був проведений 1775 р. з метою збільшення 
подушного податіо^ з двох до трьох злотих і надалі мав проводитися кожні три 
роки (що й було здійснено в 1 7 7 8  p.). Другим чинником, що визначав 
необхідність перепису, була нищівна пошесть чуми, що викосила значну 
частину населення 1770 р. Кількість жертв чуми досі достеменно не відома, 
але беручи до уваги факти відомих статистичних даних, становить залежно 
від регіону від 20% до 50% населення -  наприклад. П р о с ів ів  втрачає майже 
половину своїх мешканців.

Таким чином, переписи 1770-х рр. визначають кількість єврейського насе
лення на рівні 120 тис. осіб (офіційні дані 104 0 0 8  душ плюс згадані 15%, що 
ховсілися від перепису). Зменшення населення майже на одну п’яту викликано 
кількома чинниками. Один із головних, як зазначалося, -  чума, що охопила 
регіон. Серед інших причин (як зазначають тогочасні переписи) -  переорієн
тація напрямку міфаційних процесів із заходу та півночі на південь та схід, 
зумовлена відкриттям нових теренів для колонізації на півдні внаслідок дозволу 
на поселення євреїв у Новоросійському краї за рішенням російського уряду 
від 16 листопада 1769 p., ліквідації Запорозької Січі 1775 р. та звільнення 
теренів, що нею контролювалися, та, нарешті, захогтлення 1783 р. російськими 
військами Криму. Як наслідок, значна частина єврейського населення Право
бережжя прямує до нових районів колонізації. Міфаційні процеси посилю
валися державною нестабільністю в межах самої Речі Посполитої -  військовим 
протистоянням Барської конфедерації (1768 p.), що виступала проти короля 
Станіслава Августа Понятовського (1 7 3 2 -1 7 9 8 ) та намагалася протистояти 
грубому втручанню Росії у  внутрішні справи Польщі, та проросійської 
Радомської конфедерації й російських військ. Військові дії зосередились на 
Волині, Поділлі та Брацлавщині, а євреї, що сприймалися якщо не як вороги, 
то як чужинці, ставали почергово жертвами ворогуючих сторін.

У свою чергу, репресії проти місцевого населення посилили гайдамацький 
рух і викликали найбільше селянське повстання -  Коліївщину, що зажила 
сумної слави часу найжорстокіших пересліаувань єврейського населення. 
Міфологізація цього руху в історичній свідомості починається ще у XVIU ст. 
(перша відома в історичних джерелах зггщка про гаццамаків датується до 1714 р.) 
і посилюється в російській історіофафії з метою подачі другого поділу Речі 
Посполитої 1793 р. (внаслідок якого Росія захоплює Правобережну Україну) 
як процесу стабілізації в регіоні, де Російська імперія стає запорукою миру та 
нормального життя, а для євреїв -  запорукою самого існування. Взяття в 1768 р. 
загонами Івана Гонти та Максима Залізняка Умані, анонімні єврейські «спогади» 
подають події таким чином; «потім вони піднялись на євреїв у місті і вбили їх у 
кількості 5 тис. осіб... Багато з них хотіло купити собі життя ціною дорогого

Д. Каустов
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Євреї під владою Литви та Польщі (Х І\/-Х\/ІІІ ст.)

■•О^пу, але це не допомогло...» Як правило, в таких текстах писали: «Все це 
■ереказала людина, що заслуговує довіри». Проте, згідно з переписом, в Умані 
1765 р. проживав ЗО 1 єврей, а через десять років перепис 1775 р. засвідчує 
277  мешканців (і це при тому, що 1770 р. населення було винищене чумою). 
Як і у випадку хронік Хмельниччини, спрацьовує масштаб індивідуального 
потрясіння від подій. Додатковий чинник міфологізації -  типове для «релігійної» 
іооріоф аф ії (як юдейської, так і християнської) ствердження категорії істини 
через релігійні цноти оповідача, що суперечать самій можливості брехні -  
«•се це переказала людина, що заауговує довіри».

Варто зазначити, що гайдамацький «спосіб» здобуття засобів до існування 
іривертав до гайдамацьких загонів не лише українських козаків та селян, а й 
иредставників люмпенізованих верств інших народів. В офіційних доі^пуіен- 
тгх 1767 р. читаємо: «Гайдамаки не з одних запорожців складаються, але між 
»«ми -  природні поляки, жиди, волохи та неспокійні представники інших 
народів». Більше того, після придушення Коліївщини в судових актах згаду
ється навіть загін гайдамаків-євреїв, що складався з десяти осіб і діяв у 1770  
роки. При цьому з^іасники жорстко трималися юдейських традицій.

Перепис єврейського населення 1787 р., в якоіуу нараховується 125 тис. 
осіб (109 тис. плюс 15%, як згадувалось вище) демонструє певну стабілізацію 
•йраційних процесів і природний приріст населення, після зменшення першої 
хвилі переселенців на південь України.

Переписи єврейського населення другої половини XVIII ст. дають також 
умкальні дані стосовно його професійного складу.

Престижність професій визначається в переписах за відсотком євреїв, що 
ними займаються -  так, у  містах перше місце посідають шинкарі та корчмарі, 
на другому -  і^ ц і ,  на третьому -  ремісники, потім слуги і, нарешті, бідняки.

М онополізація певних 
галузей тогочасної еконо
міки євреями не могла не 
викликати реакції адмініст
ративного апарату під тис
ком місцевих підприємців, 
що породя^є низіу проек
тів на початку 9 0 -х  років 
XVIII ст. (які не були зреалі
зовані як через свій поло
винчастий характер, так і 
внаслідок захоплення і по
діту Речі Посполитої). Автори
проектів (серед яких були Корчма з другої половини XVIII ст -  З а т 80П0\л/Ісі Н. 
коронний канцлер Андрій Нізіогіа Роїзкі сіо гоки 1795. -  Варшава, 1990. -  С.258
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Замойський і сам король Станіслав Август Понятовський) передбачали низі̂  
обмежень, властивих для попередніх періодів - євреї могли виконувати три 
фахові функції - землероба, ремісника та і^ ц я. Євреям не дозволялося б 
займатися фінансовими операціями та управлінням маєтками, а передусім 
заборонялося шинкарство (хоча гуртова торгівля горілчаними виробами 
дозволялася). Вся решта населення, ш,о не могла б знайти застосування, мала 
бути приіуусово переселена за кордон. Порівняння згаданих проектів і фактів 
переписів дають уявлення про чинники, ш,о впливали на формування 
тогочасних стереотипів свідомості та поведіні̂  місцевого населення стосовно 
єврейського народу.

Але водночас із розвитком єврейських громад та їхнім поширенням в інших 
регіонах Східної Європи, друга половина XVII! ст. позначена також низкою 
трансформацій у  системі єврейського автономного самоврядування. Влада 
Вааду та кагалів була підірвана як внутрішніми економічними чинниками, так 1 
зовнішніми (особливості функціонування юридичної системи Речі 
Посполитої) тош,о. Випадки, коли євреї зверталися до королівських судів або 
до магнатів з проханням про захист від рішень Вааду та кагалів, ставали дедалі 
частішими, що не могло не позначитися на їхньому авторитеті. Послаблення 
впливу кагалу позначається на системі оподаткування - замість подоходного 
податі̂  з’являється ряд другорядних податків на предмети споживання - так 
звані «коробочні збори» - що мо>і̂ ть легко контролюватися кагалом, пере
дусім податок від м’яса, оскільки, згідно з релігійними обрядами, «кашрут», нагляд 
над забиттям >удоби здійснювався кагалом. Певною альтернативою кагального 
управління стають хасидські спільноти, що форіууються в XVIII ст. Хасидизм (від 
слова «хасид» - благочестивий) як релігійна течія в юдаїзмі зарод>іо^ється 
внаслідок посилення месіанських рухів серед єврейського населення. 
Засновником хасидизму традиційно вважають Ізраеля Баал-Шем-Това (1700- 
1760). Хасиди створювали свої окремі спільноти, що їх очолював цадик (пра
ведник) - в очах вірних - уособлення єднання Бога та народу. Відносна неза
лежність цадика як альтернатива щодо рабина в системі єврейського управ
ління, поступове збільшення його авторитету яку питаннях віри, так і фомад
ського життя переносять на нього частину повноважень, що належали раніше 
Вааду (визначення права володіння, викуп ув’язнених, збір пожертв для 
Палестини тощо). «Один із основних принципів хасидизіуу - органічний зв’язок 
між масами та цадиками - посилив в окремій особистості почуття власної 
гідності і значною мірою зменшив соціальну напругу в межах єврейської спіль
ноти». Хасидизм, що виник і зародився передусім на українських теренах, 
протягом XVIII ст. стає домінуючим чинником у формуванні структури місце
вого самоврядування на цих землях.

Період життя єврейського народу в Східній Європі в зазначений період 
був плідним в інтелектуальній площині. Розвиток освіти та релігійного само
врядування спричинився до розвиті̂  теологічної думки, що поширюється
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завдяки ряду друкарень, найвідоміша з яких створена Самуелем Едельсом
1 1 555-1632 рр.) в Острозі, де друкувалися видання на їдиш та івриті 
(передусім коментарі до Талмуда). Більшість впливових громад пишалася 
заобугками своїх талмудистів - наприклад. Бар - Авраама Меїра (тлумачення 
Талмуда «Шляхом Альшіха») і рабі Нахмана Халеві, Меджибіж - Йоеля Сіркіса 
(1561 -1640), примітки якого до Талмуда включені до більшості сучасних 
видань. Конфронтація юдаїзму і християнства, факти прозелітизму дають пош
товх до ідеологічної полеміки, ш,о найкраш,е представлена наприкінці XVI ст. 
у творчості відомого апологета юдаїзіуу караїма Іцхака бен-Авраама з Трок 
схрестоматійним став його трактат «Зміцнення віри»).

Водночас існування в європейському і̂ льтурному колі накладало свій 
відбиток на способи і розуміння юдейської теології - з’являються методи 
логічної та юридичної інтерпретації Талмуда з використанням здобутків 
схоластики та софістики, ш,о мало на меті пристосувати галахічне право до 
змінених умов (відомі під назвою «пілпула»).

Польсько-литовський період в історії євреїв Східної Європи часто нази
вають «золотою добою» з огляду на і̂ льтурні та економічні здобутки єврей
ського народу. Сприяння польської та литовської державної адміністрації та 
чинна автономна структура єврейського самоврядування стали запорукою 
економічного, релігійного та культурного розвитку єврейського народу. Однак 
ией період засвідчив і його значну відірваність, ізольованість - паралельне 
існування стосовно місцевого населення, спричинене двостороннім 
ідеологічним протистоянням і протиставленням, неодноразово призводило 
до трагічних наслідків.

Література:

1. Архив Юго-Западной России. - Т.2, 4.5. - K., 1890.
2. Бершадский C.A. Литовские евреи. История их юридического и общественного 
-юложения в Литве от Витовта до Люблинской унии. - СПб., 1883.
3. Боровой С.Я. Классовая борьба на Украине в XVII веке в свете современных еврей
ских хроник//Еврейские хроники XVII столетия (Эпоха «хмельниччины»). - м., 1997.
4. Документы и регесты к истории литовских евреев. - СПб, 1882.
5. Капраль М. Національні громади Львова XVI-XVIII ст. - Львів, 2003.
6. КапральМ. Привілеї національних громад міста Львова (XIV-XVIII ст.). -Львів, 2000.
7. Привилегия евреям Витаутаса Великого 1388 года. - М., 1993.
8. Регесты и надписи. Свод материалов для истории евреев в России. - Т. 1.- СПб., 1899.
9. Русско-еврейский архив. Документы и материалы для истории евреев в России. - 
Т II. - СПб., 1882.
10. Статути Великого князівства Литовського. - Т. 1, 2. - K., 2002, 2003.
11. Універсали Богдана Хмельницького. - K., 1998.
12. Jews, Cossacs, Poles and Peasants in 1648 Ukraine. //Jewish History. - Vol. 17, No 2 - 2003.

Євреї під владою Литви та Польщі (XIV-XVIH ст.)

59



в. Любченко

Євреї у скл^ і Російської імперії

Розселення. Формування «смуги осілості»
Розселення єврейства відбувалося нерівномірно. Після укладення 

Люблінської унії 1569 р. маси євреїв із Польщі вирушили на схід. Економічна 
діяльність євреїв у Польщі зосереджувалася переважно на торговельно- 
посередницькій сфері, оренді маєтків, промислів, ремісництві. ІДе вимагало 
певного економічного середовища, економічного простору. Приєднані 
території відкривали для єврейства в цьому відношенні нові можливості. Вже 
на початку XVII ст. в Україні мешкало близько 120 тис. євреїв. Під час 
селянсько-козацьких воєн значні маси єврейства були змушені покинути 
попередні місця проживання. Відтак кількість євреїв в Україні значно 
зменшилася, проте надалі вона знову почала зростати. В середині XVIII ст. на 
Київщині, Брацлавщині, Поділлі, Волині уже мешкало понад 1 ЗО тис. євреїв.

На відміну від європейських держав, зокрема Речі Посполитої, котрі впро
довж століть демонстрували прагматичний підхід у  ставленні до євреїв. М ос
ковська держава від самих початків не толерувала євреїв, забороняючи, обме- 
>і0 почи проживання в межах держави. Наприкінці XVII - на початі̂  XVIII ст. 
тут проживало всього кілька десятків євреїв - нелегальних імміфантів із Польші 
та Правобережної України.

Масове розселення євреїв на українських етнічних землях було зумовлене 
поділами Польщі 1772, 1793, 1795 pp., унаслідок яких значна частина 
колишніх польських територій увійшла до складу Російської імперії.

Специфіка розселення євреїв визначалася тим, що їх зараховували до стану 
міщан і і^ ц ів, яким, згідно з адміністративними заходами уряду, дозволялося 
селитися лише у містах.

У 1782 р. російська урядова комісія, вивчаючи причини заворушень в 
Олонецькій губернії, звернула увагу на те, що і^ ц і і міщани, які оселяються у 
сільській місцевості, користуються прибутками селян, всіляко тих селян 
утискаючи. З точки зору тогочасної економіки це був цілком закономірний 
процес: посередник-г^егдь пргігнув зменшити власні витрати ішіяхом оптових 
закупівель у виробника за якомога нижчою ціною. Все це спостерігалося і в
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Мапа Західної частини Російської імперії 
з позначенням смуги єврейської осілості

•І.! 11 Губернії, в яких заборонено проживання в сільській місцевості 
І Ш  Прикордонна смуга

*  Місто, в якому заборонено проживання євреїв 
®  Місто, в якому заборонено нове поселення євреїв
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європейській економіці ХУІ-ХУИ ст. Але російський уряд, занепокоєний 
розмахом селянських заворушень, вдався до адміністративних заходів, 
зобов’язавши міш,ан і і^ ц ів  селитися надалі лише у  містах. Обмеження це 
стосувалося усіх міш,ан без виняті̂ , проте для євреїв, які за законами імперії 
від початку зараховувалися до стану міш,ан, воно набуло загальнонаціо
нального характеру. Переселення торговців-євреїв у міста та коні^енція з 
їхнього боку спричинила незадоволення російських купців. 1790 р. вони 
звернулися до Імператриці зі скаргою на євреїв, які начебто підривають 
торгівлю. 21 грудня 1791 р. Імператриця Катерина II вид ала Указ, згідно з яким 
євреям надалі заборонялося «записуватися в стан купців у внутрішніх 
російських містах та портах». Натомість за наказами імператриці євреям 
дозволялося користуватися правами громадянства й міщанства у Білорусі тау 
Катеринославському намісництві Таврійської області. Так поступово почала 
оформлюватися «смуга єврейської осілості», до якої згодом увійшли Кате
ринославська, Київська, Волинська, Подільська, Херсонська, Таврійська, 
Чернігівська, Полтавська, Мінська, Віленська, Бессарабська, Астраханська та 
Кавказька губернії, а також Курляндія, Три останні у  1829 та 1835 рр. були 
виключені з числа територій, в яких євреї мали право селитися. Пізніше 
територія «смуги осілості» деш,о змінювалася, проте незмінними залишалися 
головні тенденції переселенської політики російського уряду щодо євреїв, 
які полягали у тому, щоб запобігти проникненню єврейства у  великоруські 
губернії, зосередити єврейське населення переважно у  західних регіонах 
імперії - місцях їхнього традиційного розселення, а також у південних 
регіонах, зокрема і в Україні. Незважаючи на положення Указу 1 791 р., 
стримати розселення євреїву сільській місцевості все ж  не вдавалося. Інтефу- 
ючись в іншу господарсьг^ систему, євреї зберігали традиційні напрямки 
діяльності на селі (гуральництво та оренда), що суперечило намірам росій
ського уряду розвивати землеробство на нових територіях.

На початі̂ ^ХІХст. справами євреїв урядував Особливий комітет, із діяльністю 
якого були пов’язані нові обмеження їхніх прав. У 1804 р. російський уряд на 
підставі висновків вищезазначеного комітету видав «Положення про євреїв», 
відповідно до якого євреї у «смузі осілості» позбавлялися права уфимувати 
шинки, брати оренду й зобов’язувалися (за винятком тих, хто займається 
землеробством) упродовж трьох років переселитися з села до міста. 
Щоправда, пізніше новий склад Особливого комітету скасував це положення, 
визнавши позитивну роль євреїв в економічноіуу розвиті̂  ̂країни.

За доби правління Імператора Миколи І набули сили обмеження щодо 
розселення євреїв у містах. 1827 р. Київський магістрат виселив євреїв за 
межі міста. 1829 р. євреїв виселили з Миколаєва та Севастополя. На початі̂  
40-х рр. з’явилися «гетго» - міські квартали, в яких селилися лише євреї. Іетто 
в Російській імперії почали з’являться після наказу 1843 р., за яким для
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Євреї у  складі Російської імперії

Алегоричний єврейський лубок першої половини XIX ст. «Давид і Голіаф»
(в образі Голіафа вгадуються риси імператора Миколи І)

«ПОЛІЦІЙНОГО нагляду» за євреями, які приїздили до міста, засновувались 
постоялі двори. Цього ж  рої^ Імператор Микола І видав Указ про заборону 
євреям селитися ближче 50 верст до західного державного кордону. Це 
рішення мотивувалося тим, ш,о єврейське населення в прикордонній смузі 
начебто живе з контрабанди. За Указом євреї упродовж двох років 
зобов’язувалися переїхати у внутрішні губернії. Однак протягом 15 років цей 
указ так і не було виконано.

Нове «Положення про євреїв» від ЗО травня 1835 р. закріпило «смугу осі
лості». На терені України до неї входили Волинська, Подільська, Катери
нославська, Київська (крім Києва), Херсонська (крім Миколаєва), Таврійська 
(крім Севастополя), Полтавська (крім козацьких та державних сіл) та 
Чернігівська губернії. У цьол/у вигляді, з незначними змінами, «смуга єврейської 
осілості» проіснувала аж до 1917 р.

Утворення «смуги осілості» значно вплинуло на демографічну ситуацію в 
Україні. В 30-ті рр. ХІХст. в українських губерніях Російської імперії мешкало 
понад 600 тис. євреїв. У 50-80-ті рр. єврейське населення в Україні постійно 
зростало. Тільки за 25 років кількість євреїв на Полтавш,ині збільшилася у 8 
разів. Демографічний «стрибок» відбувався не лише через переселення із 
західних губерній, а й внаслідок природного приросту, який у  євреїв був виш,ий, 
ніж у неєвреїв. Уже в 70-ті рр. X IX  ст. регіонами найбільшої концентрації 
єврейського населення стали міста й невеликі містечка Правобережної 
України. Тут у селах, євреї становили 1 5% мешканців, у містах - 39%, у міс
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течках - 53%. На початі̂  ̂80-х рр. X IX  ст. в Україні остаточно сформувалися 
основні регіони розселення євреїв. Вукраїнських губерніях «смуги єврейської 
осілості» (8 із 15 губерній Російської імперії), а також у  Харківській губернії, 
згідно з даними 1880 р., мешкало 1 млн. 507 тис. євреїв - більше половини 
загальної кількості євреїв у «смузі осілості». Найбільше євреїв - 1048 тис., - 
нараховувалося у  Подільській, Київській та Волинській губерніях, де вони 
становили відповідно 18,7%, - 14,9% загальної кількості населення губернії. 
Понад 140 тис. євреїв мешкало у Херсонській губернії - 9,5% від загальної 
кількості населення. Єврейське населення Полтавської, Чернігівської, 
Катеринославської та Таврійської губерній нараховувало близько 235тис. чол. 
У Харківській губернії, яка не входила до «сіууги осілості», мешкало лише 8 
тис. євреїв. Регіонами найвищої концентрації єврейського населення в Україні 
були землі, де євреї селилися ще 3XVI-XVII ст. - Київщина, Волинь, Поділля, а 
також і нові території, прилучені до Російської імперії наприкінці XVIII ст. 
Економіка нових територій, що фунтувалася на великій земельній оренді й 
торгівлі приморських міст, приваблювала євреїв з Білорусії й Литви.

У зв’язі^ з обмеженнями розселення в сільській місцевості та основним 
напрямками економічної діяльності формувалася сфуктура єврейського насе
лення в Україні. Певною мірою до сфуктурних змін єврейського населення 
спричинились адміністративні заходи російського уряду за часів імператора 
Олександра 111, який, до речі, особисто був нетерпимим до євреїв. «Тим
часовими правилами» від З травня 1882 р. невеликі містечка перейме
новувалися в села, містечками визнавалися лише ті, де була міська міщанська 
управа та у яких стягувався податок із міського майна. На євреїв-мешканців 
містечок, що перетворювалися на села, поширювалися всі обмеження щодо 
розселення у  сільській місцевості. На початі̂  ̂80-х років X IX  ст. в губернських 
та повітових містах України мешкало 613 тис. євреїв; у  містечках і заштатних 
містах - близько 60 тис.; у селах - близько 294 тис. євреїв.

Загалом, єврейське містечко було типовим елементом соціально-еконо- 
мічного життя в Україні. Візьмемо хоча б національний склад повітових і заштат
них міст Волинської губернії. Серед мешканців Дубна євреїв було 72%, Луцька - 
близько 80%, Рівного - 68%, Осфога - майже 75%. Таї^ж картину можна було 
спостерігати й у  Київській та Подільській губерніях. А подеі̂ ди, як, скажімо, в 
Бердичеві, населення складалося майже виняткова з євреїв - понад 86%.

Якщо порівняти темпи приросту єврейського населення в 1860-1880 рр. 
та 1880-1897 рр., то за останній період вони зменшилися майже вдвічі. 
Наприкінці X IX  ст. міграційні потоки з північно-західних регіонів почали 
поступово вичерпуватися. Місцеве населення зростало переважно за ра>унок 
природного приросту. Протягом 1880-1897 рр. чисельність євреїв в Україні 
зросла. Відповідно до перепису 1897 р. в українських губерніях Російської 
імперії мешкало 1 644 488 євреїв, що становило 8% загальної кількості

в. Любченко

—  64 —



населення. У цей період в українських губерніях Російської імперії євреї 
посідали третє місце, поступаючись українцям (20650 тис. осіб) та росіянам 
(2085 тис. осіб). Зро :^ іло, що через обмеження щодо розселення на селі, 
вони мешкали переважно у містечках.

Скупченість на обмеженій території, специфічна політика царату стосовно 
євреїв, однобічна спрямованість економічної діяльності зумовлювала 
еміграцію євреїв за кордон. За період 1880-191 б рр. за межі Росії щороку 
еміфувало в середньому 1660 євреїв. Однак це суттєво не впливало на 
аемофафічну ситуацію в Україні, яка на той час була одним із регіонів чи не 
ішівищої концентргидії єврейського населення у Європі.

Правовий і соціально-економічний стан
Переважна більшість законів та розпоряджень Російської імперії, що 

стосувалися життя євреїв у  «слузі осілості», регламентували їхні фомадянські 
г̂ зава та економічні можливості.

За змістом і способами реалізгщії згіконодавство щодо євреїв хронологічно 
можна поділити на кілька відмінних періодів:

кінець XVIII - початок X IX  - можливості проживання у  містах на території 
Волині, Поділля, Київщини, Новоросійської губернії, регламентація зайнятості.

1801-1825 рр. - уведення положень про майнові, економічні аспекти 
облгишування євреїв, єврейських фомад - кагалів, надання права вступу до 
народних училищ, гімназій задля прискорення асиміляції. Особливі права для 
євреїв, які хрестилися.

Період правління Миколи II (1825-1855 рр.):
уведення військової повинності, скорочення «смуги <х:ілскті», так зване Поло

ження про «виправлення» євреїв, фсисгична асиміляція через систему освіти; 
ліквідація кагалів. Варто зазначити, що така політика уря/у знаходила пццримі̂  
прибічників маскілім, що призводило до протистояння у єврейських фомадах.

У 1855-1888 рр., за часів правління Олек
сандра II видається низка законів, розпоряджень, 
котрі суттєво поліпшували становище євреїв: обме
жувалася рекрутська повинність, дозволялася 
державна служба, проживання поза «смугою» для 
певних категорій єврейського населення, нада
валися права обирати і бути обраними до земств, 
єврейські діти отримували вільний доступ до 
свпської освіти. Водночас указом 1864 р. євреям 
заборонялася купівля й оренда землі у  «смузі 
осілості». Ліберальні реформи царя значною мірою
збігалися з профамами Гаскали. Олександр //
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1881 -1917 рр. - повна зміна урядового і̂ ^зсу. Антисемітське підгрунтя 
«височайших» указів, вимог: Тимчасовими правилами уводились заборони на 
професії, проживанняу селах, відсоткова нормау навчальних закладах, обмеження 
праву торгівлі, промислах, орецці, скасування або обмеження виборчих прав.

Серед мотивації законів щодо євреїв як етнічної групи головне місце посі
дало питання віросповідання. На єврея, який переходив у християнство, дія 
заборонних обмежень не поширювалася. Рішенням правлячого Сенату 1889 р. 
було визнано, що саме віросповідання є основою обмеження прав євреїв.

Права євреїв юдейського віросповідання були обмежені десятками зако
нодавчих актів та положень. Більшість із них були позбавлені права вибору 
місця проживання. Винятки робилися для євреїв - і^ ц ів  1 -ї гільдії, осіб із 
вищою освітою, деяких категорій ремісників і для тих, які відбули рекрутсьі̂  
службу. Але йу «сл^зі осілості» проживання євреїв дозволялося не повсюдно. 
Згідно з «Тимчасовими правилами» від З травня 1882 р. євреям було заборо
нено селитися за межами міст і містечок. У західних прикордонних губерніях 
Росії євреям, за винятком приписаних до місцевих фомад станом на 27 жовтня 
1858 р., не дозволялося проживатиу 50-верстній «смузі», що безпосередньо 
прилягала до кордону. 1893 р. зі «смуги осілості» було виключено Ялту. 
У Севастополі, звідки євреї були виселені згідно з Указом від 20 листопада
1829 р., з 1866 р. було дозволено проживати лише євреям - почесним 
фомадянам та і^ц ям  1 -ї, 2-ї гільдій. У 1827 р. євреїв також було виселено з 
Києва. 11 ФУДНЯ 186 1 р. рішенням Державної Ради було дозволено прожи
ванняу Києві євреям-і̂ цям 1 -ї та 2-ї гільдій, але згодом це право було збере
жено лише за їдцями 1 -ї гільдії, а проживання і^ ц ів  2-ї гільдії дозволялося 
лише у Либідській та Плоскій частинах Києва. В інших частинах Києва євреям 
дозволялося тимчасове перебування лише з дозволу Головного місцевого 
керівництва. У випаді̂  ̂вибуття з тих чи інших причин з 1 -ї гільдії, єврей був 
зобов’язаний разом зі своєю родиною повернушся до «сл^и осілості».

За межами « сл ^  осілості» обмея^^валося право євреїв на вияв віросповідання. 
Згідно з Височайше затвердженим рішенням Державної Ради від 18 червня 
1892 р., єврей, який без дозволу начальства дозволив собі привселюдне 
моління, мав бути покараний фошовим стягненням на о«уіу до 13 000 крб.

Перебувати за межами «сіууги осілості» євреям дозволялося лише тим
часово, строком до 6 тижнів - для успаді̂ ^ння власності, вирішення справу 
судових та урядових установах, у  торгових справах, пов’язаних із поставкою 
товарів до «сіууги осілості». Навіть євреї-візники не мали права залишати «смугу 
осілості» більше як на два тижні.

У межах «смуги осілості», а також і в інших місцях, де окремим категоріям 
єврейського населення дозволялося постійне перебування, євреї мали право 
Існувати нерухому власність. Але це загальне правило було обставлене 
численними обмеженнями. У самій «смузі осілості», за межами міст і містечок,
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З 1882 р. було призупинено укладення і^чих, заставних, а також орендних 
договорів на ім’я євреїв. Усім без виняп^ євреям була заборонена і^ івля від 
поміщиків та селян земель у губерніях, підвідомчих Віленському та Київському 
їенерал'губернаторам, тобто у дев’яти західних губерніях Росії. Власникам 
маєгків та їхнім спадкоємцям заборонялося передавати маєтки в оренду чи 
управління євреям. Останнім дозволялася лише оренда винокурень та шинків. 
Євреї могли бути орендними управителями існуючих при маєтках млинів, 
цукрових, скляних заводів та гуралень, провадження яких вимагало спеціальних 
технічних знань та власного оборотного капіталу. У західних губерніях євреям 
заборонялося бути пайовиками чи акціонерами цукрових заводів. У 50-верстній 
прикордонній смузі євреям не дозволялося володіти нерухомим майном.

У 1886 та 1887 рр. міністру народної освіти було надане пр>аво обме
жувати кількість учнів-євреїв у середніх навчальних закладах. У «смузі осілості» 
кількість учнів-євреїв ̂ ла  обмежена нормою в 10%, а по інших місцевостях - 
у 5%. ІДе обмеження поширювалося і на вищі навчальні заклади. До пре- 
стожних навчальних закладів євреїв взагалі не допускали. Приватне навчання 
єврейських дітей суворо контролювалося: єврейські вчителі-меламеди були 
зобов’язані одер>і̂ ®ати спеїцальні свідоцтва від училищного керівництва і мали 
викладати винятково навчальні дисципліни, зазначені в цих свідоцтвах, згідно
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З  профамами, затвердженими Міністерством освіти. Починаючи з 1893 р., 
меламеди мали переоформлювати свої свідоцтва щорічно.

Жорсткі обмеження існували стосовно права євреїв працювати на дер
жавній службі. До 1835 р. за євреями взагалі не визнавали права на державну 
службу. Згодом деякі послаблення були зроблені для євреїв-медиків. 1882 р. 
було визнані права євреїв обіймати посади військових лікарів та фельдшерів 
у межах 5% норми.

Згідно з Земським положенням від 12 червня 1890 р. було встановлено, 
що євреї не допускаються до участі в земських виборчих зборах та зіздах, а отже 
не можуть бути обрані на земські посади. Нове міське положення від 11 чер
вня 1892 р. взагалі усунуло євреїв від участі у  міських виборах та позбавило 
можливості заміщення псхад, пов’язаних з міським управлінням. Навіть у місцях 
масового проживання кількість євреїв, які могли бути обрані до складу Думи чи 
Зібрання, не могла перевищувати 10% від загальної чисельності обраних

Обмеженим було і право євреїв виконувати обов’язки присяжних 
засідателів. Згідно із Судовим Статутом від 19 липня 1877 р. кількість євреїв, 
які включалися у списки присяжних засідателів, повинна була відповідати 
відсоті̂ ^євреїв-мешканців даного повіту. Не допускалося призначення євреїв 
на посаду старших присяжних засідателів. По справах про злочини проти віри 
участь євреїв у складі присяжних засідателів заборонялася. Згідно з рішенням 
Державної Ради 1884 р. дія вказаних правил була поширена на Катерино- 
славсьіу, Полтавсьі̂ , Таврійсьі̂  та Херсонсьі̂ ^ губернії. Починаючи з 1889 р„ 
заміщення посад присжкних повірених особами нехристиянських віроспо
відань вимагало особистого дозволу міністра юстиції. Жорстко були обмежені 
можливості євреїв займатися адвокатурою.

Обмехі̂ точи євреїв у  правах, царський уряд покладав на них обов’язки 
захисту імперії. Починаючи з 1827 р., євреїв піддавали посиленій рекрутській 
повинності: щорічно в рекрути з євреїв забирали по 10 осіб із 1000, тоді як із 
неєврейського населення - 7 осіб із 1000. Крім того, за податкові недоїмки 
євреїв обкладали додатковою рекрутською повинністю, з розрахуні̂ ^ один 
рекрут за кожні 2 000 крб. недоїмки.

Починаючи з 1886 р„ документи на право торгівлі чи промислу євреям 
почали видавати тільки за пред’явлення призовного свідоцтва. У разі ухилення 
єврея від військового призову на його родину накладали штрафу розмірі 300 
крб. Згідно з офіційними даними, за період 1874-1892 рр. на військову 
службу було призвано 173 434 новобранця-єврея, що перевищувало анало
гічні показники для інших національних фуп. Але навіть ставши солдатами, 
євреї залишалися об’єктом недовіри. Новобранці з євреїв не призначалися у 
карантинну та прикордонну службу, у морське відомство і в жандармські 
команди. До Варшавського та Кавказького округу не призначали навіть тих 
євреїв, які прийняли православ’я. Починаючи з 1887 р., євреїв не допускали
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на службу при військових часшнахяк капельмейстерів. Вільнонаймані з числа 
свреів, починаючи з 1887 р., не допускалися до іспитів на офіцерський чин. 
Нижні чини юдейського віросповідання, незважаючи на вислугу строків, не 
одержували звань портупей-юнкерів чи кандидатів на класну посаду. Не 
дозволялося навчання євреїв і в юнкерських зліилищах.

У XIX ст. в Росії діяла спеціальна система підвищеного оподаті̂ ^вання євреїв. 
Починаючи з 1794 р., було встановлено, що євреї за дозвіл на купецькі 
цх>мисли мають сплачувати подвійну, порівняно з особами християнського 
і̂ ххповідання, подать. Таке подвійне оподаті̂ ^вання поширювалося і на жінок. 
Подвійний податок було скасовано у 1817 р. Починаючи з 1884 р., було 
запроваджено «коробковий збір» з євреїв. Він існував у  двох варіантах; 
загальний та допоміжний. Загальний збір - податок на споживання євреями 
м’яса. Він збирався з кожної одиниці забитої на кошер тварини, з кожної птиці, 
з прода>і̂  кожного фунту кошерного м’яса. Допоміжні збори бралися у 
■мтіяді податі̂  на успадковане майно, з промисловості, що належала євреям, 
здоходів від здачі в оренду лавок, амбарів і хатніх помешкань, що їм належали. 
Ооди ж  належали податки за використання єврейського одягу, як чоловічого, 
так і жіночого. З 1844 р. почали збирати свічний податок - за запалення свічок 
дпя ^стрічі суботи. Тільки за цим податком євреї мали щорічно сплачувати 
230 тмс. крб. Особливий податок збирався з єврейських друкарень. З 1862 р., 
євреям було дозволено друкувати єврейські книги, але при цьому була 
встановлена плата за кожний друкарський верстат.

Починаючи з 7 0-х рр. X IX  ст. у правлячих колах Росії почали набирати сили 
прихильники іще жорсткішого антиєврейського і^ с у . Ставлення до євреїв 
досить виразно висловив міністр внутрішніх справ Росії; «західний кордон 
(тобто шлях до еміфації. - Авт.) дпя євреїв відкритий». Така офіційна політика 
набула завершеного вигляду після прийняття «Тимчасових правил» від З травня
1882 р. Згідно з ними євреям було заборонено проживати у  селах навіть у 
межах «оууги осілості», володіти нерухомістю за межами міст, орендувати 
землю, відкривати торгові заклади у неділю та християнські свята. З метою 
вигнання євреїв із місць традиційного проживання, деякі містечка були пере
ведені у статус сіл. Відверті антисемітські акції та висловлювання правлячої 
верхівки Росії розв’язували руки тисячам місцевих чиновників для здирницьких 
дій відносно євреїв.

Наприкінці X IX  - на початі̂  ̂XX ст. політика царату щодо євреїв форму
лювалася досить відверто: або асиміляція і підкорення загальнодержавним 
цілям Росії, або еміфація. Вся система законодавчого регулювання життя і 
діяльності загнаних до «смуги осілості» євреїв була спрямована на те, щоб 
примусити їх відмовитися від національних та релігійних традицій і зрештою 
зробити тяжкий особистий вибір у  рамках сформульованої імперськими 
політиками жорстокої альтернативи.
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Сфера зайнятості єврейського населення
Уже з XVII ст. дрібна торгівля стала чи не найголовнішим заняттям євреїв на 

українських теренах. У середині XVIII ст. у Житомирі євреїв-торговців було у 
13 разів більше, ніж християн. На початі̂  Х ІХ  ст. на Київщині, Катерино- 
славщині, Полтавщині, Волині, Поділлі, Херсонщині торгівлею займалися понад 
80% євреїв. Проте було б помилкою вважати, що заняття торгівлею позитивно 
позначалося на матеріальному стані всього єврейського загалу. Скупченість у 
«смузі осілості» призвела до «перевантаженості» містечок євреями-торгов- 
цями, які мали мізерний оборот. Характерною була картина, підмічена одним 
із подорожуючих у Бердичеві: тут у єврейських крамничках жінки вторго
вували щодня від 40-50 до 70 копійок. Затиснуте кордонами «смуги осілості» 
й бюрократичними заборонами єврейське населення протягом XIX ст. майже 
не змінювало напрямків економічної діяльності. Це стосувалося навіть губерній 
Півдня Росії, в яких російський уряд заохочував євреїв до землеробства; у 
Таврійській губернії 90-х рр. Х ІХ  ст. торгівлею займалися майже 40% євреїв.

Традиційним заняттям євреїв, ще з XVI-XVII ст. тісно пов’язаним із виник
ненням рині̂  грошей, було лихварство. Послугами євреїв-лихварів користу
вався не один монарший двір у Європі. В Україні гроші на відсотки під заставу 
давали євреї-шинкарі й дрібні торговці. Щоправда, згодом така фінансова 
діяльність зосередилася в руках лише обмеженого кола осіб.

У Російській імперії для євреїв існували обмеження щодо торгівлі неру
хомим майном і банківської діяльності. Згідно з «Положенням про євреїв» від 
3 1 січня 1804 р. євреям заборонялося в Малоросійських та Новоросійських 
губерніях мати оренди «понад битими шляхами та в селах». Згодом ці заборони 
були скасовані, але час від часу вводилися нові обмежувальні акти. 22 жовтня 
1825 р. вийшло загальне положення про заборону євреям оренди маєтків. 
Утім, функціонування нормальної системи торговельно-фінансових відносин 
відбувалося всупереч бюрократичним заборонгім. Отож, російська влада 
змушена була враховувати реалії життя, тим більше, що вумовах поступового 
становлення загальноросійського ринку торгівля й фінанси стали головною 
складовою розширення сфери обміну. За Положенням 1835 р. євреям- 
і^ц ям  1 -ї та 2-ї гільдій було дозволено тимчасово перебувати за «смугою 
осілості», з 1859 р. обмеження щодо постійного мешкання в Києві вже їх не 
стосувалися. У 1860 р. були скасовані обмеження для євреїв щодо торгівлі 
нерухомим майном і банківської діяльності. Це сприяло швидкому припливу 
єврейсьісих капіталів у фінансову сферу.

Характерною ознакою політичної влади в Російській імперії була жорстка 
адміністративна регламентація (̂ спільних процесів, зокрема й економічних 
Тому тимчасове послаблення і лібералізацію знову змінювали часи реакції. 
На підставі законів 1864 та 1867 рр. євреї були позбавлені прав оренди в 
селі за виняжом шинків, млинів, цукрових та скляних заводів, заснування яких
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гало суттєвих первісних капіталів. На розвиток орендних відносин 
■вгативно вплинули законодавчі акти, впроваджені згідно з «Тимчасовими 
■равилами» від З травня 1882 р„ відповідно до яких євреям заборонялося 
упадати договори про оренду за межами міст. ІДі правила діяли до 1904 р.

Типовою постаттю вукраїнськоіуу селі ще з часів Польщі був єврей-орендар. 
На підставі оренди відкупщик намагався взяти з селянських господарств 
шюмога більше. До цього євреїв-орендарів змушували як необов’язковість 
■оміщиків у  виконанні умов оренди, так і нестабільність політичного життя на 
5«раїнських землях. Така практика господарювання призводила до розорення 
селянських господарств та посилення соціальної напруги на українських 
землях, із розвитком товарно-грошових відносин, особливо після реформи 
1861 р., на селі стала зростати роль великих орендарів-євреїв, які, здаючи в 
свою чергу землю в оренду селянам, сприяли в такий спосіб залученню 
частини селянських господарств до системи ринкових відносин. Незважаючи 
на згадані вище законодавчі заборони, практика укладання таємних орендних 
аоговорів поміщиків із багатими євреями-орендарямиуХІХ ст. міцно увійшла 
в економічне життя українського села. У 1872 р. на Київщині, Поділлі, Волині 
914 євреїв, орендуючи у  914 маєтках 516 958 десятин землі, сплачували 
іюміш^ікам 1 509 тис. рублів і водночас отримували прибуток З 600 тис. рублів. 
На Чернігівщині у  600 маєтках у  руках євреїв-орендарів зосередм^шалося 
40% усієї орендної землі.

Відповідно до Положення 1804 р. євреї отримали право купувати й про
давати незаселені землі, використовувати найману працю, а також на десять 
років були звільнені від податків. Цими заходами російський уряд намагався 
залучити євреїв до хліборобської праці у новоросійських степах. Проте ці

Одеські євреї. (Початок ХІХ ст.) 
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спроби виявилися малоуспішними: в 1815 р. із 3 141 євреїв, які переселилися 
на Південь України, більше половини не займалися сільським господарством, 
а жили з ремесла та дрібної торгівлі.

З іншого 6oiQ̂ , земля як нерухомість цікавила ту частину єврейського 
населення, яка вже мала досить значні капітали. 14січня 1857 р. був прийнятий 
закон, який значно розширив права на придбання євреями земельної власності 
в «смузі осілості». Чимало євреїв-капіталістів не забарилися скористатися цим. 
Наприкінці 50-х рр. X IX  ст. київський і̂ пець М. Вайнштейн у Житомирському 
повіті володів понад 18 тис. десятин землі.

Промисловий розвиток України останнього десятиріччя X IX  ст. оотєво 
позначився на сфері зайнятості єврейського населення, яке дедалі більше 
інтефувалося до сфери виробництва, хоч єврейське ремісництво існувало 
тут ш,е з XVII ст.

На початі̂  X IX  ст. ремеслами і промислами займалося близько 12% членів 
фомади - мешканцівукраїнських губерній Російської імперії. Певний поштовх 
до розвитку єврейської виробничої діяльності дали деякі законодавчі акти 
російського урщ/. 1865 р. набув чинності закон, відповідно до якого євреям- 
механікам та майстрам дозволялося тимчасово мешкати за межами «смуги 
осілості». Тоді ж  були розроблені правила зарахування євреїв до ц е^  
ремісників, які одначе були обставлені складними формальностями. З 1875 р. 
євреї-ремісники отримали право торгувати за «смугою осілості» продуктами 
власного виробництва.

У самій «смузі» серед ремісників-євреїв переважали кравці й шевці. Картину 
їхнього злиденного життя яскраво змалював відомий статистик О. Суботін: 
«Євреї-ремісники, с і^ чен і в місцях постійного мешкання, повсякчас потре
бують замовлень і випрошують за свою роботу мізерну платню... Критичний 
стан місцевих ремісників посилюється ш,е й тим, ш,о більшість із них не мають 
постійної роботи. Замовлення, що вони одер>іототь, - випадкові, і вони 
перехоплюють їх один в одного. Дуже часто вони не мають ніякої роботи, а, 
одержавши замовлення, поспішають його виконати і пргщюкль уночі...»

У пошуках рині̂  ̂замовлень та збуту єврейські ремісники переїжджали до 
великих міст. Найбільш спритні з них із часом розширювали своє виробництво. 
Наприкінці X IX  ст. найбільшими кргівецькими майстернями у  Києві володіли 
євреї Людмер, Сольцер, Кравець; палітурними майстернями - Зігенфельд, 
шкіряним виробництвом - Копець.

На Правобережній Україні промислове виробництво традиційно було 
пов’язане з переробкою сільськогосподарської продукції, що сприяло роз
виткові цукрової промисловості й гуральництва. Єврейський капітал (Брод- 
ських, Гальперіних) лише почасти був задіяний у цукровій промисловості. Зате 
гуральництво стало для євреїв одним із найприбужовіших промислів. Іще з 
часів Речі Посполитої у  практиі̂  єврейського господарювання увійшла
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. відкупів у держави права виробляти горілі̂  ̂(«право пропінацій»), 
V ib d i це право надавсілося поміщикам, окремим юридичним особам, проте 
■е і̂ пцям і міщанам, до яких належали і євреї. В 1845 р. євреям офіційно 
ІІр ю  заборонено займатися гуральництвом. ІДі заборони євреї намагалися 
•Ьсодити, укладаючи відповідні орендні договори через підставних осіб. 
W 1863 р. вищезазначені обмеження були скасовані, і євреї отримали право 
орендувати гуральні в «сіуузі осілості». Однаку цей час швидко зростала питома 
шга великих комерційних гуралень, з якими орендовані євреями сільські 
цральні при поміщицькому господарстві не могли коні̂ тзувати. Це призвело 
jp o ia/y виробництва дрібних гуралень. Уведення державної монополії спри- 
■— »їло занепад цього напряму економічної діяльності євреїв в українських 
іуберніях Російської імперії.

Наприкінці X IX  - на початку XX ст. серед самодіяльного єврейського насе
лення переважали ремісники й дрібні торгівці. Євреї згіймалися майже 60-ма 
мдами ремесел: кравецьким, шевським, столярним, ковальським, пере
робкою харчових продуктів, теслярством, будівництвом.

Ремісничі вироби євреїв мали попит за межами їхніх міст і містечок: 
Житомир і Берд ичів славилися меблями, містечка Київської губернії - кожушками й ншим селянським одягом, Поділля - чоботами та постолами. У Південно- 
Західному краї (Київщина, Поділля, Волинь) 43,14% євреїв займалися дрібною 
торгівлею насамперед сільськогосподарськими продуктами, одягом, взуттям, 
будівельними матеріалами.

У сільському господарстві до кінця X IX  ст. працювали 2,5% євреїв. Вони 
шрощували баштанні і̂ льтури (кавуни, дині, гарбузи), карггоплю, цукровий 
буряк. Євреї-хлібороби були здебільшого зосереджені в сільськогосподар
ських колоніях у Херсонській і Катериноспсшській губерніях (у першій нара
ховувалося 22 колонії,у другий - 17; кілька єврейських сільськогосподарських 
поселень знаходилося в Київській, Волинській та Подільській губерніях). 
Близько 70% євреїв-колоністів не використовували найману працю.

Значну роль в економіці Східної України відіфавали євреї-підприємці - 
промисловці, великі гуртові торговці. У 1897 р. євреям належало 33,9% 
підприємств харчової (борошномельної, цукрової, олійної, тютюнової), легкої 
(взуттєвої, меблевої), будівельної (цегельної, лісопильної) промисловості 
Південно-Західного краю. Родини Бродських, Зайцевих, Гальперіних володіли 
24% цукрових заводів Східної України; євреї були власниками або оренд арями 
90% МЛИНІВ, 96% виноі^них 1 80% пивних заводів. На міжнародній виставці 
1894 у  Ліоні цукрозаводчик Бродський, власник борошномельної фабрики 
Барановський Із Мелітополя одержали почесні нагороди за висої^ якість 
продукгдії їхніх підприємств. Понад 70% перевезень по Дніпру здійснювали 
пароплави створеного в 1883 р. ДМарголіним (Київ) «Другого товариства 
судноплавства по Дніпру і його притоках». Єврейські комерсанти переважали
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В експорті українського зерна через Одесу, Миколаїв, Херсон. Підприємці 
вкладали значні кошти у розвиток міст. Д.Марголін сприяв пускові в Києві в 
1892 р. першого в Російській імперії електричного трамваю, Бродські 
фінансували тут будівництво Політехнічного та Бактеріологічного інститутів. В 
Одесі на кошти єврейських промисловців і банкірів було встановлено газові 
ліхтарі, облаштовано водогін, телефонну мережу, побудовано електро
станцію, лікарню та театр.

Водночас більша частина євреїв України була малозаможною. У II половині 
XX ст. за рахунок благодійності існувало 20% єврейського населення 
Бердичева, 40% євреїв Подолу (р-н Києва, де переважно селилися ремісники). 
В Одесі прохання про допомогу на Песах щорічно подавали 40 тис. осіб. 
Більшу частину померлих доводилося ховати за ра>унок громад, тому що 
родичі не мали на це коштів.

Складний шлях стгіновлення та розвиті̂  пройшло єврейське землеробство 
в Україні. Найтяжчим виявився перший період - 1807-1834 pp., коли тисячі 
переселенців - євреїв із сіл, містечок та міст Могилівської, Вітебської, Черні
гівської й Подільської губерній, долаючи злигодні, голод і холод, почали при
бувати у майже безлюдні степи Херсонської губернії. Впродовж 1807- 
1810 рр. за допомогою місцевої влади вони заснували тут 7 колоній 
(Бобровий Кут, Сейдемену)̂ , Ізраїліві̂ , Єфенгар, Нагартав, Кам’янку, Інгулець), 
в яких оселилося 1 690 родин (близько 10 тис. осіб). У 1824 р. в Херсон
ському повіті було засновано ще одну колонію під назвою Ізлучиста. Росій
ський уряд асигнував на облаштування господарств колоністів 3 10 тис. крб. 
Проте цих коштів не вистачило для спорудження потрібної КІЛЬКОСТІ будинків, 
придбання jQ/доби та реманенту. Важкими випробуваннями стали відсутність 
питної води, непристосованість євреїв до степового клімату, епідемії та голод. 
Усе це змусило чимало переселенців повернутися на попередні місця 
проживання. Поступово ситуація у колоніях стабілізувалася. Починаючи з 
1815р., землероби-євреї збирали відносно добрі врожаї. Вони сіяли жито, 
пшеницю, ячмінь, просо та фечку. Урядові чиновники відзначали у донесеннях 
вправність євреїв-хліборобів і констатували, що прагнення кинути земле
робство серед них майже припинилося.

Початок другому періоду єврейського землеробства (1835-1866 рр.) був 
покладений «Положенням про євреїв», що його затвердив 13 квітня 1835 р. 
Імператор Микола І. Євреям-хліборобам був присвячений окремий розділ із 
24-х парафафів, в яких, зокрема, зазначалося: «всякому єврею дозволяється 
в будь-який час переходити у  хлібороби», «казенна земля відводиться євреям 
за їхніми проханнями... у безстрокове користування», «поселенці звільняються 
від подушного податі̂  на 25 рог<ів». Спочатг^ російський уряд вирішив роз
почати масове переселення євреїв-землеробів до Західного Сибіру. Перші 
тисячі переселенців, розпродавши своє майно, вже були у дорозі, коли Імпе-
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рагор Микола І розпорядився «поселення євреїв у Сибіру припинити рішуче 
м назавжди, партії євреїв, які перебувають ш,е на шля>у, оселити у Херсонській 
і^ернії в єврейські колонії, надаючи всі пільги, які були їм призначені в Сибіру».

У степах Херсонщини для новоприбулих євреїв-переселенців було виді
лено 26 тис. десятин землі у сусідстві зі старими колоніями та 71,5 тис. десятин 
в інших місцях. Через бюрократичну тяганину кампанія переселення затри
малася майже на чотири роки. Лише восени 1840 р. переселенці з Прибал
тики та Білорусії на возах фунтовими дорогами і човнами по Дніпру попря- 
%сували на південь. Тимчасово їх оселяли в будинках старих колоністів та у 
російських казенних селах. Упродовж 1841 -1844 рр. було засновано шість 
нових єврейських колоній: Львову, Ново-Береслав, Малу Сейдеменуху, 
Романіві̂  і Ново-Полтаві̂  у  Херсонському повіті та Сагайдак - в Єлисавет- 
фадському повіті. Колоністи швидко призвичаїлися. За визнанням одного з 
чиновників, уже у 1845 р. колонії «мали досить благопристойний вигляд». 
У 15 колоніях Херсонської губернії за громадський рахунок утримували 
5 великих мурованих синагог, 14 молитовних будинків, а з 1850 р. - «Нагар- 
тавську окружну лікарню» - перший стаціонарний медичний заклад у 
сільській місцевості губернії.

У Катеринославській губернії євреї-землероби почали оселятися з 1846 р. 
в Олександрівському та Маріупольському повітах, де їм було відведено 28 тис. 
десятин родючих земель. Наприкінці 1847 р. тутуже існувало шість колоній; 
Ново-Златопіль, Весела, Красноселка, Межиріч, Трудолюбівка і Нечаївка; у 
наступні роки було засновано ще одинадцять: Графська, Зеленопіль, Затишшя, 
Надійна, Рівнопіль, Сладководна, Хлібодарівка, Гірка, Богодарівка, Приютна 
та Розкішна.

У 1860 р. на півдні України існувало 39 колоній (22-у Херсонській губернії, 
17-у Катеринославській), розташованих на 120 тис десятин степових земель.

На півночі та північному заході України (у Чернігівській, Київській, Поділь
ській і Волинській губерніях) єврейське землеробство розпочалося в 1830- 
1838 рр. із заснування п’яти колоній на і̂ тлених та орендованиху поміщиків 
земілях. Масове заснування колоній відбувалося тут упродовж 1846-1856 рр. 
У 1859 р. їх налічувалося вже 93. На відміну від південних єврейських колоній, 
у північних і північно-західних процес перетворення міської та містечкової 
бідноти на хліборобів відбувався складніше. Поселення тут знаходилися у 
густонаселених місцевостях поблизу міст і містечок, у лісостеповій та поліській 
природних зонах, де грунти менш родючі. Через обмеженість вільних площ 
казенних земель переселенці офимували вдвічі-втричі менші наділи, ніж на 
півдні. Понад ЗО колоній, заснованих на оренді та і^ івл і земель, незабаром 
розпалися, і якщо в 50-60-х рр. X IX  ст. колонії на орендованих землях скла
дали 33% ВІД загальної ійлькості, а на і̂ тшених - 22,5%, то наприкінці X IX  ст. 
орендованих земель залишилося лише 8,3%.

Євреї у  складі Російської імперії

—  75 —



Проте у  1860-х рр. російська влада змінила своє ставлення до створення 
нових єврейських колоній. Уряд Імператора Олександра II ЗО травня 1866 р. 
видав наказ про припинення перерахування на колонії «коробкового збору» 
в єврейських громадах місць «виходу» переселенців, що було головним 
джерелом фінансування процесу переселення. Були скасовані й особливі 
постанови щодо віднесення євреїв до землеробів. Із цього часу припинилося 
створення нових колоній та поповнення переселенцями вже існуючих.

Третій період єврейського землеробства тривав протягом 1867-1913 рр. 
За цей час відбувгшися подальший розвиток сільськогосподарського вироб
ництва в колоніях і, разом із тим, дедалі більша диференціація господарств 
колоністів.

У південних колоніях України посівні площі під зернові, технічні та городні 
і̂ отьтури вдвічі збільшились, поліпшилась якість обробки ланів, що сприяло 
підвищенню врожайності. Більш інтенсивне землеробство в колоніях гальму
валося загальним малоземеллям, нестачею тяглової сили та реманенту, висо
кими податками. Малоземелля примушувало багатьох колоністів шукати 
роботу у містах, займатися вщхожим промислом. У Херсонських колоніях 
понад половину посівних площ було сконцентровано в однієї сьомої частини 
колоністів, які використовували найману працю. Значна частина колоністів, 
не маючи коней та реманенту, здавала земельні ділянки селянам сусідніх сіп 
за половиьу врожаю. Родини колоністів проживали у сусідніх містечках, де 
займалися дрібною торгівлею або ремісництвом. Колонії пустішали. У зв’язі^ 
з цим російський уряд у 60-70 рр. призначав так звані «люстраційні комісії», 
які почали відбирати у колоністів ріапю і сінокоси, залишаючи їм лише при
садибні ДІЛЯНКИ та вигони для ;о^доби. До 1872 р. у трьох губерніях - Київській, 
Подільській та Волинській - із 39 тис. десятин землі, що належали євреям, 
залишилося лише 4 тис. у  колоністів, які самі обробляли свої ділянки. Але таких 
справних хазяїв у кожній колонії було дуже мало: вщ одного до чотирьох.

В останні десятиріччя X IX  ст. відновилися переслідування євреїву сільській 
місцевості (окрім землеробських колоній). «Тимчасовими правилами» 1882 р. 
євреям було заборонено оселятися поза містами та містечками і займатися 
землеробством. Відбувалося чергове болісне виселення євреїв, яке не 
припинялося і на початі̂  XX ст. Деякі найзаможніші євреї, користуючись тим, 
що селян не допускали до оренди казенних земель, орендували великі ділянки 
таких земель за порівняно низькими цінами, а потім передавали селянам в 
оренду дрібними ділянками. Це давало єврею-орендарю подеі̂ ди 200- 
300% прибуло ,̂ що викликало невдоволення і селян, і царських чиновників.

Наприкінці Х ІХ  ст. багато колоністів півночі та північного заходу, у яких 
раніше було відібрано ріллю і сінокоси, зайнялися рільницгвом. Для цього вони 
розорювали вигони для худоби, які їм залишили у користування люстргидійні 
комісії, Існували коней та сільськогосподарський реманент. У кожній із майже
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І колоній з’явився значний прошарок колоністів, джерелом існування для 
всбула праця на землі. Отже, через сто років після заснування перших коло- 
і Україна стала найбільшим регіоном єврейського землеробства у світі. На 
ісі Х1Х-ХХ ст. тут налічувалося 95 сільськогосподарських єврейських 

чій із населенням 37,5 тис. осіб. У провідному районі єврейського земле
робства - південному - в 39 колоніях мешкало 26,7 тис. євреїв (4,4 тис. 

рін), котрі обробляли 60,5 тис. десятин орної землі.

Євреї у  складі Російської імперії

Громадсько-політичне, культурне життя
Головним осередком єврейського життя була єврейська фОмада. У XVIII ст. 

вгалам надавалися широкі права. їм  підлягали рабини, шойхети (різники), 
опори , меламеди, шамеси та інші посадові особи. Без дозволу кагалу (і від- 
■овідних внесків до його каси) не можна було відкривати нові приватні моли- 
ювні будинки, школи (хедери, талмуд-тори, єшиви), ритуальні лазні. Кагал 
жзначав чисельність меламедів та учнів, установлював порядок проведення 
іалуалів обрізання, бар-міцви, наглядав за проведенням весіль, сімейних бен- 
■етів, за точністю мір і ваги, а також здійснював фомадянське й духовне судо- 
••иство (вексельні та карні справи євреїв були передані загальному судочин
ству. Проте з часом влада кагалів послабла. 1780 р. єврейські комерсанти 
увійшли до складу російського торговельно-промислового класу і були звіль
нені від внесення до кагалу подушного податі̂ г. 1783 р. євреї отримали право 
брати участь у міському управлінні, а це свідчило про те, що вони також у 
фіскальноіуу та адміністративноіуу плані звільнялися від опіки кагальних чинов- 
ім (ів. Кагали Волині та Полісся довший час активно виступали проти хасидів і 
цим спонукали хасидів до нгиуіагань заволодіти різними посадами в адмі- 
мсфації, щоб таким чином прийти до керівництва кагалами.

Навчання 
у хедері, 

Закарпаття, 1938 р. 
(Фото Романа 

Вишняка)
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«Положення про євреїв» 1804 р. узаконило хасидів як легальну секту юдей
ського віросповідання, що фактично позбавило кагали можливості не вважати 
їх членами єврейської фомади. Це саме «Положення» зобов’язало кагали нгігля- 
дати за повним надходженням казенних поборів та порядкувати громадськими 
сумами, надаючи звіт як фомаді, так і адмінісфації. Водночас їм забороняли 
накладати без відома влади нові податки. Посадових осіб кагалів обирали раз 
на фи роки, й обрані підлягали затвердженню губернським правлінням.

Із уведенням 1827 р.у Росії «натуральної військової повинності для євреїв» 
на кагали була покладена відповідальність за своєчасне постачання рекрутів. 
Окрім того, їм надавалася влада «віддавати у  рекрути всякого єврея за невчасну 
сплату податків, бурлаї̂ тання та інші безлади, нетерпимі в єврейській громаді». 
Зловживаючи своїми правами, керівники кагалів віддавали у рекрути не
вгодних їм людей чи тих, хто не міг внести до каси відповідну суму. Це 
призводило до протестів єврейської фомадськості. у  1844 р. кагали в Росій
ській імперії офіційно були скасовані, але практично вони продов>і̂ али 
існувати до 1918 р.

Упродовж усього Х ІХ  ст. головним осередком єврейського житгя в Україні 
залишалася єврейська громада; після ліквідації кагалів вона зберігала суто 
релігійний характер. Громади також допомагали своїм членам у  вирішенні 
соціальних проблем, будували школи для дітей бідняків, синагоги, молитовні 
будинки та мікви, яких внаслідок зростання єврейського населення стало 
бракувати; так, наприкінці X IX  ст. у 853-х населених пунктах Південно- 
Західного краю зі значним єврейським населенням було всього 194 сина
гоги та 347 молитовних будинків. Значний вплив на релігійне житгя україн
ських євреїв мав хасидизм; в Україні проживали духовні вожді руху - 
Ружинський цадик Ісраель Фрідман, Леві Іцхак із Бердичева, Нахман із 
Брацлава, Барух із Меджибожа, Нахум із Чорнобиля та інші. Розвивався 
хасидський фольклор, значною мірою під впливом українського оточення, 
що особливо помітно в музиці. Хасидам довелося вести боротьбу з 
мітнагдім  (противниками хасидського руху), однак уже у 1820-30-х рр. 
гострота цієї боротьби помітно зменшилася. Своєрідний уклад життя 
українських євреїв, переважно хасидів - мешканців містечок, відбито у 
творах єврейських письменників кінця X IX  - початі̂  ̂XX ст. - М.З.Файєр- 
берга, М.І.Бердичевського, Шолом-Алейхема та багатьох інших.

Із початто̂  X IX  ст. в Україні набула поширення Гаскала (єврейське просвіт
ництво). У гострій боротьбі між маскшіім - прихильниками єврейського 
просвітництва та ортодоксами формувалася система єврейської освіти. До 
1840-х рр. єврейськими навчальними закладами були хедер і талмуда-тора, 
де не вивчалися світські дисципліни. У 1822 р. маскилім відкрили єврейсьі̂  
школу з викладанням загальноосвітніх предметів в Умані, у 1826 р. - в Одесі. 
У 1844 р. Микола 1 підписав указ «Про освіту єврейського юнацтва», підго-
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говлений спеціальною Комісією з освіти євреїв у Росії, до якої входили 
представники українських євреїв - бердичівський банкір І.Гальперін, який 
мражав точіу зору ортодоксів, і директор Одеського єврейського училища 
БЛітерн (1798-1853 рр.), котрий стояв на позиціях Гаскали. ІДимуказом були 
їасновані «казенні єврейські училища двох розрядів, що відповідали паро- 
хіяльним і повітовим училищам, і рабинські училища, у  т.ч. одне в Житомирі. 
Усі ці навчальні заклади, що відкрилися 1847 р., мали «антиталмудичну» 
спрямованість. За Олександра II казенні єврейські училища були в 1873 р. 
перетворені на єврейські початкові школи з викладанням юдаїзму та загально
освітніх предметів, рабинські училища - на вчительські інститути. Створю
валися єврейські ремісничі училища, серед яких в Україні виділялося училище 
«Труд», засноване в Одесі в 1864 р. Статут гімназій і прогімназій, затверд
жений у 1864 р., не передбачав жодних обмежень з віросповідання; завдяки 
цьому кількість єврейських дітей у гімназіях стала швидко зростати: так, в 
Одеському навчальному окрузі в 1873 р. у гімназіях нараховувалося 508 
євреїв (28,5% від усіх учнів), у  1881 р. - 1041 (36,5%), у прогімназіях, 
відповідно, 227 (45,8%) 1484 (47,6%).У Новоросійськомууніверситеті (Одеса) 
у 1865 р. навчалося 20 єврейських студентів (6,1 %), у 1881 р. - 54 (16,5%); 
у Київському університеті в 1865 р. - 26 (5%), у 1881 р. - 151 (14,5%).

Значну рольу розвиті̂  єврейської освіти та прилученні євреїв до російської 
і̂ тіьтури відіграло створене у 1863 р. Товариство з поширення освіти між 
євреями в Росії, відділення якого відкрилося зокрема в Одесі, що стала вже в 
1 -й половині X IX  ст. найбільшим центром Гаскали в Росії. У 1860 р. тут почав 
видаватися перший у Російській імперії єврейський російськомовний журнал 
«Рассвет» (1860-61); на зміну йому прийшов щотижневик «Сион» (1861-66) 
і щоденна газета «День» (1869-71). У 1860-71 рр. в Одесі виходила газета 
ма івриті «Га-меліц» Із додатком на їдиш «Кол мевассер» (1864-71). Наприкінці
XVIII - початіу Х ІХ  ст. в Україні з’явилися нові єврейські друкарні - в Острозі 
(1 793 р.), Дубні (1794 р.), Миньківцях біля Нової Ушиці (1796 р.), Житомирі 
(1804 р.), Могильові-Подільськоіуу (1809 р.), Радивилові (1814р.), Судилкові 
(1817 р.), Брацлаві (1821 р.), де друкувалася здебільшого галахічна та 
літургійна література. У 1836 р. всі друкарні, крім житомирської, були закриті 
урядом.

Окрім Одеси, центром поширення Ідей Гаскали в Україні була Умань. Прш 
Бер (Герман Бернард) Гурвіч організував тут першу в Російській імперії 
Зеїгальноосвітню єврейсьіу школу, засновану на засадах Мендельсона, але 
через спротив ортодоксів вона проіаувала лише кілька років. У 1817р. він 
видав вільний переклад мовою їдиш книги «Відкриття Америки», яка набула 
великого поширення серед східноєвропейських євреїв.

Гаскала вичерпала свої впливи на євреїв України до кінця Х ІХ  ст. Значною 
мірою це було пов’язано з хвилею погромів, які розвіяли романтичне

Євреї у  складі Російської імперії
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Титульний аркуш російськомовної єврейської газети «Рассвет»

переконання євреїв у тоїуу, ніби, якщо вони стануть «як всі», більшою мірою 
займатиіуугься продуктивною працею, сприйіууть світсьі̂  і̂ шьтуру та її носія 
в Росії - російсьі̂  мову, - то про жодні прояви антисемітизму не буде й мови. 
Розчарування в ідеях Гаскали призвело до зміни у ставленні до неї значної 
частини єврейської молоді, яка перейшла надалі на палестинофільські і 
сіоністські позиції. Так, В. Жаботинський був противником сучасної йому 
Гаскали і засудя^'вгів її як безвідповідально-асиміляторський рух. Разом із тим 
визнавав, що саме Гаскала свого часу сприяла тому, що застаріла, на його 
думку, і̂ льтура більш ніж двохтисячолітньої давності була піднесена до 
сучасної загальнолюдської і̂ льтури. Він вважгів, що після досягнення цієї мети 
постає завдання повернення на новому рівні до національних традицій, 
пов’язаних, зокрема, з мовою іврит. Хоча, як писав В. Жаботинський, єврейські 
таланти, які переходять на російсьі̂  мову, зрадя^тоть свій народ і обкрадають 
його. Сам же він, унаслідок виховання в дусі Гаскали в молоді роки, до кінця 
життя писав свої )̂ ^дожні твори російською мовою.
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Рух Гаскали в Україні зумовив подальший розвиток російської і̂ ^льтури, 
яжрема, сприяв формуванню південно-західної школи в російській літературі. 
Лоначними постатями російської літератури стали одеські євреї І. Бабель, 
Е  Бафицький, С. Іехт, В. Інбер, 1. ільф, київські - 1. Еренбург та О. Мандель- 

, які успадкували у своїй творчості прояви єврейської ментальності.

Євреї у  складі Російської імперії

Єврейські політичні партії та організації
Єврейські політичні партії та організації почали формуватися в другій 

половині X IX  ст. У середовищі українського єврейства поширилися палестино- 
фільські ідеї; у ряді міст (Харкові, Кременчуці, Одесі й ін.) виникли гуртки 
Ховевей ІДіон (Закохані в Сіон). Програмним доі̂ ^уіентом цього ру)̂  ̂в Росій
ській імперії та за її межами стала брошура одеського лікаря Л.Пінскера 
«Автоемансипація» (1892). Близько 60-ти членів Харківського товариства Білу 
переселилися у 1882-84 рр. до Ерец-Ісраель, поклавши тим самим початок 
першої в новій історії алії. У 1882 р. група євреїв із Кременчука на чолі з 
ЗЛевонтином заснувала Рішон ле-ІДіон. Організаційний центр Ховевей ІДіон 
із 1884 р. знаходився в Одесі; у 1890 р. тут почало діяти Товариство допомоги 
євреям хліборобам і ремісникам у Сирії та Палестині (Одеський комітет). У 
1889-93 рр. в Одесі працювали керівні органи заснованого Ахад-га-Амом 
ордена Бней-Моше, прихильники якого вважали, що Ерец-Ісраель має стати 
і̂ ховним центром єврейського народу.

У 1897 р.у Києві, Харкові, Одесі й інших містах України виникли сіоністські 
гуртки, їхні представники брали участь у 1 -ivy Сіоністському конфесі у Базелі, 
на якому була створена всесвітня «Сіоністська організація. До її виконкому 
увійшов київський лікар М.Мандельштам. Спочаті̂  влада ставилася до сіоністів 
нейфально або доброзичливо, у 1901 р. одеський градоначальник доводив 
у повідомленні в Петербург, що прихильників сіонізму не потрібно 
переслідувати, оскільки вони являють собою прийнятну альтернативу 
марксизмові. Однак уже в 1903 р. сіоністська діяльність була заборонена 
(харківський генерал-губернатор пропонував оголосити поза законом усі 
Еврейські товариства, організації, крім релігійних).

У пошуках шляхів порятуні̂  євреїв від переслідувань і погромів деякі 
представники інтелігенції в кінці X IX  ст. спробували радикально реформувати 
юдаїзм. За ініціативою драматургаЯ.Гордіна в 1880 р. в Україні було засновано 
гЦуховно-біблійне братство», що розглядало релігію як зібрання етичних норм 
і відкидало догмати й обряди (проіснувало до 1890 р.). Діюча в Одесі з початку 
1880-х рр. реформаторська секта «Новий Ізраїль» на чолі з Я.Прилукером 
(1860-1935 рр.) прагнула наблизити євреїв до християнства; однак вона не 
мала великого впливу серед євреїв і незабаром розпалася.

Наприкінці X IX  - на початі̂ /ХХ ст. багато євреїв України, особливо молоді, 
зазнали впливу марксизму. З 1880-х рр. у  ряді міст (наприклад, у Кременчуці,
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Б. Борохов.
З польської поштової листівки 

1920-х років, худ. І.Чайков

Полтаві, Ніжині) діяли нелегальні єврейські 
революційні товариства (до них входили пере
важно школярі та студенти), а також гуртки 
самоосвіти, в яких єврейська молодь долуча
лася до соціалістичних ідей та російської 
іультури.

В Україні створювалися також осередки 
Поалей Ціон, члени яких прагнули сполучити 
соціалістичну ідеологію з сіонізмом; перша з 
них була заснована Б.Бороховим у Катери
нославі в 1901 р. Влада намаггілася проти
ставити підпільному єврейському робітни
чому рухові проурядову Єврейську неза
лежну робітничу партію (ЄНРП; фінансу
валася охранкою): у 1903 р. її місцеві від
ділення працювали в Одесі, Києві, Харкові і 
Катеринославі. Після ліквідації ЄНРП (літо 
1903 р.) керівник її одеської організації 
Г.Шаєвич примкнув до сіоністів.

Євреї України входили й до загальнополітичної революційної організації.
В.Португалов, ЛБах, В.Богораз і багато інших брали активну участь у 1860- 
80-х рр. у  народовольчому русі. На 1 -му (установчому) з’їзді Російської соціал- 
демократичної партії (РСДРП), що відбувся у  1898 р., брали участь 
представники київської «Робітничої газети» Б.Ейдельман (1867-1935; був 
одним із керівників Союзу боротьби за звільнення робітничого класу в Києві) 
і Н.Вигдорчик (1874-1954 рр.), на 2-му з’їзді (1903 р.) - українські євреї 
Л Дейч, Л.Троцький та інші. Представники єврейської інтелігенції допомагали 
українським лібералам вести боротьбу за національні права українців:
В.Беренштам був членом українофільської асоціації «Стара громада» у Києві і 
публііував свої статгі в близькій до неї газеті «Зоря», я іу  видавали адвокати- 
євреї Л.Куперник і М.Кулішер.

Бунд (з їдишу - спілка) був заснований на нелегальному з’їзді у Вільні в 
жовтні 1897 р. і входив до складу Російської соціал-демократичної робітничої 
партії до 1903 р. Повна назва партії - «Алгемейнер ідішер арбетербунд ін 
Літе, Пойлн унд Русланд» - «Усеєврейська робітнича спілка в Литві, Польщі та 
Росії». Перші бундівські організації в Україні, а саме, в Кременчуці, Одесі, Бер
дичеві, Житомирі, Києві, Катеринославі з’явилися на початіу XX ст. До них 
входили ремісники, дрібні торгівці, робітники, працюючі переважно в 
майстернях, крамницях, підприємствах «власних» капіталістів. Пропаганду 
серед них проводила революційно налаштована єврейська молодь. У багатьох 
містах України бундівські організації існували як окремо, так і у  складі комітетів
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РСДРП, згідно з резолюцією свого IV з’їзду (квітень 1901 р.), скасованою на 
черговому з’їзді у червні 1903 р., оскільки, на думку більшості, «не відповідала 
■отребам єврейського робітничого ру>у». Непорозуміння мЬк членами Бунду, 
■отрі, виконуючи цю вимогу, почали діяти винятково самостійно, і соціал- 
лемократичними організаціями стали досить помітними в 1902-1903 рр., що 
фешті привело до виходу Бунду з РСДРП на її другому з’їзді в 1903 р.

Але в багатьох випадках вони, попри вказівки керівництва, вступали в 
■онтакти один з одним, проводили спільні заходи (наприклад, підготовка до 
сипт^гвання 1 травня 1903 р.уБердичеві,Житомирі, Києві, Миколаєві, Полтаві, 
Одесі, Чернігові). Ефективними були й виступи робітників: росіян, українців, 
яоляків, євреїв та представників інших національностей - влітку цього рої^ 
■а час загального страйї̂  на Півдні Росії. Спільними зусиллями комітетів Бунду 
і РСДРП були зірвані спроби реакції влаштувати антисемітські виступи в низці 
іісцевостей України.

Помітною була роль бундівських організацій на території України під час 
революційних подій 1905-1907 рр. Маючи досвідчені пропагандистські 
кадри, вони використовували їху пропагандистській та організаторській роботі 
серед єврейських мас і водночас докладали зусиль до спільних виступів з 
трудящими інших національностей у боротьбі з самодержавством.

Після першої російської революції Бунд, зокрема його місцеві організації
■ Україні, в роботі серед єврейського населення досить уміло використовував 
легальні і нелегальні можливості. Було переглянуто негативне ставлення до 
національної громади, визначені її завдання як основи майбутнього єврей
ського самоврядування, приділялася увага громадським та благодійним уста
новам. Ці питання регулярно обговорювали на нарадах, що періодично скли
калися ЦК, рішення яких своєчасно повідомляли партійним низам.

Бунд активно реагував на всі важливі події суспільно-політичного житгя в 
FЧxiï. Він мав власну точі^ зору з питань виборчої кампанії до Державної думи, 
пошуків союзників, умов утворення блоків із ними. Бундівські активісти були в 
лавах першотравневих демонстрацій, мітингів з приводу річниць «Кривавої 
неділі» 1905 р., протестів проти розстрілу робітників на Ленських копальнях, 
під час процесу у справі Бейліса та ін.

Незважаючи на швидку політизацію єврейського життя, центральне місце 
в ньому, як і раніше обіймали громади. Під їхньою егідою діяли численні бла
годійні організації й інститути громадського піклування: так, одеська фомада 
уфимувала безкоштовну лікарню для бідняків, сирітський притулок, безкош
товну їдальню, будинок старих, заміські санаторії для хворих дітей, київська - 
безкоштовні лікарні, амбулаторії, хірургічну лікарню, туберкульозний 
санаторій, дитячий санаторій тощо. Євреї нерідко надавали благодійну 
допомогу християнам: під час голоду 1891 р. фомада м.Ромни (Полтавської 
губернії) зібрала для голодуючих селян 1000 руб., громади П росі^ова та
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Нової Ушиці (Подільська губернія) - по 500 руб. У веденні фомад знаходилися 
іультові будинки. Тільки в Одесі в кінці Х ІХ  - початіу XX ст. нараховувалося 
сім синагог і 49 молитовних будинків; у цьому місті була відкрита перша в 
Російській імперії хоральна синагога (Бродського). У ній 55 років співав 
Н.Блюменталь, потім головним кантором став П.Мінковський. Славилася 
своїми канторами і синагога Бердичева, де співали Н.Белзер (Співак; 1824- 
1906 рр.) і З.Ровнер (Я.Мороговський; 1856-1943 рр.). Хасидські мелодії 
створював кантор Йоселе Талнер. У кожній фомаді діяли хедери і талмуд- 
тора. На початіу XX ст., стали з’являтися так звані реформовані хедери. Тільки 
в Подільській губернії наприинці Х ІХ  ст. нараховувалося 972 хедери. Великі 
єврейські фомади мали єшиви; повсюдно створювалися єврейські початкові 
школи та ремісничі училища, де викладалися світські дисципліни. Багато євреїв, 
особливо заможних мешканців великих міст, відцавали дітей до гімназій і 
комерційних училищ.

Розвивалося єврейське друкарство та преса. У Бердичеві в 1885-1910 рр. 
діяло видавництво Шефтеля. В Одесі в 1891-95 рр. видавалися збірки 
«Пардес», у яких пропагувалися ідеї духовного сіонізму; у  1901 р. Х-Н.Бялик, 
С.Бен-Ціон, І.Равницький створили тут видавництво «Морія», що друїувало 
літературу на івриті. В Одесі, Єлисаветфаді, Полтаві й інших місцях виходили 
єврейські газети й >іурнали їдишем, івритом та російською.

В Україні жили відомі єврейські письменники і публіцисти: МЛілієнблюм, 
Ахад-га-Ам, С.Черніховський, Х-Н.Бялик, які писали в основному івритом; 
Менделе Мойхер-Сфорім, ІЛінецький, АДік, АГольдфаден, Шалом-Алейхем, 
М.Варшавський - на їдиш; СФруг, М.Моргуліс, ГБофов, Я.Гордін, М.Бен-Амі, 
П.Левенсон, С.Юшкевич - російською мовою. Тут працювали художники 
Л.Пастернак, Ш.3ейденберг, С.Кишинівський та інші. Україна (як і Румунія) - 
батьківщина єврейського професійного теафу: в українських містах і містечках 
виступали драматичні фупи АГольдфадена, АФішзона, Н.Шайкевича,Я Дцлера, 
Я.Горенштейна, ІЛернера (1847-1907 рр.), З.Могулеско (1858-1914 рр.); 
справжнім центром єврейського театрального мистецтва стала Одеса. У
1883 р. російська влада заборонила спектаклі мовою їдиш, і єврейський теаф 
опинився у напівлегальному становищі, однак його розвиток не припинився.

До світової науки увійшли уродженці Східної України - історик Ю.Тессен, 
біолог КМечников, бактеріолог ВАавкін, філолог І.Варшавський, атрополог
С.Вайсенберг, медики Д.Каценельсон, БАбрагамсон і багато інших.

Значний вплив на життя євреїв України спргівила революція 1905-1907 рр. 
Безпосередньо у революційних виступах брала участь лише невелика частина 
єврейства, в основному радикально налаштована молодь, діяльність якої ви
кликала невдоволення представників старшого покоління, особливо прихиль
ників дофимання традицій; проти втягування євреїв у політичну боротьбу в 
Росії виступала в перші роки революції значна частина сіоністів. Проте актив-
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■сть соціалістичних єврейських партій і угруповань помітно зросла Після роз- 
арілу демонстрації Петербурзьких робітників 9 січня 1905 р. ІДК Бунду випустив 
•істіві^ «До зброї», що викликала широкий резонанс вукраїнських губерніях. 
На єврейських мітингах у  Києві, Бердичеві, Одесі, Житомирі звучали заклики 
т  проголошення демократичних свобод. У Радомишлі Київської іубернїї 15 лю- 
•юго 1905 р. бундівці організували страйк солідарності, у Городні Чернігів- 
о ко ї губернії - маніфестацію під революційними гаслами, у м. Новоград- 
Волинсьі̂  (Волинська губернія) - страйк кравців, унаслідок якого частина 
•ісуу^гтих ними економічних вимог була задоволена. У Бердичеві та Одесі 
иіішільно друкували революційні листівки на їдиш. Виникали нові єврейські 
організації лівої орієнтації. У січні 1905 р. в Одесі відбулася конференція 
Ооністсько-соціалістичної робітничої партії (ССРП), що стояла на позиціях 
•жриторіалізму. У лютому 1906 р. члени Поалей Ціон, що зберегли вірність 
сіоністській ідеології, створили на конференції в Полтаві Єврейську соціал- 
ЯЕмократичну робітничу партію Поалей Ціон, яі^  очолив Б.Куп. Її центральний 
■омгтет знаходився в Одесі, де діяла найчисленніша організація цієї партії. З 
1906 р. в Україні створювалися осередки Соціалістичної єврейської робти- 
чоі партії (СЄРП). Українські євреї входили до російських та українських соціаліс- 
» т и х  та ліберальних партій. Так, ПЛксельрод і ЛДейч були в числі лідерів 
і іє н ш о в и ц ь к о г о  крила РСДРП, ЛІзгоїв (Ланде; 1872-1935 рр.) - одним із 
організаторів одеського осереді̂  партії конституційних демократів (кадетів). 
Депутатом 1 'ї  Державної думи від Полтавської губернії ставу 1906 р. кандидат 
кадетів і Союзу для досягнення повноправності єврейського народу в Росії 
Гкшлос (1859-1907 рр.; убитий чорносотенцями), у 2-іу та 3-тю Державну 
і̂ му від Одеси обирався член кадетів, партії О.Пергамент (1868-1909 рр.).

Водночас скасування цензури (жовтень 1905 р.) сприяло розширенню 
кола єврейських періодичних видань в Україні. На їдиш виходили газети «Дос 
фольк», «Кієвер ворт» (обидві - Київ), «Іутн морген», «Шолем Алейхем» (обидві
- Одеса), на івриті - літературно-науковий м^рнал «Га-шілоах» (Одеса, 
1907-19 рр.), газета «Га-олам» (Одеса, 1912-14 рр.; орган всесвітньої 
Сіоністської організації), щотижневик «Га-модіа» (Полтава, 1910-14 рр.), 
лпячий >іурнал «Га-прахім» (Луганськ, 1907 рр.), російською мовою - «Кадима», 
пізніше «Еврейская мысль» (Одеса, 1906-1907 рр.), «Еврейская рабочая 
хроника» (Полтава, 1906 р.), «Молодая Иудея» (Ялта, 1906 р.), «Молот» 
(Сімферополь, 1906 р.), «Русский еврей» (Одеса, 1906 р.), «Новая Иудея» 
(Одеса, 1908 р.), «Еврейская будущность» (Одеса, 1909 р.), «Еврейское 
обозрение» (Одеса, 1912 р.), «Еврей» (Одеса, 1902-14 рр.), дитячий журнал 
«Колосья» (Одеса, 1913-17 рр.). У 1905-16 рр. в Одесі діяло сіоністське 
видавництво російською мовою,«Кадима»,у 1908-10 рр. - єврейський театр 
під керівництвом П.Гіршбейна, у  1912 р. у місті виникла стаціонарна 
єврейська трупа.
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У 1911 р. у  Катеринославі було засновано Єврейський гірничий інститут, 
керівництву якого вдалося домогтися затвердження його статуту та програм 
міністерством народної освіти. Розвивалася єврейська фольклористика: у 
1911-14 рр. етнографічна експедиція під керівництвом САн-ського зуміла 
записати на Волині та Поділлі тисячі текстів єврейського фольклору, зібрати 
численні предмети матеріальної і̂ льтури, пінкаси тощо.

Патріотичне піднесення, що охопило на початі̂  Першої світової війни 
народи багатьох країн, не оминуло і євреїв. У синагогах Києва, Житомира, 
Одеси молилися за перемогу Російської імперії, у синагогах Львова, 
Тернополя, Чернівців - за успіх Австро-Угорщини та Німеччини. На урочис
тому богослужінні, присвяченому початкові війни, кантор і хор одеської 
синагоги з піднесенням виконали російський гімн, потім вулицями міста 
пройшла єврейська патріотична маніфестація. Єврейські громади Бердичева, 
Одеси й інших міст і містечок виділяли в общинних лікарнях і богоділ ьнях місця 
для поранених російських солдатів. Питома вага євреїв у діючій російській 
армії була вищою, ніж у складі населення Російської імперії в цілому; тисячі 
євреїв загинули чи були поранені в боях, багато хто одержав нагороди за 
хоробрість: Х.Йофін із Києва став повним георгіївським кавалером, двома 
георгіївськими хрестами були нагороджені Л.Брусиловський, Й.ідельман,
С.Сап’ян і ІІ.Фрейдін із Одеси, Г.Константиновсьіаїй із Луганська, М.Каплан із 
П росі^ова, Г.Фейгензон із Бердичева.
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У 1914-16 рр. до міст і містечок Новоросії, Поділля та інших областей 
Східної України прибули десятки тисяч євреїв, які були виселені з при
фронтової смуги за наказом російського військового командування або 
добровільно залишили райони бойових дій на території Польш,і, Білорусії, 
Литви, Курляндії. Чисельність єврейського населення Східної України, 
особливо Одеси, Києва (де вже до січня 1915р. проживало 87 240 євреїв), 
міст Поділля і Криіуу значно зросла; вліті̂  1915р. фактично було скасовано 
смугу осілості. У місцях масового сі^чення біженців, у  т.ч. в Одесі, Катери
нославі, Києві, велася благодійна та і̂ льтурна робота.

Становище євреїв Східної України (як і всієї Російської імперії) з початком 
війни погіршилося. Вже в 1914 р. поштові установи одержали розпорядження 
знищувати всі листи, що містять хоча б кілька слів «єврейською мовою», тобто 
на їдиш або івриті. Вліті̂  1915р. сотні євреїв Полтави, Катеринослава були 
взяті як заручники й кинуті до в’язниць; водночас влада заборонила видавати 
будь-які газети чи >іо̂ знали івритом або їдишем. У той же час Державна дума 
прийняла в 1914 р. закон, що дозволяв викладання мов національних меншин 
у  приватних навчальних закладах; це дало можливість відкрити перші школи з 
викладанням мовою їдиш.

Різке погіршення економічної ситуації та політика державного анти
семітизму зумовлювали зубожіння, соціальне розшарування та політизацію 
єврейського населення на території України.

Антисемітизм. Єврейські погроми
Переслідування євреїв як етносу, що мали місце наприкінці XIX - на початку 

XX ст., були витвором та наслідком політики державного антисемітизму, яі^  
проводив російський царизм на теренах України за допомогою чорносотен
них монархічних організацій. Слід відзначити, що між українцями та євреями 
відкритої конфронтації не було. Доля обох народів багато в чому збігалася. 
Обидва були недержавними народами. Євреї до того ж  були нетериторіаль- 
ним народом, вони однаковою мірою зазнавали утисків та національного 
гноблення від царизму. Проте великодержавна шовіністична пропаганда, 
антисемітизм усе ж  мали деякий успіх серед різних національних фуп, у  тому 
числі й певної частини українського населення.

Перші антиєврейські виступи на українських землях не пов’язані з україн
ським населенням.

Перший у Російській імперії погром спалахнув у 1821 р. в Одесі під 
впливом помилкових чуток про участь євреїв у  вбивствах греків у Стамбулі, 
коли загинув православний патріарх. Пофомники (переважно греки) напали 
на синагогу, розграбували єврейські будинки. У 1844 р., 1859 р. та 1871 р. 
в Одесі знову мали місце антиєврейські ексцеси, які пов’язувалися з грець
кими матросами.
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Чинилися спроби звиьуватити євреїву ритуальних убивствах. Так, у 1826 р. 
якийсь ісправник із Радомишля доповів київському військовому губернаторові, 
що такі злочини відбуваються за особистою вказівкою Мордехая Тверського, 
сина засновника Чорнобильської династії хасидських цадиків. У 1830 р. 
чотирьох євреїв зі Старокостянтинова притягл и до суду за нібито скоєне ними 
вбивство семирічного хлопчика з метою використання його крові для 
випікання маци; процес тривав до 1836 р. У 1837 р. у Білокриничках 
(Волинської губернії) групу євреїв звинуватили в тому, що вони відрізали в 
українського селянина язик і зібрали кров у спеціальну чашу. У 1839 р. у 
Радомишлі був заарештований цирульник АЛазебник за те, що він нібито 
«...перерізав дівчинці Нечипоренко горло і зібрав кров у  таз...». Хоча всі ці 
справи закінчилися виправданням підсудних, серед населення продов>іували 
поширюватися чутки про ритуальні злочини євреїв. Незважаючи на цеу деяких 
випадках, наприклад, під час селянських виступів під проводом Устима 
Кармелюка (у 1830-35 рр.), євреї й українці діяли спільно.

У 70-х рр. Х ІХ  ст. євреїв почали звинувачувати у підтримці революційного 
руху. У багатьох публікаціях подавалися сумнівні дані про найвищий відсоток 
євреїв серед звинувачених у політичних процесах.

У 1881 р., після вбивства народовольцями імператора Олександра II, 
Україною прокотилася хвиля єврейських пофомів. Поширювалися чутки, ніби 
цар був збитий євреями, є вказівка щодо їхнього покарання, а місцева влада 
начебто це замовчує. В окремих містах розповсюдхіувалися чутки, що євреїв
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можна грабувати, поліція не втручатиметься. Так, 15 квітня 1881 р. в €1пи- 
саветграді було зруйновано близько 50-ти єврейських будинків і понад 100 
крамниць. У 20-х числах квітня 1881 р. ексцеси охопили низі̂  сіл та містечок 
Херсонської губернії та Київ, де постраждали близько 800 родин, переважно 
біднота, і 48 населених пунктів Київської губернії. 27 квітня євреїв громили у 
Жмеринці, потім у Волочиську Волинської губернії, в деяких містечках 
Чернігівської губернії, у  травні погроми відбулися в Олександрівсьі̂  (нині 
Запоріжжя) Катеринославської губернії. Смілі та Борисполі Київської губернії, 
на Полтавіцині, у Катеринославській та Таврійській губерніях, а також в Одесі, 
де ексцеси тривали три дні, у липні - у Ніжині та Переяславі Полтавської 
губернії та знову в Одесі; всього в квітні-липні 1881 р. постраждало близько 
100 єврейських громад. Побоюючись, що погроми переростуть у рево
люційні виступи, влада почала припиняти їх, однаку 1882 р. вони відновилися. 
У березні три дні тривав погром у Балті, де було зруйновано 125 єврейських 
будинків і магазинів, убито та важко поранено 40 євреїв, багато жінок згвалто
вано. У липні 1883 р. відбувся погрому Катеринославі (його учасників очолив 
якийсь статський радник); унаслідок ексцесів було завдано збитків й християн
ському населенню міста. Майже всі єврейські будинки були розгромлені у 
Новомосковсьі̂  Катеринославської губернії, постраждали євреї Кривого Рога 
та деяких інших міст. Пофоми, як правило, відбувалися у населених пунктах, 
розташованих неподалік залізниць, однак у деяких випадках зачіпали й 
«глибині̂ ) (наприклад, єврейські землеробські колонії Графська і Солодко- 
водна). У цілому погроми початку 1880-х рр. охопили близько 1 50-ти 
населених пунктів шести губерній підросійської України. У деяких місцях 
погромникам протистояли стихійно створені загони єврейської самооборони, 
однак лише в Одесі та Бердичеві їхні дії були порівняно успішними.

Антиєврейські ексцеси найчастіше носили організований характер і 
відбувалися за єдиним сценарієм. Чутки про майбутній погром розпускали 
приїжджі, у багатьох випадках - вихідці з ценфальних російських губерній; у 
призначений день на потязі прибувала так звана «босонога команда» (зфая 
декласованих елементів), її напували горілкою у найближчому шинку і 
направляли по заздалегідь намічених адресах. До «босяків» приєднувалися 
місцеві мешканці, здебільшого люмпенізовані,усе це відбувалося за потурання 
місцевої влади або навіть із її благословення. Начальник Київського 
губернського жандармського управління генерал В.Новицький писав, що 
єврейським погромом у 1881 р. Київ «безумовно, зобов’язаний Київському 
генерал-губернаторові, який дав повну волю дій некерованим юрбам хуліганів 
і босяків, які грабували відкрито єврейське майно, магазини та крамниці, 
базари, навіть на його очах і в присутності військ...». У більшості випадків 
пофомники були упевнені у своїй безкарності; ходили чутки, що «цар дозволяє 
бити жидів», оскільки вони винні в убивстві його батька, Олександра II.
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Поширенню подібних чуток сприяло пасивне поводження адміністрації, ш,о 
сприймалося як їхнє підтвердження. Схвалювала антиєврейські ексцеси і 
« ти н а  опозиційної інтелігенції, включаючи народовольців, які вважали, ш,о 
нким чином готується грунт для майбутніх революційних виступів, у  прокла
мації «До українського народу», схваленій виконкомом «Народної волі», 
•оворилося: «Тяжко стало людям жити в Україні... Ви почали вже бунтувати 
проти жидів. Добре робите...».

Комісії, створені в 1881 р. у всіх губерніях смуги осілості для з’ясування 
причин погромів, здебільшого звинувачували в усьому самих євреїв, які ніби
то експлуатують християн. На підставі прийнятих комісіями рішень 
Центральний комітет для розгляду єврейського питання, утворений у жовтні
1881 р. у Петербурзі, розробив Тимчасові правила, ш,о забороняли євреям 
селитися «поза містами і містечками» смуги осілості, купувати в селах 
нерухомість та орендувати землю, а також торгувати в неділю та в християн
ські свята.

Влада стверд>іувала, ш,о антиєврейські обмеження забезпечують припи
нення пофомів, однак в Україні вони відновилися вже в 1890-х рр.: у 1891 р. 
антиєврейські ексцеси відбулися у Стародубі Чернігівської губернії, у лютому 
1897 р. - у  містечку і±1пола Київської губернії,у квітні того ж роїу - у містечку 
Кантакузенка Херсонської губернії. У квітні 1899 р. вибухнув триденний 
погром у Миколаєві та єврейській землеробській колонії Нагартав Херсон
ської губернії.

У перші роки XX ст. антисемітські насфої в Україні посилилися; шовіністичні 
газети, такі як «Новороссийский телеграф» (Одеса), вели цькування євреїв. У 
1901 р. загін самооборони на чолі з Б.Бороховим зірвав спробу влаштувати 
пофом у Катеринославі. Широкий суспільний резонанс викликав в Україні
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кривавий пофом у Кишиневі (квітень 1903 p.); Х-Н.Бялик, ш,о мешкав тоді в 
Одесі, відгукнувся на нього поемою «Бе-їр га-Харега», яі^  переклав росій
ською (під заголовком «Сказанние о пофоме») В^Жаботинський. Під впливом 
кишинівських подій у Миколаєві, Одесі, Києві, Єлисаветфаді та низці інших 
населених пунктів України виникли загони єврейської самооборони. У деяких 
місцях (наприклад, у Житомирі) вони вже в 1904 р. дали відсіч учасникам 
пофомів, які прокотилися по Україні з початком російсько-японської війни
1904-1905 рр. (ці пофоми, як правило, влаштовували мобілізовані перед 
відправленням на фронт; вони фабували й руйнували єврейські будинки та 
крамниці, а в Олександрії Херсонської губернії увірвалися в синагогу й убили 
близько 20-ти євреїв).

Соціальна та політична нестабільність у  Російській імперії в роки революції
1905-07 pp., обернулася дпя євреїв України новою хвилею пофомів.які роз
глядалися урядом і консервативними силами як один із засобів боротьби з 
революцією. Спроби влаштувати антиєврейські ексцеси у Мелітополі (18- 
19 квітня 1905 р.) і в Сімферополі (22 квітня) були зірвані єврейською само
обороною. У Житомирі на допомогу пофомникам прийшли війська, і внаслідок 
чотириденного погрому, ІДО почався 23 квітня, було зруйновано більшість 
єврейських будинків, убито 15 осіб (бійців сгімооборони) і поранено близько 
100 осіб. У містечі̂  Троянові під Житомиром селяни вбили 10 єврейських 
юнаків із містечка Чуднова, гцо намагалися прийти на допомогу місцевим 
євреям.

Після видання царського маніфесту 17 жовтня 1905 р. «Про дарування 
основних політичних свобод» антиєврейські ексцеси охопили всю підросій- 
сьі̂ Україну; до 29 жовтня майже всі фомади краю постраждали від пофомів. 
Особливо жорстокими вони були в Одесі, де за п’ять днів (18-22 жовтня), за 
повної бездіяльності поліції та військ (які відкривали вогонь тільки по загонах 
єврейської самооборони), юрби пофомниківубили понад 400 євреїв, 5 тис. 
осіб були поранені, багато родин залишилися без да>̂ .̂ У Києві (також за 
потурання влади) пофом тривав три дні і забрав життя 70-х чоловік. 67 євреїв 
загинуло і близько 100-та було поранено у Катеринославі, у Кременчуці число 
убитих і поранених перевиш,ило 100 чоловік. У Криму погроми відбулися у 
Керчі, Сімферополі, Євпаторії, Феодосії (двічі); тільки у Сімферополі заги
нуло понад 40 євреїв. У Юзівці (нині Донецьк) пофОмники кидали євреїв у 
доменні печі. 82 погроми було зареєстровано у Херсонській губернії, 4 1 - у  
Катеринославській, 3 2 - у  Подільській, 5 2 - у  Полтавській, 4 1 - у  Київській, 
3 29-у Чернігівській. Найчастіше ексцеси відбувалися не лише з мовчазного 
схвалення центральної та місцевої адміністрації, а й за її ініціативи: наприклад, 
в Олександрівсьі̂  Катеринославської губернії поліція випустила та поширила 
відозву «До всіх істинно російських людей», що закликала підніматися проти 
«революціонерів, соціал-демократів і жидів». Жоден із організаторів пофомів
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1905 р. в Україні не був покараний ні в адміністративному, ні в судовому 
■орядку, а рядових пофомників, засуджених за участь у «патріотичних мані
фестаціях», як офіційно називали криваві антиєврейські ексцеси, незабаром 
•мстували.

У ряді місць погромники зіштовхувалися зі збройним опором дружин 
Сфейської самооборони. У Києві число її учасників сягало 1,5 тис, в Одесі - 
й ькох  тисяч. У еіписаветграді, Катеринославі, Миколаєві та деяких інших 
■■стах організації самооборони діяли під керівництвом сіоністів; у Полтаві таку 
організацію очолювали І.Бен-Цві та Б.Борохов. У ряді місць євреям удалося 
атобігти пофомам або зменшити їхні масштаби. У Миколаєві загін само
оборони придушив пофом у зародіу, у Сімферополі - відстояв єврейський 
вартал і синагогу, у  Мелітополі розігнав пофомників і відібрав у них частину 
шграбованого. Однгік у більшості випадків єврейські дружини, кофим часто 
■е вистачало зброї, не могли протистояти військам і поліції. В Одесі війська 
застосували проти самооборони артилерію, убивши близько 50-ти осіб 
Пізніше Одеський окружний військовий суд засудив шістьох євреїв за участь 
у  загонах самооборони до каторжних робіт).

У 1905 р. в Україні почали активно діяти чорносотенні організації (перша 
з них - «Русское собрание» - виникла в 1903 р. у Харкові і мала філії в Києві
■ Одесі). В осередки «Союза русского народа» в Україні входило понад 
190 тис. чоловік; ТІЛЬКИ Почаївський відділ, що діяв у Волинській, Київській 
і Подільській губерніях, налічував близько 25% усіх членів організації. Чорно
сотенці різко виступали проти українського сепаратизму, але головними 
своїми ворогами вважали євреїв. У 1906 і 1907 рр. прихильники «Союза

русского народа» і близьких до нього об’єд
нань заляїували єврейських виборців Одеси, 
Лубен, Черкас і низки інших міст перед вибо
рами до 2-ї і 3-ї Державних дум, у 1908 р. 
вели погромну агітацію в Одесі, де тоді 
проходив суд над учасниками антиєврей
ських погромів 1905 р.,у 1911 р. намагалися 
вчинити погром у  Києві (після убивства 

І  агентом охранки євреєм Д.Б0 ф 0 вим голови
Ради міністрів П.А.Столипіна; плани анти
семітів були зірвані завдяки тому, що проти 
них рішуче виступив спадкоємець Столипіна 
В.М.Коковцов). Київські активісти «Союза 
русского народа» і близької до нього органі
зації «Двуглавый орел» стали в 1911 р. орга
нізаторами справи М.Бейліса. Проти цієї 

Дмитро Богров антисемітської провокації виступило багато
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представників російської та української інтелігенції на чолі з В.Г.Короленком, 
що склав відкритого листа «До російського суспільства (із приводу кривавого 
наклепу на євреїв)», який містив заклик «підняти голос проти нового спалаху 
фанатизму і темної неправди» (опублікований ЗО листопада 1911 р. у газеті 
«Мова»), Звернення підписали ВЛрсеньєв, М.Горький, ЛЛндрєєв, О.Блок,
A.Серафімович, Д.Мережковський, В.Засулич і багато інших. Окрім того,
B.Г.Короленкоопублікуваву Київській і Петербурзькій газетах 15 викривальних 
статей і кореспонденції про справу Бейліса. Кривавий наклеп засудили й 
українська інтелігенти: М.Грушевський назвав його ініціаторів «прислужниками 
племінної та расової ненависті», «фахівцями ритуальної легенди», творцями 
«кошмарної фантазії й нелюдської злості»; у  тому ж  дусі висловився громад
ський діяч С.Єфремов, а Софія Русова, співредактор першого українського 
журналу «Світло», видала в 1911 р. брошуру «Слово правди про євреїв». У рух 
протесту проти наклепу включилися робітники Києва, Харкова, Юзівки й інших 
міст України, де проводилися мітинги та страйки. Із закликом до страйку 
виступила й українська соціал-демократична фракція вищих шкіл Києва, у її 
відозві говорилося: «Справа Бейліса не є справа єврейського народу. Це 
справа, що мучить усі недержавні
народи, волею історії кинуті у 
в’язницю народів». Значна части
на студентів міста відгукнулася на 
цей заклик.

Судовий процес над М.Бейлі- 
сом сколихнув усю  Російську 
імперію. Звинуваченого захи
щали досвідчені адвокати. У Київ 
на процес приїхав видатний пись
менник В.Короленко. Його стаття 
«Панове присяжні засідателі» про 
беззаконня чорносотенців обле
тіла всі прогресивні видання.

Попри тиск проі^ора Віппе- 
ра, антиєврейсьі̂  налаштованість 
влади, 10 вересня 1913р. суд при
сяжних засідателів, котрий сісла- 
дався переважно з українських 
селян, виправдав М.Бейліса.

У багатьох випадках разом із 
євреями проти погромників ви
ступали українці та росіяни: робіт-

,, Присяжні засідателі (селяни),
ники-металурги Катеринослава, виправдали М. Бейліса

Мендель Бейліс, узятий під варту
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^ичники Конотопа та інші. У низці районів Одеси на допомогу євреям 
■рийшли уг<раїнсьг<і та російсьг<і робітники і представники інтелігенції; серед 
вш блих бійців житомирської самооборони був російський студент-есер 
МЛЛлинцев. У Лубнах до г<ерівництва організації самооборони, ш,о взяла в дні 
■офому владуу свої руки, входили засновники української Партії хліборобів 
®рати М. і В.Ш емети та український соціал-демократ О.Ливицький. 
Двмократичні сили не допустили погромів у Харкові, Лугансьі̂ , Єнакієвому, 
■Іербинівці, Чернігові, Конотопі; у Полтаві погрому вдалося запобігти завдяки 
щкмпітм  В.Г.Короленка. Різко засудили антиєврейські ексцеси відомі 
Звраінські письменники М.Коцюбинський, І.Франко, В.Винниченко, О.Олесь. 
¥ Полтаві «Громада» та керівники місцевих організацій українських 
демократичних партій прийняли резолюцію протесту проти «душогубства» і 
■•сповили «співчуття та жаль єврейському народу». Газета «Рада» писала: 
«̂ -.усякий, хто в Угфаїні підтриіууєутиск євреїв, затягує петлю і на власній шиї... 
Єврейська справа... одночасно і наша справа». Багато діячів української 
ідпьтури, активістів українського національного ру)̂ ' і надалі послідовно 
■•ступали проти антисемітизму; їхні погляди виражали >і̂ нали «Український 
■сник» (виходив з 1906 р. у Петербурзі під редакцією професора М.Грушев- 
сзйсого), «Уіфаинская жизнь» (видавався з 1912 р. у М оскві), київський 
шжневик «Слово» (редактор С.Петлюра). Деякі єврейські лідери, напригслад, 
ЬЖаботинський та І.Шехтман, підтримували, у свою чергу, національні вимоги 
українців, відстоювали ідею єврейсьгю-угфаїнського співробітництва.

Євреї у  складі Російської імперії
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I. Монолатш

Євреї в імперії Габсбургів 
(1772-1918 рр.)

Зміни в суспільному т а економічному житті
1772 р. внаслідок першого поділу Польш,і Галичина була приєднана до 

Лвстрії, яка 1774 р. оі̂ тіувала й Буковину. Пщ владою Австрійської (з 1867 р. - 
Австро-Угорської) імперії західноукраїнські землі залишалися до її розпаду в 
»«стопаді 1918р. таутворення Західноукраїнської Народної Республіки. Серед 
новонабулих Австрійською монархією земель Галичина посідала центральне 
■•сце і була її найбільшою провінцією. У складі Австро-Угорш,ини західно
українські землі залишалися штучно розмежованими, належали до різних за 
розміром та поліетнічних за характером адміністративно-територіальних 
одиниць. Галичина була об’єднана з частиною польських земель в один корон
ний край - «Королівство Галіції та Лодомерії (Володимири) з великим 
князівством Краківським і князівствами Освенцимським та Заторським» із 
центром у Львові. Увесь край одержав скоро
чену назву - Галичина і лише умовно поділявся 
на Східну (українську) та Західну (польсьі^) 
частини. Українські землі Буковини (Північна 
Буковина) разом з частиною румунських вхо- 
» 1ЛИ до складу єдиного Герцогства Буковини.
Закарпаття входило безпосередньо до складу 
У^рщини під владою Габсбургів.

Захоплена Австрією  1772 р. територія 
складала 82 тис. км  ̂ із населенням приблизно 
2,6 млн осіб. Із них українці становили понад 
60%, поляки - 28%. Другою, після поляків, за 
••ісельністю національною меншиною на захід
ноукраїнських землях у складі Габсбурзької 
»юнархії були євреї, які на території краю з’яви- 
мк.ь ш,е в середині X III ст. Станом на 1772 р.
свреї складали 7% населення Східної Галичини. „  „^ Єврей на вулиці містечка
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/. Монолатій

Єврей-тесля

1773 р. в Галичині було 187 міст і 93 міс
течка, разом 280 міських поселень. За 
іншими даними, цього ж  року в Галичині 
нараховувалося 165 міст і 83 містечка, з них 
у східних (українських) округах - Белзькому, 
Руському та Подільському - відповідно 128 і 
61, заселених в основному українцями, 
меншою мірою - поляками та євреями. 
Єврейське населення, за даними австрій
ського етнографа А.Бравера, нараховувало 
171 851 особу. Дослідник М.Герасименко 
вважав, ш,о у Галичині зазначеного року 
проживало 151 300 євреїв, себто 41 400 
родин, об’єднаних у  257 кагалів. За даними 
австрійської конскрипції', 1773 р. в Галичині 

всього було 5 7 200 євреїв-чоловіків, які за фаховими групами розподілялися 
таким ЧИНОМ: ремісники ( 1 6  тис. осіб), зайняті у  сільському господарстві та 
у сфері послуг (З тис.), купці та крамарі (6 200), корчмарі (6 900), 
орендатори (4 300), служителі культу, вчителі (4 200), лікарі і фельдшери 
(400), музиканти (100), жебраки та особи 
без певного роду занять (17 тис.).

Соціальна структура єврейства була до
сить таки диференційована, однак, як свід
чать джерела, економічні, соціальні, іуль- 
турні та громадянські права євреїв були 
вкрай обмежені. Політичних прав єврейське 
населення взагалі не мало, хоча й виступало 
як частина міщанського стану, відособлена 
релігією та суспільним становищем.

Входження єврейської спільноти Галичини 
до складу Австрійської монархії позначилося 
на всіх формах її економічного та суспільного 
житгя. Принципово відмінна від попередньої 
адміністрація розпочала роботу з інтеграції 
єврейства до централізованого державного 
механізму. Вже 1773 р. вся провінція була 
поділена на 6 округів. У кожному з них євреї 
підпорядковувалися створеній австрійською Єврей-муляр

' Відомості про набирання чоловіків до армії на підставі загальної військової 
повинності з дозволом викупу й заступництва.
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■ В Д О Ю  так званій «Єврейській ординації», яка складалася з представників усіх 
и ал ів  і старшини. На чолі всього галицького єврейства стояла «Єврейська 
щрекція» з шести старшин, однак головним у ній був головний рабин. Першим 
1ЕКИМ головним рабином, який призначався імператорським двором, був 
■■омий знавець Святого Письма і Талмуду рабин Ляйб Бернштайн із Бродів.

Одним із перших заходів австрійської адміністрації ш,одо євреїв було значне 
збіга>шення податків. Від травня 1774 р. ко>кна єврейська сім’я, яка проживала 
уЬличині, зобов’язувалася спла'̂ ^вати ш,ороку 4 польських злотихяк «толерант- 
т т і под аток», замість попередніх двох Одночасно згадана «Єврейська дирекція» 
обклала усіх галицьких євреїв податком за промислову або торговельну 
лінльність і майно, по 4 польських злотих із родини.

Система, створена імператрицею Марією Терезією, була виразно імпер
ською - вона не мала чітко визначеного національного характеру. Однак чинов- 
імкам імперської канцелярії у Відні і більшості керівників повітів (які були 
іймцями) чисельність єврейського населення у Галичині здалася занадто 
великою. Для зменшення його природного приросту, дотримуючись практики 
Чехії й Моравії, Марія Терезія запровадила обмеження у вступі до шлюбу. 
Вщгепер створювати сім’ї дозволялося лише з відома чиновників намісництва 
Вщповідні цісарські патенти були опубліковані 8 березня і 28 червня 1773 р. 
Ігкий стан справ влаштовувгів як метрополію, так і місцеві органи влади. Хоча, 
ш  свідчать джерела, багато молодих пар ігнорували офіційні заклади і брали 
шлюб без державної його реєстрації. Поряд із цим усіляко обме>і̂ ^валася 
економічна діяльність євреїв: зокрема, львівським і перемишльським лікарям- 
хірургам було заборонено ліі^ати пацієнтів-християн, займатися цируль- 
ництвом і гінекологією.

Освічений абсолютизм імператора Йосифа II вніс суттєві зміни в становиш,е 
єврейства. Поза сумнівом, низка його реформ мала важливе значення для 
соціально-економічного та і̂ льтурного розвиті̂  євреїв Галичини. 19 жовтня 
1781 р. було опубліковано цісарський патент, згідно з яким євреї отримали 
право займатися усіма «ремеслами і мистецтвами», орендувати землі для 
ведення господарства. Наступний указ скасовував закони, які вимагали від 
євреїв носити чорні лапсердаки і чорні капелюхи. Поступово єврейське насе
лення ставало максимально лояльним до австрійського імператора.

Імператор-реформатор Йосиф II також намагався навернути євреїв до 
виробничого землеробства, водночас заборонивши їм певні традиційні види 
економічної діяльності. Згідно з указом від 9 лютого 1784 p., усі орендарі 
винокурень, броварень, питних закладів повинні були до 1787 р. ліквідувати 
свою справу і виїхати з місць постійного проживання, ш,о залишило частину 
галицького єврейства без засобів до існування. Виконання ж  цісарських 
патентів на виділення сільськогосподарських угідь для єврейських родин на 
місцях усіляко саботувалося. Галицьке намісництво планувало перевести на

Євреї в імперії Гзбсбургів (1772- 1918 рр.)
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землю 1410 єврейських родин. Кожній родині для облаштування на землі мало 
належати по 250 злотих державної допомоги. Однак фактично гроші для 
єврейських колоністів не виділялися. Станом на 1822 р. у сільському госпо
дарстві краю було задіяно лишень 836 єврейських родин, зосереджених голов
ним чином у Східній Галичині. Так, у районі Золочева було 228 єврейських 
селянських господарств. Львівському повіті - 136, Станіславському - 109.

Імперська бюрократія своє і̂ льтурне і централізаційне завдання вбачала 
у поширенні просвітництва. Це означало не лише поширення німецької мови, 
а й сприйняття Німеччини як і̂ льтурного зразка. Намагаючись перетворити 
євреїв на «корисних громадян монархії» шляхом ліквідації їхньої від
особленості, прилучення до німецької і̂ льтури й асиміляції, Йосиф II видав 7 
серпня 1785 р. указ про ліквідацію автономії кагалів і «Єврейської дирекції». 
Цій же меті мав слугувати указ від 18 лютого 1788 р. про призов єврейських 
юнаків на військову службу. Перший такий призов - 1060 єврейських рефутів
- відбувся під час австро-турецької війни 1790 р.

1 789 р. став рубежем у змінах життя євреїв Галичини. 7 травня був 
оприлюднений Патент толерантності Імператора Йосифа II. Були вжиті 
кардинальні заходи для скасування відрубного становиш,а євреїв: скасована 
влада кагалу, втрачала силу юрисдикція рабинів, практично руйнувалася 
складна структура минулого самоуправління,успадкована від Речі Посполитої.

Патент складався з 7-ми розділів, 64-х парафафів.
У першому розділі (1-10-й парафафи) йшлося про релігію, розглядалися 

питання призначення рабинів, їхніх помічників, побудови синагог. Громадські 
синагоги урівнювалися в правах з костелами. Рабини позбавлялися судової 
влади й права релігійного відлучення від громади.

У розділі другому (11-14-й параграфи) йшлося про освіту. Для євреїв 
створювалися спеціально школи - нижчі, нормальні, вищі навчання у нижчій 
школі було обов’язковим для кожного хлопчика. У Львові була заснована 
спеціальна вчительська семінарія для єврейської молоді.

Розділ третій (15-22-й параграфи) регулював організацію громади. 
Затвердя^шалися 141 єврейська громада у Галичині й дві на Буковині. Управи 
общин були виборними, кількість членів була різною - від 3-х осіб у малих 
містечках до 7-ми у  великих громадах (Львів, Броди).

У четвертому розділі (23-30-й параграфи) були постанови й правила 
стосовно способу ЖИТТЯ: шлюбів, переїздів з місця на місце, вводилося 
обов’язкове для кожного єврея прізвище.

П’ятий розділ (3 1 -40-й парафафи) стосувався видів зайнятості. Євреї могли 
вільно торгувати, займатися ремеслами, але заборонялося орендувати 
селянсьі̂  земшю, млини, фимати корчми, збирати ринкові податки, десятини.

Розділ шостий (41-47-й параграфи) уводив євреїв під юрисдикцію 
державних і судових установ.
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Розділ сьомий (48-64-й парафафи) визначав фомадські обов’язки євреїв 
уікрж аві: військова служба в обозі, сплата податків, зокрема за кошерні 
Ч*о*укти й свічки.

Патент толерантності став основою статусу євреїву Авсфійській монархії.
закони, розпорядження про євреїв, котрі видавалися у наступні роки в 

ішіерії і навіть у другій Речі Посполитій (20-30 рр. XX ст.), співвідносились із 
шраграфами Патенту, змінюючи ситуацію то до кращого, то до гіршого.

За правління Йосифа II були ліквідовані обмеження в релігійних правах 
аиеїв; толерантний патент або «едикт терпимості» 1789 р. певною мірою 
сіфияв зрівнянню у суспільних правах євреїв з іншими фомадянами в Австрій
ській монархії. Доі̂ луїент прирівнював права усіх конфесій, визначав політичні
■ релігійні взаємини між євреями і неєвреями, юридичні права та обов’язки 
вфеїв стосовно монархії. Поряд з позитивними сторонами патент містив деякі 
с^шеречності, в одних парафафах розширюючи права єврейства, а в інших - 
«їбмежуючи. Наприклад, у Львові євреї могли проживати лише в районі 
■опишнього гетто і на деяких навколишніх вулицях. Поза гетго мали право 
сіселятися тільки євреї-багатії або особи з вищою освітою. Без особливого 
»зволу проживання «євреям-чужинцям» у Львові заборонялося.

Після смерті Йосифа II у 1790 р. його далекоглядні плани зазнали кра>у. 
Спадкоємці «династії реформаторів» - Леопольд II і Франц І та їхні чиновники - 
обмежували права євреїв на свободу віросповідання, перестали виділяти 
земельні ділянки, чинили їм перешкоди у  занятті сільським господарством, 
заборонили торгувати аптекарським крамом, служити в міських адмінісфаціях, 
■исільних відомствах, судових органах, працювати в цехах і гільдіях. Було 
заборонено видання та імпорт кабалістичної та хасидської літератури, а згодом 
навіть володіння окремими книжками було проголошене протизаконним, 
їісля 1812 р. дискримінація євреїв посилюється: перед укладанням шлюбу 
наречений і наречена повинні були скласти іспит німецькою мовою затвором 
Ьрца Гомберга «Бней Ціон» («Сини Ціону») щодо освіченого юдаїзму. 1814р. 
■кдається указ про недійсність документів або угод, укладених єврейськими 
мовами.

1821 р. єврейське населення всієї Галичини складгіло 218 тис. осіб,
1830 р. - 250 тис, 1846 р. - 335 тис. їхня питома вага у Західній Галичині 
становила 7,5%, а у Східній - 12,3% від усього населення. Три чверті всього 
єврейства краю було зосереджено у великих і малих містах. У Львові, Самборі, 
Перемишлі, Тарнові та інших містах євреї були змушені тулитися в гетго. Про 
таких євреїв Н.Гольдман у своїй «Психології східного єврея» зазначав, що 
«джерелом до пізнання властивої підстави психіки єврея з гетто є твердження, 
що тому євреєві є притаманна свідомість належності до землі, на якій він 
замешкав. [...]
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Того почуття, однак, східний єврей посідати навіть не може. Він є відокрем
леним від середовища, де йому випало жити, внуфішньо і психічно відокрем
лений. Раса, схильність, релігія і форми життя відрізняють його від народу, 
серед якого він живе. Він має зважати на це і почуватися як особа, котру 
лишень випадок примусив жити у тому, а не іншому середовищі».

Поза стінами єврейського житлового району могли перебувати лише багаті 
та освічені євреї. Обмежені у сфері діяльності, вони були зіуушені займатися 
тільки торгівлею, ремеслом, грошово-кредитними операціями. До 1832 р. 
євреям було заборонено займатися фармакологією, гірничою справою, 
утримувати аптеки та перукарні. Основна ж  маса тих галицьких євреїв, що 
проживали у сільській місцевості в маєжах польських землевласників, займа
лася сільським господарством, орендою виробництв із переробки сільсько
господарських продуктів, шинкарством.

Вплив революційних подій 1 8 4 8 -1 8 4 9  рр. 
на єврейське життя
Революційні події відбувалися 1848-1849 рр. у  Галичині під знаком 

боротьби за «польсьі̂  справу», яка в очах населення ототожнювалася з рево
люційним рухом узагалі. Поряд з іншими народами краю участь у революції 
взяли євреї як Львова, так і інших міст Галичини. Джерела свідчать, що поряд з 
організаторами мітингів і демонстрацій йшли євреї-демократи Освальд Менкес, 
Озіаш Ляйб Горовіц, Маєр Мізес, рабин Авраам Кон та ін. Вони покладали на 
революцію великі надії, сподіваючись отримати для єврейського населення 
рівноправ’я, фомадянські й політичні права

У петиції народів Галичини до авсфійського монарха від 19 березня 1848 р., 
підписаній також єврейськими діячами М.Р.Мізесом, ОЛ.Горовіцом, АКоном, 
містилися вимоги свободи віросповідання, скасування всіх видів панщини та 
феодальних повинностей. Вартий уваги той факт, що євреї краю підфимали 
створення Національної гвардії, яка мала стати гарантом конституційних реформ 
у  багатьох містах Галичини (Львові, Бродах, Станіславі, Коломиї, Жовкві тощо). 
Ліберальна єврейська молодь брала активну участьу реалізації важливих рішень 
монарха: про скасування панщини та інших повинностей, свободу 
віросповідання тощо.

Хоча українська громадськість виявилася непідготовленою до револю
ційних подій, не маючи ні досвіду політичної боротьби, ні конкретної профами 
дій, ні навіть чіткого розуміння своїх національних інтересів, проте політична 
репрезентанта українського населення. Головна Руська Рада 31 липня 1848 р. 
видала «Меморіал рутенської нації в Галичині для з’ясування її становища», 
витриманий у цілком толерантному дусі щодо інших національних груп: 
«Галичина дала притулок різним народам; уіфаїнці, поляки (мазури), волохи, 
німці, вірмени, євреї та караїми заселяють спільно цю землю», - зазначалося
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Штому. Свій погляд на українсько-єврейські взаємини в Галичині заманіфес- 
; у програмовому «Слові перестороги» ( 1848 р.) греко-католицький 
гник Василь Подолинський: «Дехто захоче, збиваючи мене, вказати на 

яв... які тут мешкають, і вимагати від мене прав окремих національностей 
т  них. На це я відповім так: якш,о б ми були в їхній хаті, ми б пристосувалися 
І них, але Toivy, що вони є у нас, хай вони пристосовуються до нас. Адже 
м я не забороняю їм бути і залишатися тими, якими самі захочуть. Ми, за 

юю, господарі своєї хати, а вони її друзі. їм  тол/у належиться від нас повна 
Іиайделікатніша ввічливість, а нам від них - приязнь. Вимагати більшого ні їм, 
шнам не годиться».

Значного успі)^ було досягнуто єврейським населенням на виборах до 
■ІСЦЄВИХ органів влади. Євреї здобули певну перемогу на вибораху Тернополі, 
Цродах, Станіславі, Коломиї, Перемишлі, Дрогобичі, де отримали більшість 
лепугатських місць в магістратах. Це дало відчутну можливість впливати на 
шціональну та економічну політиі̂  віденського уряду на місцях У ході виборів 
ШР Установчих Зборів Австрії 1848 р. євреї провели до парламенту 5 дегугатів - 
АФішгофа і І.Гольдмарка з Відня, 1.Н.Майгаймера з Бродів, АГальперна зі 
Станіслава та рабина Б.Майзельса з Кракова. Саме з їхньої ініціативи було 
■оставлене питання про становище єврейства в імперії та необхідність ска- 
0 «ання податків на кошерне м’ясо та свічки.

Під час революційних подій у деяких містах, зокремау Львові, загострилося 
протистояння між ортодоксами й представниками Гаскали. Однак це не 
завадило єврейським представникам у складі депутації мешканців Галичини у 
Відні домогтися ухвали австрійського парламенту у жовтні 1848 р. про 
скасування принизливих єврейських податків - кошерного й свічкового.

Розвиток міжнаціональної боротьби в Галичині під час «Весни народів» 
призвів до поляризації сил, і в кінцевому підсумг^ в єврейському і польсько\^ 
таборах узяли гору консервативні, непримиренні сили, а переможцем із 
польсько-єврейського протистояння вийшов австрійський уряд. Уже ВЛІТІ̂  
1851 р. реакціонери звернулися до імператорських адептів неоабсо- 
лютизму - Шварценберга і Баха - з вимогою відновити всі скасовані обме
ження щодо євреїв. Необмежений наступ реакції настав, коли запровадили 
*€врейсьг<і» податки і євреям заборонили проживати у Відні та інших великі4х 
містах, а також вступати до університетів і вищих шкіл тощо. Релігійна сво
бода, проголошена конституцією 4 березня 1849 p., була скасована. Роз
порядженням Франца Йосифа від З жовтня 1853 р. євреям знову забороня
лося придбавати нерухоме майно у селах, утримувати крамниці поза межа
ми гетто. Євреї втратили право обирати і бути обраними до місцевих органів 
влади, остаточно потрапивши в залежність від магістратів. Міські влади Львова 
і Крагюва відмовили євреям у визнанні за ними громадянських прав. ААйзен- 
бах писав, що 29 березня 1858 р. намісник краю граф А.Голуховський
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заявив: «Євреям Львова залишатися лишень у стінах гетто». Самовпевнений 
абсолютизм 1849-1859 рр. став передумовою полеміки між демократами, 
представниками ліберальної бур>і̂ азії, з одного боку, і консерваторами, з 
іншого, про доцільність надання євреям політичних і громадянських прав.

Конституційні зміни 1867 р. в імперії Габсбургів відкрили перед її 
народами широке поле політичної боротьби, ш,о сприяло усвідомленню 
власних національних прагнень. У травні 1873 р. активісти з «Шомер Ісраель» 
заснували «ІДентральний виборчий комітет галицьких євреїв». і4ого профама 
дій зводилася до зміцнення ценфалізованої влади на підставі австрійської 
конституції 1867 р. Виступаючи єдиним блоком із представниками 
української громадськості на виборах до райхсрату і місцевих органів влади, 
євреї провели у парламент 5 депутатів. У крайовому сеймі у Львові євреї 
мали таке саме число депутатів. До магістратів було обрано: у Дрогобичі - 7, 
Львові - 5, Самборі - 7, Бродах - 12 депутатів.

Водночас, будучи рівноправними австрійськими громадянами, євреї були 
позбавлені прав національної спільноти. Сильніша в політико-економічном^ 
відношенні польська верхівка використовувала союз із євреями як один з 
інструментів національного гноблення українського населення. Видатний 
єврейський діяч В.Жаботинський у 1906 р. з цього приводу писав: «В усій 
польській гегемонії в Галичині визначну роль досі відігравала єврейська 
допомога. Фальшування перепису «зараховувало» до польської народності 
все єврейство краю ...і втрата цього «доросту» означатиме кінець легенди 
про польську більшість і початок кінця реакційно-шляхетського панування. 
Найкраш,е це відчувають самі поляки - звідси і та лють, з якою вони пере
слідують єврейський «сепаратизм».

Більшість галицьких євреїв не асимілювалася в довколишнє неєврейське 
середовище. ІДе правило не поширювалося, однак, на єврейсьі̂  верхіві̂ , 
яка значною мірою сприймала німецьі̂ , а згодом і польсьі̂ ^ мову та і̂ льтуру. 
Згідно з переписом 1900 р., німецьку мову своєю розмовною назвали 17,6% 
галицьких євреїв, польсьі̂  - 76,6%, українсьі^ (русинсьі̂ ) - 5%. Хоча їдиш 
був рідною й залишався реальною розмовною мовою більшості галицьких 
євреїв, проте він не мав офіційного правового визнання в Австро-Угорщині 
і не вносився до переписних анкет.

1869 р. у Західній Галичині мешкало 147 356 євреїв, у Східній - 428 077 
осіб; пізніше - у 1900 р. - відповідно 192 371 та 618 751. Загальна частка 
сільських та міських євреїв відносно всього населення сіл та міст склала у 
Східній Галичині в 1900 р. відповідно 12,9% та 38,7%; натомість, у Західній 
Галичині вона була значно меншою - 6,9% та 29,8%. На початку XX ст. 
найбільше євреїв серед усіх східногалицьких міст проживало у  Бродах - 
1 1 854 осіб (72,1% від усього населення).
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Австрійський перепис населення 31 фудня 
1890 р. засвідчив 772 231 особу юдей
ського віросповідання у всій Галичині, а 
наступний - від 3 1 грудня 1900 р. - 811 371. 
На початку XX  ст. в чотирьох комітатах 
Закарпаття (Березький, Марамороський, 
Ужанський, Угочанський) нараховувалося 
128 791еврей, тобто 15% від загальної 
кількості населення. Етнічна структура краю 
свідчила, що багато хто з євреїв зарахо
вувався до угорців.

В останній чверті Х ІХ  ст. в Галичині про
живали дві третини всього австрійського 
єврейства. Прикметно, що у  жодному з 
повітів краю 1900 р. євреї не складали 
менше 5% населення. У 13 повітах їхня частка 
коливалася від 5% до 10%, у 3 1 повіті - 10- 
15% і в чотирьох - 15-20%, у Львові - понад 
25%. Євреї становили 23% мешканців по
міщицьких маєтків, у тій чи іншій кількості 
вони були присутні практично в кожному 
селі. Але особливо високою їхня частка була 
у містах - 36-39% населення. 71 % всіх євреїв 
Східної Галичини були міськими жителями. 

Суспільне становище євреїв було специфічним і суперечливим. За своєю 
ціальною структурою вони були близькими до панівних національностей:

Єврей - торговець квасом

зокрема, 26,4% галицьких євреїв були задіяні у промисловості, 29,4% - у 
торгівлі, 7,9% - жили з рент, допомог, працювали в домашній службі або ніде 
не працювали.

У найбільших містах Закарпаття (Мукачево, Ужгород, Мараморош-Сігет, 
Берегово, Хустта ін.) нараховувалося до 400-500 єврейських торговців, біль- 
щість зяких були дрібними торговцями-лавочниками, ринковими сірниками 
! розносними торговцями.

Євреї складали значку часті̂  бур>і̂ азії, власників промислових підприємств 
ібанкірів. Євреї, зайнятіусільськомугосподарствіГаличини, складали лише 1,9% 
у Схщній та 0,8% у  Західній Галичині. Однак при цьому вони складали не 
менше від 5% усіх поміщиків краю. А тим часом соціальне розшарування 
всередині єврейської спільноти постійно поглиблювалося. Почалася міфація 
євреїв спочаті̂  в інші регіони імперії, а згодом і до інших країн. Упродовж 1880-
1900 рр. з Галичини еміфувало більш як 140 тис. євреїв, а за 1880-1910 рр. 
виїхало 237 тис. євреїв, або 85% усіх еміфантів-євреїв монархії.
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Єврей - торговець бубликами

1901 р. із 641 729 галичан, згійнятих у про- 
мисповоіуу виробництві, 232917 осіб складали 
євреї та 69 893українців. Якщо у відсотковоіуу 
відношенні до загальної кількості населення 
всієї Галичини євреїв було 11,1 %, то у промис
ловості їхня частка складала 36,3%, в той час 
якукраїнці становили 42,1 %усього населення, 
а їхня частка у промисловому секторі до
рівнювала 10,9%. 1900 р. у торгово-посе- 
редницькій діяльності було задіяно 34,5% 
єврейського населення регіону. В основному 
про дуже дрібну торгівлю, адже заробіток біль
шості торговців складав 3-5 гульденів на день 
та мінімально забезпечував їхній прожиток.

Аналогічним було становище євреїв на 
Закарпатті (75 тис. осіб, 1900 р.) і Північній 
Буковині (68 100 осіб), де вони становили 
однакову частій - 14% від усього населення 
цих регіонів. У Північній Буковині основна маса 
єврейського населення з’явилася вже після
1774 р. - часу оі̂ пації краю Австрією. За
півстоліття - з 1857 р. по 1910 р. - кількість євреїв тут зросла утричі. Найбільше 
їх мешкало у Чернівцях (34% населення міста), а за кількістю членів виборної 
міської управи 1900 р. вони були другими після німців - 18 із 50.

Торгівля й підприємництво - найбільш зручні і мобільні форми еконо
мічного життя євреїв регіону - були традиційними і чи не єдиними способами 
виживання євреїв в умовах соціально-правового відокремлення. Значну 
економічну вигоду мали єврейські видавці та окремі видавництва, які 
обслуговували потреби не лише єврейських громад. Так, провінційні друкарні 
мали кириличні шрифти для видання книжкових та періодичних видань 
українською МОВОЮ: АМіллера-синау Стрию (1887-1893), Ф.Веста в Бродах 
(1894), В.Цеперканделя в Золочеві (1913), ІЛйхельбергера у Львові (1910- 
1923), В.Бравнерау Коломиї (1905-1923).

Особливо слід відзначити видавниче підприємство єврейського філантропа 
Якова Оренштайна, віпдрите 1903 р. спочаті̂  без власної поліфафічної бази. 
Визначальним у діяльності Я.Оренштайна як видавця української книжки було 
те, що будучи освіченою людиною, добре обізнаною зі світовою таукраїнською 
літературою, а також із галицьким літературним і і̂ льтурним середовищем, він 
уже на початі̂  своєї діяльності орієнтувався на співпрацю з цим середовищем. 
До 1915 р. видавництво Я.Оренштайна надрукувало 120 назв творів 
українських та зарубіжних авторів у перекладі українською мовою.
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Єврейське національне відродження, політичне життя
Vfci 147 років правління Габсбургів євреї боролися за свої права: спочатку - 

■громадянське рівноправ’я, а після конституції 1867 р. - за суспільне визнання, 
■штя єврея складали певні соціальні відносини, які необхідно було 
■МІІIIII 1̂  II III І. духовні та культурні процеси, які потрібно було плекати; 
ціаноманітні організації, до яких треба було належати; побутові обставини, до 
■их треба було пристосовуватися; моральні і соціальні стандарти, за яких 
■вобхідно було жити.

Не менш важливою була нова внуфішньоєврейська дисі̂ сія про орієнтацію 
ш  конфесію чи національність. Залежно від особистого ставлення до фомад- 

L і релігійних рухів, люди підфиіуували відкритість єврейського суспільства 
І повну його ізоляцію. Проблема полягалау тому, ш,о фивалий інтелектуальний 
пив на розвиток модерних національно-єврейських політичних рухів 

всф ійської доби мали хасидизм^ і Гаскала .̂
Незважаючи на те, що конфлікти з фадиційними рабиністами були досить 

■ширені у тогочасній Галичині, спротив міснагедів {м ітнагд ім^  дедалі 
сяабшав. У найбільших ценфах галицького міснагдізму (Львів, Броди, Бучач) на 

, XIX ст. більшість населення була хасидами. Проти австрійської влади та 
ї’язаної з нею Гаскали виступали спільно галицькі міснагеди і хасиди. У свою 

черіу, маскіпи^ (прихильники просвітництва) демонстративно відмовлялися від 
■фадиційного одягу й від розмовної мови східноєвропейського єврейства Сщиш), 
важаючи її непристойним «жаргоном». Як мову повсякденного спілкування 
юни вживали німецьі̂  або польсьі̂ /, а літературною, поряд з ними, вважали 
іввньоєврейську мову. Просвітники прагнули, щоб євреї ставали селянами і 
ремісниками, а не тільки дрібними торговцями.

Поза сумнівом, різниця між прихильниками хасидизму і Гаскали була 
■епичезною. З одного бої̂ /; збідніла дрібна буря^азія, люмпен-пролетаріат, з 
ииого - молода, швидко зростаюча середня і велика бур>і̂ азія та пов’язана із 
нею інтелігенція. Хасиди вважали сучасну світсьі^ освіту загрозою своїм 
і^ьтурним і релігійним цінностям, тоді як маскіли вбачали саме в ній основну 
передумову для того, щоб рівноправно діяти серед християн і реалізовувати 
нові економічні можливості. Для більшості хасидів капіталізація економіки,

Євреї в імперії Гзбсбургів ( 1772-1918 рр.)

'̂ Хасидизм - релігійний напрямок в юдаїзмі, який з’явився у XVIII ст. на Подолії та Волині, 
засновником якого був Ісраель бен Еліезер (БЕШТ), Хасиди, прихильники цього напрямку, 
надають особливого значення молитовному екстазу, співу, спільним трапезам. Духовні лідери 
Хасидизму - «цадики» (праведники) вважаються сакральними особистостями, на яких сходить 
«шхіна» (Господня присутність).

•Таскала - івр. «просвіта», єврейський просвітницький рух, який виник у другій половині 
XVIII ст. Його засновником вважається М, Мендельсон. Гаскала виражала прагнення політичної 
та громадської емансипації євреїв, їх громадянської рівноправності з оточуючим населенням, 

^Міснагеди (їдиш), мітнагдім (івр,) - ідейні противники хасидського руху,
^Маскіли - прихильники Гаскали
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навпаки, погіршила їхній майновий стан. Саме світосприйняття хасіедів та маскілів 
цілковито відрізнялося. Освічені євреї не вважали життя в даспорі проблемою 
і дивилися на себе як на повноцінних підданих австрійського імператора. Євреї- 
традиціоналісти сприймали Галичину як чуя^ країну й щиро очії̂ шали спасіння 
після приходу Месії. Про них відомий австрійський письменник Лепольд фон 
Захер-Мазох із захопленням писав: «Орієнтальний характер, який не знає 
жодного минулого, жодного майбутнього, що живе тільки 'угтєвою сучасністю, 
блисі^ий дух, отой дух Соломонової мудрості й талмудичної хитрості, яскрава 
барвиста фантазія».

У 1830-х рр. для традиційного єврейства ситуація трохи покращилася, адже 
офіьцйна влада зро:^іла, що репресіями майже 85% галицьких євреїв, які були 
хасидами, змінити неможливо. Водночас, для поширення ідей Гаскали у різних 
місцевостях краю засновувалися за допомогою філантропів товариства для 
навчання ремеслам, німецькій і польській мовам. Проти цього рішуче виступали 
хасиди-консерватори, рабини та Яків Оренштайн. Конфлікт між хасидами і 
просвітниками призвів до того, що рабини виключали маскілів із місцевих 
фомад і проклинали їх. З числа таких - Нахман Крохмаль, Соломон Раппопорт, 
Якоб Мізес. Останні під керівництвом адвоката Еммануїла Блюменфельда 1840 
р. вирішили заснувати у Львові реформістсьі̂  синагогу - «німецько-єврейський 
молитовний дім» (аналогічні існували вже у  Тернополі й Кракові). На її відкритті 
1844 р. були присутні всі достойники Львова і навіть член імператорської 
династії. Першим служителем у цій синагозі став рабин із Західної Австрії 
Авраам Кон. Пізніше,у 1860-х рр. львівська реформістська синагога відчинила 
свої двері також і для нерелігійних свят важливих громадських єврейських 
зібрань. Окрім існуючої німецькомовної проповіді (від 1903 р. - польської), 
запроваджувалися хоровий спів і орган. Проте інші галицькі єврейські ф о
мади практично не сприйняли такі радикальні реформи.

ХІХ ст. було часом розквіту ідей єврейської емансипації. Німецькі, австрійські 
та галицькі євреї, переважно з верхівки суспільної ієрархії, все рідше давали 
дітям традиційну релігійну освіту, і все частіше їхні діти ставали «німцями 
Мойсеєвого віросповідання». Упродовж 1787 - 1806 рр. у Галичині сівстрій- 
ськими державними органами за участі запрошеного з Праги Іерца Гомберга, 
послідовника Мойсея Мендельсона, було відкрито 107 німецько-єврейських 
шкіл, переважно у східній частині провінції, в яких працювало 160 вчителів. 
Навчсіння велося німецькою мовою. У школах викладалися письмо, читання, 
арифметика, історія, геофафія, німецька і польська мови, релігія. Хоча Г.Гомберг 
був переконаним прихильником ідей М.Мендельсона, йому, як свідчать 
джерела, не вистачало знання Талмуду й Тори, необхідного для переконування 
традиційних євреїв за допомогою релігійних аргументів. Одночасно, за 
ініціативи прихильника Гаскали Арона Фрінделя, у Львові було засновано 
вчительсьі̂  семінарію для вдосконалення освіти вчителів-євреїв.

І. Монолатій
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1806 р. усі згадані школи були закриті через протистояння світській освіті з 
бої^ міснагедів (традиційних рабиністів) та хасидів, які сприймали обов’язкову 
« л ьн у  освіту як насильство. Лише 1813 р. у Тернополі (після о і^ац ії міста 
Росією), і 1815 р. у Бродах були знову відкриті німецькі школи для євреїв. Саме
• них, поряд з єврейськими дисциплінами, вивчалися загальні науки. Терно
пільська школа Й.Перля довший час була провідною світською єврейською 
■колою в Галичині.

Незважаючи на те, ш,о досить ефективна система державних шкіл, яка 
склалася на території Австро-Угорщини, викликала певну недовіру серед 
■•сцевого єврейства (полонізація системи освіти у Галичині призвела, наприклад, 
у  1870-1880-х рр. до появи нового покоління освічених євреїв, які стали 
справжніми польськими націоналістами), кількість дітей у  них із роками 
поступово збільшувалася. Зокрема, якщо 1880 р. у  публічних народних школах 
Ьпичини (обох її частин) і Буковини (Північної) навчалося 13 618 євреїв-хлоп- 
"WKiB та 22 864 єврейські дівчинки, то 1900 р. їхня чисельність відповідно 
складала: 36 999 та 50 322. Одночасно стрімко зростав і відсоток єврейських 
лтей шкільного віку, які здобули освіту в публічних навчальних закладах 
Ьличини.іікщо приблизно 25% хлопців та 40% дівчат шкільного вії̂  відвідували 
■■соли, то через 10 років до школи ходило вже 45% хлопців та 60% дівчат.

В останній чверті X IX  ст., завдяки єврейським організаціям Австрії та 
КЛіеччини («Бней Бріт», «Єврейський альянс», «Пльфсферайн» тощо), а також 
підфимці Йосифа й Моріца Прша, барона Ротшильда, у Галичині виник ряд 
спеціальних закладів середньої освіти. Утворений 1894 р. Союз фонду барона 
Грша в 1896 р. нараховував 35 шкіл, 88 викладачів, 5 439 учнів, а в 1904/ 
1905 навчальному році відповідно - 208 неповних середніх і середніх 
навчальних згисладів, 7 859 учнів. Збільшувалася кількість приватних навчальних 
закладів та учнів у них.

Проживання переважно в містах, пошанування до освіти в єврейських 
родинах сприяли здобуттю освіти. У Львівськоіуу і Краківськоіуу університетах
1882 р. навчався 151 студент-єврей (10% від загальної кількості); 1900 р. - 
вже 549 студентів-євреїв (майже 22%). У Львівській політехніці: 1882 р. 
нараховувалося 18 студентів-євреїв, а 1904 р. - 143 (17% від згігальної кіль
кості). З 1900 р. по 1910р. частка євреїв серед учнів середніх шкіл зросла з 
19,3% до 22,6%, а серед студентів Львівського університету - з 19,7% до 27,5%.

Революційні події 1848 р., боротьба між федералізмом і централізацією, 
становлення національно-орієнтованої інтелігенції народів імперії Габсбургів 
диференціювали партійно-політичний спектр галицького єврейства. Розмаїття 
соціальних інтересів зумовлювало виникнення різних єврейських національних 
рухів та політичних партій.

Сучасник подій констатував: «Політично єврейський елемент був важливою 
підпорою австрійського уряду. Звичайний єврей ще й зараз, подібно до
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селянина, налаштований до цісаря, натомість єврей освічений, який гордо 
називав себе німцем і кокетував із нiмeu ĴKими ідеалами, тепер так само кокетує 
з ідеями польськими».

Модернізуючи політичний устрій та і̂ льтурно-освітню систему, офіційний 
Відень сподівався виховати лояльних підданих та консолідувати державу на 
підставі німецькомовної «європеїзованої» і̂ льтури, спільної для усіх частин 
дуалістичної від 1867 р. Австро-Угорської імперії.

Більшість євреїв - мешканців містечок і сіл - і значна частина міських євреїв 
знаходилися під впливом ортодоксів-хасидів, які рішуче виступали за збе
реження традицій єврейського життя. їм протистояли прихильники просвіт
ництва - молода єврейська інтелігенція, схильна до реформованого юдаїзму 
та асиміляції. Останні заснували 1869 р. товариство «ІІІомер ісраель», яке 
пропагувало в Галичині ідеї німецької Гаскали. У відповідь ортодокси-хасиди 
заснували союз «Махсіке хадар> - для протидії поширенню просвітницьких ідей 
серед галицького єврейства.

Почажом власне національно-єврейського модерного ру>о̂  стало засну
вання 1883 р. львівського товариства «Мікра Кодеш» (з 1889 р. - «ІДіон»). 
Згодом, у всіх великих містах Галичини були створені подібні товариства: 1887 р. 
«ШохреТошіа»у Стрию, «Га-іврит» у Дрогобичі, Станіславі, Тарнові й Коломиї. 
Згадані товариства боролися, з одного 
боку, за те, щоб уже наполовину асимі
льована молодь знову повернулася до 
єврейської історії та єврейської мови, з 
іншого - за просвіту найортодоксаль- 
ніших представників єврейства. Євреї, 
позбавлені батьківщини і державності 
майже дві тисячі років, на відміну від 
поляків та українців, не мали державни
цьких устремлінь на територіях, де 
мешкали. Для єврейського почуття іден
тичності батьківщина й державність 
були більше символами віри та істо
ричного минулого.

Галицькі сіоністи не ставили вираз
них політичних завдань. їхньою голов
ною метою була боротьба за збере
ження єврейської національної ідентич
ності, а ідеалом - утворення єврейської 
держави в Палестині. Сіонізм та «наці- 
онал-єврейство» вважалися варіантами Теодор Гзрцль - провіднии 
одного 1 того самого руху. У програмі сіоністський діяч
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•Сирейської національної партії Галичини», заснованої 1893 р., знайшли своє 
йюбраження дві тенденції: водночас пропонувалися захист політичних, соціа- 
ш т к  та економічних інтересів євреїву Галичині та створення єврейської дер
жави в Палестині. Свій вплив на маси сіоністи посилили у другій половині 
•0-х рр. ХІХ ст. після оприлюднення розвідки віденського >і̂ налістаТеодора 
Ьрцля «Єврейська держава». Ідеї Т.Герцля енергійно пропагували діячі 
■швариства «Ахавот ІДіон» задля організації єврейської еміфації до Палестини.

В умовах швидкого зростання національної свідомості народів Австро- 
ІІорш>іни та загострення міжнаціональних протиріч роль «поляків Мойсеєвого 
іфосповідання» дедалі менше влаштовувала галицьке єврейство. Уже в ході 
■ампанії за виборчу реформу 1905-1906 рр. сіоністи та націонал-сіоністи 
Лвсфо-Угорщини висунули вимогу національного представництва євреїву парла- 
«вп і та сеймах, підтриману на численних зборах та мітингах галицькими євреями.

На виборах 1907 р. сіоністи на чолі з Адольфом Штандом і Натаном Бірм- 
баумом провели в австрійський парламент 4 депутатів (від Галичини - АШтандт, 
АМаллер, Г.Габель; від Буковини - В.Штраухер), а 1911 р. - жодного, хоча 
ивікість голосуючих за них залишилася практично незмінною (32 тис. осіб). 
Єврейські депутати утворили єдиний парламентський клуб, до якого при- 
сгшалися від соціалістів ГДімандта АЛіберман, від асиміляторів - НЛевенштайн. 
Часто єврейські діячі виступали разом із представниками уіфаїнської фомад- 
ськості у ході парламентських дебатів із питань внутрішньої та зовнішньої 
полппки уряду, добиваючись певних успіхів. Попри значні успіхи, сіонізм так і 
не став домінуючим єврейським рухом, як і його протилежність - аси- 
■іЛ5іторство. з  десяти єврейських періодичних виданьу Галичині (не враховуючи 
релігійні та соціалістичні) 1908 р. тільки одне пропагувало ідеї асиміляції євреїв 
Ж ) польської спільноти. У цілому ж  серед євреїв Галичини переважали 
консервативні насфої. Значною перешкодою асиміляції була й належність 
більшості галицьких євреїв до релігійно-містичного ру>у хасидів.

Одночасно з поширенням і формуванням сіоністських організгіцій відбувався 
процес зміцнення єврейського робітничого ру>у. у 90-х рр. Х ІХ  ст. у Львові, 
Дрогобичі, Сфию виникли робітничі гуртки «Світло», «Рівність», «Братерство», в 
■сих євреї-робітники брали активну участь. 1891 р. у Львові був заснований 
робгшичий союз «Яд Хазака» (керівник - Моріц Єгер), 1896 р. - «Брідерлехкайт» 
у Кракові, Перемишлі і Станіславі. Ці союзи вважали себе частинами Галицької 
соціал-демократичної партії.

1897 р. на конфесі Польської соціал-демократичної партії (ПСДП) Гали
чини у Перемишлі було висунуто ідею (не підфиману керівництвом партії) про 
створення самостійної єврейської робітничої партії Галичини. Поштовхом до 
створення такої партії послужило виникнення 1897 р. у Вільнюсі Загального 
єврейського робітничого союзу (Бунд).

Євреї в імперії Гзбсбургів (1772- 1918 рр.)
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Економічна криза 1900-1903 рр. сприяла активізації діяльності єврейських 
робітничих об’єднань. У червні 1906 р. у Львові було скликано Конгрес 
єврейських робітничих організацій Галичини, який, після тривалої дисі̂ сії, 
оголосив про створення Єврейської соціалістичної партії Галичини (яка згодом 
увійшла до складу ПСДП Галичини на правах автономної секції). Партійними 
лідерами було обрано ГГросмана та АМозлера. Друкованим органом ПСДП 
Галичини був часопис «Силгі» (редактор Нафталі Тельц). З галицькими соціал- 
демократами активно співпрацювали Салуель Іекер, Іенріх Крушинський, Леон 
Вайнбергер, Артур Гольдман, Іерман Діаманд та ін.

З початком XX ст. і до Першої світової війни включно певний політичний 
вплив мали незначні сіоністські організації та групи асиміляторів польської 
орієнтації - студентське «Об’єднання», «Союз імені Берка Йоселевича», «Єврей
ське товариство незсілежних». Виникали й інші національні єврейські партії, такі 
як «Єврейська демократична партія» (1900) та «Єврейська народна партія» 
(1902), які не мали сіоністської орієнтації. Політичну співпрацю з поляками 
пропагувала створена ш,е 1882 р. організація «Агудат ахім» («Союз братів»). 
Метою її була не зміна єврейських традицій і і̂ льтури, а їхнє включення в 
польсьі̂  національну спільноту.

ІІК  і політика, мистецтво та і̂ льтурне життя євреїв також почасти ставали на 
шлях асиміляції. Після смерті Велвла (Вольфа) Збаражерау 1883 р. упродовж 
цілого покоління не знайшлося авторів, які писали б єврейськими мовами. Лише 
через два десятиліття з’явилися їдишистські автори - Йосиф Леві, Мордехай 
Гебіртіг, Яків Мести, які, щоправда, перебували під сильним впливом єврейської 
віденської богеми. Визначальна риса названих письменників - вживання 
величезної кількості германізмів. Асиміляційні процеси поміж єврейської еліти 
призвели до того, що відомі єврейські письменники Галичини почали писати 
німецькою чи польською, йдеться про Юліана Тувіма, Юзефа Вітліна, Бруно 
Шульца, Карла Еміля Францоза, які певною мірою апелювали до Галичини як 
поняття наднаціонального і міфічного. Одним із найбільших «австрійських» 
авторів був белетрист Йозеф Рот. У його творах вдало описано атмосферу 
кордону так званої «прабатьківщини», території співжиття слов’янського, німе
цького, єврейського етносів, змішування різних мов, звичаїв 1 релігій. Ця 
справжня й уявна екзотика здобула галицьким землям славу такого собі «Дикого 
Заходу» Габсбурзької монархії.

Перша світова війна та єврейство
Справжній виклик Габсбургам та народам клаптикової імперії кинули події 

Першої світової війни, що призвели до падіння Австро-Угорш^^ни. Внаслідок 
військових операцій 1914-1918 рр. звичний уклад фомадського, економіч
ного і і̂ льтурного життя галицьких та буковинських євреїв було перервано. 
Війна зруйнувала традиційний спосіб життя єврейства, підсиливши в ньоіуу як
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кжйляційні процеси, так і національні рухи. Єврейство відчувало себе вкрай 
розгубленим: у Галичині було розпочато мобілізацію до австро-угорської армії, 
■■юміж призваних було більш як 300 офіцерів-євреїв. Біженці-євреї втікали до 
Ііорщини, Богемії, Моравії, Верхньої Австрії. Серед галицьких втікачів також 
Щію багато асимільованих «поляків Мойсеевої віри», які згодом вступали до 
■льських легіонів.

Євреї в імперії Гзбсбургів (1772-1918 рр.)
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Австрійська влада вміло використовувала настрої єврейського населення і 
не шкодувала коштів і засобів для антиросійської пропаганди, складовою якої 
було висвітлення безправного становиш,а євреїв Російської імперії. Війна з 
Росією сприймалася єврейською іьггелігенцією Галичини як боротьба цивілі
зованої країни з «азіатським деспотизмом», «країною пофомів». Про це про
мовисто свідчить і текст відозви Єврейської національної партії Буковини, яка 
поширювалася восени 1914 р.: «Ми, австрійські євреї, ш,о користуємося під 
скіпетром великодушного і справедливого цісаря усіма громадянськими 
політичними правами та свободою, натхненно вирушаємо на війну з метою 
боронити нашу дорогу вітчизну... У цій боротьбі й ми, євреї, боремося за плоди 
тисячолітньої і̂ льтурної праці, в якій наші батьки на Заході та Півдні Європи 
брали активну участь, і ми, євреї, боремося з азійським деспотизмом, по
неволенням народів...».

На оі^ованих територіях Східної Галичини та Буковини російською вла
дою було створене Тимчасове військове генерал-іубернаторство Галичини 
на чолі з графом Г.О.Бобринським. Вступ російських військ на територію 
Східної Галичини та Буковини супроводжувався численними пограбуваннями 
і погромами, знуш,аннями та вбивствами цивільного єврейського населення, 
нищенням синагог та єврейських молитовних будинків.

З вересня 1914 р. у Львів вступили російські війська, а вже 27 вересня у 
єврейському районі був учинений жорстокий П О ф О М . Єврейські П О фО М И  досі 
не знані у Галичині шоі̂ ^вали не лише єврейське населення.

Львівський погром 27 вересня у народі назвали «кривавою неділею». 
Впродовж усього періоду о і^ац ії Галичини російськими військами єврейське 
населення нещадно грабували й приния^али. Були закриті усі національні 
єврейські установи, сотні євреїв, узятих як заручники, було вивезено вглиб 
Росії.

Десятки тисяч галицьких євреїв рятувалися від російських військ втечами у 
центральні та західні регіони Австро-Угорщини. Лише до Відня під час Пер
шої світової війни втекло 36 тис. євреїв-біженців із Галичини та Буковини. 
Загалом, за офіційною статистикою, зі Східної Галичини вимушено емігрувало 
приблизно 400 тис. євреїв (тобто майже половина всього галицького єврей
ства). Сучасник подій так писав про Галичину, окуповану російськими 
військами: «З міст утікали всі більш-менш заможні та інтелігентні люди. 
Залишилась біднота, яка живе з дня на день, переважно помираючи з голоду».

Відповідно до розпоряджень верховного головнокомандувача російської 
армії великого князя Миколи Миколайовича та головнокомандувача 
Південно-Західним фронтом генерала М.Ю.1ванова, євреям забороняли в’їз̂  
та виїзд з Галичини і вільне пересування у межах усієї території. На початі̂  
1915 р. розпочалися масові висилки євреїв з Галичини та взяття євреїв- 
заручників. Євреїв Галичини та Буковини висилали із зони воєнних дій
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■ереважно до віддалених губерній Російської імперії, зокрема, Ниже- 
іюродської, Пензенської чи Єнісейської. Насильній висилці підлягало все 
єврейське населення, яке мешкало в районах військових дій: від немовлят до 
оарих. Архівні документи свідчать, ш,о євреям-виселенцям не надавали ані 
фошей на переселення, ані транспорту, як правило, їх гнали етапом пішки з 
много населеного пункту в інший. Командування російської армії досить часто 
зшнувачувало євреїв у шпигунстві на користь ворога, скупці хліба, спекуляції 
іфодуктами першої необхідності та в інших ворожих діях.

Воєнні дії послабили активність єврейських політичних партій і громадських 
інступуцій -  кагалів. Єврейські асиміляторну декларації від 10 червня 1915р. 
шсловлювалися за ширшу підтримі^ «польського кола», заявляючи, ш,о «у 
«ільненій Польщі бачать шлях до вирішення єврейського питання», повного 
зрівняння у правах євреїв із християнами. Саме тому вони із задоволенням 
сгчзийняли послання імператора Карла І у жовтні 1916р . про його наміри 
перетворити Галичину на «автономний польський край».

З початком літа 1917 р. до Галичини з Росії поверталися євреї-виселенці, 
які приносили з собою антивоєнні настрої та зневагу до влади, навіяні 
російськими революціями. Поширилися масові виступи та антивоєнні мітинги 
яро™ диктатури Габсбургів, за припинення війни. У цих виступах брали участь 
і діячі ЄСДП на чолі з І. Блюмом, С. Лівшицем та ін. У вересні 1917р. відбулася 
перша воєнна конференція ЄСДП, яка вимагала надання євреям національно- 
Ч^ьтурної автономії. У грудні 1917 р., січні та лютому 1918 р. у Львові. 
Станіславі, Дрогобичі, Стрию, Коломиї та інших містах краю єврейські 
робітники проводили демонстрації і мітинги з вимогами припинення воєнних 
яй. запровадження восьмигодинного робочого дня, роздачі хліба робітникам 
і землі селянам, проголошення республіки, повної рівності українського й 
польського народів, і^льтурно-національної автономії.

Навесні 1918 р. у зв’язі^ з посиленням відцентрових тенденцій в Австро- 
Угорській імперії та намірами польських політичних сил за потурання австрій
ського уряду приєднати всю Галичину до відновлюваної Польщі, становище в 
«раї почало загострюватись. Падіння імперії Габсбургів у жовтні 1918 р. 
сприяло утвердженню національних держав народів імперії, а також 
активізації політичних орієнтацій східногалицького єврействгі. 18 -19  жовтня 
1918р. конференція ЄСДП за участю представників Бунду рііиуче виступила 
за надання євреям у майбутніх українській і польській державах усіх політич
них і громадянських прав.
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Євреї України в роки революції 
та Громадянської війни

Лютнева революція 1917 року в Петрограді, ліквідувавши російську 
■онархію, скасувала також усі дискримінаційні закони царського уряду й 
іриняла євреїв у громадянських, політичних і національних правах з іншими 
«вродами Росії. Наслідки цієї події для єврейської громади важко було пере- 

чкти -  ненависна «смуга осілості», численні національні обмеження та 
соткові норми» канули в Лету. Лютнева революція дала потужний поштовх 

розвиткові єврейського політичного, суспільного і культурного житгя. Щодня
•  »«тах відкривалися нові видавництва, газети і >і^нали, аматорські театри й 
ансамблі, художні студії. Тисячі нових товариств, клубів, гуртків, ш,о 
утворювалися по всій країні, сприяли 
іКфодженню єврейської мови та і^ль- 
іури. Єврейські політичні організації і 
партії вийшли з підпілля, сотні політ- 
■аторжан-євреїв повернулися із за
слання. У містечках проходили вибори 
ло  єврейських фомадських органів, на 
фронтах і у містах створювалися спілки
€ВрЄЇВ-ВОЇНІВ.

Національний військовий рух, суттєва 
прикмета революційної доби в Росії, 
свсопив найбільш активну частину єврей
ського вояцтва Навесні 1917 р. по всіх 
фронтах російської армії прокотилася 
хвиля мітингів і зібрань євреїв-військо- 
виків, почалося їхнє стихійне об’єднання 
в спілки. Важливою політичною подією 
стало створення впродовж липня -  
вересня 1917 року у Києві Спілки 
євреїв-воїнів Київської військової округи 
(СЄВ КВО), яка стала промовистим 
свідоцтвом зростання національної

Євреї-кавалеристи у  містечку
(Фото з архівної колекції Інституту юдаїки, м.Київ)
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свідомості і суспільно-політичної активності єврейства. Новостворена Спілка 
була задекларована як міжпартійна військова організація, членами якої могли 
стати всі євреї-воїни незалежно від чину і статі (що перебували на військовій 
службі тау відставці), а також сестри-жалібниці. Головою виконавчого комітету 
СЄВ КВО було обрано 36-річного Йону Гоголя, колишнього вчителя із Бендер, 
активного учасника Київської обласної організації сіоністів.

Здавалося, що саме повітря цієї доби було сповнене передчуттям свободи, 
очії^анням утворення нової демократичної Росії -  федеративної республіки 
рівноправних народів, кожен з яких матиме широку автономію.

Післялютнева політична боротьба в Україні відразу набула такого розма>о  ̂і 
характеру, який по праву одержав назву національно-демократичного. Роль і 
місце у цьому процесі євреїв були дуже помітними і визначалися низкою 
факторів. З одного бої^, з огляду на інтереси розсіяного на теренах колишньої 
Російської імперії єврейського населення, євреї виступали проти творення будь- 
яких національних перешкод, що неминуче мало призвести до членування 
єврейської фомади, її подальшої асиміляції та послаблення внуфішніх зв’язків. 
Тому євреї, в цілому підтримуючи ідею про зміну політичного режиіуу в Росії, 
виступали проти руйнації її цілісності. З іншого бої^, не можна було не ра>^- 
ватися з потужними національно-визвольними рухами на околицях, і передовсім

із такою беззаперечною реалією як 
Українська революція. Допоки україн
ський рух розвивався у межах загально- 
російських демократичних тенденцій, 
він не викликав занепокоєння ані в ценфі, 
ані серед єврейських лідерів в Україні. 
Однак вже І Універсал Центральної Ради, 
який декларував національно-тери
торіальну автономію України у межах 
федеративної демократичної респуб
ліки Росії, був сприйнятий російським 
політиі^мом як перший крок до про
цесу відокремлення України. Тому у 
червні 1917 рої^ делегація петербур
зького Тимчасового уряду домоглася від 
лідерів Центральної ради перетворення 
її з національного органу на крайовий. 
Це було зроблено в тому числі і за ра>^- 
нок поповнення Ради представниками 
демократичних організацій національ
них меншин, що розглядалося центром 

Єврей-в,йськовослужбовець. 1917 р  стримування україн-
(Фото З  архівної колеки,* слаїки, м.Київ) і -/ і
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ського самостійництва. Центральна рада погодилася з цим поповненням, 
■ажаючи його виявом справжнього демократизму. Власне ка>і^и, політика 
Центральної Ради відносно національних меншин поєднувала прагматичні 
інтереси -  забезпечити лояльність неукраїнців до української влади -  з 
іаейними мотивами. «Повнота національного життя, котрої ми добиваємося 
дая українського народу, -  зазначав навесні 1917 рої^  М.Грушевський, -  не 
»звинна затоптати інших народностей і обме>кувати їх значення до вільного 
розвиті^ своєї і^льтурної і національної стихії... Ми виступаємо рішуче проти 
•сяких заходів, звернених на те, щоб порізнити нас з нашими співгромадянами 
ниих національностей. І ми певні, що українське фомадянство, український 
народ, у котрого політичну розважливість ми твердо віримо й високо її 
ставимо, нас у тим напрямі підтримає твердо, щиро. Оборонці української 
національності не будуть націоналістами».

Єврейські політичні партії виявили велиі^ активність щодо представництва 
•українських органах влади. Отож, до складу Малої Ради (комітету) згодом 
увійшло 16 представників від єврейських організацій і партій. Це було друге 
після українського (36 членів Малої Ради із 66) представництво, що значно 
перевишувало представництво від російських (9) та польських (4) партій.

У Великій Раді єврейським партіям і організаціям відводилося 50 місць із 
загального числа 212 (тобто 25%), наданих для неукраїнського населення 
України. А у виконавчому органі Центральної ради (уряді) -  Генеральному 
секретаріаті -  також працював єврейський представник. Це був відомий діяч 
Еунду -  М.Рафес, який обіймав посаду секретаря державного контролю.

Євреї України в роки революції та Громадянської війни

Перший Генеральний Секретаріат, Центральна Рада, після 1917 р. (Стоять, починаючи 
5ліва; Павло Христюк, Микола Стасюк, Борис Мартос; сидять, починаючи зліва: Іван Стешенко, 

Федір Барановський, Володимир Винниченко, Сергій Єфремов, Симон Петлюра)
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М. Зільберфарб, 
голова Об’єднаної єврейської 

соціалістичної робітничої партії, 
публіцист, політичний і суспільний діяч

Крім того, для захисту інтересів національ
них меншин у складі першого українського 
уряду було створене Генеральне секретар
ство з міжнаціональних справ, при керів
никові якого передбачалися посади трьох 
заступників (товаришів) з російських, єврей
ських та польських питань. Після проголо
шення УНРу листопаді 1917р. статус заступ
ників генерального секретаря у справах 
національних меншин було підвищено до 
рівня повноправних Генеральних секретарів. 
Однак цим правом скористалися лише євреї, 
і невдовзі було утворено Секретарство 
(Міністерство) єврейських справ, на чолі 
якого став один з засновників Соціалістичної 
єврейської робітничої партії, голова Об’єд
наної єврейської соціалістичної робітничої 
партії, відомий публіцист, політичний і суспіль

ний діяч Моше Зільберфарб. (Надалі цю посаду обіймали такі діячі, як 
АЗолотарьов, ІАургін, В.Лацький-Бертольді та ін.)

На початі^ листопада 1917 року у зверненні до єврейського народу 
М.3ільберфарб виклав програму дій керованого ним відомства. Передба
чалося приділити серйозну увагу розбудові єврейських громад як основи 
майбутнього місцевого самоврядування (планувалося відродження історич

ного єврейського самоврядування -  кагалу, 
що його було скасовано царським урядом 
1884 р.), створення мережі єврейських 
освітніх установ, іо^льтурних закладів, ви
знання за єврейською мовою офіційного 
статусу, в тому числі зрівняння її у правах з 
іншими мовами -  українською, великорусь
кою тощо. Враховуючи зростання обсягів 
роботи, штат єврейського міністерства по
повнився трьома помічниками міністра: 
справами освіти займався Аврахам Страгігун 
(Бунд), зв’язками з єврейськими громадами -  
Аврахам Ревуцький (Поалей ІДіон), а загаль
ними справами -  ІАургін (Фарейнігте).

А. Ревуцький, Єврейська освіта була одним із ключових
замісник міністра з єврейський справ напрямків ДІЯЛЬНОСТІ Секретарства єврей-

політичний і суспільний діяч ських справ, з  цією метою ОДНИМ із трьох
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го департаментів став Департамент народної освіти, що включав у себе 
■цділи: адміністративний, середніх шкіл і статистико-економічний.

Хоча, порівняно з іншими націями, євреї в царській імперії мали значно вищий 
рвень освіти, все ж таки троє з чотирьох дітей не могли отримати навіть початко
вої освіти. Після революції ситуація дещо змінилася. За даними Секретарства в 
Ікраїні нараховувалося близько 100 єврейських приватних середніх шкіл та 
іволька десятків дитячих дошкільних закладів. Однак навчатися в них могли не 
би»ше 5 тис. дітей, і то лише діти заможних батьків, оскільки всі ці заклади були 
■итними, а навчання в них досить дорогим. (Плата за навчання доходила до 
400 крб.). Отож простір для діяльності секретарства виявився доволі розлогим.

25 вересня 1917 р. був прийнятий законопроект про друкування шкіль
них підручників для єврейських навчальних закладів, згідно з яким на цю 
справу Центральна Рада мала виділити 500 тис. крб., з яких певна частина 
призначалася для створення спеціальної друкарні.

Проблему нестачі кваліфікованих кадрів єврейських викладачів мало 
■фішити заснування Єврейської учительської гімназії, законопроект про яі^  
набув остаточного вигляду у грудні 1917 р. Мовою викладання в цій гімназії 
передбачалася єврейська. Вивченню єврейської мови та історії тут приділя
лася головна увага. (Роботу цей навчальний заклад розпочав уже за часів геть
манату з 1 липня 1918 р.).

Центральна Рада також видала позиі^ в ом і 50 тис. крб. Союзу єврейських 
ЗГвттелів на розбудову його роботи.

За короткий термін своєї діяльності Секретарству вдалося вже на початок 
1918р. залучити 35% єврейських дітей до 
освітніх профам.

На початі^ 1918 ро ї^  Міністерство у 
справах освіти УНР видало цирі^ляр про 
переведення всіх єврейських початкових 
училищ на єврейсьі^ мову навчання. Слід 
зазначити, що питання про мову викладання 
в єврейських навчальних закладах ви
кликало бурхливу дисі^сію між прихиль
никами мови їдиш -  на чому наполягали 
представники лівих партій (Бунду та 
ОЄСРП) -  та івриту -  сіоністами (Поалей 
Ціон). Перемогу здобули «їдишісти». Мова 
ідиш в УНР набула офіційного статусу. Вона 
^ л а  мовою зносин Єврейського секре
тарства, нею велося все його діловодство, їдиш є офіційною мовою
викладання в єврейських школах, на їдиш ^ ^ '^ ^ н ^ в а  у  єврейських колоніях.

^  ' Крим, приблизно 1925 р.
друкувалася преса і навіть були зроблені, (Фото-архів Джойнту, Нью-Йорк)
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Третій Універсал Центральної Ради, 7 листопада, 1917 р. за старим стилем, 
(ліва частина Ун іверсалу написана польською  мопою, прппп моїш ю їди ііі)



Євреї України в роки револю ції та Громадянської війни

•оряд з іншими мовами,
ІШ1ИСИ на українських гро
шах ill Універсал офіційно 
»твердив рівноправність 
імш  з іншими мовами на- 
■ональних меншин Укра- 
т л .  Основні закони і накази 
Ш Р друкувала, поряд з 
українською, російською, 
іЕшьською, також і єврей
ською мовою.

У період існування УНР Лицевий бік банкноти «100 карбованців» періоду УНР
ч и м а л о  б у л о  з р о б л е н о  Й (розроблено Григорієм Нарбутом, 1917 p.), серійний номер

вирізано. Напис їдишем по центру знизу, російською мовою 
І ОСВГГИ д о р о с л о г о  Н а С е -  (верхній лівий кут) , польською (верхній правий кут)

іня. Окрім створених у 
Ькві трьох єврейських шкіл для дорослих. Секретарство єврейських справ від- 
ірило ще 40  вечірніх шкіл для дорослих у провінції.

Поряд із тим, в Україні існували різноманітні платні і ^ с и  для дорослого 
иаселення (для вивчення івриту, єврейської історії та історії єврейської 
літератури), що їх плекало єврейське товариство «Тарбут». Продовжувала діяти 
і традиційна система єврейської освіти -  хедери, талмуд-тори, єшиви, які 
становили більшість тогочасних єврейських навчальних закладів. 1 хоча 
Секретарство єврейських справ, що знаходилося під впливом соціалістичних 
■артій, негативно ставилося до традиційної єврейської релігійної освіти і нічого 
■е робило задля її підтримки і розвиті^, водночас воно нічого не робило і 
цроти них. На цьоіуу, після приходу до влади, зосередилися більшовики.

Яскравим прикладом українсько-єврейського політичного співробітництва 
стало ухвалення Малою Радою 9 січня 1918 рої^^ закону про національно- 
персональну автономію, автором проекту якого був генеральний секретар 
І^ істр ) з єврейських справ М.3ільберфарб.

ідея національно-персональної автономії була запозичена українськими 
иолгтиками у австрійських соціал-демократів. Суть її зводилася до того, що 
іфедставники окремих національностей об’єднуються у межах держави у свої 
національні організації. Такі організації (союзи) користуються правами 
самоуправління, і конституція гарантує їм невтручання центральної влади у 
справи національної освіти, і^льтури, соціальної допомоги й еміграції. Для 
і^зедставництва національних союзів в уряді передбачалася посада міністра з 
національних справ цієї меншини. Найсуттєвішою ознакою такої автономії 
було те, що членами національних союзів ставали не на територіальній, а на 
персональній основі: до них вступали за власним бажанням усі члени цієї 
національної спільноти, в якому регіоні держави вони б не проживали.
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Значення прийняття закону УНР про національно-персональну автономію 
було настільки важливим, що МТрушевський порівнював його з проголо
шеною в 1791 р. Декларацією прав людини і громадянина. Надзвичайно 
високо оцінювали роль цього Закону для долі єврейської фомади в Україні і 
єврейські політичні лідери. «Національно-конституційний стан, створений 
законом про національно-персональну автономію, -  оцінював згодом цю 
подію один із провідників сіоністського ру>о̂ , член Центральної Ради С.Голь- 
дельман, -  стоїть усамітнено в усій історії жидівського народу в розсіянні, і є 
визначним і неповторним явищем у спробах урегулювання міжнаціональних 
стосунків у багатонаціональних державах».

Отже, всі ці заходи давали євреям України можливість відстоювати свої 
національні інтереси в Центральній Раді та активно впливати на вироблення і 
здійснення її політичного курсу.

Однак більшовицький перевороту жовтні 1917 р. в Пефофаді поклав край 
таким стосункам між уіфаїнськими та єврейськими соціалістами. 26 жовтня
1917 рої^  на засіданні Малої Ради було ухвалено резолюцію із засудженням 
захоплення влади в Росії більшовицькою партією. Єврейські представники 
також засудили дії більшовиків та підтримали 111 Універсал, згідно з яким 20 
листопада 1917 р. було проголошено створення Української Народної 
Республіки в рамг<ах демоіфатичної небільшовицьісої Росії.

в. Гриневич, Л . Гриневич

Всеросійська конференція сіоністів. Петроград, 1917 р.
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Водночас виразні тенденції до зміни державницького статусу України у бік 
Чроголошення її самостійності, що набували в цей час сили, викликали у 
■райських політичних лідерів занепокоєння. Рішення про підключення УНР 
■в мирних переговорів мЬк країнами Антанти та Троїстого союзу в Брест- 
№вовськол^ викликало хвилю критики з бої^  єврейських партій і передовсім 
^р « у  та Об’єднаної соціалістичної робітничої партії, адже ці переговори мали 
явіс лише за умов проголошення державної самостійності України. В умовах 
мю плення більшовиками влади в Росії та організації ними інтервенції в 
Країну, для українських керівників не було альтернативи для збереження 
—ясної держави, окрім союзу з німцями. Представники ж єврейських партій 
ЧГЙ крок не підтримали, вважаючи, що через свою слабкість УНР неминуче 
■еретвориться на «фікцію -  прикриття німецького протекторату над україн- 
олсою нацією».

Подальшому погіршенню стосунків між представниками єврейства та 
Центральною Радою сприяло проголошення останньою наприкінці січня
1918 рої^^ IV Універсалу про державну незалежність України, що сталося в 

|в«овах безпосереднього наступу більшовицької армії на Київ.
Пр>едставники Бунду разом із меншовиками виступили проти прийняття 

і»ого важливого державного доі^Флента, а лідери Поалей-Ціон та Об’єднаної 
єврейської соціалістичної робітничої партії утрималися від голосування.

Назагал, проголошення незалежності України було кваліфіковане діячами 
єврейських партій як трагічний епізод, остаточний розрив з російською 
ікмократією, що ставить під загрозу збереження прав національних меншин. 
Водночас поведінка делегації УНР на Брестській конференції оцінювалася 
імми як вияв національного егоїзму.

За цих умов, попри офіційні запевнення у підтримці ІДентральної Ради в 
боротьбі з більшовиками, єврейське населення не надало у цій боротьбі 
підтримки українському уряду. Приміром, євреї-воїни заявили про свій 
політичний нейтралітет. При цьому у відстоюваній київським виконкомом 
Сою:^ євреїв-воїнів позиції доволі чітко проглядалася декларована лідерами 
сіоністських партій ідея «третього шля)^» єврейства у ході «тривалого проти
стояння слов’ян». Вже перший акт драми громадянської війни в Україні -  
падіння Центральної Ради та о і^ац ія  Києва військами Муравйова -  показав 
вацу такої позиції та ілюзорність прагнень єврейських політиків залишитися 
поза боротьбою двох таборів.

Більшовицький наступ на Україну спровокував початок формування міфу про 
«більшовиків-євреїв» та «євреїв-більшовиків». Приводом стала наявність у 
першоїуу Центральноіуу комітеті Комуністичної партії України під проводом 
Григорія П’ятакова євреїв -  Семена Шварца, Серафіми Гопнер, призначень після 
захоплення Києва у січні 1918 р. комісаром Києва -  єврея Григорія 
Чудновського, комісаром фінансів -  Крейцебра, комісаром при армії -  Шапіро.

Євреї України в роки револю ції та Гоомадянської війни
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Причинами були широко пропаговані національна політика, пролетарський 
інтернаціоналізм, невизначеність позицій єврейського проводу.

Під час переїзду Центральної ради з Києва до Житомира її полишили пред
ставники всіх національних меншин, у тому числі й євреї. Все це, а також 
помітна роль окремих євреїву більшовицькому повстанні проти Ради в самому 
Києві та серед петрофадського керівництва цієї партії, посилили антиєврейські 
насфої в середовищі прихильників української революції. Надалі це стало 
приводом для звинувачень українцями євреїв у зраді.

Після гетьманського перевороту навесні 1918 р. Центральна Рада була 
розігнана, а всі попередні здобуті нею демократичні завоювання скасовані і 
засуджені як «соціалістичні експерименти». У липні 1918р. гетьманський уряд 
офіційно скасував закон про персонально-національну автономію та лікві
дував національні міністерства, пояснивши це тим, що всі громадяни в 
Українській державі і так рівноправні, а національні привілеї мохі̂ пті сприяти 
тільки посиленню міжнаціональної ворожнечі. Щоправда, голова гетьман
ського уряду Ф.Лизогуб пообіцяв, що уряд буде «допомагати і^льтурному 
змаганню національностей».

і все ж за часів гетьманату єврейським політичним партіям вдалося провести 
роботу по підготовці виборів до єврейського тимчасового парламенту. А 11 - 
13 серпня 1918 р. в Києві членами фомадських рад було обрано Єврейський 
національний секретаріат (Ваад Гапоель га-Леумі) -  верховний виконавчий 
орган Тимчасових національних зборів євреїв України. Із 125 членів Тимча
сового національного зібрання 67 представляли сіоністів, 23 -  Бунд, 12 -  
Фарейнігте, 4 -  Фолькспартай та інші політичні сили. За підсумками виборів 
було створене Мале Національне зібрання з 25 членів на пропорційній основі 
та коаліційний секретаріат з 7 членів, із них 5 сіоністів. Однак ця політична 
діяльність мала лише позірні результати. Незважаючи на те, що вибори були 
відкритими для всіх євреїв віком понад 20 років, у них взяло участь лише 
10% єврейського населення України. У цьол/у єврейське населення містечок, 
яке не сприймало ідей своїх сеі^ляризованих, аі^льтурованих і прозахідних 
політичних лідерів, дуже нагадувало українських селян, переважна більшість 
яких не визначилася щодо своїх політичних уподобань і лишалася глухою до 
гуманістичних концепцій, які висловлювали освічені лідери Директорії.

За доби Гетьманату, через суворість німецького оі^аційного режиму і 
відсутність на терені України масштабних військових дій, антиєврейські 
пофоми не набули значного поширення. Однак і в цей, порівняно «спокійний», 
період антисемітські насфої не вшухали.

Уряду гетьмана за допомогою німецьких багнетів іцастило зберігати соціальну 
стабільністьу містах і частково на селі. Така стабільність вже стала за влади Дирек
торії нездійсненною мрією, яка відразу зіткнулася і з іноземною інтервенцією, 
і з фомадянською війною, і з селянськими повстаннями, причому водночас.

в. Гриневич, Л . Гриневич
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Прийшовши внаслідок антигетьманського повстання до влади в Україні у 
ірудні 1918 р., Директорія (верховний орган УНР) відновила скасований 
■етьманом закон про національно-персональну автономію (але поширила 
■ото лише на євреїв, виїслючивши з-під дії закону російсьі^ і польсьі^ націо- 
■альні меншини) та заснувала відділ у справах національних меншин, яким 
■ерував палкий прихильник українсько-єврейського співробітництва С.Голь- 
яеяаман. Як член Єврейської соціал-демократичної робітничої партії Поалей- 
Ііон. він з червня 1917 р. входив до складу Центральної Ради, в якій активно 
■ю рил^ав ідею творення української незалежної держави. СГольдельман 
виїежав до тієї нечисленної частки єврейських політичних діячів, які вважали, 
т о  українцям конче необхідно бути «господарями у своїй власній українській 
и а у  своїй країні», і тоді «ніхто чужий не буде втручатися у їхні справи». Водночас, 
■«ходячи з думки про те, ш,о розбудова української держави багато в чому 
»лежить від «двох головних чинників революції -  українського села і єврей- 
смсого міста», він намагався зробити все можливе для досягнення українсько- 
еврейського порозуміння.

Таких поглядів відносно єврейства дотримувалися і провідні лідери Дирек
торії. Остання також створила Міністерство в єврейських справах, яке очолив 
шомий публіцист, політичний і суспільний діяч, член Поалей-Ціон А.Ревуць- 
кий. Однак за тих умов, ш,о складалися в Україні, навряд чи ці заходи могли

Євреї України в роки револю ції та Громадянської війни

Єврейські діти-сироти -  жертви погромів
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в. Гриневич, Л . Гриневич

Молода жінка з немовлям -  
жертва погрому

мати помітні результати. Невдовзі і сам А.Реву- 
цький подав у відставі^, протестуючи проти 
того, що Директорія не запобігла єврейським 
пофомам.

Останні стали одним із найбільших про
явів хаосу, що охопив Україну 1919  р. 
Погроми і так звані ексцеси, тобто менш 
насильницькі напади, стали в цей час 
поширеним явищем, Із загальної кількості 
1236 погромів у 524 населених пунктах, 
зафіксованих між 1917 та початком 1921 р. 
в Наддніпрянській Україні, лише 6% сталися 
до 1919 р., решта пізніше. Кількість загиблих 
у цих погромах становила, за різними дани
ми, від ЗО до 60  тис.

Практично причетними до цієї трагедії 
були всі чинні тут сили. Погроми вчиняли і білі, і червоні, і банди мародерів з 
місцевого селянства, і українські повстанці різних політичних орієнтацій, і 
власне війська Директорії. І все ж, через низі^ різних причин історичних, полі
тичних, психологічних тощо, у масовій свідомості євреїв ці жорстокі і криваві 
розправи згодом стали пов’язуватися здебільшого з уіфаїнським визвольним 
рухом та його керманичем СПетлюрою.

Перші погромні хвилі почали накочуватися на Україну у листопаді 1917р., 
коли із фронту додому почали повертатися солдати російської армії. 
ІДенфальна Рада виступила з прокламаціями, в яких засудя^шалися погроми, 
і підфимала ідею сіоністів про створення єврейських загонів самооборони. 
Сіоністській більшості Союзу євреїв -  воїнів КВО -  попри жорстке проти
стояння їхніх опонентів із єврейських 
лівих партій, які виступали проти 
виділення євреїв в окремі військові 
формування, все ж вдалося наприкінці
1917 р. сформувати дружини єврей
ської самооборони, що діяли, і поде- 
іуди успішно, в Києві, Димері, Овручі та 
інших містах і містечках Київської 
губернії.

Участь власне українських військ у 
погромах стала помітною з весни
1918 р., коли далися взнаки наслідки 
падіння ІДентральної Ради.

Симон Петлюра
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Ще більше зросли антисемітські настрої серед місцевого населення за 
■оби впровадження більшовиками політики воєнного комунізму. Хоча 
■вреважна більшість євреїв лишалася під час громадянської війни 

іітичною, проте непропорційно висока їхня частка у складі більшо- 
ького керівництва, серед політкомісарів, командирів продзагонів і 

шообливо в ЧК -  більшовицькій таємній поліції -  не могла не розпалювати 
«»»семітські пристрасті у розбурханому громадянською війною українському 
«Зраіільстві.

Зазначимо, що погроми 1919р. були радше бідою, а не провиною Україн- 
смвого уряду. Після вдалого початку наприкінці 1918р., коли, по німецькім 
імггупі. Директорія УНР отримала масову народну підтримі^ у поваленні 
рвкиму гетьмана Скоропадського, петлюрівські війська невдовзі вийшли з-під 
■оніролю. З майже 100-тисячного війська 85 тис. повстанців у перші ж місяці 
«оновлення боротьби вийшли з підпорядкування Головному отаману, і невдовзі 
сніаратистські соціально-політичні сили розшматували слабіу адміністрацію 
іЬфекторії УНР. Чимало загонів, у тому числі і тих, що присягнули на вірність 
рфаїнському уряду, взяли участь у численних виступах проти євреїв, що набули 
■вбачених для Європи з часів Хмельниччини масштабів. Деякі сучасні дослід- 
■■ки вважають, що загони Петлюри були причетними до 40% усіх пофомів, 
■ о  сталися у цей період, не рахуючи приблизно 25% погромів, вчинених 
««залежними бандами, які лише відносно були пов’язані з Директорією.

Євреї України в роки револю ції та Громадянської війни

Загін єврейської самооборони. Одеса, 1918 р. 
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в. Гриневич, Л. Гриневич

Хоча і досі не знайдено жодного документального свідчення, яке б без
сумнівно зображувало С.Петлюру організатором і натхненником антиєврей- 
ських погромів, його ім’я, в тому числі і не без «допомоги» більшовицької 
пропаганди, стало поступово асоціюватися із цим насиллям. Ані енергійна 
дипломатична кампанія уряду УНР на міжнародній арені з метою зняти із себе 
тягар провини за погроми, ані намагання боротися проти антиєврейських 
насильств усіма приступними йому засобами, ні до чого не призвели. Сам 
СПетлюра, вже починаючи з кіни^ 1918р., виступав з антипофомними закли
ками. Так, 16 листопада 1918 р. у відозві «Народе український» він закликав 
«не допускати чорносотенців, злодіїв та погромників до насильств проти 
євреїв, бо євреї допомагають українцям в Галичині, і у  нас на Україні повинні 
йти разом з нами».

Видавалися і спеціальні накази про покарання винних у пофомах військо
вим трибуналом. Так, 12 квітня 1919 р. за підписом тодішнього прем’єр-міні
стра Б.Мартоса була видана Відозва проти погромів, а 13 квітня того ж рої^ 
по військах діючої армії УНР розповсюджено наказ № 77, за яким «погром
ники мають негайно передаватися надзвичайному судові». 27 травня 1919р. 
за підписом Петлюри, Макаренка та Швеця було затверджено закон про 
спеціальну комісію для розслідування єврейських погромів.

Красномовним прикладом антипогромної агітації, що її ініціював С.Петлю
ра, може слугувати наказ Головної команди військ Української Народної Рес
публіки від 26 серпня 1919 р. № 13 1.
«...Старшино і козацтво! -  говорилося 
в ньому, -  Час нам знати, що єврей
ство, так само як і більшість нашого 
українського населення, зазнало лиха 
від більшовицько-комуністичної на
вали і зрозуміло вже, де правда. Най
кращі єврейські партії, як ось «Бунд», 
«Об’єднанці», «Поалей іДіон» та «Фолькс 
Партай», рішуче стали на бік україн
ської самостійної державності і рука в 
руї^ з нами працюють на її користь.

Часуже зро:^іти, що мирне єврей
ське населення -  їхні діти, їхні жінки, так 
само, як і ми, -  було поневолено і 
позбавлено своєї національної волі. 
і/Іоіуу ніі^ди йти від нас; воно живе з 
нами з давніх-давен, поділяючи з нами 
нашу долю і недолю.
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Копія з листування Народного Міністерства 
Єврейських Справ (9 квітня, 1919р.) щодо 
недопущення погромів у  м. Рівному
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Лицарське військо, що несе всім націям України братерство, і рівність, і 
не повинно спокійно слухати всяких пройдисвітів і провокаторів, 

■адаючих людського м’яса». І далі підкреслено. «Так само воно не може 
•■ричинитись до тяжкої долі євреїв. Хто ж допускається до такого тяжкого 
»очину, то є зрадник і ворог нашого краю і мусить бути усунений від 
■песького співжиття». «Всіх же, хто підбурюватимуть вас на пофоми, рішуче 
■шазую викинути геть з нашого війська і віддавати під суд яко зрадників 
ШЧ43НИ. Суд же нехай судить їх по їхніх вчинках, не жаліючи для злочинців 
■шсуворіших кар закону».

Попри всі ці зусилля, ситуація здебільшого залишалася поза контролем 
ІЬректорії, і при дедалі зростаючому загальному розкладі і деморалізації її 
■ кька час від часу вдавалися до спонтанних погромів. Найкривавішими, що 
Ь**іняли вояки армії УНР, були погроми в П росікові, Житомирі, Черкасах, 
ІЬнол^, Фастові, Коростені, Бахмачі.

Жорстокий погром, у якому загинуло кілька тисяч євреїв, звинувачених у 
Чробільшовицькоіуу повстанні, було спровоковано у лютому 1919р. отама- 
■ом Семесенко у Проскурові. Останнього за вироком військового трибуналу 
4рмії УНР було страчено, і таке покарання було непоодиноким. Учасник 
революційних подій в Україні і колишній заступник мінісфа закордонних справ 

Арнольд Марголін наводить 92 відомі йоіу^ випадки розсфілу погром- 
■вків за наказом українського уряду.

Євреї України в роки революції та Громадянської війни

Жертви Проскурівського погрому, 15 лютого 1919 р. 
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в. Гриневич, Л. Гриневич

Володимир Винниченко

І все ж  Петлюраяк політичний і військовий 
лідер потрапив у певну пастку. Заради утри
мання армії, що катастрофічно розпадалася, 
головний отаман не завжди наважувався 
засуджувати насильство і конфліктувати зі 
своїм непевним військом. Тут слід згадати 
висловлювання відомого єврейського полі
тичного діяча та ідеолога сіонізму З.Жаботин- 
ського, який у своїх працях засвідчував, що 
вважає Грушевського, Винниченка і Петлюру 
за українських інтелігентів, які не хотіли 
свідомо чинити зло проти єврейства, але не 
змогли протистояти цим ганебним акціям.

Якщо погроми, вчинені українським вій
ськом, були найчисленнішими за кількістю, то 
наймасовішими та найбільш нищівними для 
єврейських громад стали, на думі^ дослід
ників, пофоми, вчинені Білою армією.

Після тривалих місяців нестабільності, викликаної частою зміною режиміь 
виснажені перманентними продовольчими поборами для військ і фабункамм 
євреї очікували на прихід Білої армії, на яку вони покладали великі наді 
Переважна більшість єврейського населення не переймалася українською 
справою і без симпатії ставилася до петлюрівських військ. Проте й червоні з 
їхніми реквізиціями і залученням населення до важких приіуусових робіт та 
військовими мобілізаціями не викликали захоплення. З огляду на переважно 
непролетарський соціальний склад населення, євреї здебільшого і сфаждалм 
від більшовицької економічної політики. Отож, саме прихід Добровольчої 
армії -  наступників старої Росії -  міг, на думі^ євреїв, принести законність і 
порядок, припинити насильство і відновити нормальне життя.

Однак, за гіркою іронією долі, єврейські погроми розпочалися в містечках 
одразу ж  після вступу туди «білих». Спочатку у червні-липні 1919 р. у 
Харківській і Катеринославській губерніях відбулися так звані «тихі» пофоми. 
які позначалися окремими наскоками і пограбуваннями євреїв, проте не 
супроводхі^'валися різаниною. Період масових погромів, які охопили тери
торії західної частини Полтавської, південної частини Чернігівської та східної 
частини Київської губерній припав на липень-серпень 1919 р. Під час цих 
погромів поряд із пограбуваннями відбувалися численні підпали будинків і 
вбивства. Вересень -  жовтень 1919р. позначилися в Київській і Чернігівській 
губерніях різаниною і кривавими погромами.

Місцеве неєврейське населення подекуди, хоча не завжди, приєдну
валося до грабунку тільки-но погром починався. За тиждень невтримних
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Євреї України в роки революції та Громадянської війни

«вств і пограбувань коман- 
■івання інколи видавало наказ, 
■ нм  євреї звинувачувалися у всіх 

негараздах, що сталися з 
Ею, та на них самих пере- 

пася провина за їхні біди, 
ночас виголошувалася обі- 

що невдовзі в містечку 
Щ те  наведено порядок. Тож 
■Вфом згодом переходив у ста- 
Івю  «тихого». Однак поява у місті 

свіжої військової частини 
ічала автоматичне понов- 

всіх цих страхіть. 
1І5аплялося, що одне й те саме 

істечко почергово громили 
ії-супротивники. При цьому 

■ІИі^итися чи якимось чином 
щ тш тти  погром було практично 
■вможливо. Приміром, у Корсуні 
в  метою запобігання погрому з 
•ову Добровольчої армії, місто 
■клало назустріч військам змі
н а ^  юдео-християнсьі^ деле- 

I на чолі з рабином. Наступ-

Сувій Тори, сплюндрований під час погрому

•S7S

f r r e n р:5П2П(« цп
щ отш а*’ » г а в и  лпсгс р ч ч р

•е|тіЬгііУС8П*]И!ї®РТ'*в !т^  i n

¥П ПЪТЗ

Оголошення про поховання сплюндрованих 
Сувоїв Тори і звернення по грошову допомогу 
для порятунку захоплених євреїв, Кременчук

го дня місто захопили червоні, і рабин мав переховуватися, позаяк 
бяішовики схопили й розстріляли за нелояльність двох євреїв -  членів тієї 

гащї. Невдовзі білі знову вибили червоних із міста, після чого вони відразу 
: розпочали жорстокий погром, під час якого було вбито й рабина, який
■ JOB зі схову.
Намагаючись здобути соціальну опору в боротьбі проти своїх основних 

яоштичних опонентів -  монархістів-великодержавників, більшовики відразу 
яроголосили себе визволителями національних меншин, що зазнавали 
■ккримінації за часів царизму. Попри те, що більшовики негативно 
ставилися до націоналізму і прагнули вибудовувати майбутню країну Рад на 
■ідвалинах соціально-класової парадигми пролетарського інтернаціо- 
■алізму, одним із перших державних доі^^ментів, виданих урядом Леніна, 
була «Декларація прав народів Росії». Поряд із проголошенням скасування 
будь-яких національних і національно-релігійних привілеїв та обмежень» 
партія Леніна обіцяла забезпечити «вільний розвиток національних меншин 
і етнографічних груп...».
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Оскільки вороги більшовиків активно використовували проти них анти- 
семітсьі^ агітацію, остання була проголошена однією з форм контрреволюції 
У постанові II Всеросійського з’їзду Рад «Про боротьбу з контрреволюцією». 
ш,о була затверджена в ніч із 26 жовтня (7 листопада) на 27 жовтня (8 листо
пада) 1917р., місцевим радам доручалося «прийняти негайно найенергійніиа 
заходи щодо недопущення контрреволюційних виступів, «антиєврейських» і 
будь-яких погромів».

Надалі, коли на теренах колишньої царської імперії запалахкотіла грома
дянська війна, більшовики не раз проголошували гасла боротьби з анти
семітизмом, і ними розглядалися питання про надання допомоги жертвам 
пофомів. Ленін навіть спеціально записав грамофонну платіві^ «Про пофомне 
цькування євреїв», в якій робився наголос на класовому характері анти
семітизму.

і все ж, враховуючи, що центр тривалий час майже не контролював ситуації 
в регіонах, всі ці заходи боротьби більшовиків з антисемітизмом мали 
здебільшого пропагандистський характер.

Водночас комуністична влада спромоглася доволі вдало використати 
фактор тривалого стримування царизмом єврейського прагнення до само
ствердження, поставивши собі на службу чимало маргінальних містечкових 
мешканців. Спочатку, за словами В.Жаботинського, «більшовики використали 
знедолений народ, як грибок ферменту, який був покликаний збудити 
бродіння у важкій на піднесення Росії», а потім євреїв почали рекрутувати до 
владних органів під привабливим гаслом «Хто був нічим, той стане всім!». На 
відміну від старої єврейської інтелігенції, ця малоосвічена маса, що вкрай 
вороже ставилася до попереднього режил/у, була ідеальною зброєю більшо
виків для КОІУ̂ ІСТИЧНОГО переустрою світу.

Однак цей колосальний за своєю потугою потенціал, накопичений упро
довж віків пригноблення, як виявилося, мав не лише конструктивну, а й 
деструктивну силу, з  огляду на це, відомий німецький теоретик соціалізму Карл 
Каутський кваліфікував владу більшовиків як «диктатуру парвеню», тобто 
вискочок. «...Успіх поодиноких євреїв, -  писав він у 1923 р., -  що обіймають 
важливі державні посади в Росії, єврейському народу нічого не приніс і не 
принесе як нації нічого доброго. Як незвичайне явище це кидається в очі і 
приіуушує несвідомі маси змішувати більшовиків з євреями. Дійшло до того, 
що широкі маси починають вбачати в більшовицькій державі єврейську 
державу».

Дійсно, єврейська присутність у новій владі була дуже помітною від 
початку. Так, у найвищій партійній еліті РКП(б) у 1 9 1 7 -1 9 1 9  рр. євреї 
обіймали друге після росіян місце (відповідно 44,4% та 27,8%). 
Загальновідомими в країні стали імена таких вождів революції, як Троцький, 
Свердлов, Зінов’єв, Урицький та ін. Серед діячів радянського уряду на травень

в. Гриневич, Л . Гриневич
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1919 р. присутність євреїву колегіях центральних наркоматів сягала 21%. 
Проте особливо кидалась в очі на місцях велика кількість євреїв серед 
Ч»Дкомісарів.

Попри це переважна більшість євреїв лишалася абсолютно байдужою до 
більшовицької справи і не прагнула зі зброєю в руках її боронити.

Низький відсоток євреїв у складі РСЧА обумовлювався рядом чинників, 
серед яких були і трагічні наслідки погромів часів Першої світової війни, 
революції та громадянських воєн, і неспроможність військового апарату 
ГСФРР налагодити протягом 1 9 1 7 -1 9 2 0  рр. мобілізаційний процес, особ - 
т т о  в колишніх національних окраїнах, а також очевидна непопулярність 
бюіьшовицької влади серед основної маси єврейства. Щодо останнього, то
•  цьому відношенні євреї УСРР мало чим відрізнялися від етнічних українців, 
* і .  становлячи переважну частку населення республіки, мали в 1920 р. 
іш ерне представництво в розташованих на її території червоних військах 
(ш4ше трохи більше 5%). На цю обставину звернули увагу й представники 
Вщділу військової статистики ІДентрального Статистичного Управління, від- 
жачивши: «Військаукраїнських губерній характеризувалися наявністю в них 
жхіить малого числа місцевих уродженців і були укомплектовані урод
женцями внутрішніх районів РСФРР».

Євреї України в роки револю ції та Громадянської війни

Л. Грецький на огляді військових частин на Красній площі в Москві
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Спід також зазначити, що, попри категоричне засудження більшовиками 
антисемітизіуу, частини Червоної армії також вдавалися до єврейських погромів. 
У березні 1918р., відступаючи під тиском німців з України, червоноармійці і 
«революційні матроси» вчинили жорстої^ різанину в містечках Чернігівщини, 
Сумщини, Полтавщини тощо. Найкривавішим був погром у Глухові, загинуло 
понад 100 осіб. Малолітніх дітей вбивали на очах у матерів, п’яні солдати 
застрелили старого рабина, розгромили вщент синагогу та порвали на шмаття 
сувої Тори.

«Звитяжний Рославпьський загін, -  повідомляла про цей «військовий епізод» 
своїм читачам газета «Правда», -  здобув Глухів, подолавши затятий супротив. 
Вулиці Глухова вкриті трупами... У місті організована Рада». Більшовицькі 
частини вчинили також погроми євреїв у таких містах, як Новгород-Сівер- 
ський, Суржа, Мглін, Полтава тощо.

Навесні 1919 р. в погромах в Україні брали участь вояки Богунського і 
Таращанського полків, очолювані польовими командирами Щорсом і Божен- 
ком. Упродовж 1920 р. не вщухали пофоми, що їх чинили козаки Першої 
кінної армії Будьонного тощо.

Пересічні, далекі від політики містечкові євреї, охоплені жахом, прагнули 
захисту. З місць погромів в короткі періоди спокою масово тікали не одиниці, 
а сотні у найближчі великі міста, а то й просто без напрямі^ й мети панічно 
переміщалися з містечка у містечко. У руїнах лежали єврейські вулиці й 
будинки у Фастові, Знаменці, Богуславі, Володарці, Тетієві, Радомишлю. Під 
впливом більшовицької пропаганди проти антисемітизму, полеміки всередині 
єврейського проводу між соціалістами, сіоністами, експлуатації історичної 
пам’яті (пролита Хмельницьким, Гонтою, Залізняком єврейська кров) 
формується міф про генетичний український антисемітизм, Петлюру й 
петлюрівські війська -  головних призвідців і виконавців пофомних акцій.

З наближенням кінця фомадянської війни під впливом агітації і сили саме з 
більшовиками і Червоною армією, перемога якої була не за горами, місцеве 
єврейство стало пов’язувати надію на встановлення твердого порядку і 
припинення погромів.

На бік переможців почали поступово переходити і недавні союзники 
Центральної Ради з єврейських соціалістичних партій. Без їхньої безпо
середньої допомоги більшовики не могли ефективно провадити боротьбу за 
уми і серця єврейської громади.

Слід зазначити, що ще 19 січня (1 лютого) 1918 рої^  з метою впливу на 
єврейсьі^ бідноту радянський уряд створив Комісаріат у єврейських націо
нальних справах (Єврейський комісаріат, Євком),який був відділом керованого 
Сталіним Наркомату у справах національностей. Єврейський комісаріат, очолю
ваний старим більшовиком 111 Діманштейном, провадив доволі активну роботу 
щодо пропаганди ідей більшовизму серед євреїв і боротьби з антисемітизмом.
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На початі^ липня 1918р. Євком скликав з’їзд представників усіх єврейських 
щюмад. На ньому було обрано Центральне бюро з координації роботи всіх 
арейських організацій в країні. З часом саме вони долучилися до ліквідації 
і|юмад, і^льтурних та господарських небільшовицьких організацій євреїв.

У червні 1918 р. з метою поширення рідною мовою 0диш) комуністичної 
■Еології серед єврейського населення і залучення його до «соціалістичного 
55<аівництва» почалося створення єврейських комуністичних секцій у РКП (б). 
І Україні в травні 1919р. замість Євсекцій було утворено окрему єврейсьі^ 
Іомуністичну спілку (Комфарбанд) на основі Комбунду та інших груп Бунду, а 

зж Об’єднаної єврейської соціалістичної робітничої партії, до керівництва 
і увійшли М.Рафес, ЛМережин, АЧемериський та ін. У червні 1919 р., 

■ІЕ1НО з рішенням І! Конференції Євсекцій, Комфарбанд було ліквідовано, а в 
■тні 1920 р. його рештки влилися до Коіу^істичної партії більшовиків України.

0})ера діяльності Євсекцій охоплювала широкий спектр соціально-еконо- 
•чиих і і^льтурних питань. Тому за умов витиснення традиційної єврейської 
Ч(пьтури вони стали своєрідним осередком єврейського національного житгя
■ СРСР Водночас, творячи «нову пролетарсьі^ єврейсьі^ і^льтуру», Євсекції 
брутально НИШ.ИЛИ традиційнийуклад єврейського життя з його фомадськими 
і  релігійно-і^льтурними інститутами. Вони також були ідеальною зброєю у 
боротьбі більшовиків із сіонізмом. Комуністи і сіоністи різко розходилися у 
поглядах на національний ідеал єврейства, на місце, роль і майбуття його 
традиційних органів самоуправління та релігійних інститутів, на перспективи 
національної державності і проблеіуу мови, яка об’єднала би всіх євреїв світу.

Проводячи пропаганду мовою їдиш, Євсекції повністю перекрили шлях 
розвиті^ «реакційно-клерикальній мові», як вони її назвивали, -  івриту.

1 все ж драматичні часи революції та фомадянської війни стали не лише 
періодом руйнацій та катастрофи, а й позначилися яскравим розвитком 
єврейської і^льтури в Україні.

Спочаті^ ліберальні закони Тимчасового уряду, а згодом і національна 
гюлгтика Центральної Ради уможливили створення у Києві на початі^ 1918р. 
такого феномену як єврейське і^льтурно-просвітницьке товариство «Культур- 
ІВга». її засновниками виступили: генеральний секретар (міністр) у єврейських 
справах в уряді Центральної Ради, надалі голова Центрального Комітету 
«Культур-Ліги», засновник і ректор Єврейського народного Університету 
«Культур-Ліги» у Києві (1 9 1 8 -1 9 2 0  рр.) М .Зільберфарб, письменник 
ДР.Бергельсон, драматург і театрознавець І.Добрушин; критик і літера
турознавець Н.Майзель; критик і драматург М.Литваков та ін. Діяльність 
товариства, на думі^ його засновників, мала спиратися на єврейсьі^ народну 
освіту, літературу на їдиш та єврейське мистецтво.

Діяльність цієї організації охоплювала надзвичайно широке коло питань. 
«Культур-Ліга» приділяла велику увагу допомозі євреям, насамперед дітям,
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постраждапим від погромів, організуючи широї^ мережу притулків, дит
будинків, дитсадків тощо. Опікувалася вона і питаннями освіти, організуючи 
навчальні заклади мовою ідиш для молоді і дорослих -  гімназії, вечірні школи, 
різноманітні бібліотеки, і^рси тощо. Згодом головним напрямком роботи 
«Ліги» стає поширення культурних знань шляхом організації клубів, вечорів, 
диспутів, виставок і т. ін. За сприяння «Культур-Ліги» були відкриті вечірні 
народні університети, театри, гуртки, бібліотеки.

«Культур-Ліга» мала свою друкарню, видавала я ^ н а л и  «Ойфганг» («Схід 
сонця»), «Багінен» («Початок»), дитячі книжки та підручники.

Одним із найзначніших досягнень «Ліги» стало відкритгя у травні 1918р. 
(вже під час правління гетьмана Скоропадського) Єврейського народного 
Університету, що мав три групи -  природничо-математичну, гуманітарну та 
єврейських знань. В останній студенти вивчали єврейську літературу, єврейсьі^ 
філологію, давньоєврейсьі^ мову і літературу, біблію та біблійну критику, 
єврейську історію, історію єврейського національного самоврядування, істо
рію єврейської культури. Усього в цьому закладі навчалися 300 студентів. 
Університет став першим єврейським вищим навчальним закладом на 
території колишньої Російської імперії.

Крім цього, восени 1918р. при Кам’янець-Подільськомууніверситеті була 
відкрита кафедра єврейської і^льтури. Працював у 1918 році Єврейський 
народний університет і в Одесі, причому лекції тут читалися мовою іврит. 
Серед викладачів і студентів вузу було чимало видатних постатей. Так, лекції з 
історії єврейської середньовічної поезії читав видатний єврейський поет 
Х.-Н.БЯЛИК, а студент С.Боровий став згодом відомим радянським істориком.

«Культур-Ліга» згуртувала розрізнені кадри єврейської інтелігенції і стала 
фундатором багатьох різноманітних єврейських і^льтурно-просвітницьких 
організацій. Лише за перші два роки свого існування «Культур-Ліга» відкрила 
понад 100 своїх відділень. У Києві вона мала ЗО культурно-просвітницьких 
закладів: гімназій, вечірніх шкіл, бібліотек, клубів, виставковий зал. Педагогічний 
музей, дві студії, музичну школу, різноманітні і^ с и ,  видавництво. Створене
1918 ро ї^  видавництво «Культур-Ліги» за час свого існування (до 1925 р.) 
випустило близько З 50 найменувань друкарської продукції, серед якої -  
чимало підручників, ;^^дожніх творів, дитячої та іншої літератури мовою їдиш. 
У заходах, що їх організовувала «Культур-Ліга», брав участь цвіт тогочасної 
єврейської та української інтелігенції.

Один із фундаторів «Культур-Ліги», єврейський прозаїк, творець імпре
сіонізму мовою їдиш Давид Бергельсон зумів об’єднати довкола себе групу 
літераторів, які відповідно 1918 та 1919 рр. видали збірки «Ейгнст» («Своє») 
та «Ойфганг»(«Світанок»). У цих своєрідних альманахах лунало палке прагнення 
до революційної перебудови життя і поезії.
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Упродовж 1917 -  початі^ 1920-х рр. Київ став своєрідним центром єврей
ського літературного житгя мовою їдиш. Тут, у столиці України, працювали 
такі видатні єврейські поети-модерністи, що належали до Київського іуртка, 
як Давид Гофштейн, Лейб Квітка (Лев Квітко). До цього гуртка належав 
наймолодший і водночас один із найталановитіших єврейських поетів Перец 
Маркіш. До шедеврів єврейської літератури належать його поеми «Волинь» і 
*Ді Купе», написані на початку 20-х рр.

Потужного розвитку в буремні роки революції і громадянської війни 
набуло єврейське образотворче мистецтво. Секцію мистецтва при 
<Культур-Лізі» очолювали художники Б.Аронсон та І.-Б.Рибак. Молоді 
художники, що групувалися довкола неї, відстоювали «єврейський стиль» 
у мистецтві, який, на їхню думку, мав поєднувати в собі засади абстрактного 
живопису з прийомами народного мистецтва. У лютому -  квітні 1920 р. 
було проведено Періиу єврейську )^дожню виставку, в якій взяли участь 
такі відомі згодом художники, як Аронсон, Епштейн, Каганович, Рибак, 
Тишлер, Шифрін та інші.

Активно розвивалося в цей період і єврейське театральне мистецтво. Серед 
кращих театральних колективів можна назвати «Унзер вінкл» («Наш г^ок»), 
організований у Харкові 1918 рої^, та Єврейський >о^дожній театр у Києві. 
Режисер С.Семдор, однодумець українського реж исера-реформатора 
ЛJCypбaca, створив також у Києві театр-студію «Онгейб» («Початок»). Прибіч
ник оновлення мистецтва, він розвивав ідею національного відродження на 
і*іві єврейського театру та звертався до естетики символізіуу.
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Євреї УСРР у мЬквоєнний період

Єврейство у  політичному, соціально-економічному 
житті республіки після завершення громадянської війни

Утвердження на початі^ 20-х рр. радянської влади було зустрінуте масою 
єврейства України далеко неоднозначно. Вже відома на той час стратегія 
більшовиків на викорінення релігії, у  тому числі юдаїзму, червоний терор не 
івіше проти «рабинів і буря^їв», а й проти єврейських партій соціалістичного 
спрямування, нарешті, запровадження воєнного комунізму, який, поряд із 
конфіскаціями хліба у селян, передбачав безоглядну націоналізацію про- 
шіслових підприємств, торгівлі й навіть ремісництва, -  все це не створювало 
бодай більш-менш сприятливих умов для нормалізації життя єврейської 
громади. Цілком усвідомивши цю обставину, маси євреїв, більшість яких до 
того ж  іще не отямилась від пережитих погромів, прагнули чим скоріше 
покинути підпорядковану більшовикам українську територію, сподіваючись 
на крашу долю в еміграції. Протягом 1920-1921 рр. з українських територій 
виїхали за кордон близько 200 тис. євреїв. Кількість біженців могла бути й

більшою, якби з ініціативи 
І Головбюро євсекцій при

ЦК РКП (б) радянський 
уряд не вжив термінових 
адміністративних заходів 
для штучного звуження 
еміграційного потоку, 
примусово повертаючи 
на місця попереднього 
проживання тих, хто не 
міг довести, що має офі
ційно визнані радян
ською владою підстави 
для еміграції.

Єврейські д іти  в Україні. Початок 1920-х років
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Тим часом на мешканців радянських республік насувалося нове важке 
випробування -  голод, що охопив у 1921 -1 9 2 3  рр. значну частину території 
Росії та України (в останній навесні 1922 р. голодувало 3,8 млн чол. -  15% 
усього населення республіки). Голод був наслідком неврожаю, післявоєнної 
розрухи, а найбільше -  запровадженої більшовиками політики продрозкладки. 
Усвідомлюючи політичну небезпеї^ можливої дестабілізації в країні і свою повну 
безпорадність перед лихом, радянський уряд був змушений звернутися за 
допомогою до міжнародних організацій, і ті впродовж кількох років завезли до 
голодуючих регіонів СРСР 50 млн пудів продовольства, медикаментів і одягу, 
виділених урядами західних держав і зібраних тамтешнім населенням.

Найбільше для ліквідації наслідків голоду на теренах СРСР зробила Амери
канська допомогова адміністрація (АРА). За перший рік своєї діяльності вона 
відправила для голодуючих 778,8 тис. тонн продовольства, у тому числі 
666,6 тис. тонн зерна, видала 1,4 млрд харчових пайків, атакож значну кількість 
медикаментів, одягу тощо. У складі АРА з березня по листопад 1922 р. активно 
діяв Американський єврейський об’єднаний розподільчий комітет (Цжойнт). За 
цей період він вніс до фонду АРА 4 млн 325 тис. доларів. Саме єврейська 
благодійна організація взяла на себе левову частій усіх витрат АРА пов’язаних 
із організацією допомоги голодуючому населенню України, офіційно дозво-

в. Гриневич, Л . Гриневич

Група голодуючих очікує на відкриття їдальні Джойнту. Олександрівськ, 
Катеринославська губернія, 1921 р. (Фото-архів Джойнту, Нью-Йорк)
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зї радянською владою лише з 1922 р. На початі^ цього року Джойнт виділив 
радянській Україні 1 млн 250 тис. доларів для порятуні^ голодуючих дітей. До 
ім ія  рої^ єврейська благодійна організація опіі^алася вже 9 13 дитячими 
%аинками у Росії, Україні та Білорусії, в яких перебувало 37,5 тис. дітей.

Зкінця 1922 р. Джойнт почав діяти в Україні як цілком самостійна організація 
шпомоги єврейському населенню, постраждаломув роки фомадянської війни. 
Кайпоширенішою формою його роботи був розподіл серед українських євреїв 
зібраних закордонними благодійниками продуктових та речових посилок. 
Наприкінці листопада 1922 р. Джойнтом було доправлено в Україну 765 тис. 
посилок, 130,5 тис. з яких призначалися для Одеси, 95,2 тис. -  для Києва, 
58.8 тис. -  для Катеринослава тощо. Втім, так само, як і раніше, єврейська 
биагодійна організація надавала допомогу не лише євреям, а й нужденним інших 
•яціональностей -  українцям, росіянам, полякам, німцям тощо. Близько 40% 
усіх коштів, вифачених Джойнтом в Україні навесні 1923 р. на насіння, машини, 
реманент, були розподілені серед неєврейського населення. Політичні та 
іюрократичні утиски гальмували діяльність Американського єврейського 
об'єднаного розподільчого комітету та інших зарубіжних організацій. Зокрема, 
іюводилося долати численні перешкоди, створювані різноманітними держав- 
яіми інституціями. Наприклад, керівництво Громадського комітету надання 
ЖХ10М0 ГИ єврейському населенню, постраждалому від погромів у період 
фомадянської війни (Євгромадком), постійно вимагало від закордонних 
бпагодійників дотриіууватися «класового принципу» та «політичної доцільності»

Єврейські діти-сироти (переважно біженці з містечок) у  дитячому будинку. 
Київ, травень 1920 р. (Фото-архів Джойнту, Нью-Йорк)
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при наданні допомоги голодуючим. Від початку своєї діяльності в Україні 
Американський єврейський об’єднаний розподільчий комітет перебував під 
пильним наглядом владних структур, які апріорі виходили з того, що Джойнт -  
буря^азна орггінізація, котра прагне «увійти в контакт» із сіоністами, рабинами. 
релігійними фомадами, спрямувавши їхню діяльність у вороже до радянської 
влади річище. Всупереч такій політиці та умовам праці Джойнт на початі^ 
20-х рр. врятував від голодної смерті сотні тисяч людей -  євреїв, українців, 
росіян, поляків та ін. У наступні роки Американський єврейський об’єднаний 
розподільчий комітет продовжив свою благодійну діяльність у республіці, 
зосередивши увагу передусім на наданні допомоги у створенні єврейських 
землеробських поселень на Півдні України та в Кри\у.

У середині 20-х рр. воєнна й повоєнна руйнація економіки поступово дола
лася, що зумовлювалося тимчасовим поворотом правлячої більшовицької вер
хівки від політики воєнного коїуунізму до еквівалентного обміну між містом і 
селом на основі ринкових відносин тобто «Новою економічною політикою» -  
НЕПом. Найважливіші складові НЕПу -  розвиток державної, кооперативної та 
приватної торгівлі, передання в приватну оренду дрібних промислових підпри
ємств, стали об’єктивними факторами оздоровлення економічного житлі 
українського суспільства, в тоїуу числі й українського єврейства.

Згідно з даними Всеукраїнського перепису 1926 р., на терені УСРР 
мешкало 1 574 тис. євреїв, що становило 5,4% загальної кількості населення 
республіки. Переважна більшість єврейства (74,4%) проживала у містах, 
меншість (22,6%) -  у сільській місцевості. Скасування після революції 1917р. 
«смуги осілості» й надання євреям права на вільний вибір місця проживання, а 
також розгортання у 20-ті рр. промислового будівництва зумовили 
переселення значних мас з традиційних місць проживання -  штетлів (містечок) -  
до великих міст. Тоїуу, наприклад, єврейське населення Києва впродовж 1926- 
1932 рр. збільшилося зі 140 до 185 тис. чол., Харкова -  з 81 до 116 тис, 
Одеси -  з 153 до 310 тис., Дніпропетровська -  з 62 до 85 тис. Переїжд
жаючи до великих міст, євреї влаштовувалися працювати на промислові 
підприємства, у будівельні організації та державні установи. Так, у Києві, Одесі, 
Харкові вони становили понад 2/3 працівників підприємств харчової та легкої 
промисловості,установ фомадського харчування, виробничо-збутових об’єд
нань кооперативного типу. У східних регіонах України євреї -  високо
кваліфіковані ремісники -вливалися до лав робітників машинобудівних під
приємств. Велика частка єврейства працювала у сфері обслуговування. 
Працювали євреї і в державних установах -  бухгалтерами, касирами, 
друкарками тощо. Податкові послаблення, пільгове кредитування, інші заходи, 
спрямовані на розвиток кустарної промисловості, попри значний відтік 
надлишкової робочої сили в індустріальне виробництво, все ж дозволили 
зберегти у 20-ті рр. кустарно-ремісниче виробництво як традиційно-
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вціональну сферу зайнятості єврей
ського населення України. У 1931 р. 
рівень кооперування кустарів серед 
Сфейства був найвищим у республіці. 
Загалом же характерною особливістю 

І у структурі зайнятості єврейського 
селення в міжвоєнний період стало 

різке збільшення його частки у сфері 
■фобництва. До середини 30-х рр. 
■ожен п’ятий єврей віком понад 18 
років працював на підприємствах хар
чової та легкої промисловості, а кожен 
ікоптій -  на будівництві.

З 1922 по 1934 рр. більш ніж у три 
з половиною рази зросла чисельність 
евреїв-хліборобів, що стало наслідком 
реалізації масштабного проекту залу
чення єврейства до землеробської 
щмці. Згідно з державною профамою 
«р>аризації єврейства територія УСРР 
Сула поділена на чотири переселенські 
райони, звідки планувалося відселити 
І млн 774 тис. чол. надлишкового насе- 
ікння, в тоїуу числі і єврейського. Для 
сгеорення єврейських сільськогоспо
дарських колоній протягом 1 9 2 5 -  
1926 р. було виділено 108,9 тис. дес. 
землі у південних регіонах України й 
58,4 тис. дес. у Криіуу. Згідно з поста
новою ВУІДВК від 29 липня 1925 р. 
«Про залучення єврейського населення 
ЯР землеробської праці» уряд планував 
«ділити для переселенців іще 300 тис. 
л ес  землі у {криворізькому і Херсон- 
ськоіу^ округах.

Загальне керівництво переселен
ською справою здійснювалося ство
реним у 1924 р. Комітетом із земле
впорядження єврейських трудящих 
(КомЗЄТ). В самій УСРР дещо згодом 
було організовано УкрКомЗЄТ. Проте

Плакат (їдиш та рос. мов.) 
«Вступимо в члени ТЗЄТу!»

Плакат (мов. їдиш) 
«Побудуємо єврейське життя на полях 

Радянського Союзу!». 1926 р.
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Євреї-землероби в Україні. 
Початок 20-х років

безпосередню практичну роботу про
вадили здебільшого зарубіжні органі
зації -  Афо-Джойнтта Єврейське Коло
нізаційне Товариство, Товариство з 
поширення ремісничої та землероб
ської праці (ТРЗ для підтримки пере
селенської кампанії на Одещині витра
тило 1926 р. 150 тис. крб.), а також 
місцева організація -  Товариство земле- 
впорядження єврейських трудящих 
(ГЗЄТ).

У ході цієї кампанії в Україні було 
створено 162 нові єврейські колонії, 
38 з яких -  у Херсонській окрузі, 74 -  
у Криворізькій, 2 5 - у  Маріупольській 
та Запорізькій, 22 -  в Одеській та З -  у 
Мелітопольській. У 1929 р. питома вага 
селян серед єврейського населення 
республіки сягнула 9,8%. Однак уже 
наприкінці 20 -х  рр. більшовицьке 
керівництво відмовилося від попе

реднього задуїуу створення на українських теренах розгалуженої мережі 
єврейських землеробських колоній. Не останньою причиною цієї відмови 
стало побоювання ймовірної внутрішньої дестабілізації, симптомом якої став 
викликаний практикою переселень спалах антисемітизму. Окрім того, 
ремісники та дрібні торгівці здебільшого важко пристосовувалися до селян
ської праці.

28 березня 1928 р. Пре
зидія ЦВК СРСР ухвалила 
рішення заселити євреями 
район Біробіджана. 1930 р. 
у складі Далекосхідного 
краю було створено Біро
біджанський район,який з 
1934 р. став Єврейською 
автономною областю. Біро
біджанський проект, утім, 
успішним не був. Упродовж 
1928-1933 рр. з України та 
Білорусії до Біробіджана ви
їхало понад 20 тис. євреїв. Єврейське містечко. 1920-ті роки
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Більше половини з них не прижилися у незвичних умовах і в наступні роки 
■овернулися до рідних місць. На більшість із тих, ш,о залишилися, чекали важкі 
■тробування -  виснажлива праця, упослідженість, придушення паростків 
Чяьтури аж до репресій і виниш,ення.

Єврейське національно-культурне відродження 
у  т рокруст овому ложі» більшовицької ідеології

Проголошення XII з’їздом РКП(б) у квітні 1923 р. і ^ с у  на коренізацію 
започаті^вгшо проведення в СРСР широкомасштабної національної реформи, 
к а  передбачала залучення представників корінної національності до органів 
жржавного управління, створення мережі освітніх закладів, установ науки і 
■упьтури, газет і >і^налів, розвиток книговидавничої справи національними 
мовами ТОШ.О. В УСРР коренізація набула насамперед форми українізації. 
Поряд із цим відповідні заходи проводилися й серед національних меншин 
республіки, в тому числі євреїв, у  контексті цієї політики створювалися 
сврейські структурні підрозділи у державних органах, формувалися єврейські 
адміністративно-територіальні одиниці, відкривалися освітні заклади із 
■жладанням мовою їдиш, вживгілися кроки на шля)^  ̂до розвиті^ єврейської 
*тератури, юдаїки, мистецтва тош,о. Сприятливі, порівняно з безправним 
іирським минулим, можливості для єврейського національного відродження 
€упи активно використані єврейськими інтелектуалами, які поповнили скарб- 
і«цю і^льтури єврейського народу новими, безперечно, вагомими здобут
ими. Однак, хоч би яким це не здавалося парадоксальним, досягалося воно 
радше всупереч, аніж завдяки радянській політиці в національній сфері, адже 
іровідна ідея, ш,о нею керувалися більшовики, проголошуючи коренізацію, 
полягала в тому, ш,об максимально наблизити «національні маси» до радянської 
■пади, інакше ка>і^^и, «радянізувати» їх руками власної національної еліти. 
Саме тому більшовицька національна політика в УСРР протягом 20-х рр. від 
початку була обмеженою  і формалізованою, мала на меті руйнування 
■тлеканих багатьма поколіннями єврейства традиційних норм і устоїв життя, 
тровадж ення у свідомість нових, комуністичних цінностей. Прагнення 
сврейської спільноти зберегти релігійно-і^льтурні традиції народу, а отже, й 
національь^ ідентичність, намагання єврейської інтелігентської еліти вирватися
з «прокрустова ложа» більшовицької ідеології, з одного боку, та жорстка 
протидія правлячої партії цьол/у, з іншого, визначали зміст і зумовили супереч- 
лівість процесу національного відродження 20-х рр.

Вирішити одне з першочергових завдань коренізації -  пристосувати дер
жавний апарат до обслуговування потреб національних меншин більшовицьке 
керівництво передбачало за допомогою спеціальних національних структур
них підрозділів у компартійних і радянських органах республіки. З початі^
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20-х рр. вся офіційна робота серед євреїв України зосеред>іо^алася на- 
сампереду Головному бюро Єврейських секцій при ЦК КП(б)У та відповідних 
бюро при губернських партійних комітетах, діяльність яких ставила за мету 
«поширення впли^ комуністичних ідей і комуністичної партії серед єврей
ського робітництва й найбіднішого населення». Існувало також Центральне 
єврейське бюро при Народному комісаріаті освіти (НКО) УСРР, єврейські 
бюро або інспекції при губернських, містечкових та повітових відділах 
народної освіти, які опіі^шалися проблемами організації єврейських освітніх 
Зсікладів. Минув рік після офіційного проголошення політики коренізації, перш 
ніж в УСРР розпочалося формування мережі державних адміністративних 
органів, зорієнтованих на національні меншини. У квітні 1924 р. при Все- 
українськоіууцентральноіуу виконавчому комітеті (ВУЦВІ  ̂розпочала роботу 
Центральна комісія у справах національних меншин, у складі якої перед
бачалася також Єврейська секція. Деш,о пізніше підрозділи Комісії були ство
рені при окружних і ргійонних виконгівчих комітетах. Водночас при містеч
кових радах діяли єврейські «національні столи». Почали функціонувати 
єврейські судові камери, єврейські підрайони міліції. У контексті адміністра
тивно-територіальної реформи, яка також проводилася у цей період і перед
бачала нгидіональне районування, у  місцях компактного проживання єврей
ства тривало створення національних сільських, містечкових рад. 1925 р. в 
Україні нараховувалося 19 єврейських сільських і стільки ж  містечкових рад, 
1926 р. -  відповідно 34 і 52, 1927 -  56 і 52, 1928 -  77 і 53, 1929 -  92 і 66. 
Розгортання кампгінії землевпорядження єврейства сприяло організаі^ї єврей
ських національних районів. Першим (загалому СРСР) у 1927 р. був створений 
Калініндорфський район наХерсонщині. Двома роками пізніше на Запоріжжі 
постав Новозлатопільський національний район, 1930 р. там само -  Сталін- 
дорфський. До 1931 р. національним районуванням в УСРР було охоплено 
250 тис. євреїв -  14,2% їх загальної кількості в республіці. У Кримській АСРР, 
що входила на той час до РСФРР, було сформовано два єврейські національні 
райони -  Фрайдорфський (1931) і Лариндорфський (1935).

Формально, створення єврейських національних підрозділів у державних 
органах УСРР сприяло задоволенню і^льтурних і господарських потреб 
єврейства. Проте ці державні структури об’єктивно не могли повноцінно 
представляти широкі верстви єврейського населення, оскільки формувалися 
за відсутності свободи волевиявлення, в умовах диктатури правлячої 
комуністичної партії, а отже, були провідниками її політики. Головним 
знаряддям «комунізації» українського єврейства залишалися єврейські секції 
при компартійних комітетах. Сформовані переважно з колишніх членів Бунду, 
Фарейникте, прекрасно обізнані з єврейською національною специфікою 
«євсеки», як їх нерідко презирливо називали пересічні євреї, здійснювали 
жорсткий політичний контроль поточної діяльності єврейських адміністра-
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П1ВНИХ органів та найактивніше сприяли руйнуванню традиційних засад 
єврейського фомадського життя.

Під постійним прицілом євсекцій перебували, зокрема, релігійно-і^отьтурні 
иституції, які століттями регулювали соціальне й духовне життя єврейства. 
Наступ на «єврейський клерикалізм» -  переслідування рабинів, перетворення 
синагог на клуби, майстерні, склади, нескінченні антирелігійні кампанії на кшталт 
показових «судів» над Торою, створення «червоних громад» на чолі з «червоними 
рабинами» чи влаштування безкоштовних ситних обідів з урочистостями на 
Иом-Кіпур, закриття хедерів, єшив, нищення священних книг, д о і^ен т ів  на 
■риті тощо -  визначали сенс діяльності євсекцій на «єврейській вулиці».

Витіснити «реакційно-клерикальну мову» іврит, традиції Тори та встановити 
натомість нові коіу^ іс т и ч н і  цінності мала на меті й запровадя^^на за доби 
коренізації новітня єврейська освіта, заклади якої підпорядковувалися 
безпосередньо Наркомату освіти УСРР. Для єврейських дітей 8 -1 4  років 
передбачалося навчання у семирічних єврейських трудових школах, а також 
мішаних (українсько-єврейських, російсько-єврейських, українсько- 
російсько-єврейських тощо), де викладання проводилося на їдиш, проголо- 
шеноіуу мовою єврейських трудових мас. У 1925/1926 навчальноіуу році в 
УСРР функціонувало 295 єврейських трудових шкіл, 1926/1927 р. -  392, 
1927/1928 р. -  480. У 1928/1929 р. у 475 єврейських школах республіки
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навчалося 70,5тис.дітей,у 39 школахзмішаноготипу- 1 1,5 тис. Продовжити 
навчання єврейські юнаки і дівчата віком 15 -1 8  років мали змогу в єврейських 
ремісничих училищах. Чимало з них фінансувалося зарубіжними благодій
ними організаціями, зокрема, Джойнтом, Єврейським колонізаційним това
риством (ЄКТ). У 1 9 28 /1929  рр. в УСРР функціонувало 39 єврейських 
професійних училищ, у тому числі 33 індустріальні (слюсарні, теслярські, 
кравецькі тощо), 2 сільськогосподарські. Статус вищої школи до початі^ 30-х 
років мали техн ії^и . 1931 р. у республіці діяло З педагогічні, 5 сільсько
господарських, 20 індустріальних єврейських технікумів.

Існування розгалуженої мережі єврейських освітніх закладів було на той 
час унікальним явищем у світовій практиці, і ця обставина досить активно 
використовувалася більшовиками для пропагування переваг радянського ладу. 
Однак реалії державної єврейської освіти в радянській Україні не викликали 
оптимізму. Єврейська трудова школа постійно потерпала від матеріальної 
скрути, нестачі викладацьких кадрів, браку підручників (у пік коренізації в 
1927-1928  рр. потреба у навчальних посібниках задовольнялася лише на 
1,2%), а також постійних утисків з бог^^ наділених владою прихильників 
асиміляції, котрі відстоювали думку про шкідливість і безперспективність 
викладання на їдиш, проголошували його «єврейською петлюрівщиною* 
(Ю.Ларин). Власне, абсолютна більшість створених за доби коренізації 
єврейських трудових шкіл існувала в місцях компактного проживання 
єврейства. Там, де єврейські діти були розпорошені серед дітей українців.

6. Гриневич, Л. Гриневич

Єврейська професійно-технічна школа деревообробки. Біла Церква, 1929 р. 
(Фото-архів Джойнту, Нью-Йорк)
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росіян -  а таких була переважна більшість -  національні школи або взагалі не 
створювалися, або ж існували у дуже незначній кількості. іДе, звичайно, 
сприяло мовній асиміляції єврейства. Утім, з огляду на політико-ідеологічне 
иаповнення навчальних програм радянських шкіл, духовний манкуртизм 
загро>і^^в і дітям, котрі навчалися в єврейських школах. Отже, значною мірою 
мали рацію автори однієї з сіоністських листівок середини 20-х рр., які з 
розпачем констатували; «Зростає покоління невігласів і диі^^ів. Єврейські діти 
не знають ні Бялика, ні Переца. Немає єврейської літератури, немає книг, крім 
брехливих казенних «Емеса» і «Комфона». «їдиш» слугує ...лише засобом 
ви дш ої духовної асиміляції».

Утвердження більшовицької влади та її рішучий наступ на носіїв «буря^- 
азної і^гльтури» спричинили на початку 1920-х  років масову еміграцію з 
Лраїни єврейської інтелігенідії, в тоїуу числі відомих письменників і поетів 
Х-Н.Бялика і Д-Бертельсона, Ф.Гофштейна і БДінабурга, Л.Квітко, П.Маркіша 
та ін. Відлуння свободи творчої діяльності відійшли у минуле зі встановленням
•  УСРР системи політичного нагляду за єврейськими літераторами, а також 
■сією єврейською книговидавничою та газетно-я^нальною справами. До 
середини 20-х рр. радянська влада заборонила діяльність створеної за часів 
Цешральної Ради «Культур-Ліги» -  найвизначнішого осереді^ їдишистської 
і^ьтурно-освітньої роботи в Україні. Поступово було встановлено контроль 
над кооперативним видавництвом «Культур-Ліга», ідо випускало основну масу 
єврейських навчальних посібників, технічної, ^дож ньої літератури. Пізніше 
масовий випуск такої літератури почали здійснювати Державне видавництво 
Лраїни та Всеукраїнська філія ІДентрального видавництва народів СРСР. Ясна 
річ, попереднє «політичне благословення» книг, газет і я^рналів на їдиш, 
зокрема, з бо ї^  Головбюро євсекцій ІДК КП(б)У, стало обов’язковою умовою 
■їходу в світ того чи іншого видання.

Обсяги книжкової та газетно-журнальної продукції мовою їдиш в УСРР 
спершу з ро ї^  в рік зростали (в 1930 р. було видано 419 найменувань книг і 
періодичних видань загальним накладом 2,6 млн примірників), при цьому 
основну їх ма(^ незмінно складала так звана «політична література». Разом із 
1ИМ специфіка нової економічної політики, офіційний і ^ с  на коренізацію 
■се ж зумовлювали існування певного простору для творчої та видавничої 
діяльності. У республіці поряд зі стосами «політичної макулатури» побачили 
світ твори видатних представників їдишистської і^льтури -  науковців, поетів, 
іисьменників ТОІЦО.

Сповненим ідейного протиборства був розвиток юдаїки в міжвоєнний 
період. Досить виразно це можна було спостерігати у протистоянні між Жи
дівською (Єврейською) історико-археографічною комісією, (далі ЄІАК), 
керівник -  відомий з дореволюційних часів гебраїст І.В.Галант та Кафедрою 
гролетарської і^отьтури, керівник -  історик І/І.!Ліберберг,у минулому працював
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на Кафедрі марксизму-ленінізму в одному з вузів. Самовіддана праця 
відтвореної 1924 р. Ж1АК (ЄІАК) зі збереження, вивчення архівної спадщини 
єврейства давала плідні результати (зібрання унікальної колекції доі^лиен- 
тальних матеріалів з історії та і^льтури євреїв України за 1 5 1 9 -1 9 1 9  рр., 
видання «Збірників праць Жидівської історично-археофафічної комісії», Київ, 
1928, 1929 та ін.). Однак від початі^^ діяльність комісії здавалася підозрілою 
більшовицьким ідеологам, насамперед членам Головбюро євсекцій при 
ІДК КП(б)У. З їхньої ініціативи, було засновано Кафедру єврейської і^льтури, 
зусиллями керівництва якої ЄІАК у
1929 р. була зліквідована Втім, у складі 
самої Кафедри протягом 20-х -  по- 
чаті^^ 30-х рр. працювали талановиті 
науковці, чиї імена увійшли в історію, в 
їхньому числі Н.Штіф -  знавець єврей
ської мови та літератури ХУ-ХУІІІ ст. на 
їдиш, І.Г.Співак -  видатний лінгвіст, автор 
десятків підручників («їдиш для школи і 
вдома», «їдиш-шпрах», «Методика 
єврейської мови», «Унзерворт» («Наше 
слово») та ін.), СБоровий -  упорядник 
та перекладач єврейської хроніки часів 
Хмельниччини, автор досліджень з 
історії євреїву часи Запорізькій Січі та ін.

Існування двох, по суті взаємови- 
ключних, тенденцій -  пратення частини 
єврейської еліти до сміливих експе
риментів, свободи творчої діяльності, і, 
на противагу, наполегливі зусилля прав
лячої партії щодо контролювання твор
чого процесу, спряіуування його потуги 
на «комуністичне виховання мас» -  
відбивалося на єврейському літера
турному житті. Протягом 20-х рр. у 
СРСР і, зокрема, в Україні тривало 
становлення молодих, так званих 
«пролетарських» письменників і поетів, 
сповнених рішучої готовності «служити 
пером» більшовицькій владі (І.Фефер,
І.Кіпніс, НЛур’є та ін.). Проте поряд із 
ними усе ще творили «ідейно нестійкі» 
літератори, які намагалися дистан- обкладинки дитячих книг мовою їдиш
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новатися від політики. Склад цих останніх наприкінці 20-х рр. поповнили 
Міомі вже за часів революції поети і письменники -  Д.Бергельсон і 
ІГофштейн, Л.Квітко і П.Маркіш, Дер Ністер та інші, які повернулися з 
аер а ц ії до СРСР. Одначе з посиленням репресивного тиску більшовицької 
шади ідейний вододіл між «пролетарськими» та «ідейно нестійкими» 
шсьменниками та поетами ставав дедалі умовнішим. Поетична збірка 
иЬфштейна «Радість нового буття», видана трагічного 1933 р., безперечно 
оала сумним символом цього.

Складної трансформації в міжвоєнний період зазнавало єврейське 
■еатральне життя. Намагаючись перетворити театр на знаряддя кому- 
■стичного виховання мас, радянська влада вживала цілеспрямованих заходів 
9 напрямі^^ централізації театральної справи та встановлення політичного 
■жтролю  над театральним репертуаром. Заборона «буржуазно-кле- 
рикапьних» постановок і натомість нав’язування «героїко-революційної», 
жистичної тематики оберталися поступовим згортанням діяльності одних 
єврейських театральних колективів та зміною ідейного обличчя інших. 
1925 р. у Харкові на базі ліквідованої театральної студії «Культур-Ліги» постав 
Державний єврейський театр, першою постановкою якого стала антирелігійна 
■’сса ЕЛойтера «Пурим-Шпиль». У наступні роки державні єврейські театри 
Ь ^ т  засновані також у Києві (1928), Одесі (1933). Натомість створений у 
Києві ш,е 1922 р. перший стаціонарний єврейський театр «Кунст-Вінкл» 
(«Куточок мистецтва»), творча група якого намагалася дотримуватися 
принципів старої жанрово-побутової школи, не користувався особливою 
прихильністю нової влади. 1928 р. статус театру понизився зі стаціонарного 
■а пересувний, а 1931 р. він взагалі припинив своє існування.

Подібні процеси відбувалися у  зудожньо-мистецькоіуу житті. Після вста
новлення радянської влади чимало талановитих єврейських >^^дожників 
■йхгіли за кордон. Ті митці, які залишилися в СРСР або повернулися з еміфації 
ІІРабинович, О.Тишлер, Т.Фраєрман, Й.Чайков, Н.Шифрин), були змушені 
іфистосовуватися до існуючих ідеологічних обмежень й фактично могли 
авобути визнання, лише змальовуючи в райдужних тонах успіхи соціалізіу^. 
Вгім,у 20-ті рр. соціалістичний реалізму СРСР іще не був єдиним узаконеним 
напрямком у радянському мистецтві, а в творчості єврейських з^гдожників усе 
■іе знаходилося місце для зображення картин життя єврейського містечка -  
того життя, яко \у  невдовзі судилося відійти у вічність і тугу за яким так образно 
передавав у своїх ліричних рядках поет і Аарік:

Як вперто йшов я за твою мея^.
Щоб ти згоріло, я в дитинстві мріяв,
І як же твої риси бере>1̂ .
Як спадкоємства найкревніший вияв.
Я подорослішав, й тобі тепер слуя^!..
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Спротив євреїв радянізації. Сталінська «революція згори». 
Голодомор 1933 р. і державний т ерор кінця 30 -х  років 
у долі українського єврейства

в. Гриневич, Л. Гриневич

Політика радянської влади, націлена на руйнацію єврейської традиції, впро
вадження у свідомість населення «системи коїууністичних цінностей» викликала 
опір переважної частини єврейської спільноти, що набував як пасивних, так і 
активних форм. Несприйняття масою пересічних євреїв нових більшовицьких 
реалій виявлялося насамперед у постійноіу^ зростанні кількості бажаючих 
емігрувати з СРСР, країни, якій випало на довгі роки стати полігоном для 
експериментів з побудови соціалізму. 1925 р. певною лібералізацією емігра
ційної політики радянської влади поспішили скористатися близько 35 тис 
українських євреїв. Наступного рої^  про своє прагнення виїхати до США, країн 
Західної Європи та Палестини заявили іще 60 тис. євреїв. Цілковито усвідом
люючи, що такий колосальний еміфаційний потік серйозно «псує» імідж Країни 
Рад на міжнародній арені, більшовицьке керівництво з рої^ в рік ускладнювало 
процедуру виїзду. Проте це не зупиняло людей, спонукаючи їх до пошуі^ шляхів 
нелегальної еміфації.

Потенційна опозиційність більшовицькій владі виразно виявлялася й у на
полегливих спробах частини єврейства, особливо містечкового, зберегти вір
ність релігійно-і^льтурним фадиціям нapo^y, дофиіууватися законів юдаїз\у -  
відвідувати синагоги, шанувати суботу, 
відзначато єврейські релігійні святатощо.
До кінця 20-х рр. кількість синагог у 
радянській Україні все ще запишалася 
значною (станом на 1926 р. -  1034), 
традиційно високим був і духовний 
авторитет рабинів, чимало з яких не 
лише опіі^алися поточними пробле
мами життєдіяльності громад, а й нама
галися об’єднати зусилля віруючих для 
протидії державній політиці войовни
чого атеїзму. Активно працював 
створений на українських теренах у 
1922 р. Комітет рабинів СРСР (Уа’асі 
ЯаЬЬапеі 555Я), засновником і ке
рівником якого був ребе з Любавича 
Й осеф іцхак Ш неєрсон. Знаковою 
подією у житті єврейських релігійних
громад стало проведення у Коростені в Єврейські юнаки вирушають з містечка 
‘ _ І - і - і  „  . у  пошуках кращої Д О Л І. (Фото з  архівної

жовтні 1926р.конференції рабинів,яка колекції інституту юдаїки, м.Київ)
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фвпично мала всесоюзний характер. Учасники зібрання відверто говорили про 
■врушення свободи совісті в СРСР та необхідність рішучої протидії анти- 

1НІЙ пропаганді. Загальний настрій учасників конференції відбивала резо- 
ля, адресована владним структурам: «Не торкайтеся нашої Тори, не вбивайте 

: дітей, не фабуйте нашу живу душу! Лише тіла наші віддав Всевишній у 
т, проте душа наша, і Тора наша, і Закон наш -  вільні!» Проведення 

■инференції рабинів стало можливим завдяки необережному дозволу місцевої 
■ваи, однак після її завершення влада оговталась, і ініціатори зібрання були 
риресовані. І все ж, попри перманентний тиск на юдаїзм, активність єврей- 
€Ві(их релігійних фомад протягом 20-х рр. залишалася помітним фактором 
<3(Оіільного житгя в Україні. Час від часу в республіці здіймалися кампанії масових 
^ютестів єврейства проти закриття синагог. До ВУЦВК, Наркомату освіти УСРР 
і в т  тисячі листів від батьків і дітей з вимогами зняти заборону на вивчення мови 
■рит та відновити осередки традиційної освіти єврейства -  хедери. 
Непоступливість радянської влади у цих питаннях спонукала віруючих до адек- 
■иі№іх дій: іш,е в середині 20-х рр. 38 тис. єврейських дітей УСРР взагалі не 
видували державні школи, від даючи перевагу навчанню у підпільних хедерах, 
ш иху різних округах республіки в цей період нараховувалося близько 1 тис. 
Незважаючи на великий ризик, продов>і^шали діяти в Україні також єшиви -  
■■ці релігійні навчальні заклади, де основним предметом вивчення був Таліууд. 
ввомо, наприклад, ш,о до кінця 30-х рр. підпільна єшива існувала на квартирі 
МРешпопортау Києві, Житомирі, єшивою керував рабин М.Робинсон.

Проте найвиразнішим свідченням протидії найбільш активної частини 
врейства триваючій радянізації стала діяльність у 20-х рр.у СРСР і, зокрема, на 
■кренах радянської України розгалуженої мережі підпільних осередків сіоніст
ських політичних партій та молодіжних організацій. Прагнучи до одноосібної 
іркгатури, РКП (б) уже на початі^ 20-х рр. силовими і політичними метод ами 
заборонила діяльність практично усіх єврейських опозиційних партій, у тоїуу 
ч кл і й соціалістичного спрямування. Формально єдиною легально діючою 
€>позицією протягом 20-х рр. залишалася Єврейська комуністична партія 
41оалей-Ціон», під керівництвом якої (до злиття з РКСМ у січні 1923 р.) діяла 
Єврейська комуністична спілка молоді (Євкомол). Більшовики певний час 
шірилися з існуванням ЄКП, оскільки вона була нечисельною й не мала скільки- 
не^дь серйозного вплиЕу серед євреїв. Інакше було з сіоністськими партіями, 
жі, хоча й були змушені перейти на нелегальне становище, мали значний вплив 
на єврейське населення, викликаючи постійний головний біль для правлячої 
партії. ІДе стосувалося, зокрема, осередків Сіоністської фудової та Соціаліс
тичної сіоністської партій, які утворилися 1920 р. після розколу організації 
«Цеїре-Ціон» відповідно з числа помірних правих та лівих елементів. Про
голошуючи головною метою боротьбу за створення єврейської держави в 
Палестині, сіоністи протестували проти монополії Комуністичної партії на владу.
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Вони виступали з різкою критикою діяльності єврейських секцій, вимагали 
національно-персональної автономії для радянських євреїв та створення умов 
Д71Я збереження традиційних засад єврейського життя, розвиті^^ єврейської 
і^льтури, мови іврит тощо. Ідейно-політичні позиції сіоністів доносили до єврей
ського населення нелегально поширювані у містах і містечках республіки 
листівки та періодичні видання, такі як газети «Земля и труд» (орган СТП), 
«Сионистско-Социалистическая мысль» (орган ССП), «Революційна думка» 
(орган сіоністської федерації «Дройр») тощо.

У тіснол/у контакті з сіоністськими політичними партіями діяли в Україні й 
численні сіоністські молодіжні рухи та організації. На початі^ 20-х рр. великою 
популярністю серед єврейської молоді користувалося спортивно-гімнастичне 
товариство «Маккабі», назване так на честь Єгуди (Юди) Маккавея -  одного з 
провідників народного повстання в Юдеї проти еллінізації країни, що почалося 
167 р. до н.е. У Росії перші осередки міжнародної єврейської спортивної 
організації з’явилися 1917 р. На початку 20-х рр. маккабістські організації діяли 
практично у всіх містах і містечках УСРР, об’єднуючи в своїх рядах щонайменше
4 тис. чол. Проголошуючи головним завданням вишкіл євреїв для майбутньої 
роботи у сільськогосподарських поселеннях Палестини та захисту їх, това
риство приділяло особли^увсігу фізичній і військовій підготовці юнаків і дівчат, 
яка проводилася на базі численних приватних спортивних клубів. Поряд із цим 
маккабісти вивчали єврейсьі^ історію, мову іврит, традиції єврейського народу.

в. Гриневич, Л . Гриневич

Одеська єврейська футбольна команда "Маккабі", 1919 р. 
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Формально товариство мало позапартійний статус, насправді ж воно пере
бувало під впливом сіоністів-трудовиків. Із 1922 р. радянська влада взяла і ^ с  
на силову ліквідацію осередків маккабістів, залучивши до цього ДПУ. Спроби 
іфихильників «Маккабі» зберегти спортивні клуби під іншими назвами -  
«Молот», «Факел», «Олімп» -  виявлялися бе^спішними: не без допомоги знавців
0  євсекцій депеушники безпомилково визначали маккабістів за суцільно 
сврейським складом членів таких клубів, традиційним вітанням «Хозак!» (перша 
частина скаутського привітання «Будь міцним і бадьорим!»), вшановуванням 
єврейських релігійних свят тощо. Офіційно товариство «Маккабі» було 
заборонене в СРСР 1927 р., проте на теренах Радянської України воно 
яорнуло свою діяльність уже до середини 20-х рр.

Чимало гіктивістів «Маккабі» влилися до сіоністської спортивно-скаутської 
організації «Гашомер-Гацоїр» (у перекладі з івриту -  «Молодий страж»), вплив 
■юї серед єврейської молоді у 20-ті рр. також був значним. Перші осередки 
«Іашомер-Гсщоїру» з’явилися у Відні 1916 р. Досить швидко цей рух поширився
1 в Росії. 1922 р. у Москві відбувся підпільний установчий з’їзд організації, яка 
нараховувала на той час близько 20 тис. членів. Дещо пізніше молодіжний 
рух розколовся на дві частини -  «біло-блсікитну» та «червону». Перша увійшла 
ло складу створеної 1924 р. Єдиної всеросійської організації сіоністської 
іюлоді, до якої також приєдналися сіоністські студентські організації «Пста- 
іфуг» («Порядок»), «Іеховер» («Товариш»). «Червоні» зблизилися з Сіоністсько- 
соціалістичною спілкою молоді, діяльність якої координувалася ССП. На тере
нах УСРР у 20-ті рр. діяло близько 8 тис. «червоних» та 2 -3  тис. «біло-блакит- 
»IX» прихильників «Гашомер-Гацоїру». Так само, як і «Маккабі», спортивно- 
скаутська організація «Гашомер-Гацоїр» визнавала своєю головною метою 
фізичне та моральне виховання майбутніх захисників єврейського народу. Ці 
завдання вирішувалися, зокрема, у ході надзвичайно популярних серед 
сврейських дітей і юнацтва військово-спортивних зборів та походів. Строго 
централізованою була структура «Гашомер-Гацоїру». Вона передбачала 
існування головного, окружних, районних штабів та легіонів (загонів): 
«овченят» (об’єднували дітей у віці від 8 до 12 років), «розвідників» (юнаки і 
ящічата 12-17  років), «стражів» (молодь віком від 17 до 21 років). За спостере
женнями ДПУ, вплив спортивно-скаутської організації «Гашомер-Гацоїр» серед 
єврейських дітей та юнацтва нерідко був значно більшим, ніж офіційно діючих 
ііонерської та комсомольської організацій.

Сільськогосподарсьі^ та військову підготові^ майбутніх переселенців до 
Палестини ставила собі за мету й позапартійна сіоністська молодіжна організація 
«Іехолуц» (у перекладі з івриту «Піонер», «Першопроходець»), організаційне 
оформлення якої відбулося за ініціативи Й.Трумпельдорау січні 1918р. 1923 р. 
«Іехолуц» розколовся на праве і ліве крила Останні виступили за співпрацю з 
більшовицькою владою, здобувши завдяки цьоіуу пргіво на легальне існування.
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в. Гриневич, Л. Гриневич

Риболовецька артіль «Гехолуцу» в Очакові

щоправда, тільки в РСФРР. 
В радянській Україні, де 
мешкала переважна біль
шість єврейства, офіційна 
діяльність «Гехолуц» була 
заборонена. Незважаючи 
на це, на теренах респуб
ліки підпільно існували осе
редки молодіжної органі
зації, об’єднуючи щонай
менше 6 тис. єврейських 
юнаків і дівчат. Діяльність 

організації полягалау створенні різноманітних артілей, сільськогосподарських 
об’єднань для молоді, а такожу підготовці та здійсненні нелегальної еміграції 
євреїв. З цією метою в ряді міст України, наприклад, в Одесі, були створені 
нелегальні еміграційні бюро.

На українських теренах нелегально діяли й інші сіоністські політичні партії 
та молодіжні організації, авторитет яких у масі єврейства з рої^ в рік зростаа 
Загалом же наприкінці 1925 р. на облії^ ДПУ УСРР перебували більш ніж 
7 тисяч активістів сіоністських політичних партій, а справжня їхня кількість 
оцінювалася спецорганами в ЗО тис. осіб. Інформуючи вище партійне керів
ництво республіки про розростання мережі сіоністських партій, голова ДПУ 
констатував: «...Можна без перебільшення говорити, що немає жодного 
більшого чи меншого єврейського населеного пункту на Україні, де б не було 
сіоністської ланки, фупи...».

Тиск влади на сіоністські партії та організації носив перманентний характер, 
проте починаючи з другої половини 20-х рр. він став постійним і рішучим. 
Восени 1924 р. по містах і містечках України прокотилася хвиля масових арештів 
активістів сіоністського ру>у, левову часті^яких становила молодь. Масштабні 
кампанії зі «зняття» активістів проводилися і в наступні роки, внаслідок чого, за 
інформацією ДПУ, у 1926 р. кількість піднаглядних сіоністів скоротилася в 
республіці до З 617 чол., а загальне число членів сіоністських партій та органі
зацій -  до 14 тис чол. Завершення розгрому організованого сіоністського руху 
в СРСР припадає на 1928 р. Підпільно він продов>іо^вав діяти ще роки і роки.

Наступ на опозиційні правлячому режиіуу єврейські політичні партії й рухи 
наприкінці 20-х рр. збігся у часі з початком сталінської «революції згори», ключо
вими елементами якої стали згортання НЕПу та відновлення на селі надзвичай
них заходів взірця доби воєнного комунізму, проведення прискореної індустрі
алізації промисловості за рахунок безжального пофабування села, примусова 
колективізація, відмова від попередніх реформу національній сфері та розгор
тання в країні масштабних репресій, що увійшли в історію як Великий терор.
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Насильницьке вилучення хлібау селян, а також неврожай призвели до того, 
■о уже вліті^ 1928 р. сільське населення південних районів УСРР, у тому числі 
і  ряду єврейських переселенських колоній, потрапило у лабети голоду. Вкрай 
«жким виявилося у цій ситуації становище тісно пов’язаних з селом єврейських 
іістечок, значна частина населення яких до того ж  потрапила до розряду 
•нетрудового елементу» й опинилася поза державною профамою допомоги 
юлсдуючим. Розгортання з кінця 1929 р. колективізації сільського господарства, 
тапоєдк^талася з кампанією ліквідаїцї і^і^льстваяк класу, також не обминула 
ЇРфаїнських євреїв. До 1 жовтня 1930 р. у Калініндорфському єврейськоіуу 
■иціональному районі, приміром, було колективізовано 75% усіх селянських 
шсподарств. У той же час на Одещині відсоток колективізації серед євреїв- 
землеробів сягнув 92%, на Криворіжжі -  93%, на Мелітопольщині -  усі 100%. 
Новий афарний і ^ с  сталінського керівництва спричинив колосальний спалах 
аншрадянських виступів. Згідно з далеко не повними даними ОДПУ, протягом
1930 р. в Україні відбулося 4 098 масових заворушень, в яких брало участь 
щонайменше близько одного мільйона фомадян. Селянські повстання прохо- 
J•ulи під антикомуністичними, українськими національними й нерідко анти- 
семгтськими гаслами. Утім, у жодному з охоплених антирадянськими хвилю
ваннями населених пунктів України насильств проти євреїв не було. Натомість 
у  ряді округ, зокрема прикордонних, спостерігалися випадки звернення 
повсталих до містечкового єврейства із закликами до спільної боротьби проти

Троє літніх єврейських колоністів. Колонія № 50, район Кривого Рога, 
приблизно 1926 р. (Фото-архів Джойнту, Нью-Йорк)
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більшовицької влади. Подальше руйнування селянських господарств, нескін
ченні хлібозаготівельні кампанії, розгортання маховика репресій призвели 
врешті-решт до жахливої катастрофи -  Голодомору 1933, жертвами якого •  
Україні стали мільйониукраїнських селян. ІДе лихо не обійшло і євреїв -  мешкан
ців переселенських колоній, примістечкових колгоспів та й багатьох містечок. 
Прагнучи врятуватися від голодної смерті, люди тікали до великих міст, однак і 
там їх наздоганяла невблаганна доля. Тільки на вулицях Києва протягом січня- 
лютого 1933 р. було підібрано 918 померлих з голоду євреїв, за десять діб 
березня -  249. Отож, мали рацію робітники-євреї одного з підприємстш 
Бердичева, які, вболіваючи душею за долю обох стражденних народів, із сумом 
констатували: «На російському цвинтарі лежать більше 100 небіжчиків, помер
лих від голоду, а на єврейськоіуу -  40, також померлих від голоду...».

Трагедія Голодомору та виявлений у різних регіонах СРСР значний ріве№ 
протестної політичної активності населення засвідчили глибої^ кризу влади, 
вихід з якої сталінське керівництво намагалося віднайти у подальшому 
посиленні терору. З початі^^ 30-х рр. відновився наступ на релігію, зокрема 
на юдаїзм. У ході так званої антирелігійної п’ятирічки, що почалася 1932 р_ 
більшість синеігог в Україні припинили свою діяльність, значна частина рабин» 
та інших служителів і^льту зазнали репресій.

Послідовні заходи вживалися сталінською владою й щодо згортання 
реформу національній сфері. До кінця 30-х рр. було ліквідоване національне 
районування, різко скоротилась кількість назв і наклади літератури та періо
дичних видань мовою їдиш. Єврейські навчальні заклади також поступово

в. Гриневич, Л. Гриневич

Учні та вчителі єврейської школи. Славута, 1931 р. (Фото-архів Джойнту, Нью-Йорк)
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■Еретворювалися на звичайні, мішаного типу. У 1937-1938  навчальному році
•  УСРР діяло 312 єврейських шкіл, в яких навчалося 45 950 учнів -  майже 

4І менше, ніж це було на початі^ 30-х рр. У 1939 р. дві третини єврейських 
і уже навчалися в російських, а третина -  в українських школах.

Друга половина 30-х рр. пройшла під знаком судових процесів над «воро-
I народу», у числі яких опинилося чимало євреїв -  від державних, компар- 

» м « ,  військових діячів до колишніх бундівців, сіоністів та пересічних фома- 
запідозрених у потенційній нелояльності до радянської влади. Загалом у 

ЕННИЙ період в Україні за політичними мотивами було засуджено 264 тис. 
вфеїв. іш,е 87 тис. євреїв проходили по кримінальних справах. Постраждали й 
ріпні «ворогів народу»; 70 тис. дорослих і 35 900 дітей -  членів сімей засуд
жених -  були вислані за межі України. Чимало єврейських дітей, чиї батьки були 
розстріляні або засуджені на тривалі строки, виявилися розкиданими по дитячих 
%динках. Таким дітям змінювали імена, прізвища, а під час отримання паспорту
-  й національність. Характерною рисою суспільного життя в СРСР періоду 
Лі^гої половини 30 -х  рр. було становлення політики державного 
«іисемітизіуу, одним із конкретних проявів якого стала приховгіна «боротьба» 
сталінського керівництва проти «єврейського засилля» -  поступове обмеження 
частки єврейства у складі органів державної і партійної влади, силових 
аруктурах тощо. За таких умов було зро ;^ іли м  посилення асиміляційних 
■асіроТв серед певної частини єврейства.
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М. Гон

Євреї на українських землях 
у складі Польщі, Румунії та Чехословаччини 

(1 9 1 8 -1 9 3 9  рр.)

На уламках старої Європи: 
євреї Західної України в перші повоєнні роки

Завершальний етап Першої світової війни перекроїв кордони Східної 
Європи. Цьому сприяли, з одного бої^, розпад Австро-Угорш,ини, з другого -  
внуфішні катаклізми в Російській імперії.

Восени 1918 р. західноукраїнські землі перетворилися на об’єкт чвар 
між сусідніми державами. Українцям, зокрема, довелося вести боротьбу з 
Румунією та відродженою Польш,ею. Як результат, євреї, котрі проживали 
на західноукраїнських землях, опинилися в епіцентрі нового раунду боротьби. 
Він розпочався 1 листопада 1918р., коли українські підрозділи оволоділи 
стратегічними об’єктами Львова. Того ж  дня у місті утворився Єврейський 
комітет громадської безпеки, який своєю першою ухвалою закликав євреїв 
до нейтралітету в польсько-українському протиборстві. Самостійний полі
тичний і ^ с  презентували також Єврейські національні ради (ЄНРади), які 
утворилися в багатьох західноукраїнських містах. Так, тимчасовий комітет 
Станіславської повітової ЄНРади 4 листопада 1918 р. оприлюднив відозву, 
в якій, зокрема, проголошувалося: «З народом українським і польським 
бажаємо повної згоди на засадах «рівних із рівними» та на порозумінні в усіх 
справах, ш,о стосуються всіх трьох народів. У суперечках обох цих народів 
участи не беремо і дотримуємося неухильного нейтралітету. Наше єдине 
бажання, ш,оби той неш,асний край, який з причин війни так багато страждав, 
нарешті знайшов спокій, ш,об спільними силами ми виліі^тали рани, завдані 
йому війною».

У ставленні єврейської громадськості до Західноукраїнської Народної 
Республіки (ЗУНР) не було одностайності. В окремих повітах Галичини, як, 
скажімо, в Долинському чи Олеському, євреї симпатизували молодій 
Українській державі. Сучасник становлення української державності на Поісугті

—  162 —



ііБояринич відзначав, що «коломийські жиди зголошувалися до служби в 
ікраїнськоіуу війсьі^ від перших днів листопада». В інших повітах -  Бучач, Рава- 
^«іька, Рудки-Комарно, євреї поставилися до нової влади лояльно. Співчу
вали українцям також євреї Північної Буковини, зокрема, Чернівців.

Були в фомаді і пропольські орієнтації. Такі тенденції спостерігалися, серед 
асимільованої інтелігенції Львова Серед євреїв Галичини були й ті, хто виступив 
•українсько-польській війні зі зброєю в руках на боці поляків. Проте більшість 
Сфеїв дотримувалася стратегії нейтралітету яку Галичині, так і в інших регіонах, 
ю  увійшли до складу ЗУНР.

Утворена 14 жовтня 191 8 р . ЄНРада Буковини, що складалася з пред
ставників сіоністської, буковинської соціал-демократичної та єврейської 
■аціональної партій, висловилася за дотримання нейтралітету в назріваючому 
]Рфаїнсько-руіуунському протиборстві. У зверненні до єврейського народу 
■она заявила: «В усьому світі, і передусім у Східній Європі, постає новий лад. 
ІИ народи вимагають самовизначення і запевнення вільного національного 
розвиті^. У час, коли всі народи будують свій власний дім, не можна народові 
«врейському залишатись бездіяльним. Пробила година, коли і ми мусимо 
«бороти наші національні права..».

На початі^ листопада 1918р., коли в Чернівцях виник тимчасовий в а і^ м  
■іади, представники єврейської фомадськості д-р Бендер та Пістінер нама- 
іалися виступити посередниками між претендентами на владу в регіоні -  
уіфаїнцями та румунами. 2 листопада 1918 р. вони провели зустріч із 
велегатами української Буковинської національної ради О.Безпалком, 
М-Кордубою та І.Поповичем. їхні вимоги поділу краю за етнографічним 
іфинципом були передані єврейськими делегатами Я.Флондору -  лідеру 
найпотужнішої румунської партії в краї, голові Румунської національної ради. 
Висунуті останнім вимоги виявилися неприйнятними для українців, відтак -  
звели ініціативу євреїв нанівець.

11 листопада 1918р. румунські війська оволоділи Північною Буковиною. 
За цих умов євреї ухилилися від участі в Генеральному конгресі Буковини 
(Чернівці, 28 листопада 1918 р.), на якому було ухвалено з’єднати край із 
Румунією. Надалі євреї Буковини дотримувалися курсу нейтралітету. Це 
сприяло усталенню цивілізованих, толерантних українсько-єврейських 
взаємин у краї.

Ставлення євреїв Східної Галичини до ЗУНР почало поступово змінюватися 
з 22 листопада 1918 р., коли після оволодіння Львовом антисемітські 
елементи з-посеред поляків вчинили кривавий єврейський пофом. Протягом 
фьох днів у місті було вбито 64 єврея (за окремими джерелами, кількість 
убитих сягала 150 осіб), спалено десятки будинків, пограбовано сотні крам
ниць, сплюндровано єврейські святині -  Тори (зокрема, кілька дуже давніх 
сувоїв).
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М. Гон

С.Ляйнберг -  командир Жидівського 
пробойового куреня, що діяв у складі УГА

Єврейська громадськість була приго
ломшена трагедією. Голова виконавчого 
комітету Сіоністської партії Зіппер охарак
теризував настрої єврейської громад
ськості після львівського погрому як 
«...страшний час, коли пущене світом єв
рейство, здавалося, вфатить віру у людя
ність». Вже невдовзі після львівських подій 
у Коломиї утворився єврейський «Курінь 
помсти», який, проте, не реалізував задуму 
походу на галицьку столицю, оскільки 
його було розпущено владою. У червні 
1919 р. на Тернопільщині постав «Жидів
ський пробойовий і^інь» (1 200 бійців), 
який очолив С.Ляйнберг. Курінь брав 
участьу польсько-українській війні на боці 
ЗУНР.

На початку 1919р. серед єврейських 
політиків почав формуватися проукраїнський табір. Його лідером став 
І.Вальдман, якого згодом, ухвалою диктатора ЗУНР Є.Петрушевича, було 
призначено уповноваженим у справах єврейського населення Східної 
Галичини».

На другому етапі українсько-польської війни свою стратегію переглянула і 
ЄНРада Східної Галичини, що діяла у Станіславі. Це рішення визрівало посту
пово впродовж зими 1919 р. У березні того ж  ро ї^  на таємноіуу засіданні 
ЄНРади було ухвалено відкрито підтримати ЗУНР одразу ж після закінчення 
польсько-української війни.

Законодавство ЗУНР надало євреям повне фомадянське та нгщіональне 
рівноправ’я. В середині лютого 1919 р. за євреями, як і за Іншими національ
ними меншинами, визнано право на шкільництво рідною мовою та її вико
ристання у зносинах з державною владою. Постановою Державного 
секретаріату освіти і віросповідань від 26 березня 1919р . надано дозвіл на 
вивчення у середніх навчальних закладах єврейської мови та історії. Євреям, 
пропорційно до їхньої чисельності, було гарантовано 27 місць у сеймі 
республіки, депутати мали обиратися у п’яти національних єврейських 
виборчих округах. 5 квітня 1919р. Державний секретаріат ухвалив рішення 
створити при уряді Єврейський децернат (представництво), з метою захисту 
інтересів єврейського населення. Його склад передбачалося форіу^'вати з 
ураз^^нням кандидатур, запропонованих ЄНРадою.

Політика Державного секретаріату ^ряду ЗУНР) була етноплюраліс- 
тичною. Однак на місцях спостерігалося порушення його настанов. У Самборі,
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приклад, євреїв піддавали незаконним реквізиціям, до робіт примусово 
залучали людей похилого вії^. Протиєврейські настрої не оминули й окремих 
українських політичних сил. Вони простежувалися, зокрема, в гуртках 
Селянсько-робітничого союзу». Серед періодичних видань такі настрої були 
Чїитаманні газеті «Республіканець».

Зростання напруженості у  взаєминах євреїв та українців навесні 1919р . 
Чїимусило уряд вжити невідкладних заходів. Державний секретаріат повів 
ріііучу боротьбу з проявами антисемітизму. Зокрема, ухвалою від З березня
1919 р. було заборонено антиєврейсьі^ агітацію та передбачено покарання 
шнних у ній. Після фабунків у Тернополі (14 лютого 1919р.) ф и  учасники 
■офому були розстріляні. Суворе покарання спіткало й учасників проти- 
сврейських ексцесів у Станіславі (березень 1919р.).

За час існування ЗУНР більшість євреїв Галичини так і не зробила оста
точного вибору на користь української чи польської державності. Визна
чальним виявилося інше завдання -  не стати жертвою моменту, коли головним 
аргументом політики залишалася сила, історія не давала забути, що євреї часто 
ставали «фомовідводом» чи то для переможців, чи то для переможених. До 
того ж позиція євреїв періоду української державності 1 9 1 8 -1 9 1 9  рр. 
значною мірою була зумовлена тим, що вони не встигли усвідомити себе у 
новій іпостасі -  євреями України. Очевидно, така постановка питання в 1918-
1919 рр., коли після понад 500-літнього небуття в Галичині відродилася 

українська держава, була передчасною. Принаймні, кількамісячного періоду 
існування ЗУНР виявилося замало для такої масштабної трансформації 
єврейської фомадської думки.

Збройне протистояння боляче вдарило по євреях на північно-західних 
українських землях, що раніше входили до складу Російської імперії. Специ
фіка цього регіону, що став одним із теренів, де відбувалася українська націо
нально-демократична революція 1917-1921  рр., -  неодноразова зміна 
влади. Така динаміка подій болісно відбивалася на долі євреїв цього регіону, 
жого, на відміну від Галичини, не оминули ні пофоми, ні відверто упереджене 
ставлення до євреїв з боку всіх армій, котрі брали участь у революції та 
фомадянській війні, що супроводя^^вала її.

Це ілюсфує доля євреїв Дубна -  волинського містечка на колишньому 
російсько-авсфійському прикордонні. Взимку 1919р., коли тут встановилася 
влада Директорії, місцеве військове керівництво сформулювало, за його 
висловом, «найголовніші провини єврейського населення». Серед них 
зазначалося не лише ухилення від призову, а й антидержавна агітація, спою
вання солдатів тощо. Формою покарання євреїв було обрано контрибуцію 
(100 тис. крб.). Неприязне ставлення розквартированих у Дубні вояків 
виявилось у пофабуваннях (15 березня 1919 р.), жертвами яких стали 1 5 
місцевих євреїв.
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З часу встановлення в Дубні влади більшовиків (травень 1919 р.) у містечі^ 
розпочалася націоналізація. До її об ’єктів потрапила не лише власність 
промислової аристократії (наприклад, місцевого підприємця Ш.Іурвіца), а й 
аптеки та десятки дрібних крамниць. За ініціативою повітового революційного 
комітету на дубнівчан було накладено контрибуцію. При цьому задля 
«вибивання» грошей більшовики не гребували вдаватися до заручництва. На 
початі^ липня того ж року повітовий революційний комітет ухвалив рішення 
ліквідувати осердя єврейського національного й громадського життя -  
громаду.

Внаслідок низки військових та дипломатичних поразок українських 
державницьких сил впродовж листопада 1918 -  березня 1921 рр., західно
українські землі були розділені М ІЖ  Румунією, Чехословаччиною та 
Польш,ею. Відтак, євреї опинилися перед новим імперативом: необхідністю 
Інтеграції в нові держави.

Чисельність євреїв та їхній відсоток до загальної кількості населення в 
окремих регіонах Західної України були суггєво відмінними. У 1921 р. на 
території сучасних Львівської, Рівненської, Волинської, Івано-Франківської 
та Тернопільської областей проживало 657 тис. євреїв. На Буковині та 
Хотинш,иніу 1920-х роках мешкало 128 тис. євреїв, а в Закарпатті на початі^^ 
30-х років -  понад 80 тисяч.

Незважаючи на те, ш,о закарпатські євреї сіиіадали найменшу за чисель
ністю групу, у процентному відношенні до населення краю це був найвиш,ий 
показник.

М. Гон

Таблиця 1
Кількість євреїв на західноукраїнських землях 

у співвідношенні із загальною чисельністю населення 
(початок 1930-х рр.)

Країна Регіон
Чисельність 
євреїв (тис.)

Співвідношення до 
загальної кількості 

населення

Польща (1931 р.) Галичина 556 10,3

Волинь і Полісся 307 10,3

Холмщина 

і Підляшшя
69 9,2

Румунія (1930 р.) Буковина 55 11,9

Бессарабія 68 9,1
Чехословаччина 

(1930 р.)
Закарпаття 89 12,1
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Леон Райх -  лідер партії 
«Загальних сіоністів»

У березні 1919 р„ під час роботи Версальської 
мирної конференції представники західно
українського єврейства, середяких найпомітніша 
постать -  голова ЄНРади Східної Галичини Л.Райх,
-  брали участь у діяльності Комітету єврейських 
делегацій. Вони домагалися надання євреям, що 
опинились у складі Польщі, Румунії та Чехо
словаччини, прав національних меншин. Однак, 
оскільки ця вимога була новим явищем у житті 
повоєнного світу, представники країн Східної 
Європи намагалися уникнути таких зобов’язань. 
Зокрема, речники румунської та польської 
дипломатичних служб обстоювали позицію, 
згідно з якою питання правового статусу євреїв 

рсхзглядалося як проблема внуфішньополітичного характеру. Представник 
Варшави І.Падеревський з цього приводу стверджував, що Польща визнає 
рівноправ’я всіх фомадян, незалежно від національності та віросповідання. 
Проте, заявляв він. Річ Посполита протестує проти підписання окремих 
сзбов’язкових для виконання договорів щодо національних меншин, оскільки 
це обме>і^є її суверенітет.

І все ж, під тиском учасників Версальської конференції, договори про права 
національних меншин були підписані.

Процес інтеграції євреїв, що проживали на західноукраїнських землях, у 
нові держави виявився складним. Це л о в л е н о  різними факторами, серед 
яких не останню роль відіграла позиція правлячих кіл Польщі та Румунії. В 
останній, наприклад, зводилися штучні перешкоди на шля>у набуття євреями 
громадянства. Зокрема, в грудні 1918 р. влада ухвалила закон про «інди
відуальну натуралізацію» тих євреїв, що мешкали на новоприєднаних землях 
(сзтже -  й Буковини та Бессарабії), за яким, задля здобуття фомадянства, кожен 
єврей в індивідуальноіуу поряді^/ мав звертатися до судових інстанцій.

Намагаючись ускладнити процес інтефації євреїву румунське суспільство, 
на початі^ 1920-х  рр. прем’єр-міністр Й.Бретіану-молодший намагався 
скасувати вже діючий механізм натуралізації. Його ініціатива як і фудневий 
закон 1918р., викликали рішучий протест єврейської фомадськості. Актив
ністю, зокрема, відзначався очолюваний АШтерном Союз руїиунських євреїв. 
Проте особливе занепокоєння Бухареста викликала ймовірна негативна 
реакція на його політиі^^ щодо євреїв країн-переможниць у світовій війні. 
Враховуючи це, влада змінила і ^ с :  конституція Румунії, ухвалена 1923 р.. 
гарантувала всім євреям (зокрема й тим, що проживали на приєднаних 1918р. 
територіях) здобуття фомадянства
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Непростим виявився процес інтефації євреїв і у польське суспільство. Це 
зумовлено низкою факторів. Зокрема тим, що спричинене відродженням 
Польської держави суспільне піднесення поєдналося з курсом окремих 
політичних сил на побудову однонаціональної держави, що призводило до 
спроб нівелювання фактору поліетнічності населення країни. Радикали з числа 
польських державників часто-густо звинувачували євреїву непідтриманні їхніх 
визвольних змагань.

Польська конституція 1921 р. носила демократичний характер. Вона 
гарантувала національним меншинам, у т.ч. й євреям, повні фомадянсьіо права, 
охорону життя та майна незалежно від національності та віросповідання, 
створювала необхідні правові передумови для розвиті^ власним коштом 
г^льтурно-освітніх закладів тощо.

Водночас, у  країні ще довшй час до євреїв застосовували успадковані від 
Російської імперії дискримінаційні закони. Чимало з євреїв, які не були 
постійними мешканцями польських територій, зокрема ті, що прибули до країни 
за часів її становлення, здобули фомадянство лише після того, як унаслідок 
перевороту 1926 р. до влади прийшов Й.Пілсудський.

Як і в інших країнах Східної Європи, визнанню прав євреїву Чехословаччині 
сприяло підписання нею «Договору про національні меншини» (10 вересня
1919 р.). Конституція Чехословаччини, ухвалена наступного рог<у, визнала 
євреїв як національну меншину, а 6-й розділ основного закону -  «Захист 
національних, релігійних і расових меншин» -  створив правові передумови 
для реалізації принципу рівності фомадян перед законом.

Соціальна ст рукт ура євреїв т а їхня участь 
в економічному житті західноукраїнських земель

Соціальна структура євреїв визначалася двома факторами: їхньою 
концентрацією в містах і містечках та слабким індустріальним розвитком 
західноукраїнських земель. Найчисельніша єврейська фомада на цих тери
торіях -  львівська, де кількість євреїв зросла від 77 тис. у 1921 р. до 110 тис. 
у 1939. У відсотковому ж  відношенні євреїв до загалу населення великих міст 
найбільшим єврейським анклавом стали Чернівці. Якщо у Львові євреї 
складали 33% загальної чисельності мешканців міста, то у буковинській 
столиці -  37,8% (42,5 тис. осіб).

Проте більшість євреїв проживала в провінційних містах і містечках. У 
Бучачі, Дубному, Золочеві, Осфозі, Кременці, Чорткові та інших населених 
пунктах їхня чисельність коливалася від 5 до 10 тис. осіб. У таких містечках, 
враховуючи відносно невелиі^ чисельність мешканців інших національностей, 
євреї часто-густо складали найбільшу національну групу і тим самим суттєво 
впливали на формування духовно-г^льтурного простору. Враховуючи те, що

М. Гон
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українська нація протягом 1 9 1 8 -1 9 3 9  рр. на західноукраїнських землях 
залишалася здебільшого селянською, українці суггєво поступалися впливом 
у містах євреям та представникам державних націіі -  полякам, румунам, чехам.

Зосередження євреїв у містах і містечках визначало специфії^ їхньої 
соціальної структури. Це ілюструє картина професійної зайнятості євреїв у 
Львівському воєводстві.

Євреї на українських землях у  складі Польщі, Румунії та Чехословаччини (1918-1939 рр.)

Структура професійної зайнятості євреїв 
Львівського воєводства (1931 р.)

Таблиця 2

Сфера діяльності Львів

Львівське 
воєводство 
(без Львова)

Разом

Промисловість 33 638 68 697 102 335

Торгівля і страхування 39 802 106 384 146 186

Комунікація і транспорт 3 784 6 063 9 847

Землеробство 613 31 740 32 353

Садівництво або 

городництво
105 488 593

В іншому воєводстві -  Волинському, де 1931 ро ї^  проживало більше 
як 200 тис. євреїв, 120 тис. (61 %) з них -  мешканці містечок. Понад 48  тис. 
з числа останніх заробляли на прожиття торгівлею. Вони здійснювали вагому 
посередницьі^^ функцію між містом і селом, сприяли задоволенню потреб 
»«ського населення у товарах сільськогосподарського виробництва і, навпаки, 
селян у промислових чи ремісничих виробах.

Другу за кількістю зайнятих позищю (понад 38%) посідали ремісники. Роль 
останніху насиченні рині^ товарами широкого вжиті^ -  значна: вже в 1923 р. 
58% і^старного промислу Волинського воєводства перебувало в руках євреїв. 
Серед євреїв-ремісників і крамарів домінували дрібні власники.

Рівень технічного оснаш,ення ремісничого виробництва був невисоким. 
Станом на початок 1920-х рр. у Галичині, наприклад, 45,2% кустарів не 
використовували механічних пристроїв.

Серед єврейської фомадськості, що проживала на західноукраїнських 
земілях, було чимало представників т. зв. вільних професій (наприклад, 
учителів), які заробляли на прожиття інтелектуальною працею. Відсоток 
євреїв-медиків у регіоні (67,6%), як і в окремих містах (станом на 1939 р. у 
Рівному -  58,8%), відобргіжає ту вагому роль, я і^  виконувала єврейська
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Інтелігенція на західноукраїнських земляху складі Польщі в царині соціального 
та культурного житгя. Такий стан справ характерний і для інших регіонів 
Західної України. Чимало євреїв практикували юристами чи лікарями, 
наприклад, у Чернівцях.

Ситуацію, що склалася у Львівському чи Волинському воєводствах, можна 
вважати типовою для більшості західноукраїнських субрегіонів. Євреї 
уособлювали місьі^і' спільноту, а відсоток тих, хто проживав у селах, протягом 
міжвоєнного періоду залишався незначним.

Центром єврейського землеробства на західноукраїнських земляху складі 
Польщі було Станіславське воєводство. 1931 р. тут налічувалося 4 947 
землеробських єврейських господарств, у користуванні яких знаходилося 
45  тис. га землі. Одним з анклавів єврейського землеробства стало й 
Закарпаття: тут із приблизно 10 тис. місцевих євреїв, які проживали на селі, 
13% працювали безпосередньо в сільському господарстві.

Проте порівняно з євреями-городянами ч аста  євреїв-землеробів тради
ційно залишалася вкрай низькою. Це ілюструє картина соціальної зайнятості 
євреїву Сарненському повіті на Волині, де їм належало лише 4 228 га (0,78%) 
землі, в той час як євреїв -  власників дрібних ремісничих майстерень 
нараховувалося понад півтори сотні. Із них -  113 шевських, 35 -  головних 
уборів, 16 -  перукарських, 13 -  бляхарських, 11 -  теслярських та ін. Близько 
двох десятків єврейських сімей володіли млинами, одна -  каменоломнею у 
Клесові.

М. Гой

Члени «Гзшомер-Гзцоїру» з містечка Острог, Волинського воєводства
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Отже, наявність землеробів суттєво не коригувала загальної картини 
■рофесійної зайнятості західноукраїнських євреїв. Як зауважив історик 
ЬЛакер, «соціальна структура єврейського населення в Польщі та Румунії була 
такою, що просто не могла не викликати напруження і конфлікти між євреями 
ш  національною більшістю цих країн». Справді, в Румунії, наприклад, у 1934 р. 
%ло ухвалено «закон про захист національної праці». Наступного ро ї^  для 
■ото реалізації влада ініціювала утворення спеціальної комісії. Тим часом у 
1936 р. прем’єр-міністр Польщі Ф.Славой-Складковський визнав право- 
■■рність економічної боротьби, скерованої проти євреїв. Тим самим влада 
схвалила практиі^ економічного бойкоту, яка вже кілька років поспіль вико
ристовувалася в країні. Невдовзі прем’єр підтримав «похід на місто», завдяки 
то м у  влада сподівалася розв’язати проблеіуу заробітків тисяч безземельних 
«  малоземельних селян.

Ситуація, в якій опинилися євреї, ускладнювалася прагненнями до еконо- 
■■чної емансипації українства. За таких умов євреям довелося відстоювати 
свої позиції в економічній царині. Гострота протистояння зумовлювалася й 
об'єктивним чинником -  Великою депресією та її наслідками. Остання, як і 
ни і фактори (політика влади, конкуренція з бо ї^  кооперативних інституцій 
тощо), стала одним із важливих чинників, що призвів до підриву позицій євреїв-

Сіре/ на українських землях у  складі Польщі, Румунії та Чехословаччини (1918-1939 рр.)

Євреї, що працюють у  каменоломні в Клесові. (Фото-архів Джойнту, Нью-Йорк)
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ремісників та торговців. За таких умов ті, хто потрапив у жорна економічної 
розрухи, як і єврейська біднота, опинилися в безвиході. Здебільшого їм не 
випадав другий шанс на відродження своєї справи: в містечках, з їхньою примі
тивною економічною структурою, серед ремісників і торговців традиційно 
панувала атмосфера активної конкуренції, а надії на інтеграцію в сільсько
господарське виробництво, за умов надзвичайно гострого дефіциту землі, 
були марними. Сконцентровані в містечках, такі євреї були приречені на 
напівголодне існування. їхнім життям опікувалися єврейські громади чи 
благодійні організації.

М. Гон

Євреї в суспільно-політичному 
житті західноукраїнських земель

У спектрі чинників, ш,о прокладали шляхи інтеграції євреїв у суспільства 
тих країн, у  яких вони проживали, стала їхня участь у політичному житті. 
Традиційно найпотужніші єврейські партії вели активну боротьбу за право 
репрезентації єврейської фомадськості в законодавчих органах. При цьому 
вони не мали єдиної стратегії під час виборів до законодавчих органів. 
Подеколи єврейські партії виступали спільно з представниками інших націй, в 
інших випадках - діяли самостійно.

Самостійну сфатегію у виборчих перегонах виявляли здебільшого євреї 
Східної Галичини - краю, який вперше брав участь у  формуванні законодавчих 
органів Польщі тоді, коли його державно-правовий статус ще не був остаточно 
вирішений Антантою. За таких умов співпраця з злсраїнцями загро>іотала 
загосфенням взаємин із Варшавою. Відтак виконавчий комітет найпотужнішої 
з-поміж єврейських партій краю - «Загальних сіоністів», у вересні 1922 р. 
декларував, що вона вступає у передвиборчу боротьбу під знаком рішучої 
опозиції до уряду, під прапором самостійної національної політики та 
подальшого невфучання у польсько-українсьі̂  боротьбу. Самостійний і̂ рс 
сіоністів підтвердило й неофіційне гасло, з яким вони йшли на вибори; «Не 
запобігати одній стороні (польській) та не протиставлятись стороні другій 
(українській), лише захищати власні інтереси».

Відмінної Сфатегії дофиіуувалися євреї в інших регіонах Західної України, 
які з метою здобуття представництва в законодавчих органах Польщі, Румунії 
та Чехословаччини час від часу об’єднували свої сили з представниками 
недержавних націй. Цьому сприяли реалії суспільно-політичного життя. Євреї 
Буковини, наприклад, вважаючи законодавство Румунії таким, що не 
забезпечує реального рівноправ’я громадян, на початі̂  1920-х рр. обрали 
самостійний політичний курс і сприймалися українською стороною як 
імовірний партнер. 1922 р. часопис «Громадський вісник» із цього приводу 
стверд>і̂ ав: «..Жиди неначе являлися природними союзниками українців».
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У той час зближенню євреїв з представниками інших меншин у Польш,і 
сцїияли положення законодавства про вибори, які, завдяки т. зв. виборчій 
■еометрії, забезпечували перевагу державній нації. Як результат, 17 серпня 
1922 р. утворився Блок національних меншин, до якого разом з євреями та 
Рфаінцями увійшли білоруси, росіяни та німці.

Відтак, час від часу євреї співпрацювали з українською громадськістю у 
■іборчих кампаніях до законодавчих органів Польщі, Румунії та Чехо- 
сяоваччини. Така взаємодія, наприклад, відбулася 1922 та 1928 рр. на 
українських землях, що входили до Речі Посполитої за винятком Галичини.

Зрозуміло, що першочерговим завданням для євреїв був захист власних 
■аціональних та фомадянських прав. Зусилля, спрямовані на його реалізацію, 
■риводили до закономірного результату; ті з єврейських політиків, які в різний 
час ставали членами законодавчих органів, віддавали перевагу проблемам 
■пасного народу. Така тенденція була характерною й для представників інших 
націй. Це, з одного бої̂ г, призводило до відсутності пщфимки та одностайності 
мж  національними меншинами. З іншого - спроби євреїв досягти сепаратних 
домовленостей з владою, як це сталося 1925 р. у Польщі, призводили до 
■онфліктів з українцями.

Однією з ознак <^спільно-політичного життя євреїв у часі між двома сві- 
ювими війнами було їхнє споріднення з державами, в яких вони проживали. 
Пряма чи опосередкована участь у суспільно-політичному житті Польщі, 
Румунії та Чехословаччини, співжиття з державними націями сприяли 
поступовому формуванню серед євреїв патріотичних насфоїв. Це призвело 
Ж> появи засад т. зв. подвійного патріотизму; любові до власного народу та до 
лержави, в якій в силу обставин, що склалися, вони проживали. Наприкінці 
1920-х рр., скажімо, знайшла підтримг^ ініціатива рівненського старости 
Богуславського щодо заснування Клубу єврейської інтелігенції. Мета його 
діяльності - зближення євреїв з польською громадськістю на засадах 
•толерантного співжиття, пропаганда єврейською інтелігенцією ідей польської 
ікржавності серед одновірців. Члени Єврейського клубу державної думки, 
вю виник у Польщі в першій половині наступного десятиліття вважали своїм 
завданням «...розвивати думі̂  ̂про мирну співдружність євреїв з польським 
народом для побудови великої Польщі. Ми повинні групуватися довкола 
польської державності...».

Прагнення до порозуміння з державними націями, як і сгіма необхідність 
володіння державними мовами, породжувала нові тенденції в єврейському 
соціумі. Як і раніше, в повсякденному житті більшість євреїв говорила мовою 
іоиш. Проте подекуди засади подвійного пафіотизму, як і потяг до культури 
державних націй, мелг̂ в̂али з тенденціями асиміляції. Чимало євреїв Закар
паття відпало перевагу угорській або чеській мовам. З середини 1920-х рр. 
евреї на українських земілях масово почали оволодівати польською мовою.

Єлреї на українських землях у  складі Польщі, Румунії та Чехословаччини (1918-1939 рр.)
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Особливо помітним процес інтефації у мовне середовище державної наш 
був на землях колишньої Російської імперії, що увійшли до Речі Посполитої 
З середини 1920-х рр. чимало місцевих євреїв поо^овувалосьу публічно»^ 
житгі не російською, а польською мовою.

Зближення євреїв з мовним та і̂ льтурним середовищем державних наиіі 
викликало незадоволення українського політикуму. Речники останнього 
послідовно докоряли євреям, які, за винятком здебільшого мешканців сіл, не 
володіли українською мовою, за їхнє віддалення від української культури, 
здійснення, як вони вважали, і̂ отьтурфегерства на українських землях. З цього 
приводу ужгородський часопис «Українське слово» в 1936 р. стверд>іотая: 
неправильним є те, що «з мукачівської жидівської гімназії виходять абітурієнтк 
які говорять всякими можливими мовами: і по-чеськи, й по-німецьки, й по- 
англійськи, але нашої мови не знають».

Громадсько-політичне життя євреїв міжвоєнного періоду на західно
українських землях розвивалися в загальному руслі історії бездержавних 
націй - у пошуках оптимального варіанту вирішення власного націонгільного 
питання. Визначальною проблемою, яка зумовила політичну сфуктуризгіцію 
євреїв, було їхнє ставлення до перспективи відродження єврейської держави 
в Палестині. Суттєвими для соціально-активної частини єврейської фомад- 
ськості були мовне питання (вибір поміж мовою їдиш та івритом), проблеми 
соціальної політики, характеру єврейських громад тощо.

Сіоністська ідея, хоча й користувалася популярністю серед євреїв, проте 
не сприймалася всіма. Прибічники народно-ліберального ру>  ̂(Єврейська 
народна партія - «Фолкспартай») сповідували засади, згідно з якими євреї були 
автохтонами тих земель, на яких проживали. Найпотужнішою партією, що 
обстоювала прстипалестинсьі̂  позицію, був Загальноєврейський робітничий 
союз (Бунд). Своєю метою ця партія вважала повалення капіталістичного ладу, 
домагалася гарантування євреям прав національних меншин тощо.

Сильні позиції в єврейському середовищі мали релігійні ортодокси, 
об’єднані в організацію «Агудат Гаортодоксім» (у Галичині вона називалася 
«Аіудат Ісраель»).

Формуючи свою соціальну базу головним чином зі старшого покоління 
євреїв, «Агудат Ісраель» виступала речником традиціоналізму, виявляла 
категоричне неприйняття тих змін, які стали ознакою суспільно-політичного 
життя Заходу наприкінці XIX - на початі̂ XX ст. Сподіваючись на відродження 
єврейської держави в Палестині, члени «Агудат Ісраель» покладалися не на 
стратегію практичних дій, а на добру волю Месії.

Впродовж 1918-1939 рр. частина ортодоксальних євреїв пройшла 
світоглядну еволюцію від заперечення сіонізму до його опосередкованої чи 
прямої підтримки. Тсік, восени 1923 р. галицька «Агудат Ісраель» заявила про 
припинення боротьби із сіонізмом і висловила бажання співпрацювати із
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•вагальними сіоністами» в будівництві національного осереді̂  в Палестині. 
Через рік, 1925 р., 15 делегатів з Польщі брали участь у конференції «Агудат 
Іфаель» в Єрусалимі, якаухвалила розпочати заі^івлю  землі в Палестині. Інша 
частина ортодоксальних кіл прилучилася до партії релігійних сіоністів 
•ЛЛізрахі».

Проте така тенденція просте>і̂ алася не повсюдно. Рабини Закарпаття, 
■а відігравали помітну роль у громадсько-політичному житті, протидіяли 
утвореній 1919 р. Єврейській партії Чехословаччини. Не сприймаючи 
■одерних тенденцій в єврейському суспільно-політичному житті, цадик із 
і^ а ч е в а  Х.Е.Шапіро навіть пізніше, в середині 1930-х рр., послідовно 
боровся проти ідей сіонізму.

Отже, виявляючи єдність у прагненні захистити єврейську традицію та 
забезпечити юдаїзмові першість у всіх сферах громадсько-політичного життя 
вреїв, в питаннях політики єврейські ортодокси не виявляли єдності поглядів. 
Така тенденція простея^^валася і серед духовних наставників єврейства. 
Більшість рабинів вважала, що євреям як представникам бездержавної нації 
■емає сенсу інтефуватися в політичне життя, проте слід лояльно ставитися до 
існуючої влади. Дехто ж  опинився в епіценфі суспільно-політичних процесів, 
їж . Б.Гауснер,якийу 1914-1915 рр. був рабином у Львові, після завершення 
Першої світової війни став відомим політиком. Він, як і Ш .Федербуш, 
перетворився в одну з чільних постатей партії «Мізрахі», представляв інтереси 
галицьких євреїв у польському сеймі. Одним із речників єврейства у 
законодавчому органі Польщі був рабин з містечка Самбора АЛевін.

Загалом, упродовж міжвоєнного періоду найбільше представництво в 
законодавчих органах країн, до яких входили західноукраїнські землі, мали 
свреї Польщі. Тут перших депутатів-євреїв обрано до сейму і сенату вже у 
1922 р. Тим часом представники євреїв Буковини в законодавчих органах 
іулунії з’явилися лише в другій половині 1920-х рр. (один із них - сіоніст 
М .Ебнер), а Закарпаття - 1935 р., коли депутатом Чехословацького 
парламенту став Х.Кугель.

Традиціоналісти відіфавали помітну роль у громадському житті євреїв: вони 
керували віросповідними фомадами в усіх місцях компактного проживання 
свреїв. Протягом міжвоєнного періоду ці інституції перебували в епіцентрі 
єврейського громадсько-політичного життя. Це зумовлювалося не лише тією 
вагомою роллю, я іу  вони відіфавали в житті єврейства, а й розбіжностями 
розуміння його суті. Ті з євреїв, що йшли в ногу з ліберальними віяннями свого 
часу, вимагали перетворення віросповідних громад із релігійних на націо
нальні. За цією вимогою крилося новітнє розуміння єврейства: не лише як 
релігійної спільноти, а передусім як самостійної, модерної нації.

Послідовно обстоюючи такі вимоги, чимало єврейських пгіртій домагалися 
перетворення віросповідних фомад на осередки національно-персональної
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автономії. Останні мали стати суб’єктом публічного права, репрезентувати 
єврейську громадськість у діалозі з органами влади, перетворитися на 
структури, зорієнтовані на розвиток національної і̂ льтури та ідеалів.

Незважаючи на безперервне суперництво партійно-політичних сил за 
домінування у  віросповідних громадах, останні справно виконували визначені 
законом повноваження. До їхньої компетенції входили питання організації та 
утримання синагог і рабинату, цвинтарів, опіі^^ння релігійним вихованням 
молоді тощо.

На широкому спектрі явищ, які спричиняли громадсько-політичну 
структуризацію євреїв, віддзеркалилися й суперечності в поглядах на питання 
соціальної політики. Серед партій лівого крила єврейського національного 
табору на початку міжвоєнного періоду найвпливовішими були Бунд та 
Єврейська соціал-демократична партія «Поалей-Ціон» («Робітники Сіону»).Якщо 
перший спростовував сіоністсьі̂ ^ ідею та схилявся до пріоритету класових цін
ностей, то щейно-полігична платформа «Поалей-Ціон» поєднала в собі завдання 
відродження єврейської держави в Палестині та соціалістичні ідеали.

До партій, які намагалися поєднати державотворчі засади з завданнями 
перебудови суспільства, належала також Сіоністська партія праці «Хітахдуг». 
Проте домінанта її ідеології - націотворчий аспект, який переважав проблеми 
соціального устрою держави, визначив її окреме місце в національному 
таборі - місце лівоцентристської сили.

Попри розмаїття профам, майже всі партії виявляли спільність у  поглядах на 
завдання захисту прав євреїв. Осторонь національного табору поставили себе 
лише асимілятори. У Львові, наприклад, у 1918р. вони утворили «Союз поляків 
Мойсейового віросповідання». Вирішення національного питання члени Союзу, 
як і інших асиміляторських сфуктур, що виникали у  подальші часи, вбачали в 
розчиненні євреїву середовищі національних і̂ льтур інших народів.

Єврейська партійно-політична палітра не відзначалася стабільністю. 
Подеі̂ ди в лоні тієї чи іншої партії формувалися нові ідейно-політичні течії, 
які з часом призводили до відокремлення, оформлення в СсІМОСТІЙНІ інституції. 
Так, у  другій половині 1926 р. в осереді̂  галицьких «Загальних сіоністів» 
сформувалася фракція сіоністів-ревізіоністів, яка після створення ВЖабо- 
тинським окремої партії перетворилася на самостійну політичну силу. Проте 
вже 1934 р. партія сіоністів-ревізіоністів розкололася: з числа її членів 
утворилася Єврейська державна партія (т. зв. «гросманісти»), а сіоністсько- 
ревізіоністська більшість прибрала назву Нової сіоністської організації.

Ознакою єврейського суспільно-політичного життя на західноукраїнських 
землях стали вагомі симпатії населення до сіоністських ідеалів. Окрім партій, 
активно діяли громадський Єврейський нгщіональний фонд («Керен Каємет») 
та фонд для будівництва Палестини («Керен Гайєсод»), що провадили практичну 
діяльність у  справі колонізації євреями Палестини. У багатьох західно
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українських містах і містечках діяли молодіжні сіоністські організації, що 
готували євреїв до виїзду в Палестину, наприклад, організація «Іехалюц Піонер».

Прагнення прилучитися до національного державотворення спонукало 
багатьох євреїв залишити місця постійного проживання та виїхати до 
Палестини. При цьол/у динаміка їхньої еміграції суггєво коригувалася успіхами 
чи поразками сіонізму на міжнародній арені.

Проте Палестина не була єдиним напрямом єврейської еміфації. Чимало 
ореїв, що залишали протягом міжвоєнного періоду західноукраїнські землі, 
■кжджали до Європи та СШ А Одна з інституцій, яка надавала їм практичну 
жхюмогуу цьоіуу, - «Єврейське центральне еміфаційне товариство в Польщі». 
Протягом 1925-1931 рр. його допомогою лише на Волині скористалися 
понад 10 тис. осіб.

У міжвоєнний період рідні місця залишило близько 10% євреїв Закарпаття. 
Зменшилася й чисельність євреїв Буковини (зі 128 тис. у  1924 р. до 93 тис. у 
1930 р.). Сприяли єврейській еміфації різнопорядкові чинники: з одного бої̂ , 
бажання прилучитися до національного державотворення, з іншого - бідність 
та зростання антисемітизму.

Громадсько-політична структуризація західноукраїнських євреїв була 
каталізатором винесення на авансцену суспільно-політичного життя питань 
цро зміст освіти та мову навчання дітей. Природним наслідком розбіжностей 
у  суспільних уподобаннях батьків стала поява різних за характером шкіл та 
1ИЗКИ просвітницьких товариств, чия діяльність представляла різні вектори у 
шрині освіти.

Одним із найвпливовіших товариств було «Тарбуг», яке пропагувало світ
ське виховання. Стрижнем його і̂ ^льтурно-освітньої діяльності була по
пуляризація івриту. Це відображало сіоністський підхід до мовного питання, 
оскільки коні^ую чі з сіонізмом за вплив на маси політичні сили пропагували 
мову їдиш. Осередки «Тарбур> розгорнули широї̂  просвітницьі̂  діяльність. 
Вони засновували не лише школи та гімназії для дітей, а й вечірні і^ си , народні 
університети, в яких студіювали дорослі. Одночасно «Тарбут» готував 
педагогічні кадри. У розмаїтому спектрі напрямів активності товариства - 
•ідавнича діяльність, заснування читалень і бібліотек, народних театрів тощо.

Метою товариства «Культурліга» було поширення «пролетарської» культури 
на їдиш в єврейському середовищі та протиставлення її ідеалам, які 
пропагувалися сіоністами та єврейськими ортодоксами. «Культурліга» 
створювала приватні єврейські школи, притулки для сиріт і дитячі будинки, 
засновувала професійні та вечірні і^ с и  тощо.

Іншу концепцію ОСВІТИ репрезентували євреї-ортодокси. Взаємодіючи з 
віросповідними фомадами, вони проводили навчання в хедерах - школах, 
освіта в яких базувалася на засадах юдейської релігії та традиції. Серед
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навчальних закладів, які будували освіту на таких засадах, відомі й «Талмуд- 
Тори», які функціонували фактично при багатьох громадах.

Осторонь від сіоністів та традиціоналістів стояли асимілятори. їхні діти 
здобували освіту в навчальних закладах, де навчання велося державними 
мовами.

Діяльність просвітницьких товариств - одна зі складових єврейського 
громадсько-політичного життя. Фактично кожна єврейська партія, що 
протягом 1918-1939 рр. діяла на західноукраїнських землях, формувала свої 
молодіжні осередки й одночасно поширювала впливи на різноманітні 
(професійні, і̂ льтурницькі, філантропічні тощо) громадські об’єднання. Це 
сприяло структурній багатогранності (багатоманітності), довершеності 
єврейського політиіуму, забезпечувало його всебічну участь у фомадсько- 
політичному житті країн, до яких входили західноукраїнські землі. Разом із тим, 
сіоністські партії та організації, що здійснювали діяльність із колонізації 
Палестини, готували євреїв до алії, брали участь у  Світових сіоністських 
конфесах і були складовою частиною загальнонаціональних державотвор
чих зусиль євреїв Європи.

М. Гон

Євреї в умовах наступу 
тоталітаризму й шовінізму в Європі

Із другої половини 1920-х і впродовж 30-х рр. тоталітаризм став тенден
цією суспільно-політичного життя, що перекреслила ліберальні набутки в 
багатьох країнах Європи. За умов поступового занепаду демократичних 
цінностей національні меншини, отже - й євреї, часто-густо ставали об’єктами 
атак з бої̂ / особливо ревних охоронців ідеї національної держави. Серед країн, 
до складу яких входили західноукраїнські землі, з цього контексту випадала 
тільки Чехословаччина. Визнаючи рівноправ’я громадян незалежно від 
національності та віросповідання, політична еліта країни намагалася водночас 
вирішити питання, як поєднати цей принцип із пріоритетним для держави завдан
ням розвиті̂  власне національної іультури чехів і словаків.

Інша ситуація склалася в Польщі та Румунії, де впродовж 30-х рр., з одного 
бої̂ , зменшувалася роль представницьких інституцій у суспільно-політичному 
житті, з Іншого - спостерігалося зростання антиєврейських настроїв. їх 
поширенню сприяла сама суспільно-політична атмосфера в Європі: падіння 
авторитету демократії, популяризація фашизму (який у той час сприймався 
передусім як прояв пафіотизму найвищого гатунку), а згодом і нацизму, при
наймні, в його незаперечній антиєврейській наставленості.

Намагання націоналістів Румунії та Польщі виступати проти євреїв набирали 
організованих форм. У Речі Посполитій такою силою виступали, зокрема, 
народні демократи (ендеки), в Румунії - «Союз Михаїла Архангела», який
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■иірикінці 1920-х рр. прибрав наз^ «Залізна гвардія». При цьому ситуація в 
іу»іуніїускладнювалася постійними утисками євреїв. ІДе з часів Першої світової 
і і ^  в і4й країні вони були значно відвертішими, нЬку будь-якій іншій державі 
Сиропи за винятком Російської імперії. Це, зрозуміло, сприяло нагнітанню 
внічних конфліктів і в подальші роки.

Один із показників антиєврейської налаштованості серед титульних націй 
Польщі та Румунії - царина вищої освіти. Вимоги щодо обмеження кількості 
ореїв в університетах лунали в цих країнах починаючи з першої половини 
20-х рр., і невдовзі таї^ практику неофіційно було запроваджено в обох. 
Наступ проти студентів-євреїв набув брутальних форм: у 1926 р. від рук 
ріямунського націоналіста загинув студент Чернівецького університету Фалік. 
Згодом ареною антиєврейських виступів стала Львівська політехніка. 
1935 р. у ній, а 1937 р. і у Львівському університеті запроваджено т. зв. 
«яавкове гетто» - принцип примусового навчання євреїв (їх садовили 
зазвичай на останні лави) осторонь від студентів інших національностей.

1930-ті роки - період багатьох нововведень, які засвідчили зростання 
»пиєврейських настроїв у Польщі та Румунії. У другій половині десятиліття в 
обох країнах спостерігалися спроби утисків євреїв за професійною ознакою. 
1935 р. відсоткову норму для правників-євреїв запровадила Юридична 
асоціація Румунії. Навесні 1937 р. аналогічний крок здійснив Союз польських 
ашокатів: його члени ухвалили резолюцію, яка базувалася на ідеї дотримання 
ж. за польського характеру адвокатури.

Поруч із румунами та поляками участь у боротьбі за належне місце в 
вюномічному житті західноукраїнських земель брали й представники україн
ської нації. Винесене її лідерами на порядок денний завдання національної 
емансипації, яке з-поміж іншого передбачало оздоровлення суто селянської 
осхцальної структури західних українців, призвело до розгортання боротьби за 
ті сфери виробництва та послуг, в яких традиційно домінували євреї. Становище 
останніхускладнювсшося тим, що яку Румунії, так і в Польщі велася боротьба за 
мста. Йшлося, власне, про їхнє етнічне обличчя.

Проте з особливою гостротою факт протистояння євреям засвідчили 
шмоги окремих сил позбавити євреїв громадянських прав та змусити їх до 
еміфації. Цього, зокрема, домагалася румунська Національна ліга християн
ської оборони. Такі вимоги були популярними і в польському політиі^і. У 
січні 1937 р. голова МЗС Речі Посполитої Ю .Бек стверд>і̂ ав: «Питання 
еміфації є не тільки питанням національного самолюбства єврейства, це - 
проблема громадська, економічна, і тому її слід сприймати в усій її широті. 
Ьіакше це було б заплющенням очей на дійсність... Уряд не має наміру вводити 
себе в оману, але й ви, євреї, не обманюйте себе. Ця проблема існує і буде, 
безумовно, нормальним, якщо матимуть місце об’єднані зусилля з метою 
забезпечення новому єврейському поколінню в Польщі сприятливих умов для
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еміфації, в чоіуу воно може розраховувати на доброзичливу допомогутаопії̂  
польського уряду». Схожими категоріями оперували й представники 
румунської влади.

Еміфаційний варіант вирішення «єврейського питання» наприкінці 1930-х ррс 
сповідували й окремі політичні сили українства, які з симпатією поставилися 
до сіоністської ідеї. 1936 р. часопис «Діло» ствердя^ав: «Гадаємо, щире і 
прихильне ставлення до їх (євреїв) національного ідеалу, яким є ідеал 
національної держави у Палестині, повинно знаходити у них розуміння і буш 
платформою не суперечок, а залагодження конфліктів. Найкращою (єдиною) 
платформою порозуміння між народами є завжди спільнота інтересів: масова 
еміграція жидів до Палестини і створення у  Палестині жидівської національної 
держави лежить однаково в інтересі жидів, як і українців - без огляду на те, у 
чому той інтерес полягає».

Восени 1938 р., коли після Мюнхенської угоди празький уряд надав 
автономію Підкарпатській Русі, євреї Закарпаття зустріли нововведення 
лояльно, інакше поставилися до цього євреї Польщі, яким за автономією 
Підкарпатської Русі вбачався зловісний образ Птлера та результат започат
кованих ним змін у  Східній Європі. До того ж  повз їхню увагу не пройшла 
пронімецька орієнтація А.Волошина, що 26 жовтня 1938 р. очолив уряд Під
карпатської Русі, яка від ЗО фудня 1938 р. також мала другу офіційну назву - 
Карпатська Україна.

Карпатська Україна як держава (14 березня 1939 р. у  Хусті проголошено 
її повну державну самостійність) проіснувала лише кілька днів. Відкрита афесія 
з бої^ хортістської Угорщини, яка діяла за згодою Німеччини, призвела до 
поразки молодої української держави.

Тим часом євреї були приголомшені стрімким успіхом Німеччини, що 
оі̂ пувала Чехословаччину. Оговтавшись від спричиненого березневими 
подіями шоі̂ , вони все частіше висловлювали готовність до участі в захисті 
Польщі. Невдовзі, у вересні 1939 р., коли розпочалася Друга світова війна, 
частина євреїв, як і українців, виступила на захист Польської держави.

М. Гон
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ж. Ковба,
Ю. Корогодський,

Євреї України під час Другої світової війни: 
Голокост та Опір

22 червня 1941 р. з нападом Німеччини на Радянський Союз, вся Україна 
була втягнута у Другу світову війну. 22 червня була неділя, в багатьох школах 
відбувалися випускні вечори, але ранок приніс початок небачених ви
пробувань, страждань. Україна впала однією з перших жертв гітлерівського 
плану «блискавичної війни». Нацистський оі̂ аційний режим був туг особливо 
жорстоким. Облудно обіцяючи місцевому населенню визволення від 
більшовиків, свободу релігії та вільну працю, Гітлеру йшлося про повне 
поневолення українців через «германізацію» краю.

Найгіршим було становище євреїв і 
циган, яких чекало поголовне фізичне 
винищення.

Знищення європейського, в тоїуу числі 
і українського, єврейства у роки Другої 
світової війни прийнято позначати кіль
кома термінами. Пріоритетним у науковій 
літературі є термін «Голокост» ^  перекладі 
з давньофецької - «жертвопринесення», 
«всеспалення»). В івритомовній літературі 
традиційно використовуються д ва терміни - 
«Шоа» (нещастя) і «Хурбан» (руйнування). 
У 80 - на початку 90-х років XX ст. 
українські та російські автори вживали 
термін «Катастрофа», згодом майже пов
ністю витіснений міжнародним «Голо
кост», що означає планомірне й органі
зоване знищення єврейського населення 
в роки Другої світової війни.

Жертвами Голокосту стали б млн 
євреїв Європи, в Україні - 1,5 млн.

тшт
іим  Ш «іАіІіММм ШхтШШ тЛ п М

• Іс Ішйса «ІвЛ ма»сг Ю»<і1сИ
Нацистська газета «Дер Штюрмер 
від 1 травня 1934 року,
(На першій сторінці - карикатура 
з підписом «Євреї - наше нещастя»)
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Євреї України під час Другої світової війни: Голокост та Опір

Частина українського єврейства, що про
живала в західних регіонах, першою підпала 
під організовані групові розстріли. Вже на 
світанку 22 червня 1941 р., захопивши 
прикордонне містечко Сокаль на Львівщині, 
нацисти розстріляли у центрі на площі 
перших 11 випадково побачених євреїв.

На теренах України реалізовувалася 
нацистська політика сформована задовго до 
початі̂  світової війни. 13 серпня 1920 р. в 
одній із мюнхенських пивних Птлер виго
лосив двогодинну промову «Чоіуу ми проти 
свреїв». Уперше ним була оприлюднена теза 
щодо існування міжнародної єврейської 
змови, задля встановлення світового пану
вання. Гасло «Пролетарі всіх країн, єднай
теся!» - він запропонував замінити гаслом: 
«Антисеміти всіх країн, єднайтеся!». У сумно
звісній «Майн Кампф» вже було подано 
програму усунення євреїв «із середовища 
ммецького народу», що згодом стане осно
вою так званого «остаточного розв’язання 
єврейського питання».

Реалізація цієї програми на українських 
теренах була пов’язана зі звинуваченням 
свреїв у «жидобільшовизмі». Усіма засобами 
пропаганди євреї виставлялися органі
заторами революційних подій 1917-21 рр. 
Маніпулюючи фактами в галузі міжнаціо
нальних відносин, які у сталінському СРСР 
були дійсно непростими, пропагандистська 
служба Іебельса розробила низку бруталь- 
і*іх технологій нацьковування одних народів 
на інші. Антисемітизм, українофобія, русо
фобія стали провідними засобами у діяль
ності окупаційного режиму. В офіційних 
зверненнях А.Гітлера у червні 1941 р. 
«шюся про те, що німецька армія прийшла 
на допомогу народам Росії, поневоленим 
жидобільшовицьким режимом. Широко 
розтиражовувалося звинувачення Птлером

Бойкот єврейських крамниць. 1933 р.

Переслідування євреів-підприємців, 
1933 рік, Німеччина

Вигнання єврейських дітей зі шкіл, 
Німеччина, 1933 рік. 

(На шкільній дошці напис: «Єврей - наш най
головніший ворог. Будьте пильні з євреями!»)
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євреїв у різанині слов’ян, особливо визисі^анні українців. Під час о і^ ац ії 
України німецькі органи масової інформації та колаборантські видання всіма 
способами поширювали чутки, ш,о євреї були організаторами голоду 1932- 
33 рр., керівниками, виконавцями карально-репресивних дій системи НКВС, 
винуватцями всіх злочинів сталінської тоталітарної системи.

У розпорядженні нацистів були тисячі потенційних вбивць, котрі 
пропагандою, вихованням і дисципліною спеціально готувалися до організації 
вбивств, провокування місцевого населення до єврейських погромів, 
створення атмосфери нетерпимості, остра̂ о̂  покарань за допомогу євреям, 
будь-яких виступів на їхній захист.

На думку відомого англійського історика П Джонсона «профама Голокосту 
з самого початі̂  і до кінця, незважаючи на її великі масштаби, була секретною, 
Гітлер жодного разу не згадував про неї...». Есесівські позначення вбивства 
містили вислови: «спеціальне ставлення», «переселення», «генеральна лінія».

Щодо українських євреїв часто вживалося словосполучення «переміщення 
на Схід».

Особливостями Голокосту на Україні були: широка та різнобічна пропа
ганда звинувачення євреїв у  «жидобільшовизмі», масове застосування наказу 
про розстріли осіб, котрі переховували чи надавали будь-яку допомогу 
євреям, причоїуу часто страчувгіли й членів родини. Україна була поділена на 
кілька районів адмінісфативного нацистського управління, у  кожноіуу з яких 
«остаточне розв’язання єврейського питання» відрізнялося часом і способами 
знищення. Однак залишитися живим не мав шгінсу жоден єврей незалежно 
від віку, статі, політичних уподобань, релігійних переконань. Голокост був 
спрямований проти євреїв лише тому, що вони були євреями.

Історики З^УІОВНО виділяють ф и його складові: знищення, опір, порятунок.

ж. Ковба, Ю. Корогодський

Знищення

При розгляді Голокосту на теренах України не можна не враховувати реальну 
соціально-психологічну ситуацію періоду о і^ ац ії, що склалася в умовах 
кривсівої війни «без правил» з колосальними жертвами з бої^ цивільних, «війни 
всіх проти всіх» із суцільним нехтуванням моральними нормами. Жорстокість 
до військовополонених та цивільного населення утворили своєрідне жахливе 
тло, яке масі̂ тало унікальність і етнічну винятковість знищення євреїв. Трагедія 
українського єврейства поглиблювалася ще й тим, що радянський уряд, 
інформований про долю євреїву Польщі та про події на Західній Україні перших 
тижнів війни, не вжив достатніх заходів щодо організації евакуації та 
інфоріу^тання євреїв України про смертельну небезпеї̂ , що зафо>іотала їм. 
Після початку війни лише близько третини євреїв республіки змогли 
евакуюватися вглиб СРСР. У Західній Україні цього просто не встигли зробити.
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Євреї України під час Д ругої світової війни: Голокост та Опір
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Варто враховувати, що частина євреїв із недовірою ставилася до радянської 
влади внаслідок репресій 1939-41 рр. До того ж  були євреї, які не вірили 
чуткам про антисемітські дії нацистів у Польщі, пам’ятаючи толерантну 
поведіні̂  німецьких військ в часи Першої світової війни.

У період о і^ ац ії українські землі в адміністративно-територіальному від
ношенні не становили єдиного цілого. Можна виділити шість відмінних, за 
ознаками встановленого на них нацистським режимом, «територій»: Дистрикт 
«Галичина» (частина створеного на польських землях Іенерал-іубернаторства), 
рейхскомісаріат «Україна», зона під контролем вермахту на значній частині 
Лівобережної України тау Криму (всі ці території опинилися в німецькій зоні 
о і^ац ії), безпосередньо прилучені до Румунії Ізмаїльська та Чернівецька 
області, атакожТрансністрія (в румунській зоні оіупації), і Закарпаття (до 1944 р. - 
складова Угорщини). Голокост єврейського населення на кожній із пере
лічених територій мав свою специфії̂ .

Уіфаїнських євреїв знищували в три етапи. На першому - з 22 червня 1941 р. 
до зими 1941 -1942 рр. нацисти ліквідували переважну більшість євреїв 
рейхскомісаріату «Україна». На другому - протягом 1942 р. - були знищені 
майже всі євреї дистрикту «Галичина», генерального округу «Волинь - Поділля» 
рейхскомісаріату, атакож «воєнної зони». На третьому - з початі̂  1943 р. до 
визволення України у жовтні 1944 р. - вбивали всіх євреїв, які ще залишалися 
живими.

ж. Ковба, Ю. Корогодський

Євреї в гетто з нашитими на одязі шестикутними «Зірками Давида»
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У світовій історії незнані такі жахіття, такі масштабні масові страти, така 
безпощадність до жертв, як у часи Голокосту. Основна маса євреїв була 
■ннищена айнзацгрупами, яким активно допомагали армійські частини, 
залучалися й створені угрупування місцевої поліції.

«Тактика» дій айнзацгруп була наперед визначеною: зібрати євреїв у 
певному місці і стратити. ІДі групи вбивць йшли безпосередньо за насту
паючими армійськими підрозділами й після захоплення населеного пункту 
починали діяти. Група поділялася на дрібніші підрозділи - зондеркоманди, які 
діяли фактично автономно й швидко просувалися за лінією фронту. Ось 
свідчення командира айнзацгрупи «Д» Отто Олендорфа: «Після прибуття 
айнзацфупи у захоплений район проводилася реєстрація євреїв. їх збирали 
у визначене місце для переселення. Звідси перевозили до місця страти. 
Найчастіше для страти використовували протитанкові рови або просто ями, 
страчували за командою... цінні речі вилучалися під час реєстрації. Одяг 
спочатку роздавали населенню, потім його збирала окрема служба. Члени 
зондеркоманди повинні були добивати вцілілих й засипати землею вбитих».

Айнзацфупи знищували не лише євреїв, а й інших осіб, що за нацистською 
термінологією не підлягали «перевихованню» - армійських політпрацівників, 
івіган, душевно хворих. На території Східної України діяли айнзацфупи «С» 
(київський напрямок) і «О» (південні райони).

Євреї України під час Другої світової війни: Голокост та Опір

Рух айнзацгруп та айнзацкоманд в 1941-1942 рр. 
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ж. Ковба, Ю. Корогодський

Створений у перші місяці війни рейхскомісаріат «Україна» був найбільшим 
за ПЛОШ.ЄЮ та кількістю населення адміністративно-територіальним утво
ренням на окупованих гітлерівцями землях України. Він поділявся на 6 
генералкомісаріатів (округ); «Київ», «Житомир», «Волинь і Поділля», «Дніпро
петровськ», «Миколаїв» і «Таврія». Попри те, що рейхскомісаріат «Україна» 
був єдиним організмом у сферах управління, безпеки і господарства, на його 
землях використовувалися два різних підходи до методів, термінів і способів 
«остаточного вирішення єврейського питання». На більшій частині рейхс- 
комісаріату знищення євреїв відбувалося шляхом масових розстрілів у перші 
дні або місяці о і^ац ії.

Найвідомішим і найжахливішим фактом діяльності айнзацгруп є київський 
Бабин Яр, що став символом трагедії євреїв України під час Голокосту.

28 вересня 1941 року у Києві з’явилося надруковане двома мовами 
оголошення, що містило наказ усім євреям міста зібратися вранці 29 вересня 
на розі ̂ лиць Мельникова і Деггярьовської, маючи при собі документи, теплі 
речі, білизну і цінності. Тих, хто не з’явиться, очікувала страта. Те ж  саме 
покарання стосувалося й тих, хто самостійно займе єврейське житло. 
Гітлерівцями було зроблено все, щоб у  населення склалася думка про

можливість переселення: багато
О б ' Я

Оголошення 
німецько-фашистського командування

Євреї біля дошки оголошень та наказів 
німецько-фашистського командування

євреїв думали, що їх збирають для 
еваї̂ ації вякий-небудь концтабір 
у Німеччині, і цим пояснювали 
розпорядження захопити із со
бою білизну та теплі речі. Однак 
знайшлися і такі євреї, що не 
повірили окупантам. Дехто з 
євреїв, що жили по Червоно- 
армійській і навколо неї, кинулися 
рятуватися до Голосіївського лісу, 
де їх і було вбито.

29 вересня почалися масові 
розстріли, що тривали кілька днів. 
У звіті айнзацгрупи «С» сказано, 
що за час акції було знищено 
близько 35 тис. євреїв Києва. 
Переважно це були жінки, люди 
літнього віїо̂  і діти. Близько 140 
євреїв було врятовано киянами в 
ці страшні дні.

Згодом у районі Бабиного Яру 
вбивали не тільки євреїв, це
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Військовополоненні засипають землею ділянку 
Бабиного Яру, де лежать розстріляні євреї. 
В охороні есесівці. Початок жовтня 1941 р.

страшне місце стало велетенською fij ' ■ 
інтернаціональною могилою, де т-т*. 
скінчили свій життєвий шлях понад 100 
тис. киян та військовополонених, проте 
варто пам’ятати слова письменника
В.Некрасова: «Так, у Бабиному Яру 
розстрілювали не тільки євреїв, але 
тільки євреї розстріляні тут за те, ш,о 
вони були євреями». ІДе ж  стосується і 
ромів (циган), яких теж знищували лише 
за ознакою національності.

П’ять східних областей України 
(Чернігівська, Сумська, Харківська,
Сталінська (Донецька) та Ворошилов- 
фадська (Луганська)), а також Крим 
весь час війни перебували під прямим 
управлінням військової окупаційної 
адміністрації. «Остаточне вирішення 
єврейського питання» здійснювалося 
тут зондеркомандами за активного 
сприяння німецьких сухопутних військ.

14 грудня 1941 р. військовий комендант Харкова підписав наказ про 
переселення всіх євреїв міста в район №  10, де були розташовані бараки 
промислових підприємств. На переселення виділялося дві доби. Перед цим 
було розстріляно 305 євреїв-заручників, заарештованих раніше.

15 фудня євреї Харкова рушили у бік «гетто». Відповідно до д о і^ луієнтів 

міської управи в район №  10 було переселено 10 060 євреїв, хоча перед цим 
була проведена реєсфація, за ре^льтатами якої в місті мешкало 10271 євреїв. 
Про те, що сталося далі, свідчив очевидець СКриворучко: «2 січня 1942 р. о 
7-й годині рані̂  в коридорі барака, де я жив, пролунав наказ німецького 
вартового: за 10 хвилин зібрати усі свої речі і вийти на двір. Зібравши речі в 
мішок і вклавши в кишені кілька коржів,я вийшовудвір, іуди зібрали не менше 
10ОО-1200 чоловік із декількох бараків. Була команда скласти всі речі і мішки 
у дворі на землю. Потім нас щільним кільцем оточили німецькі вартові та 
поліцейські й повели, пояснюючи, що евакуюють до Полтави. Вийшли на шосе 
Чуіуїв-Харків і пішли в напряміу, зворотному до міста, тим часом як дорога на 
Полтаву йде через місто. Було зрозуміло, що нас ведуть не до Полтави, але 
іуди саме, ніхто не знав. По дорозі ми :̂ стрічали багато німців, що вибігали з 
будинків і проводжали нас сміхом або єхидною посмішкою...».

У нас немає точних даних про загальну кількість жертв фагедії Дробицького 
Яру. Відомо, що розсфіли відбувалися біля >утора Рогань (8 кілометрів від

Євреї України під час Д ругої світової війни: Г элокост та Опір
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міста), у фудні 1941 і в січні 1942 р. У будь-якому разі тоді було знищено 
щонайменше 12 тис. харківських євреїв.

Офіцери і содцати вермахту часто були не просто слухняними виконавцями 
злочинних наказів, а й самі організовували акти етноциду. До того ж  саме в 
зоні вермахту найбільшою свободою дій користувалися зондеркоманди. 
Можливо, саме тому райони Лівобережжя одними з перших в Україні стали 
«юденфрай», тобто «вільними» від євреїв.

19 серпня 1941 р. верховний головнокомандувач Румунії ІАнтонеску 
підписав декрет №  1 про встановлення оі^аційного режиму на території між 
Дністром і Південним Бугом, де було створено особливу оі^аційну зону, 
названу «Трансністрія» (у перекладі - Задністров’я). На півдні Трансністрія 
виходила безпосередньо до Чорного моря, а на півночі - до Могилева- 
Подіпьського. До неї віиіючили тодішню Одесьі̂  та окремі райони Вінницької, 
Кіровофадської та Миколаївської областей, а також Приднісфов’я. Столицею 
нової румунської «провінції» був спочаті̂  оголошений Тирасполь, а потім - 
Одеса. Знищення євреїв на території Трансністрії відбувалося шляхом 
жорстоких масових сфат, як це мало місце в Одесі, та згодом - за допомогою 
створення нелюдських умов існування у таборах, гетго та пересувних колонах 
депортованих. Проте варто відзначити, що зусіхуіфаїнських земель на момент 
їхнього визволення тільки на території Трансністрії вціліла значна кількість 
євреїв - біля 60 тисяч чоловік.

Нинішні Львівська, Івано-Франківська і Тернопільська області під час війни 
входили до складу дистрикту «Галичина», що був частиною Іенерал-губер- 
наторства, утвореного нацистами на польській території. У Східній Галичині 
оі^антами була задіяна так звана «польська» модель, яка передбачала ство
рення довгострокових гетто, куди збирали євреїв із навколишніх місцевостей. 
Такі гетто могли мати виробничі об’єкти. Мешканців гетго певний час вико
ристовували як робочу силу, що дозволило врятуватися приблизно двом 
відсоткам із тих, хто опинився в оі^ац ії.

Особлива доля під час війни була у закарпатських земель. До 1939 р. 
вони входили до складу Чехословаччини. Після невдалої спроби утворення 
там незалежної Карпатської України, регіон захопили угорці. Протягом 
п’яти військових років Закарпаття було під владою хортистської Угорщини, 
і євреї залишалися живими. Депортації у табори смерті за наказом Птлера 
почалися 1944 р. Близько 104 тис. закарпатських євреїв було знищено в 
Освенцимі.

Окремого розгляду вимагає тема єврейських концтаборів і гетго, ство
рених нацистською окупаційною владою як інструментів поступового 
знищення єврейського населення. У той же час гетго і табори примусової 
праці цілком відповідали намірам окупантів використовувати майже без
коштовну робочу силу для військових потреб Райху.

ж . Ковба, Ю. Корогодський
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Можна виділити такі характерні ознаки «гетто»: переселення єврейського 
населення в спеціально відведені для цього квартали з метою ізолювати від 
навколишніх жителів; використання спеціальних розпізнавальних знаків для 
їхніх мешканців; огородження території гетто та її охорона силами поліції; 
створення керівних органів-юденратів ізольованої від зовнішнього світу 
єврейської громади; залучення до примусової праці.

Гетто, створені окупантами на українських землях, були двох типів - 
«відкритого» і «закритого». Перший тип відрізнявся від другого відсутністю 
огородження й неповною ізольованістю євреїв від контактів із зовнішнім 
світом. Мешканці таких гетто проживали у  своїх квартирах разом з родинами. 
У такі гетто, бувало, переселяли євреїв із сусідніх міст і містечок. Як правило, 
«відкриті» гетто були тимчасовими.

«Закриті» гетто передбачали пере
селення всіх євреїв у чітко окреслений 
квартал або район міста. Іноді виняток 
робився для членів юденрату, лікарів і 
ремісників. Створення такого типу гетто 
подеади зумовлювалося й економічними 
причинами: окупанти намагалися посилити 
контроль за дешевою або ж, точніше 
кажучи, безкоштовною робочою силою, 
призначеною для робітяк всередині гетто, 
так і назовні. Однак головним призна
ченням гетто залишалося полегшення 
якнайшвидшого «остаточного розв’язання 
єврейського питання», тож не дивно, що 
смертність у гетто від голоду, знущань та 
непомірних фізичних навантажень була 
надзвичайно високою.

Внутрішня організація єврейського 
життя у гетто на заході та в центрі України 
мала свої відмінності. Річ у  тім, що ще 
задовго до початі̂  Другої світової війни у 
Радянській Україні традиції єврейського 
громадського життя майже повністю були 
знищені радянською системою. Євреї цієї 
частини України, потрапляючи в гетто, 
здебільшого були позбавлені уявлення про 
традиційний єврейський спосіб життя.
Значна їх частина була лояльною до
_. . . Дрогобич.
більшовицького ладу, а молодь і діти конвоювання євреїв на розстріл
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отримували виховання в радянських навчальних закладах - все це пояснює 
масову розгубленість людей, кинутих напризволяще тією ж  таки владою, якій 
вірили і на яі̂ , як на джерело порятунку, сподівалися навіть до останньої миті 
житгя. У той же час на заході України існували потужні єврейські фомади, які 
хоча й зазнали серйозних втрат у 1939-1941 pp., але все одно мали 
неабиякий духовний запас міцності та не забутий досвід автономного 
громадського життя, котрі вповні знаходили собі застосування й у гетго. На 
Вінниччині в роки оі̂ ^пації у  гетто зустрілися представники двох способів 
єврейського громадського життя: євреї Радянської України та депортовані 
румунські євреї з Бессарабії і Буковини. Останні могли багато чого навчити 
своїх одноплемінників, що мали за плечима тривалу школу житгя у Радянській 
Україні.

Для організації гетто, як правило, використовували найбідніші, занедбані 
райони міст, околиці. Із самого початку євреїв позбавляли власності. 
Мешканцям майже не постачали продукти харчування, в гетто Трансністрії 
постійно браі^ало води.

У Львівському гетто на 1 особу припадало 2 кв. м. житла; навіть працюючим 
часто не платили, а податки й штрафи накладали регулярно. На єврея, котрий 
працював, офіційно виділяли норму харчів: 200 гр. хліба на день; 400 гр. 
юденмейль (єврейського борошна - суміш із висівками й половою); 200 ф. 
жирів й 250 ф. цукру на місяць. І ці норми з весни постійно зменшувалися. 
Брудні вулички, перенаселені будинки, страшенна тіснява, відсутність 
каналізації, брак ліків, медичної допомоги призводили до епідемій і постійних 
репресій нацистських зверхників за «бруд і безлад».

Останній комендант Львівського гетто Гржимек, високий, пещений, 
завжди з автоматом, фольксдойч із Познані добре знав польсьі̂  мову, розумів 
їдиш, був схиблений на чистоті. За його наказом мешканці гетто змушені 
були виписувати на стінах будинків і бараків гасла «Чистота!», «Робота!», 
«Дисципліна!», «Порядок!». Любов до чистоти була масі̂ 'ванням патологічної 
ненависті до «брудних євреїв». Гржимек, сидячи верхи, регулярно перевіряв 
наявність поряді̂ . Без жалю в холод і дощ вибивав шибки, крушив нехифе 
кухонне начиння, стріляв у людей. Це він поставив на воротях перукаря, 
кофому наказав вистригати посеред голови жмут волосся в кожного, хто 
проходив у середину гетто або виходив із нього. Це він запровадив вихід на 
роботу сфункими колонами під звуки оркесфу, який за його наказом фав 
воєнні марші.

По всій Україні гетго фактично були місцем конценфації євреїв, фанзитним 
пунктом перед знищенням.

Для організації цього, хай і тимчасового життя, нацисти створили єврейське 
самоуправління. «Своє» єврейське керівництво повинно було забезпечувати 
виконання німецьких наказів, звільнюючи окупантів від безлічі проблем. Для
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цього створювалися «єврейські ради», «комітети» - юденрати. їхні керівники 
найчастіше призначалися, хоча могли й обиратися. У найбільшому на Україні 
львівському гегго юденрат мав численні комітети, комісії, відділи, де працювало 
яо 5000 осіб. На початку існування Львівського геттоу ньоіу^ нараховувалося 
137 тис. євреїв. Була створена і так звана єврейська поліція порядку, яі^  
формально підпорядковували юденратові. Відділи й комітети юденрату 
відповідали перед німецькою владою за облік євреїв, збір податків, організацію 
(за повної відсутності постачання) медичних закладів, керували 
підприємствами на території гетто, здійснювали відбір людей для «пере
селення», «вивезення на роботу в інші райони» (тобто на знищення), виділяли 
яодей на роботи у  місті (прибирання, ремонт, будівництво доріг). Юденрати 
намагалися організувати заі̂ тівлю харчів, створювали їдальні для голодуючих. 
Подекуди (у Львові) навіть видавали свої газети й бюлетені, навіть органі
зовували навчання дітей і якісь і̂ льтурні заходи.

Керівникам юденрату у Жмеринському гетто вдалося домовитися з 
окупаційною владою про створення у  гетго майстерень, невеликих цехів для 
обслуговування побутових потреб німецьких військових. Це давало хоч якісь 
гроші. У гетто відкрито працювала школа, була синагога. Звісно «голден гетто» 
(золоте гетто) Жмеринки було одним із нечисленних винятків, у  переважній 
більшості гетто юденрати були безсилі проти голоду, холоду, регулярних акцій 
- відбору й депортацій на місця розстрілів. Юденрати, членів яких деякі 
історики вважають колаборантами, були останніми жертвами. Проте багато 
хто з їхніх працівників або накладав на себе руки, або був розстріляний 
нацистами за відмову виконувати нацистські накази, як-от підписати смертні 
списки.

Так, із чотирьох керівників Львівського юденрату троє були страчені 
(доктори наук Ю.Парнас, ГЛансберг, Е.Емерсон). Один із них був повішений, 
а юденрату подали ра>о^ок для оплати мотузки, яі^  використали для страти. 
Єврейських поліцаїв також страчували по мірі ліквідації гетто.

Звісно, серед членів юденратів, поліцаїв були свої негідники, які наводили 
жах на мешканців, але навіть вони у переважній більшості не зуміли вижити. 
Нацисти не залишали євреям такої можливості.

Особливо важкою, повною безвиході, була доля дітей гетто. Беззахисні, 
особливо малюки ставали першими жертвами. їх могли забрати у батьків, 
змусити до непосильної праці, вчинити наругу над дівчатками. У Полтаві й 
Лубнах дітей труїли цукерками, у містечку Славута на Хмельниччині майже 
300діток живими кинули в колодязі. Діти разом з дорослими падали під Іллями 
у великих і малих «БабинихЯрах», їх рвали на шматки треновані пси, їх душили 
у газових камерах.

У гетго діти рано дорослішали. Збереглися сотні спогадів про дітей, котрі 
ставали єдиними годувальниками своїх родин. У Львові вони, лише їм відомими
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переходами між підвалами, каналізаційними трубами, діставалися до кордону 
гетто, у  так звані «арійські» квартали, щоб відшукати хліб, ліки для вмираючих у 
гетто, таборах. Марк Херман, 13-річний бранець Львівського гетто, вря
тований італійськими солдатами, згадував: «Я ховався у підвалах зруйнованих 
будинків, разом з братом діставався на «арійський бік», різними способами 
здобував харчі, ліки й таємно проносив їх матері у гетго й татові - у Янівський 
табір, поки вони ще були живими».

Так звані трудові табори для євреїв, були фактично фабриками смерті для 
виснажених каторжною працею й голодом людей. В’язні ремонтували дорот, 
працювали в майстернях, на фабриках, у  каменоломнях. Робота була для них

примарною надією вижити, яі^  німці не лише 
створювали, але й підтримували. Одним із 
найбільших, найстрашніших на Україні був 
Янівський табір у Львові. Тут було знищено 
понад 200 000 в’язнів, серед них не тільки 
євреї. Нацисти не лише сповна викорис
товували єврейську кваліфіковану І неквалі- 
фіковану працю. У таборі підібралися й керів
ництво, й наглядачі - закоренілі садисти, 
«вершки» есесівських бандитів. У неділю вони 
влаштовували собі розваги: виснажених бран
ців змушували бігати наввипередки по кори
дору з есесівців, які підставляли їм ноги, хто 
падав - стріляли. Страхітливим випробуванням 
були п’яні нічні оргії. Наглядачі вривалися у 
бараки, били, стріляли. Гауптштурмфюрер СС 
Габауер душив дітей і жінок, а чоловіків за 
видуману ним же провину взимку заморо- 
>і̂ ав у  бочках з водою. Оберштурмфюрер 
Вільгауз жив у таборі з дружиною і донькою. 
Систематично стріляв з балкона канцелярії у 
в’язнів, потім передавав рушницю дружині, яка 
також вправлялась у стрільбі. Іноді, щоб пора
дувати дев’ятирічну доньку, Вільгауз наказу
вав підкидати дво- або чотирирічних діток, а 
сам стріляв, як по мішені. Донька плескала в 
долоні і кричала: «Тату, ще! Тату ще!», - а він 
стріляв.

А  ще у таборі нацисти створили оркестр з 
найкращих Львівських музикантів. Катування,

Комендант Янівського табору . .
гауптштурмфюрер Густав Вільгауз роЗС Тр іЛ И  п ровО Д И Л И С Я  ПІД м у з и к у .  В ід о м е

Вхід до  Янівського табору, 1943 р.
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навіть створене композиторами-в’язнями «Танго смерті». За кілька тижнів до 
ліквідації табору розстріляли усіх оркестрантів.

У різних гетго й таборах спільними були нелюдські умови й постійна зафоза 
смерті, але і в цих умовах євреї намагалися боротися.

Євреї України під час Д ругої світової війни: Г элокост та Опір

Опір

Нескінченний мартиролог єврейських жертв часів Голокосту ілюструє 
провідну, проте не єдину рису історичної долі єврейського населення у  ті 
буремні роки. Попри надто обмежені можливості, євреї чинили спротив 
нацистській політиці тотального винищення, відстоюючи свою людську та 
національну гідність. Опір був різним: пасивним, стихійним, напіворганізовгіним 
чи організованим, збройним чи беззбройним.

Євреї були бійцями Радянської Армії, воювали у червоних партизанських 
з’єднаннях, польських Армії Людовій та Армії Крайовій, що діяли на теренах 
Західної України. Окремих євреїв можна було зусфіти навіть у загонах ОУН 
та УПА У лавах Радянської армії боролося з нацизмом понад 400 тис. євреїв. 
200 тис. із них затнуло. 157 євреям було присвоєне звання Героя Радянського 
Союзу, 72 з них були уродженцями України. 27 євреїв удостоїлися цього 
звання за виявлений ними героїзм під час форсування Дніпра.

Партизан-кулеметник ісак Перчатніков (за гашеткою) (фото Я.Давидзона)
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Анна Кавалерчик -  
партизанська медсестра

Партизан Олександр Шварц 
«Сашко-музикант»

Міша Давидович -  
юний розвідник

В оі^ованій феїшистами Україні практично були 
відсутні умови для організованого збройного 
опору єврейського цивільного населення. Бли
скавичне винищення євреїв у центрі та на сході 
України, запровадження на заході гетто, де єврей
ське населення перебувало на межі вимирання від 
голоду та хвороб, не сприяло цьол/у. Інтенсивність 
та форми єврейського опору також залежали від 
позиції неєврейського населення, реакція якого на 
страждання євреїв була різною: від байдужості, 
ситуативної допомоги, рідше жертовності в 
урятуванні до відвертої ворожості та поліційного 
терору.

Поширеними формами духовного опору були: 
неприйняття окупаційних порядків, відкрите 
визнання свого єврейства, відправлення релігійних 
обрядів рабинами та парохіянами синагог.

Сусідка сказала синові єврея, котрий збирався 
переселитися у гетто: «Мишко, ти ж  зовсім не 
схожий на єврея, біжи у село». А  той у відповідь: «А 
я єврей, і хочу бути схожим на єврея, і̂ ди поведуть 
мого тата, туди піду і я».

Рабини з молитвами йшли попереду гуртів, 
котрих вели на розстріл. Маленька донька рабина 
Кахане, яку з монастиря у  Львові, де її пере
ховували, рятуючи від обшуків, привезли до села, 
безстрашно, з дитячим хизуванням перед гуртом 
сільських ровесників заявила: «Я - єврейка, євреїв 
німці вбивають, а мене не вб’ють. Я виросту, вийду 
заміж, народ>і̂  дітей, і євреї будуть завжди».

Беззбройний, пасивний опір фактично запо
чатковується ще до нападу гітлерівської Німеччини 
на СРСР, коли, рятуючись від небезпеки, з ог^то- 
ваної нацистами частини Польщі до Радянської 
України рушили тисячі євреїв-біженців. У 1941 - 
1944 рр. опір іде по лінії боротьби за виживання у 
гетто та налагодження зв’язків з прихильним 
місцевим населенням (контрабанда, нелегальне 
виробництво, величезна винахідливість в облаш
туванні бункерів, схованок, втечі під час облав, 
поіиуки «арійських доі̂ ментів», передача дітей у
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християнські сім’ї та притулки). Велиі̂  ̂роль 
віщфавали часто демонстративне дотримання 
євреями традиційних засад громадського та 
релігійного життя у гетто й таборах приму
сової праці, а також етнічна солідарність.

Перші партизанські загони на окупованих 
нацистами українських землях почали сти
хійно виникати ще восени 1941 р. на базі 
■йськових частин, що потрапили в оточення.
Серед тих, хто долучався до партизанського 
опору, було й чимало євреїв-оточенців.
Останні охоче приєднувалися до парти
занських загонів, аби уникнути полону, 
оскільки у  фронтових районах діяв сумно
звісний «наказ про комісарів», що передбачав 
розстріл радянських військовополонених- 
євреїв. Кількість партизан-євреїв, що боро- 
м кя проти нацизму у радянських загальних та окремих «єврейських» загонах 
на теренах України, складає майже З тис. осіб.

Одним із прикладів переважно єврейського за складом партизанського 
уфупування був підрозділ і\Л.Конишука. Колишній член Комуністичної партії 
Західної України М.Кониііук із самого початі̂  о і^ац ії збирав євреїв, що тікали 
з гетто, у своєму партизанському загоні, в якому знайшло притулок багато 
євреїв із Камінь-Каширського та Маневицького районів (Волинська область).

Євреї України під час Другої світової війни: Гэлокост та Опір

Семен Руднєв -  
славетний комісар партизанського 

з 'єднання з сином Радиком 
(загинули В І9 4 3  р. в Карпатах)

Підривники Лазарь Баскін і Семен Юдович 
(фото Я.Давидзона)

Даниїл Абрукін -  
редактор газети 

«Партизанська правда»
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Якщо на початі̂  в загоні було 17 євреїв, то до квітня 1943 р. їх уже нара
ховувалося 111. Усього в загоні на той момент воювало 184 бійці.

Те, що євреї обіймали вагомі посади в загоні М.Конищука, викликало 
невдоволення серед частини командирів партизанської бригади особливого 
призначення, якою командував Іерой Радянського Союзу АБринський. До 
честі М.Конищука, він зумів витримати тиск і не відмовитися від своїх бійців, 
хоча зробити це було доволі непросто. Атмосфера насиченого страхом і 
підозрами партизанського життя не налаштовувала на особливу взаємодовіру. 
Деякі бійці не розуміли, що євреї, за визначенням, не могли бути агентами 
гітлерівців саме через своє єврейство.

Однією з найменш відомих і досліджених сторінок єврейського опору 
залишаються повстання в гетто і таборах примусової праці на окупованій 
території України.

У жовтні 1942 р. у Мізочі (Рівненська область) було оточене гетто з метою 
його знищення. У відповідь група в’язнів підпалила будинки на території гетто. 
Частина приречених змогла втекти, скориставшись метушнею під час пожежі 
і бою, що зав’язався з нацистами. Юденрат гетто з самого початі̂  ̂долучився 
до повстання, що було радше винятком із правил, оскільки, назагал, євреї- 
колаборанти та євреї-підпільники перебували по різні сторони барикад. Бій 
навколо гетто й у  ньому самому тривав близько двох діб, проте сили були 
занадто нерівні.

ж. Ковба, Ю. Корогодський

Зброя бійців опору Львівського гетто
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Вважається, що найбільш підготовленим і вдало організованим виступом 
проти нацистських убивць було повстання у гетто містечка Тучина, розта
шованого за ЗО кілометрів від Рівного («столиці» рейхскомісаріату «Україна»). 
22 вересня 1942 р. район гетго був оточений. Начальник Рівненського 
гестапо особисто керував операцією. Нацисти хотіли знищити в першу чергу 
саме ту частину мешканців гетто, що могла вступити з ними в бій. Із цією метою 
вони віддали голові юденрату Г.Шварцману наказ зібрати всіх молодих людей 
для депортації. Проте останній виявився сміливою людиною й просаботував 
виконання отриманого наказу. На світані̂  наступного дня нацисти почали 
обстрілювати гетто. Євреї були озброєні переважно холодною зброєю, мали 
також бензин. Коли ситуація стала особливо небезпечною, повстанці 
підпалили гетго, перерізали дріт і висадили браму. Цим скористалося близько 
двох тисяч в’язнів, яким пощастило втекти до лісу. Два автофургони з трупами 
німецьких солдатів було вивезено з вулиць Тучина, коли все закінчилося. Але 
і серед повсталих були дуже серйозні втрати.

Траплялися повстання в’язнів-євреїв і у  концентраційно-трудових таборах, 
у значній кількості створених нацистами в західній частині України. Трудові 
табори на українських землях поглинули так багато людських життів, що стає 
цілком зрозуміло, чому після війни вони одержали в народі назву «таборів 
смерті», хоча вбивство людей і не було їхнім головним призначенням.

Але й у цих таборах, де, здавалося б, був неможливий будь-який опір, 
постійними були втечі. В’язні, бувало, силоміць захоплювали у вартових зброю 
і вбивали охоронців. З Яновського табору вдалося втекти рабину Д  Кахане.

У листопаді 1943 р. «бригада смертників» (прибирачів трупів) Янівського 
табору під керівництвом в’язня Херхеса спробувала організувати втечу. 19 
листопада вони змогли вбити кількох охоронців, але більшого їм досягти не 
вдалося. Т іл ь к и  кільком в’язням Янівського табору пощастило втекти до лісу і 
пережити війну. Організувати успішне повстання у таборі було набагато 
складніше, ніжу гетто.

Євреї України під час Д ругої світової війни: Голокост та Опір

Порятунок

22 червня 1941 р. поставило хрест на злочинних домовленостях Птлера і 
Сталіна, але не на випробуваннях для народів України. Радянське суспільство 
було стероризованим і роз’єднаним, а відтак значна його частина чекала на 
прихід німців з надією на позбавлення від більшовицької тиранії. Були й ті, хто, 
як Павло Тичина, проголошував: «Ми переможем, в нашій бо землі і правда, й 
сила, й Сталін у Кремлі».

Однак були й такі, хто розумів, що ні Берлін, ні Кремль не дадуть свободи, 
хоч і намагалися скористатися німецькою потугою в своїх інтересах. Так,
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ЗО червня 1941р. активісти ОУН проголосили у Львові відновлення 
української держави - місцевого уряду на чолі зЯ.Стецьком. Нацисти не лише 
не визнали українсьі̂  державність, але й заарештували провідників ОУН, хоч 
і залучали українців до служби в місцевій адміністрації, у так званій Допомоговій 
поліції. Нацистська пропаганда, члени айнзацгруп з перших днів оі̂ лтації 
намагалися втягнути населення у дії проти євреїв, виставляючи їх винуватцями 
усіх неш,одавно пережитих злочинів більшовицьких влади. В перші місяці війни 
на Західній Україні німці намагалися створити враження, ш,о масові страти 
євреїв є чисто українською  акцією, природнім відрухом на «віковий 
єврейський гнір>, за страчених НКВС у тюрмах Львова та інших міст Галичини 
в’язнів, хоча серед них було і чимало євреїв.

Фашистський режим не лише фізично винищував сотні тисяч мирних 
мещканців, а й морально зламав тисячі тих, хто залишився в живих, роблячи їх 
причетними до масових злочинів.

Німецький окупаційний режим був досить раціональною системою, в 
ньому не було місця для анархії, бунтів, неконтрольованої нацистами народної 
помсти. Так, грабування єврейського майна було нормою під час пофомів, 
але воно толерувалося так довго, як воно велося німецькими частинами. 1, 
навпаки, якщо до цього вдавалася українська поліція, то фабЬкників чекало 
серйозне покарання, аж до розстрілу, як це сталося у Дрогобичі під час 
пофому восени 1941 р. Для німців українці були, відповідно до історичних 
обставин, найбільш антикомуністичними, а отже, за логікою фашистів, 
найбільш антисемітськими, до того ж  у їхній уяві українці були достатньо 
примітивними, щоб здійснювати «найчорнішу» роботу, яка могла образити 
почуття гідності німецьких вояків, або завдати їм психологічних травм (як, 
наприклад, розсфіл дітей). Тоїуу полонених українців (як і росіян, білорусів, 
литовців, латишів) відбирали до охоронних загонів, яким доручалася охорона 
концтаборів, ліквідація гетто. Те саме стосувалося української поліції. У цілому 
ставлення місцевого населення до німецької політики щодо євреїв було 
різним: від виразного осуду, характерного для більшості, аж до солідарності 
або навіть безпосередньої участі в екзеї^ іях . Нині неможливо визначити 
кількість українців, що брали участь у переслідуванні євреїв. Не підлягає 
сумніву, однак, що вони становили маргінальну частину українського 
населення. З другого боку, серед населення України було чимало тих, які, 
ризикуючи власним життям і життями родичів, надавали притулок євреям. 
Загальне число як врятованих, так рятівників ніхто ніколи не намагався 
уточнювати, тоді як про злочинців багато писали, особливо в радянських 
опусах про націоналістів-бандерівців. Про рятівників у  колишньому СРСР 
майже не згадували.

ж. Ковба, Ю. Корогодський
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Т ільки  у Галичині за допомогу євреям 
було страчено, згідно з німецькими доі̂ - 
мекгами, 126 чоловік. Були випадки, коли 
єврейські родини рятували всією гро
мадою того чи іншого села (як-от села 
Корчин на Львівщині). В інших випадках 
лолю євреїв намагалися полегшити навіть 
колаборантські організації. Серед доі̂ - 
ментів трапляються згадки про ухиляння 
українських поліцаїв «від служби під час 
єврейських акцій», їхню причетність до 
попередження про майбутні акції, пере
ховування і навіть визволення євреїв. В 
одному випадку життя єврейки врятував 
офіцер української поліції, в іншому - 
український бургомістр Кременчука. У 
листопаді 1941 р. створений за ініціа
тивою Українського крайового комітету Координаційний українсько- 
польсько-єврейський комітет для допомоги ув’язненим надіслав німецькій 
владі меморандум, виступаючи проти запровадження гетто у Львові.

Митрополит Андрей Шептицький -  глава 
Української Греко-Католицької Церкви

Родина православного священика Олександра Глаголева, 
яка рятувала євреїв під час фашистської окупації м. Києва
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Населення, як правило, не брало масової участі в екзекуціях та інших 
злодіяннях фашистів, але не могло їм і перешкодити. Хоча й наявні численні 
приклади рятування євреїв або ситуативної допомоги їм, проте солідарних 
дій цивільного населення на захист євреїв від знищення не було, як не було їх 
і в інших країнах, окрім Данії. Проте в Данії не було такої жорстокої війни, як 
в Україні.

Чи не єдиним у тогочасній Європі офіційним протестом проти винищення 
євреїв були протести глави Української Греко-Католицької Церкви митро- 
политаАндрея Шептицького, зокрема, його пастирське звернення «Неубий!», 
що закликало населення не брати участі у розправах. Уже 3 1 серпня 1941 р. 
А. Шептицький писав папі Римському: «Тепер уся країна зрозуміла, що 
німецький режим, мабуть, навіть більше, ніж більшовицький, є злом, справжнім 
диявольським злом. Не було і дня без страшних злочинів. Євреї - перші 
жертви. Ніби зграя божевільних або скгіжених вовків накинулася на цю бідну 
націю». За прямою вказівкою митрополита, який особисто надав прихисток 
рабину Давиду Кахане та його родині, дітям загиблого рабина ЄЛевіна, в феко- 
католицьких монастирях переховували десятки приречених на смерть 
єврейських дітей і жінок.

Іііироко відомі подвиги київського священика О.Глаголєва та отця Є.Ковча 
з Пермишлян. За допомогу євреям о.Є.Ковча заарештували й відправили у 
концтабір Маутхаузен, де він і загинув.

Директор Львівської бібліотеки Є.Масляк переховував кілька десятків 
євреїв у бібліотечному сховищі. Коли один співробітник дорікнув йол/у, що 
він, українець, допомагає євреям, Масляк відповів, що він спочаті̂  людина, а 
потім українець.

Родина Щепаняк із Борислава всю війну переховувала єврейсьі̂  сім’ю Вайс 
(їхній син Шевах став згодом спікером Кнессету (парламенту) Ізраїля, а 
молодший Арон - відомим істориком).

ж. Ковба, Ю. Корогодський

Роман та Юлія Щепаняки 
(сидять праворуч) 
врятували у  Бориславі 
родину Вайс
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Селянка з карпатського села Григоришин Олена впродовж німецької 
о і^ац ії переховувала то у своїй хатині, то у стодолі в сіні, то у лісі єврейсьі̂  
дівчині̂  ̂Донію Розен, сироту, родичів якої розстріляли.

Родини Редліхів та Фішелів рятували на Тернопільщині в присілі̂  міста 
Бережани українка Тетяна Кунцевич - удова, мати двох дітей та поляки, батько 
й син Кадогни.

З червня 1943 р. командувач поліції та СС дистрикту Галичина Ганс Кацман 
так характеризував поведіні̂  місцевого населення: «Коли в ході подальших 
перевірок євреїв арештовували, більшість працедавців намагалися їх захистити. 
Часто це робилося способами, які не можна визначити інакше, як ганебні...».

У серпні 1943 р. по мЛьвову були розклеєні афіші: «...поновно вка^ється 
на заборону приймати жидів до будинків і мешкань нежидівської людності; 
той, хто свідомо надає жидам притулок, харчує, або переховує жидів поза 
жидівською мешканцевою дільницею... буде покараний смертю».

Відомо, що під час окупації вдалося врятуватися приблизно одному відсотіу 
євреїв в областях Радянської України та приблизно двом відсоткам - на 
колишніх польських територіях Західної України. Таке явище було можливим 
завдяки підтримці місцевого неєврейського населення. Хоча оі̂ паційний 
режим в Україні вирізнявся надзвичайною жорстокістю і явище колаборації 
мало місце, було також достатньо прикладів порятуні̂  євреїв українцями, 
поляками, росіянами.

Ізраїльський інститут дослідження Голокосту «ІІд Вашем» із повоєнного часу 
веде статистиі̂  таких рятівників, надаючи їм звання «Праведник народів світу». 
Україна посідає нині у цьому переліку одне з перших місць. Але справа не в 
конкретних цифрах. По-перше, в умовах Радянської України не було 
можливості вивчати це питання, в той часяку Нідерландах та Польщі такі умови 
існували. Масове надання таких звань в Україні почалося після 1991 роі̂ ,коли
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Праведник народів світу 
Іван Лещук (ліворуч) 
та врятований ним і його 
матір’ю Менахем Дрешер 
біля Стіни Пам’яті 
в Єрусалимі
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вже не було в живих багатьох учасників подій. По-друге, не можна по
рівнювати умови о і^ ац ії в Нідерландах та Україні. Навпаки, наявність значної 
кількості людей, які рятували євреїв, свідчить про те, що не всі були байдужими 
чи підтриіу^вали оі^антів. Рятувати євреїв у той час було героїчним вчинком. 
Але героїв у  жодній державі не буває надто багато.

Наслідки Другої світової війни були для євреїв України непоправно 
тяжкими, особливо в демографічному плані. Уже ніколи відтоді і до 
теперішнього часу кількісний склад фомади не сягав більше або навіть близько 
мільйона осіб (за результатами перепису 1959 р. в УРСР проживало всього 
840 тис. євреїв). Культура «штетлів», яка почала зникати ще під тиском подій 
Першої світової війни, остаточно зниклау цей час. Близько 100 тис. євреїв не 
повернулися з еваї̂ ^ації. Мова їдиш втратила більшість своїх носіїв, і з того 
часу почався процес її поступового переходу у суто академічний стан. 
Повоєнна хвиля антисемітизіуу спричинила нові негаразди для євреїв України. 
Але на тлі цих сумних тенденцій не можна не відзначити також зміни у 
свідомості тих, хто залишився живим і не скорився. Багато хто з них свідомо 
обрав згодом шлях репатріації, що розтягнувся у часі на десятиліття.
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Євреї України у 1950-1990-х роках XX ст.

Євреї України, яким вдалося пережити Катастрофу, із радістю зустрічали 
частини Червоної армії. Однак уже перші місяці після визволення показали, 
що на них чекають нові випробування. З осені 1943 р. із відвойованих районів 
почали надходити повідомлення про тяжке становище єврейського насе
лення. У деяких місцях євреї впродовж тривалого часу не мали змоги покинути 
території гетго, часто їм не повертали ні житло, ні власність. Створювалися 
штучні перешкоди на шля)у повернення євреїв із східних районів СРСР в 
Україну, вони не завжди отримували гуманітарну допомогу, що надсилалася 
з-за кордону зарубіжними єврейськими організаціями.

Ця ситуація відобража у листах, надісланих Єврейським антифашистським 
комітетом (ЄАК) В.Молотову та Л.Берії; останній у жовтні 1944 р. наказав

Поховальна процесія сплюндрованих сувоїв Тори. Рівненська синагога, 1944 р.
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ЦККП(б)У та Раднаркому України (персонально МЛрущову) вжити «необхідних 
заходів щодо працевлаштування та побутового облаштування у звільнених 
районах євреїв, що були репресовані німецькими оі^антами (концтабори, 
гетго тощо)». Однак керівництво УРСР ігнорувгіло заклики такого роду. Майже 
повсюдно на визволеній території фіксувалися антисемітські інциденти, котрі 
розглядалися владою лише як наслідок впливу на місцеве населення 
нацистської пропаганди та агітації українських націоналістів. Однак навіть 
поверховий аналіз антисемітських настроїв в Україні, підготовлений органами 
державної безпеки у 1944 р., не задовольнив ЦК КП(б)У, який вбачав у ньоіуу 
«згущення фарб». Вища партійна інстанція відреагувала наступним чином: 
«Встановлені у процесі перевірки окремі факти антисемітських проявів, а 
також націоналістичної діяльності єврейського населення, є випадковими і 
не свідчать про наявність масового явища у цьол/у напрямі в Україні».

із закінченням війни антисемітські інциденти в Україні не припинилися. Так, 
у Києві у вересні 1945 р. мали місце екстремальні явиш^, характерні, загалом, 
для повоєнної Східної Європи. 4 вересня 1945 р. старшого лейтенанта - 
радіооператора НКДБ УРСР І.Розенштейна, який був у цивільному вбранні, 
побили двоє військовослужбовців-антисемітів, котрі перебували у стані 
алкогольного сп’яніння та емоційного збудження через невдачу із розв’я
занням житлової проблеми родини одного з них. Зазнавши фізичної та мо-
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ральної наруги, І.Розенштейн того ж  дня, використавши табельну зброю, 
застрелив нападників. 7 вересня 1945 р. похорони вбитих, які зібрали великий 
натовп, ледве не переросли у масштабний єврейський пофом. 1 жовтня 1945 
р. військовий трибунал засудив І.Розенштейна до смертної кари.

Для перших повоєнних років була характерна досить висока міфаційна 
активність єврейського населення України. Більшість із тих, коїуу пощастило 
еваїуюватися в 1941 р. до східних регіонів СРСР, поступово поверталися до 
рідних місць. Реевакуація супроводжувалася спалахами антисемітських 
проявів, спричинених - серед іншого - найгострішою житловою кризою. 
Помешкання еваїуйованих, які вціліли під час оі^ац ії, як правило були зайняті

У свідомості пересічних фомадян, отруєних нацистською пропагандою, 
повоєнні проблеми асоціювалися з надлишком євреїв. Загальна ситуація 
ускладнювалася й голодом, що в 1946-1947 рр. охопив республії̂ . За цих 
умов частина українських євреїв скористалася можливістю легально виїхати 
до Польщі та Руїуунії. Ще до перетину радянського кордону потенційні 
емігранти ставали учасниками складного, багатоступеневого процесу - 
нелегального ру>у «Бріха» (буквально - «п о л ір >).

Згідно з угодою між Польським комітетом національного звільнення й уря
дом УРСР з України могли виїхати громадяни польської та єврейської 
національності, котрі були польськими фомадянами до 17 вересня 1939 р. У 
період з 10 жовтня 1944 р. до 15 вересня 1946 р. ЗО 408 євреїв перетнули 
українсько-польський кордон.

У другій половині 1945 р. - першій половині 1946 р. через Україну (голов
ним чином через Львів) Радянський Союз залишило чимало людей, які ніколи 
не були фомадянами Польщі. Значну допомогу євреям, котрі прагнули діста
тися Польщі через Львів, надавала Львівська синагога (голова правління фо
мади Л.Серебряний був заарештований у березні 1947 р.), а також активісти 
«Бріхи», які з цією метою нелегально прибули до Львова з Польщі. Останні 
використовували для організації виїзду євреїв будь-які можливості, зокрема 
й корумпованість радянського апарату: нерідко за певну плату представники 
ргійонних уповноважених з еваї̂ ації вписували до еваїуаційних списків тих 
євреїв, котрі не мали формального права на від’їзд до Польщі. У лютому- 
березні 1946 р. представники створеного у Лодзі Східного комітету «Бріхи» 
АЛст, ЖДратва-Френкель, С.Коган, Я.Мошкович, Й.Нейман, Д.Померанц, 
К.Скоп, З.Щ ейненберг були заарештовані у Львові за звинуваченням у 
нелегальному переході кордону й підпільній сіоністській діяльності.

У 1945-1946 рр. понад 20 тис. євреїв залишили Чернівецьі̂  область, 
виїхавши до Румунії. Євреї Північної Буковини постраждали менше, ніж в інших 
областях України: на ЗО квітня 1944 р. (через місяць по звільненні) у  Чернівцях 
мешкало 1 7 340 євреїв, що становило 42% загальної кількості мешканців 
міста. Населення області, як повідомлялося двома місяцями пізніше, складало
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662 844 чол., із них євреїв - 7,9% (52 570 чол.). Початок радянізації цього 
регіону спричинив різке зменшення частки неукраїнського населення. До 
середини літа 1945 р. в Румунію з Чернівецької області виїхало 12 тис. осіб. 
У серпні 1945 р. були прийняті постанови Раднаркомів СРСР і УРСР, що дозво
лили виходити з радянського фомадянства і виїздити з Чернівецької області до 
Румунії євреям, які мали румунське підданство до 28 червня 1940 р. На 8 січня
1946 р. було зареєстровано 11 085 євреїв, котрі підлягали «виселенню» на 
основі вищезазначеної постанови. «Еваї̂ ація» закінчилась у квітні 1946 р.

Більшість євреїв, які виїхали з УРСР у 1945-1946 рр., невдовзі залишили 
Польшу та Руїуунію й оселилися в Ізраїлі.

Уряд Радянського Союзу від часу проголошення єврейської держави не 
дозволяв «своїм» євреям еміфувати до Ізраїлю. З травня 1948 р. до кінця 1951 
р. лише чотири жінки похилого вії^ й один інвалід одержали дозвіл виїхати з 
Радянського Сою:̂  до Ізраїлю. У 1951 році в УРСР офіційно була зареєсфо- 
вана лише одна заява з проханням дозволити виїзд на постійне місцепро- 
живання до Ізраїлю.

Іншим напрямком міфації єврейського населення України в перші повоєнні 
роки стала Єврейська автономна область. 26 січня 1946 р. Раднарком РРФСР 
видав постанову «Про заходи щодо зміцнення і подальшого розвитку 
господарства Єврейської автономної області». Хоча постанова стосувалася 
роботи адміністративних органів РРФСР, основні резерви переселенців в ЄАО 
передбачалося почерпнути на території інших союзних республік, у першу 
чергу - України.

Стихійне переселення євреїв з різних регіонів Радянського Союзу до 
Біробіджана розпочалося ще до офіційного початі̂  переселенської кгиипанії. 
Перший ешелон з України у складі 120 родин (450 чол.) виїхав із Вінниці
14 фудня 1946 р. 7 фавня 1947 р. Рада М інісфів СРСР ухвалила постанову 
про переселення на добровільних засадах єврейських родин із Вінницької 
області, після чого 6 червня 1947 р. в Єврейсьі̂  автономну область був від
правлений ешелон із 346 єврейськими родинами (1221 особа). 18 серпня
1947 р, керівництво ЄАО звернулося до секретаря ЦК КП(б)У Л.Кагановича 
з проханням провести на території УРСР необхідні заходи щодо підготовки 
організованого переселення. Передбачалося, що за період 1947-1950 рр. 
до Біробіджана буде спрямовано 12-15 тис. єврейських родин.

Загалом із фудня 1946 р. станом на липень 1948 р. в Єврейсьі̂  автономну 
область з території України (Вінницька, Херсонська, Миколаївська, Дніпро
петровська області), а також із Кримської області РРФСР до Біробіджана 
прибули 9 ешелонів переселенців - 1 770 єврейських родин. Поряд з орга
нізованим тривало й стихійне переселення. Внаслідок цього місцеве єврейське 
населення Біробіджану до кінця 1948 р. збільшилося до ЗО 000 осіб, це була 
найбільша його кількість за всю історію області.
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Масовий від’їзд вцілілих і реевакуйованих євреїв до Біробіджану був іще 
одним свідченням несприятливих обставин, що склалися на місцях. 1947- 
1948 рр. до Біробіджана виїжджали не «люди повітря», вчорашні мешканці 
«смуги осілості», що було характерно для переселенців 1930-х рр., а 
здебільшого фахівці. Особливо високим був відсоток осіб, які працювали чи 
мали намір працювати в сільськол^ господарстві. Серед 1 770 єврейських 
родин, що приїхали дев’ятьма ешелонами до Біробіджана, 830 (майже 
половина) пішли працювати до колгоспів, радгоспів і МТС. Факт пробудження 
інтересу до далекої ЄАО можна пояснити й особливою атмосферою пост- 
катастрофи - бажанням людей залишити місця, пов’язані з трагедією воєнного 
часу, з втратою рідних і близьких.

Внаслідок репресивних кампаній проти єврейства, що розпочалися 
наприкінці 40-х рр., процес зростання Біробіджана як єврейського центру 
поволі було загальмовано й на кінець 1948 р. зведено нанівець. Переселення 
до Біробіджана припинилося, надалі чисельність єврейського населення 
області почала зменшуватися.

У травні 1948 р. в синагогах деяких міст України відбулися урочисті бого
служіння з нагоди створення Держави Ізраїль, що включали заупокійну молитву 
по євреях, котрі загинули в боротьбі за незалежність Ізраїлю. Апарат 
уповноваженого Ради у справах релігійних і̂ льтів при Раді міністрів УРСР 
розцінив їх «як своєрідні мітин™, що організуються націоналістичним елемен
том»; на думі̂  таємних інформаторів, ініціатором урочистостей виступила 
Львівська релігійна громада. Найчисель- 
нішеурочисте зібрання відбулося 1 червня
1948 р. у Чернівцях: на богослужінні в 
синагозі були присутні кілька тисяч чоловік, 
серед них чимало молоді та військових.

Водночас органи державної безпеки 
зафіксували в багатьох містах України 
висловлювання та прохання про ство
рення в Радянському Союзі єврейського 
військового підрозділу для участі у війні за 
незалежність на боці Ізраїлю. Зокрема,
500 євреїв Жмеринки написали листа до 
вищих органів влади країни, в якоіу^ про
сили надати дозвіл виїхати до Ізраїлю 
всьому єврейському населенню міста.
Також до Єврейського антифашистського 
комітету почала надходити безліч листів від 
євреїв України з питаннями, як можна 
виїхати до Ізраїлю чи допомогти йому.
Наприкінці травня 1948 р. у Львові під час

Давид Бен-Гуріон проголошує 
Декларацію незалежності 

Держави Ізраїль. 14 травня 1948 р.
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публічної лекції «Події в Палестині» найхараі̂ тернішими запитаннями слухачів 
були такі: «Чи можлива еміграція з СРСР? Чи буде еміграція радянських 
фомадян єврейської національності в Державу Ізраїль для спільної боротьби 
за зміцнення демократії і миру? Чи буде організовано єврейський легіон у 
СРСР? Чи існує реальна можливість організації військової допомоги єврей
ському народу Ізраїлю й що робиться для цього у світі та в СРСР?».

З кінця 1948 р. єврейські релігійні громади в Україні почали отримувати 
листи від дипломатичної місії Ізраїлю в Москві, в яких висвітлювалося міжна
родне та внутрішнє становище Ізраїлю. Євреї збиралися на квартирах акти
вістів, на подвір’ях та в приміщеннях синагог, де палко обговорювали перспек
тиви національного життя. У Львові та Чернігові були вчинені спроби організу
вати збір пожертв на користь Ізраїлю. Усе це викликало різке невдоволення 
влади, проявом чого стало посилення репресій.

Вже 16 вересня 1948 р. співробітники Міністерства державної безпеки 
УРСР заарештували у  Києві поета Д.Гофштейна (розстріляний у  справі ЄАК у 
1952 р.), який надіслав вітальну телефаму Голді Меїр, тимчасовому повіреноіуу 
в справах Ізраїлю в Радянському Союзі. 1949 р. були розфомлені створені у 
1944-1947 рр. єврейські молодіжні організації: у  Жмеринці - молодЬкний 
гурток «Ейнікайт» на чолі з М.Співаком (1929 р. н.), В.Керчманом (1929-1964), 
М.Гельфондом (1930-1985) і А^Содорківським (1930 р.н.), у  Львові - гурток 
»Спілка єврейської молоді» на чолі з Й.Бергером (1930 р.н.) і Л.Рєзниковим 
(1928-1983), у Києві - фупа старшокласників «Сун-2» на чолі з БАльтером 
(1930 р.н.) та АПолонським (1930 р.н.).

Із появою Держави Ізраїль на політичній карті світу та її орієнтацією на США 
пов’язані гучні викривальні кампанії в 1949-1953 рр. Євреїв звинувачували у 
нелояльності до Радянської влади, націоналізмі, сіонізмі.

МДБ УРСР інформувало ЦК КП(б)У про «активізацію націоналістичної 
діяльності сіоністських елементів», зокрема, письменників Д.Гофштейна та
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Ш В. і. <Карр. «Лрш>). Зимчи »■ЙП ІМТ« оршмш С«мЙгма Ояймтгм Аршепи С̂ м'мЬвтеах 

пк«тм«І СССР. Г0СТОЯ1М 1 01*41 те- 19ЫМ0« I «фсриурм* .лрггви в* 
Плеауі прав|№ боімвов іОТі*' 

н »  • • ш е в т в я о е п . Ь е а .
С. доиим виегглы 34КЙС1*ГвА 0Р0Д* 

са іітм я  праим пи С«іг>» «оветевах в*С4» 
тр««Й Укр»вны Л. Дмвтери.

Тоа. Дмтрсо говорп о (мывом 
с т р ы !  » { « и а я л  б ^ я п м  в о с м и о т ы  
шуоту I «тгрАгуре украаемга що- 
а . Еоекошмигш Б в ііш м с а і. М ию гав. 
Бміняев, Хомдоа. itкIв ■ дртт 4веп 
врмамдм ■« Украину ■ вытикъ ідем* 
»аспрасграят гво« ті̂ творім« влііі«. Оі
гв-Ч'ммспуда. Старип»евіч і  мв с ішн, 
вотарыа исвстдлп иа ороізведояи украші- 
'10ГО в«аусст8.і.

театралквого ясвусствя. гргви вьим»' 
шгюса укриюу» автрвсу Ііаташ) Уя* >«Д.

Большее кеето в доидде юв. імшщяо 
34В&І0 рааоидачелве делсдиости восмооо- 
лятоа ж фпімадастої» в двтера'щшов кря* 
тп&в я дстераігуроведена. До оосл<>двего 
врамеш длтерАПРвую сі«пиу ва Увішпи 
м>:̂ гл4адия кодірікажш, ая<
тилатрмоты и. Сггбул. X. Сааоа. Е. Адель- 
гейм.

&ЗАЯВВЄ іосмополтвзма, (уржуашоі 
вдеодопі сизмогь на пор̂ еетве вЫьт- 
рых лоэп)». Доиадчвк аодверпия рейсов 
&ІОТВ&Г СТВ1В С&ВВЫ Гоаовааввсаоп), в 
торьа р&вводушве к вашей сваяад«тче' 
ской Родвие слваетсд с вдохо заласв«ро> 
ваввыжв арожыевшв бурхуаиого аа- 
цвовивэма.

Не свободен от г -р ь е з я ь а  0ажб9ж в  о м т  
іеовч аервомІомА.

В ы егуавм пв«  > п рея вях  п ж ч п яш , вр в - 
Т П П . х р а м т г р г я .  п м р в ж м в в ф ы ,  артисты  
с гвевок г о в о р ш  о безродных к о см о о вп -

в преасаяявгвы прюеть», ов ідеї Ііаш ИОГФМ пим«. 
с« веет мрохвігі С0В«1СВ0ГВ уо їм  в «дв- 
мй аехв — к шктромпю авшуаепче« 
ссоге в в щ в с п а .

фкв»вы пхоы вст ірвгрвеемт «йотам. 1ш, «и
пве«гы «. біагодаф« ш ртвж Двова — 
Смша яашл сам  с іа стм  в р*«оте аа 
&аал> ваюев іі>Свж*й Родввы.

Бмродвыв вослопапгы аро1|ияа в р»> 
дажиш, ваучныс у'греждеяв« ■ пНвыв 
замхеаи. СамоопержвнхыА порчееой 
Ш К  првеятш в ч«ствость при ва- 
роїдом, государет»ов в п*рт*а—'чуждые 
понятяя ДІЯ Сео|юдяых влсшшйдтоа. Еаша 
пАотложнаж мдача— выжппгь жг вссх 
нор буржуаавых квсвомявтов, хвдеі М  
роду я иеяео. ктфые ш вт ореаг> 
ствоя рАЗвтв совтіві маипм.

Вшгпимвпп паорвл. ттв ваяиивлв 
тм вaoy(̂ т■JB гвов шуааяыш і  ктрвал 
<В»г«в-тша», €Івт»!рвт7Р»у гв*5Т?». гімту

Повідомлення про шкідливу діяльність письменник/в-космопол/тів. Газета «Правда» від 5 березня 1949 о
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М. Міцель

І.Юпніса, академіка АН УРСР М.Губергріца і завідувача Кабінетом єврейської 
і̂ льтури при АН УРСР ЕСпівака. 15 вересня 1947 р. відбувся пленум Спілки 
письменників України, де засуджувався І.Кіпніс. На жаль, українське 
письменницьке начальство було підтримане єврейськими літераторами 
Г.Полянкером, МТалалаєвським і ХЛойцкером.

Чимало євреїв, особливо провінційних і далеких від питань ідеології, не 
так гостро відчували повоєнні гоніння. У другій половині 1940-х рр. вцілілі 
українські євреї здебільшого повернулися до місць свого проживання. З 
величезними :̂ силлями почалося відновлення єврейського житгя. Налагод- 
>іО/валися контакти між фомадами, встановлювалися зв’язки з Єврейським 
антифашистським комітетом. Відрод>іу'валися традиційні промисли єврей
ського населення, вкрай необхідні в роки повоєнної розрухи. Ремісники 
об’єднувалися в артілі, відкривалися ательє, майстерні, з’являлися інші форми 
невеличких мононаціональних колективів, де було легше вирішувати питання, 
пов’язані з дотриманням єврейських традицій. Так, уповноважений Ради у 
справах релігійних іуотьтів по Вінницькій області повідомляв у 1947 р., ш,о у 
м істечі^ Бершаді ним виявлено, крім синагоги, два міньяни (колективні 
богослужіння), в один із яких входили тільки шевці, в інший - кравці.

Новий ворог, образ якого створювався сталінською пропагандою, повинен 
був згіфояутати не лише основам соціалізл/ ,̂ а й бути втіленням усього того, 
що чуже патріотам: недостатньої національної гордості, прийняття чужо
земних цінностей, дворушництва, малодушності і жадоби влади. Образ ворога 
доповнювали обивательські уявлення про євреїв. Антисемітизм, що в роки 
війни лише підспудно впливав на політиі̂  радянського керівництва, почав

набувати характеру офіційного і^ су .
Цей поворот почався з провокаційного вбив

ства 13 січня 1948 р. національного символу 
радянського єврейства - Соломона Міхоелса.

Радянське керівництво одночасно прово
дило дві діаметрально протилежні політичні 
лінії. З одного боку, воно намагалося втримати 
Ізраїль у  сфері свого політичного впливу, з 
іншого - всередині країни - провадило ради
кальний антиєврейський курс. Боротьба 
«проти низькопоклонства і плазування перед 
Заходом» у  1947-1948 рр. переросла в 
«обробки» і шель\^шсіння відомих радянських 
учених та діячів мистецтва, чиї роботи не 
відповідали політиці встановлення «пріори
тету Росії» в усіх сферах науки і культури і

Соломон Міхоелс -  видатний . _
єврейський актор та режисер зазнали «ШКІДЛИВОГО впливу Заходу».
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До певного часу - до останніх місяців 1948 р. - боротьба з «антипатріо- 
тизмом» не набувала безпосередньо антиєврейського характеру.

З початком же 1949 р. у переліках «низькопоклонників» і «антипатріотів» 
євреї перетворилися на головний об’єкт пофомної критики.

28 січня 1949 р. «Правда» опублікувала редакційну статтю «Про одну анти
патріотичну фупу театральних критиків», що поклала початок чергово\у вип^ 
кампанії з викорінення паростюв інакодумствгі. імена, названі в статті, були 
знаковими символами епохи. Для мільйонів радянських людей вони раптово 
ставали втіленням «безрідного космополітиз/vy». Носіїв цього уявного анти
патріотичного впливу називали «космополітами» й під ними однозначно розуміли 
євреїв. Найхарактернішою рисою нового етапу стало те, що він супровода^тався 
інтенсивним соціальним викидом антисемітизму, негативний заряд якого 
накопичувався ще з часів війни.

Перебіг подій в Україні нічим не відрізнявся від всесоюзного сценарію: 
«космополітам» було оголошено війну на всіх «фронтах» - літературному, 
музичноіуу, театральному й художньому. Кампанія січня-квітня 1949 р. буду
валася за визначеною схемою: постійні публікації розфомних статей на сторін
ках періодичних видань (іноді до 3-4-х в одному номері) і цькування «анти
патріотів» на загальних зборах творчої інтелігенції. Основні заходи в Україні було 
синхронізовано з сіналогічними в Москві та Ленінфаді. Одним із завдань кампанії 
«боротьби з космополітами» було витіснення євреїв із ідеологічної сфери. 
Слідом за викриттями на велелюдних зібраннях не забарилися звільнення з 
роботи у наукових і культурних закладах та установах, редакціях газет. У 
терміновоіуу порядку звільняли у  Київській та Одеській консерваторіях (парт- 
коми і ректорати вузів зобов’язували «залучати осіб корінної національності»). 
Не було такої гуманітарної сфери, де б не виявили «космополітів»: у театрі та в

ПРАВДА ****
УКРАИНЫ 6.3.1949

До нонца разгромить 
космополитов-антипатриотов!

На пленуме правлення Союза советских писателей Украины
w iw  SÎTÎÎJIÏSZ aSLSV l 'T * îi «* —iHHHKMt шишт т т Іам.№»)»«•). A. rwmnt. mm t |M  (««кми-мсммапы. и».
SS !' Дг:!?-!У]!*У* *”* i. Ь як іи т . Ш. Тщ- ц т • т т т  шштшт «?апм"2- »>« » ■««•»ui вті»і. «ж» wn. fMMintiHw uiM .

’ y -  »«»■»< f ам д і т»«и»ч д м | rpr«- m w >  «м еш м ш  w ê  « к и о с ь  e u e »
^  . Ч *  lapum a m am m m  —  Ю н к и » . m t m  m n .  I »  m n  « n m n l

Î T b  - '* " * *  * * ^  itv m » . b tm tm am . І м ц т .  Soq- т щ т т - ш к т т т т а  « л к о к ь  ■ ■«и«» «iw. «німппна цимамп rtnttt —
* » « * « » » » . • p n a iiiu ia . v m m  ■ Л ш Ёш аиш  • ц я ж м п п  л и п

r*Wm ш неШ , « m u n  mtra еампмге імми« «шішвш мипеї.
~~ «е» я» «мят PMtj»»* »fjbTnw «гр- и  аиінк ытшпа <>•-

ÎT - iS î!  J ■ Hjw •»- шт$шп Сніш • •■•пмтыынеп <ыш ямгі> м п т р м т я Ы  іипн —
 ̂ ■И1р»ввдиыв1 »ркгип reem u t»  веЕ?с- { M onfa . -  rmm  їм . mSm. -

У У Й ”  *■ 4L " *  в и  « и л тгт. h « »  І» м м  К ( »■ вшшзга «яам п ц и ш . w «> »
Д -а г и Р м і у раиЖ ДСЮ і«« аи. еммсм*. Inmijm Monnui м- гимяши м и  >п мипаа • мт^
" • J r •««« І»»»»»! • » !  апрпп«. ше- т ем и  tmf Ги т шг г т  «мммпт

Заклик до  розгрому письменників-космополітів. Газета «Правда» від 6 березня 1949 р.
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театральній критиці, серед письменників і літературних критиків, іу^икантів і 
>0^дожників, кінематофафістів, архітекторів, істориків, я^налістів і педагогів. 
Поширювались надумані звинувачування євреїву нелояльності, відсутності у них 
почуття радянського патріотизму, любові до соціалістичної батьківщини. Газети 
цинічно розкривали псевдоніми. ІДьіугеанню піддали письменників, критиків і 
літературознавців Є.Адельгейма, ІІ.Бердичевського, О.Борщагівського, 
ГІельфандбейна, АГозенпуда, Є.Мартича (Фінкельштейна), Л.Первомайського, 
Л.Санова (С\^льсона), І.Стебуна (Кацнельсона), ЛШамрая та багатьох інших.

Участь у викривальній кампанії на боці «загоничів» зовсім не убезпечувала 
людину від подальшого її викриття як «космополіта». Збори проходили у 
специфічній атмосфері, з домаганнями покаянь від одних і нестримним пото
ком ненависті з бої^ інших. Найбільші припали на березень 1949 р.: 2 березня 
відбувся пленум правління Спілки письменників України, 7-8 березня - збори 
активу працівників літератури і мистецтва м. Києва, 12-15 березня - загальні 
збори композиторів, іу^икознавців, працівників музичних навчальних закладів 
м. Києва і 13-14 травня - розширений пленум правління Спілки радянських 
>0 д̂о>кників України.

Заголовки всесоюзних і республіканських газет нагадували фронтову сти
лістику заголовків-закликів: «До кінця розгромити антипартійну критику!» 
(«Правда Украины», 19 лютого 1949 р.), «Рішуче викрити підступні дії буржуаз
них естетів» («Літературна Україна», 26 лютого 1949 р.), «До кінця розфомити 
космополітів-антипафіотів!» («Правда Украины», 6 березня 1949 р.). Неза
баром, у квітні-травні 1949 р., кампанія в пресі проти «космополітів» різко 
пішла на спад (очевидно, внаслідок негативної реакції фомадськості Заходу, 
включаючи її ліві кола).

м. Міцель

Д й Т Е І^ Т У Р Н А Я
Ш Ш  2 6 .2 .1 9 4 9

мп

Решительно разоблачить происки 
буржуазных эстетов

КИЕВ. (Наш корр.). На хедввмо ео- 
стоямммм «ткрьти паргайко» ео{#ана 
I  Укр̂ икскФ» т̂еатралыпх обисеств«, пв- 
смштмм «(суждения стать« «П{)юды» 
«Об одн»1 »птнпатривтипесмй груаи* те- 
зтралмых 1рятнх4)1>, был иршхеп 
аитмькый факт. Из 70 леккнЖ и вбсуж- 
деялй, првмдмгаш тут > 1Й8 гаду, 2# 
выли (деламы Боршапвонш, Бмджиеаых, 
Х«Л41Л9(Ы«, Малюгиным. Их выстумсмя 
оргаякшывались м широко рекламврма-

диеь »«сдукаиш кабкнт» тетсімі 
др*«»тт1>пм Театралы»г* общества Я. Бур- 
лнчш« (Вердпчівсйім). Румводвт Те- 
атралынг* »вщсстаа угодлик» врсдвставля' 
м  триЯуву 1езр#дным К'Осммил’Итам, »хан- 
1ш т  лутнпге с# к т*т  «ьесы. ж »- 
стамвки. Тут атгипацрвлты вытивсь 
дпсБрмятнрпатії таїш« пьесы, как «Н»- 
сюмлмй іарактер» Софрлова, «Велка* 
сила» Ромаїйопл', «їлеГі яш  пасущ іиіі 
Вщугы, «Зеленая улива» Сурма. Тут *ти

Заклик до  «викриття підступних дій буржуазних естетів». 
«Литературная газета» від 26 лютого 1949 р.
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Кампанія проти «космополітів» стала першою за часом привселюдно орга
нізованою акцією проти євреїв, ідеологія держави і налаштованість обивателя 
збіглися, створивши передумови для подальших, більш рішучих кроківу цьому 
напрямі̂ .

Одночасно в руслі боротьби з «космополітами» йшов наступ на об’єднання 
єврейських письменників та єврейське друковане слово в Україні. Л Дмитерко 
писав у статті «Стан і завдання театральної і літературної критики в Україні»: 
«Нічим не допомогли нам критики-космополіти й у викритті проявів єврей
ського буря^азного націоналізму, зокрема в альманасі «Дер Штерн», видання 
якого ми повинні були припинити. Цей альманах був відірваний від радянського

Євреї України у  1950- 1990-х роках XX ст.

2М2 Л. ДЩТЕРКОЛ И Т Е П ІТ У Р Н А Я
Ш Е Т А  9.3 .1949

Свстоянив к задачи театральной я литвратуряой критики на Украине

м іе к м і п а п * П Н  Р*-
«тет І  К5ЄПНЄТ 13 г»д» ■ и і smvr, т  
вва хкіістся крміим jM tii гкражхвга 
с«в«тсі!»гв і»імда, wtw^nr. чи  е» рт*о- 
К13Т, еа ввспгшнет ■ велет ввекі 
(е.7пкаі варпи Лекша— Сталп».

За Boueiiet Bfeiu і  пвгей пм уа- 
тл>« оеявв.'юсь le iia i« виданщахсі 
пведепіі. Іаш в вісапл*, ірауятгуп а 
кткіспеиаічтстм ксе чт «  овратаитс* к 
а*туалиіьга теи » с»вре)іен«»ст«, врмяі- 
B« в міогаграїлп вз«(ражаіі свветского че- 
аовем —  стрвптс.1« мххрпкша.

S« дм Ten, vredu лтератл» «ш»і- 
іш а  св*м вметіте в м в т т и в іт я  рмц 
пак вужв», «режда B«et«, »  і«яіа ум- 
грвмвпі вдеівіп ятедвшпи» ееветсиі 
драхаттіггві, теїста, хшихітепмфв в 
все» слвегеип» всауества —  автвпатрв*- 
твческти r r rn r  te3f*mia м ам м іїтм  
■ BMI «є вр»в(і«т«А.

Ироаагавда »тр*Т*з»т і«оі«і»лиіз- 
ва і&пналела ва т*, w *Jh  «cjaiBT» ват- 
рвггпеехо« ттмтв* везаввспмп j  яа- 
»oj«B разінх страв, «(ессвлт в я  стра
ви я видати I I  аверакавсЕїх тміміав- 
XX. Кос*«вллятіиіі —  рвдвві (рат ітрят- 
азваг* ааи«ва.тв» ■ ія т н і враг врм«> 
TüpcKort (*геріапева.іягаа, так м я «в* 
т«ріаді«яа.твзм т вас, «вветскп дш.іеі, 
♦ргаввческв сФчетаетс* е спветскпв пат- 
pi*TB3V*u, t амімь« в Р«дв«, s ее 
вглітіре.

бгатав газет сПравпж в «Хт^мтра в 
хпзаьі е іо.7ашевв?г(>мй «стротеі в ве> 
врюпрвотстч» разеЬачаїи »ягвнародвт»,
В»ДРЬІВИУ» ДЄ*ТЄЛІВ»СТІ *P«TBK«B-WC»*B»-
лятвв, котерие врсдвав раввшіа сввет- 
ског* вскусства.

Известяо, тп  ва Укравв* вваївтелиме 
врен* де8ств«ал » ;»  п  главареї автв- 
ватрх«тесхо1 гргввн театралнпп срв- 
гшк«і Корвіагімісві.

Для В(г« ве лхелп впкакегі зяачеввя вв са- 
](с4ьтвсть ваес І. Фравм. в і врекрасвее 
ававі* ввсателеї хвзвв украввсхм* ва- 
рода, вв ег* глуйкая івй вь  к кулугук 
велвкт руссмг* вареда, і  tenp»vy ев 
скеле вр тгви л  руав через тташвіам 
гесударствеввуи грав^ .

Сеаетсааі «Івкествевквгть в св«е вреві 
резк'і «судзла врахде^іу» вылазку Бор- 
шаговског» лретвв вьесы і. Керіїсічука 
«В стсп*і Украшін» —  а » ! в»д.івві* 
иарадпой мммия. мт»ра* уже белиі* 
десятплотия jtaiinxaeT .іаслужениее вречвее 
мсста в ревертуаре ведувівх свветсквх 
«атров. Н» в влсле вт»го клехопелт Б»р- 
щаговсквй вредмхал «хаввать все вевие 
ИИСЫ Buianeerecf свветскпг» дранаті-рса, 
каЕ еіапвал вгрм кви «Бегдава Інеліг. 
иивхегез в «Платеяа Кречета». В* вреві 
веглсдпей CBtofl иевсіеі «гаетрелв» в 
декабре вр*ш.і*г* гада »тат автвпатрввт, 
выспиа« в і'крап«*іі театралъяая *6віе> 
стве, клгветнвческв «хаввал вмсу «Макар 
Ду̂ рава».

Сеаетскаї «іщеетвеввкті еіоічаїсльпо
развблачила Б»»шг»всх*г», ■ вад васм і 
еакоув^репяем всеиаїкв варах тввхел 
позуїтгхпй «блик іевсвраввхегв хлеветші- 
ка в Єе.̂ родввгв іасваведвта.

Велоло г«варпл«сь уже • важеі в<- 
іатв в • буржуазиа-эстетсих ра(втах 
ХАсуоаелвта А. Гозениуда. І*дв<В( ввзк»- 
аеклввпику А. Щ.чврав, витавшеиуе* 
язабрззвп .Іесіа Увралвку учелввеї кедеі 
грувпы втаріхгтевеквих аіглвісквх віса- 
тслеЗ. Гезетгуд в св*вх кевдеватпнх 
paSorax іегий евлахв стреввлсі «тг»р»- 
длть велаху» ухраввсгу* вмтеееу хахот 
ее вареда, тав в«т іраіск«! руссвіДхуль* 
Т)-ры. А чег» ствхт «ткрш» враждебвьіе тт- 
вериеиа* Гезеяоуда • том, чт» весгвввев- 
ву»  Аяерт ва саветсхов ватервал* іудт» 
<и сазіать вевазмжі*.

Сов̂ ршеяво всея встетсхо-формадпегв-».лгпЯ лЛіПР Р ГГЯГПРГГЙХП Ап9 аПЯЯ̂ГАв
«Викриття» Д ІЯ Л Ь Н О С ТІ космополітів серед театральних та літературних критиків. 

«Литературная газета» від 9 березня 1949 р.
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народу, від широких мас єврейських трудяш,их. Він культавував націоналістичні 
настрої, містечкову психологію і дійшов до того, ш,о в окремих творах ставив 
знак рівності мЬк євреєм радянським і закордонним».

8 лютого 1949 р. і4.Сталін підписав рішення Політбюро ІДК ВКЛ(б) «Про 
розпуск об’єднань єврейських письменників і про закриття альманахів 
єврейською мовою», де вказалося: «Прийняти пропозицію правління Спілки 
радянських письменників СРСР (тов. Фадєєва): про розпуск об’єднань 
єврейських письменників у Києві, Москві таМінсьі̂ ; про закриття альманахів 
єврейською мовою «Іеймланд» (Москва) і «Дер Штерн» (Київ)».

Найбільш постраждалою групою виявилися єврейські письменники і не
численні фахівці в галузі юдаїки, котрі формально не вважалися «космо
політами», оскільки вони були «єврейськими буржуазними націоналістами». У 
Києві 1947-1948 рр., незважаючи на всі обмеження єврейського іультурного 
життя, вийшло сім чисел альманаху «Штерн». Із науково-дослідних установ, що 
функціонували перед війною, відновив роботу лише Кабінет єврейської 
іультури АН УРСР. Творчі діячі, котрі писали рідною мовою, сприймалися режи
мом як носії ідей сіонізму. В Україні наприкінці 1940-х - початіу 1950-х років 
були заарештовані і засуджені М.Апьтман, Р.Балясна, М .Вереговський, 
Й.Бухбіндер, Х.Вайнерман, Б.Вайсман, А.Веледницький, Д.Гофштейн, 
АІуберман, В.Іугянський, ІДрукер, Н.3абара, АКаган, І.Кіпніс, Х.Кан-Шарго- 
родська, Р.Лернер, Ю.Лойцкер, НЛур’є, М.Майданський, М.Межерицький 
(помер в арештантському вагоні), М.Пінчевський, Г.Полянкер, І.Спектор, 
М.Талалаєвський, М.Шмушкевич та ін. Частина з них були співробітниками 
Кабінету єврейської іультури при Академії наук УРСР, ліквідованого в 1949 р. 
У вересні 1949 р. був закритий театр ім. Шолом-Алейхема в Чернівцях.

М. Міцель

ПРАВДА
УКРАИНЫ 25.5.1949

За дальнейший под’ем украикского советского 
изобразительного искусства!

« м и .  Т " , ™  С І■гяксп. г. ̂  ’увдп мігету „
ГатА«>г п м м і и і і  М.УТШЧРГШШІ ІМШ ЛиХ ЄТ«СІ |  Х Г І М и п  » Є»вДаЖ» Ш Ы еаХ Я

*'■  '  » р с іп « и « іи . гм іи и  п. о т ац аы птгкуш кг  ш ііи д іш і ш і

•■П. » 1  .* .» » « « . .П іт г  Ос»-.. Іт г а ш а  1 . Г г іп ія п  ■ і  Ь ш  .„т ь  ю ш г а » а и п і.п і. к м ш ш  «
вш * • «Іріїпог аа МяЯіяя*КА* В »тих ш « м іі е п п ії і  |г п ш  м и гуаи п н  нтдв сооки«спчммго ови їм » С-1 
ВЯвоТЙІ т к н е  о е о о ы т ш т с !  п р и п и ш и  а і м і я я и і  ООЖІСНІГ ВСЖіЄГШ), дпгГПСВ ( Р іТ  У )

«Викриття згубного впливу» творчості художників З.Толкачова, Л .Рабиновича, Л .Каплана та ін. 
Газета «Правда Украины» від 25 травня 1949 р.
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По всій країні розпочалися великі «чистки». Радянські установи й органи 
влади і, насамперед, вище партійно-державне керівництво, стали майже 
цілковито «вільними від євреїв».

Під час розгрому радянської генетики деякі українські євреї постраждали 
як «менделісти-морганісти»; з Київського університету звільнили професора
С.Гершензона.

Члени ЄАК були заарештовані наприкінці 1948 - початі̂  1949 р. Оче
видно, розпочата в січні 1949 р. кампанія боротьби з «космополітами» повинна 
була підготувати в пропагандистському плані показовий процес проти визнач
них представників радянського єврейства. Майже всі заарештовані члени ЄАК 
після відповідної «обробки» органами МДБ вже навесні 1949 р. «зізналися». 
Радянські люди, навчені досвідом 1930-х років, чекали першого повоєнного 
показового процесу. Проте, уже через кілька місяців після початку анти
семітської кампанії в пресі, Сталін наказав її обмежити і виступив проти 
розкриття слов’янських псевдонімів єврейських авторів і творчих працівників. 
Процес проти членів ЄАК, котрий мав відбутися на початі̂  1949 р., пройшов 
лише в середині 1952 р.

Кампанія боротьби проти «космополітів» 1948-1949 рр. була лише 
словесним прологом до другого, цього разу набагато жорстокішого сталін
ському походу проти євреїв у 1951-1953 рр.

Євреї України у  1950-1990-х роках XX ст.

Члени Єврейського антифашистського комітету.
Сидять зліва направо: Іцик Фефер (письменник), Самуіл Галкін (письменник), 

Соломон Міхоелс (актор, режисер), Бен-Сіон Гольдберг (гість зі США),
Ліна Штерн (вчений), Арон Кац (генерал-майор) і Перець Маркіш (письменник)
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У зв’язку з процесом Єврейського антифашистського комітету в Москві в 
Україні розглядалася безліч сфабрикованих органами держбезпеки «дочірніх» 
справ. У січні 1951 р. у Львові був засуджений Л.Смілянський, який входив 
раніше до «Спілки єврейської молоді». У липні 1952 р. арештовано в Києві 
групу «єврейських націоналістів»: М.Іендельштейна, МДратву, М.Мельцера. 
ЛПресмана, М.Розенблата, М.Шпігеля.

За завданням ІДК КПУ в 1950-1953 рр. по міністерствах і відомствах 
України складалися довідки та доповідні записки, головне завдання яких 
полягало у «вивченні і зміні національно-кадрового складу». З відповідальних 
посад були зняті євреї, які працювали у Міністерстві держбезпеки, проі^атурі. 
адвокатурі. Особливо небезпечними стали для українських євреїв контакти 
(навіть спорадичні) з родичами і знайомими із СШАта Ізраїлю; перлюстровані 
листи в багатьох випадках слугували підставою для зняття з керівної посади чи 
відмови в допусіу до секретної роботи.

у  травні 1952 р. у Москві військовий трибунал розпочав закритий процес 
проти заарештованих 1948-1949 рр. членів ЄАК. Голові суду ш,е до початку 
слухання було повідомлено про рішення Політбюро; 13 із 14 звинувачуваних 
слід засудити до смерті. Вірогідно, Сталін відмовився від показового процесу 
над членами ЄАК, бо не вважав «Справу ЄАК» занадто вагомою, спроможною 
викликати значний суспільний резонанс. Здебільшого звинувачувані були 
єврейськими письменниками чи функціонерами середньої ланки, навряд чи 
широко відомими в країні. Єдиний виняток становив член ІДК СЛозовський. 
Проте цього було замало, ш,об переконати населення в існуванні колосальної 
«єврейської небезпеки». Ширшого розголосу мала набути справа із «вбивцями 
в білих халатах»: 1951 р. в СРСР було 35 тис. лікарів-євреїв. Вони значно 
краще, ніж купка акторів, >і̂ налістів і поетів з ЄАК, підходили на роль об’єкта 
колективної ненависті.

13 січня 1953 р. світова фомадська думка дізналася зі статті у «Правді» про 
«жахливу змову», в якій начебто брали участь багато відомих кремлівських 
лікарів. Помилковими діагнозами і неправильними методами лііування вони 
начебто намагалися прибрати тих, хто посідав у  країні ключові політичні та 
військові посади. «Більшість членів терористичної групи, - писала «Правда», - 
були пов’язані з міжнародною єврейською буржуазно-націоналістичною 
організацією «Джойнт».

Під час фабрикації «справи лікарів» в Україні широко розгорнулася анти
семітська агітація. В лікувальнихустановах і на транспорті, у фомадських місцях 
з’являлися юдофобські написи й розповсюд>іо^валися листівки погромного 
змісту, єврейських дітей били у школах. До партійних органів України та 
Міністерства держбезпеки надсилалися брехливі анонімні доноси на групи 
«Вільний Ізраїль», «підпільну антирадянсьіу сіоністсьіу організацію» у  Харків
ському автодорожньому інституті, «єврейський університет» у  Корсунь-
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Шевченківському ТОЩО. До кінця січня 1 9 5 3  р. були звільнені маііже всі євреї, 
які працювали в установах ліі̂ ально-санітарного управління Міністерства 
охорони здоров’я УРСР, а також ряд професорів Київського медінституту. У 
багатьох місцях євреї, особливо медики, зазнали цыгань. Так, у  Харкові, у 
справі професора В.Когана-Ясного було заарештовано багато лікарів-євреїв. 
У лютому-березні 1 9 5 3  р. у Києві заарештували за звинуваченням у «єврей- 
сько\у націоналізмі» ЯЛьвова, Б.Межибовського, В.Мізруха, Я.Підгаєцького, 
Б-Сандлергі, Я.Тарана, Ш.Фурмгінського, М.Шпільберга.

Смерть кремлівського диктатора врятувала життя не лише багатьом радян
ським євреям, а й окремим представникам української та російської еліти. 
Вже через кілька тижнів після смерті Сталіна атмосфера в СРСР почала 
змінюватися на краще. 4 квітня 1953 р. було припинено «справу лікарів», 
оголошену провокацією колишнього керівництва органів держбезпеки.

Хоча період «відлиги» й змінив на краще житгя радянських людей, у  тому 
числі євреїв, безкровна політика післясталінського режиму в жодному разі 
не означала справжньої лібералізації і не могла загладити специфічних 
побоювань євреїв і позбавити завданих їм образ.

Можливість еміфації до Ізраїлю, що здавалася нездійсненною мрією за житгя 
Сталіна, незабаром стала реальністю для кількох сотень фомадян Радянської 
України. У жовтні 1956 р. секретар ЦККПУ СЧервоненко повідомляву Москву 
про 1 260 заяв на виїзд до Ізраїлю, поданих лише за 9 місяців того ж  рої̂ .

Синайська кампанія - збройний виступ Ізраїлю, Франції та Англії проти 
Єгипту (29 жовтня - 6 листопада 1956 р.) тривала вісім днів і в масовій 
свідомості радянського суспільства стала першою значною демонстрацією 
системної кризи радянської присутності на Близькому Сході та у  Східній 
Європі. Ставлення єврейського населення України до Синайської кампанії, 
що збігалась у часі з кризовими подіями в Угорщині та Польщі, характеризує 
нове бачення міжнародної ситуації в постсталінському світі. 12 листопада 
1956 р. секретар ЦК КПУ О.Кириченко в інформаційному листі до ЦК КПРС 
про настрої населення УРСР, у зв’язі^ з подіями у Польщі й Угорщині, відзначав, 
«що останнім часом спостерігається пожвавлення націоналістичних елементів, 
особливо серед єврейської частини населення».

25 березня 1957 р. під тиском Варшави була прийнята нова угода між 
урядами СРСР і Польщі, відповідно до якої право виїзду до Польш  ̂надавалося 
всім фомадянам польської та єврейської національності, котрі перебували до 
17 вересня 1939 р.у польськоіуу підданстві, атакож новим членам родин. Цією 
можливістю, що виникла внаслідок різкої десталінізації Польщі, скористалося 
багато євреїв із числа уродженців східних воєводств міжвоєнної Польщі і нових 
членів їхніх родин. Репатріація євреїв України до Польщі здебільшого була 
першим кроком на їхньоіуу шля^у до Ізраїлю та інших країн, оскільки від 1956 р. 
польські громадяни єврейської національності мали право на еміфацію.
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Після короткочасного затишшя, починаючи з 1957 р. у Радянському Союзі, 
і зокрема, в Україні, починається масований наступ на юдаїзм і синагогу - цей 
єдиний легальний інститут єврейського житгя у повоєнний період. У централь
ній та регіональній пресі з 1957 р. здійснювалася розгалужена систематична 
кампанія антиєврейської пропаганди, вякій переплелися три головні теми: євреї, 
юдаїзм, Ізраїль. У другій половині 50-х років ці наскрізні сюжети посилено 
повторювалися в статтях, листах, свідченнях «очевидців», «наукових» аналізах і 
фейлетонах. Друкована антиєврейська пропаганда під ширмою «боротьби з 
релігійними забобонами» велася в радянському соціумі, насиченому анти
семітськими стереотипами. У масового й легковірного споживача пропаганди 
створювалося враження, ш,о єврейське населення в УРСР являє загрозу 
громадській безпеці і є надто численним. Перед євреями часто поставали 
споконвічні проблеми фізичного захисту від крайніх проявів юдофобії. У 
Харкові, Києві та Вінниці розповсюджувалися антисемітські листівки. У Києві в 
1958 р. сплюндрували єврейський цвинтар напередодні свята Йом-Юпур 
(Судного дня): 48 поховань було зруйновано, на деяких із них з’явився напис 
«Мы начинаем с мертвых, но кончим живыми».

«Теоретичне обфунтування» антиюдейської пропаганди містилося в бро
шурі Т.Ючка «Иудейская религия. Ее происхождение и сущность», виданій 
восени 1957 р. Українським товариством із поширення наукових і політичних 
знань та удостоєній схвальної й доброзичливої рецензії на шпальтах «Правды 
Украины». Західні засоби масової інформації, реагуючи на появу згаданої 
брошури, відзначили, що атака на юдейсыу релігію розпочалася в Україні, де 
мешкає більше половини євреїв СРСР.

Друге видання брошури Т.Кічка під новою назвою «Иудаизм без прикрас», 
«оздоблене» двадцятьма юдофобськими малюнками >удожника М.Савченка, 
з’явилося 1963 р. у  видавництві АН УРСР

Американські газети охарактеризували карикатури як антисемітські, а 
книжіу - як черговий прояв юдофобії в УРСР, про що, а також про негативну 
реакцію Комісії з прав людини ООН, МЗС УРСР інфоріуував у квітні 1964 р. 
першого секретаря ЦК КПУ П.Шелеста.

Сумно, але окрім «ученого» Т.Кічка, у  роботі над брошурою як автор 
передмови брав участь єврей-літератор Григорій Плоткін, котрий послідовно 
паплюжив Ізраїль. У серпні 1959 р. Головне управління з охорони військових 
і державних таємниць у  пресі при Раді міністрів УРСР відхилило з характерною 
для того часу аргументацією один із перших творів, спрямованих проти алії 
(еміграції до Ізраїлю) з Радянського Союзу, його антиізраїльську п’єсу «Земля 
обітована». «У якій мірі тема, котрій присвячено п’єсу, - зазначалося в рішенні 
про відхилення, - є актуальною та визначальною для нашої дійсності? Невже 
питання про виїзд євреїв до Ізраїлю настільки значне і важливе, що виникає 
потреба розвінчувати прагнення до виїзду у мистецтві, та ще й такому
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масовому, як театр? Хіба такого масового характеру набув виїзд євреїв із 
Радянського Союзу до Ізраїлю?» Перу Г.Плоткіна належала й перейнята пато
логічною ворожістю до Єврейської держави «публіцистична книга» «Поїздка 
до Ізраїлю», що вийшла 1959 р. у видавництві «Радянський письменник». 
Наприкінці бО-х років соціальне замовлення партії щодо викриття сіонізму 
та юдаїзму активно виконували 14 лекторів-євреїв - загалом вкрай незначний 
вдсоток тих, що були членами товариства «Знання».

Восени 1962 р., під час візиту до Києва ізраїльського посла Іекоау натовпі, 
котрий зібрався біля синагоги, чулися вигуки, що радянська влада не дає євреям 
свободи, обмежує їхні права на працю й освіту. Цей демонстративний прояв 
невдоволення діями влади супроводя^^ався традиційними для повоєнного 
часу домаганнями про відкриття у Києві ще двох синагог, у зв’язіу  з недостат
ністю однієї для міста. Учасники стихійної маніфестації заявляли членам 
ізраїльської делегації про своє бажання еміфувати, обурювалися ставленням 
радянських органів влади до проблеми Бабиного Яру. У відповідь на подію 
Рада у справах релігій навіть розглядала питання про закриття синагоги.

У 1961 -1963 рр. у Львові, Івано-Франківсьіу, Чернівцях, Хмельницькому, 
Одесі, Миколаєві, Києві, Харкові та Дніпропетровську пройшли показові 
процеси над групами євреїв, звинувачених у скоєнні «економічних злочинів». 
Ь  12-ти чоловік (шестеро з них - євреї), заарештованиху січні 1963 р.у Харкові 
за звинуваченням у скоєнні «еконо
мічних злочинів», усіх євреїв засудили 
до сфати, тоді як усіх звинувачених 
неєвреїв - до тюремного ув’язнення.

На початіу 1960-х рр. був штучно 
ініційований процес скорочення 
кількості легально діючих юдейських 
релігійних громад. За кілька років 
припинили свою діяльність 28 сина
гог із 41, що були зареєстровані ста
ном на 1959 р.

У другій половині 60-х років 
зросла кількість євреїв, які прагнули 
виїхати до Ізраїлю. Якщо у 1956- 
1964 рр. у республіці було подано 
3363 звернення з проханням дозво
лити виїзд до Ізраїлю, з яких влада 
задовольнила лише 877,.то у 1965-
1 968 рр. — 4598 звернень, із яких синагога на Подолі. м.Київ, вул. Щекавицька, 29 
задоволено було - 21 62. ® к и їв с ь к и х  синагог, відновлених
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Переломним моментом, який засвідчив, що єврейські проблеми виходять 
за межі синагоги і традиційної моноетнічності, стали події 29 вересня 1966 р. 
у Києві, коли з нагоди 25-ї річниці початку масових розстріліву Бабиному Яру 
відбувся мітинг, який зібрав понад 500 учасників-євреїв та неєвреїв, зокрема 
й багато молоді. На мітингу виступив Іван Дзюба (текст його промови було 
незабаром оприлюднено на Заході). У виступах інших учасників мітингу, в тому 
числі письменників В.Некрасова, Б.Антоненка-Давидовича, Б.Білоцер- 
ківського, поряд із закликами увічнити пам’ять загиблих, висловлювалося 
невдоволення тим, що на мітинг не прийшли офіційні представники, що нічого 
не робиться для спорудження пам’ятника в Бабиному Яру, що в країні 
процвітає антисемітизм, відсутні єврейські школи, театри, преса. Секретар 
Київського міськкому партії О.Ботвин, інфорл/^чи ІДК КПУ про жалббний мітинг, 
вважав за необхідне відзначити, що він «був організований єврейськими та 
українськими націоналістами з метою розпалювання націоналістичних 
тенденцій серед єврейського населення м. Києва».

Проблеми євреїв України та їхнє протистояння владі були помічені в 
українській діаспорі. У листопаді 1967 р. у Нью-Йорі̂  Світовий конгрес 
вільних українців прийняв резолюцію «Проти дискримінації та русифікації 
національних меншин в Україні», в якій серед іншого говорилося: «Світовий 
конгрес вільних українців засуд>і̂ є дискримінацію й русифікацію совєтською 
владою релігійних та національних меншин в Україні. Зокрема, Конгрес 
протестує проти релігійного та національно-і̂ льтурного переслідування... 
жидівської меншини в Україні».

Після переможної для Ізраїлю Шестиденної війни (червень 1967 р.) з 
арабськими державами єврейське питання в очах влади набуло особливої 
гостроти.

Партійні органи м. Києва намагалися перехопити ініціативу щодо Бабиного 
Яру з рук єврейського населення та демократичної фомадськості. Вже 1968 р. 
на мітинг до Бабиного Яру в організованому поряді̂  було скликано 700 
представників підприємств і організацій Шевченківського району. Типово 
радянська масовка включала виступ секретаря міськкол/^ партії, ветеранів 
війни та праці, комсомольців. Євреї після офіційних мітингів залишалися в Баби
ному Яру, покладали вінки з національною символікою й ставали учасниками 
дійової форми масового протесту проти політики влади. У незвичній для 
радянського суспільства манері, на повен голос, обговорювалися питання 
еміфації до Ізраїлю, фактувалася ситуація на Близькому Сході з ура^^анням 
інтересів Ізраїлю, йшлося про стан єврейської культурної та матеріальної 
спадщини, заборону будь-яких форм і проявів єврейського національного 
життя, опір денаціоналізації тощо. Найбільш антирадянськи налаштовані та 
емоційно піднесені учасники мітингів не залишалися непоміченими опер- 
уповноваженими КДБ.
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Дії влади, у відповідь на зростання еміграції наприкінці 1960-х років, стали 
жорсткішими: 13-16 травня 1969 р. у Києві відбувся процес Бориса Кочубі- 
євського, 17 лютого 1970 р. у Чернівцях судили Лілію Онтман. Міліція роз
ганяла «незаконні зборища» в Бабиному Яру, затримувала учасників жалббних 
мгтингів. У м. Миколаєві у грудні 1969 р. співробітники УКДБ затримали на 
квартирі фупу 80-річних людей, учасників нелегального міньяну, у релігійному 
вбранні (талеси, яріуулки) - тих, хто зібрався на молитву. Було складено акт, 
вфуючі сфотофафовані, в частини з них узяли письмові пояснення.

У квітні 1969 роїу відділ агітації і пропаганди ЦК КПУ підготував машино
писну аналітичну записіу на 96-ти сторінках «О так называемом еврейском 
вопросе в УССР». Цю чи не першу спробу пропагандивного апарату надати 
проблемі концептуального характеру було призначено для ознайомлення 
членів і кандидатіву члени Політбюро ЦККПУ. Будь-який прояв інакомислення 
єврейського населення в тексті записки трактувався як антирадянський.

Катастрофа та повоєнні антисемітські кампанії в СРСР стимулювали при
скорену асиміляцію. Проведений 1959 року перепис засвідчив, що 
чисельність єврейського населення України скоротилася майже втричі 
(з 2 млн 654 тис. чол. до 840,3 тис. чол.) порівняно з сумарними даними 
переписів другої половини 1920-х - початіу 1930-х років на українських 
землях у складі УСРР, Польщі, Руїуунії та Чехословаччини. 1959 р. єврейське 
населення України складало 2%, а в Київській, Одеській та Чернівецькій 
областях - 6-7% від загальної чисельності населення. Більшість євреїв 
мешкалау містах, все ще становлячи в деяких з них відносно значний відсоток 
населення,який дорівнювавуЧернівцях- 25,7%, Одесі - 16,7%, Києві - 13,9%. 
Частка змішаних шлюбів серед єврейських родин складала 10,3%.

Традиційно багато євреїв було задіяно у наукових і науково-дослідних 
установах республіки. Досить зазначити, що в середині 1960-х років в Україні 
з 98 тис. науковців євреї складали 9%, зокрема, серед докторів наук їх нарахо
вувалося близько 18%, а серед кандидатів наук - 9,6%. У наукових установах 
АН УРСР працювали 7 академіків та 17 членів-кореспондентів - етнічних 
євреїв.

Згідно з даними Всесоюзного перепису 1970 р. в УРСР мешкало 777 тис. 
громадян єврейської національності - 1,6% від загальної кількості населення 
республіки. Однією з основних причин зменшення офіційної чисельності 
єврейського населення до 1970 р. були міжнаціональні шлюби й провоковане 
обставинами радянської дійсності виїуушене «приховування частиною євреїв 
своєї національності». Тривала прискорена мовна асиміляція єврейського 
населення республіки: якщо згідно з переписом 1959 р. єврейсьіу мову 
(їдиш) назвали рідною 17,9% євреїв, то зміна поколінь дала в 1970 р. значно 
нижчий показник - лише 13%. Це не завадило багатьом із тих, хто домагався 
права на еміграцію, мотивувати своє прагнення відсутністю в Україні
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єврейських шкіл, театрів, гуртків >о^дожньої самодіяльності, газет, радіо та 
телепередач єврейською мовою, що справедливо характеризувалося т  
становище дискримінаційне. Поширеним явищем стали листм-протести євреіі 
України, звернення до міжнародних організацій і до урядів країн Заходу.

На початку 1970-х років у відповідь на постанови Політбюро ЦК КПРС 
були прийняті перші дві антисіоністські постанови Політбюро ЦК КПУ, псии» 
яких усього з річним інтервалом (1971 та 1972 рр.) свідчила про неабияк 
вагу, якої в очах партійного керівництва набувало завдання подолання про- 
ізраїльських та просіоністських настроїв.

З весни 1972 р., з приходом до керівництва республікою В.ІДербицькога 
котрий очолював КПУ аж до серпня 1989 р., розпочався новий етап в історі 
УРСР. Спершу новий керівник УРСР намагався з’ясувати результати боротьби 
свого попередника П.Шелеста з міжнародним сіонізмом. Автори підготов
леної для В.Щербицького апаратом ЦК КПУ доповідної записки, підбиваючі 
підсумки діяльності зі стримування виїздів, змушені були констатувати, *шо 
зниження еміфантських настроїв серед єврейського населення УРСР не спос
терігається... 1969 р. порушували клопотання про виїзд 2246 осіб, одержаш 
дозвіл - 1168, 1970 відповідно - 1897 і 458, 1971 - 3041 і 2489».

1972 р. органи МВС УРСР зафіксували вже 10031 клопотання євреїв щодо 
виїзду до Ізраїлю, з них було задоволено 7633. Найбільша кількість заяв 
надійшла від мешканців Чернівецької, Закарпатської, Одеської, Львівської 
областей та м. Києва. З весни 1972 р. від тих, хто виїздив за кордон, вже не 
вимагали відшкодування витрат на навчання, як це було 1970-1971 рр.

Еміфація євреїв ставала дедалі помітнішим чинником радянської дійсності 
який впливав на формування виїзної політики СРСР. Влада була змушена 
рахуватися з «розтлінним впливом на радянське суспільство» масової єврей
ської еміфації. Коли кількість людей, яким відмовили у виїзді, сягала критичної 
межі, то підтиском Заходу справи багатьох переглядалися. Наявність значних 
груп «відмовників» (російською - «отказников») створювала особливе 
середовище людей, схильних до відкритої полеміки з владою. Так, у фавні 
1972 р. група «відмовників» направила листа до редакції газети «Правда 
Украины» з протестом проти низки антисемітських публікацій; ідея скликати 
громадський комітет зі збору коштів для створення меморіалу в Бабиному 
Яру, що народилася у  тому ж  таки середовищі, змусила у  1974 р. владу 
оголосити коніурс на проект пам’ятника.

Важливим чинником підтримання зв’язків між євреями України та закор
донним єврейством були приїзди іноземних туристичних груп. Одного лише 
1978 р. до Києва прибуло понад 40 груп туристів із США (всього близько 
1 300 чол.), що складалися в основному з євреїв. Туристи євреї, яким гіди- 
перекладачі «Інтуриста» відмовляли у відвідуванні синагог і які повсякчас 
стикалися з перешкодами при пошуках рідних, часто висловлювали погляди,

м. Міцель
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До нарису О. Тортики “Євреї в Хозарському каганаті та Київській Русі”

• '-.«-»'«В.—

Привілей євреям Вітовта Великого 1388 р. 
І фрагмент Пулавського списку) — Привилегия 

евреям Витаутаса Великого 
1388 года.- М „  1993 ,- 

На 1-й сторонці иалітуркиУПІ ст.)

“Київський Лист” —
Норман Голб, Омельян Прицак. 
Хазарско-еврейские документы X века. 
Москва-Иерусалим, 1997

До нарису А. Каустова 
“Євреї під владою Литви та Польщі 

(XTV-XVIII ст.)"
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^  л {щ : f t



Щglп̂ euwп̂ l
(С>м«мм.Щ : л*»*^

'  в Г^ - Т *ГГ«Г^ -  '
? Г “8Г*ЛГ'"*ІГ^"“Г

■;^г«зі:‘г'̂ 'г--^-^

Фу^^* іЬ'бу̂ Х/ід̂ '̂г

ЛЛщш А̂ *̂  Яііг̂ іЛТ̂  ̂ЛііДз о з

-»І

о*
5 Сторінка реєстру Статуту Великого князівства 

литовського 1529 р. (список Дзялинських) — 
Статути Великого князівства литовського 
у 3-х томах. -  Т.1, -  Одеса, 2002. — С.37.

Титульна сторінка Статуту Великого 
князівства литовського 1566 р. 

(список Адама Залуського) — Статути 
Великого князівства литовського 

у 3-х томах. -  Т.2, -  Одеса, 2003. -  С.15.
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До нарису/1. Кержнера “Традиціїта побут євреїв України”

Корона Тори. Срібло, Житомир, 1875р. Суботні підсвічники. Срібло, початок X X  ст.

Тарілки д.ія Пасхапьного Седера. Любича Королівська. Га.іичина, ост. третина X IX ст .



Ханукія. Бронза,
Галичина, початок X IX ст .

Сувій Тори. Україна, XIXст.



До нарису Є.Котляра, В.Сусак “Єврейське мистецтво: традиція і Новий час"

'N 4

Невідомий художник. 
Портрет рабина Маргу.ііса, 1845р. 

Полотно, олія. 53,5 х 44. 
Львівська галерея мистецтв

3. Менкес.
Портрет жінки в червоній блузі. 1922р. 

Картон, олія 63,5 х 41.
Львівська галерея мистецтв

М. Готліб. 
Єврейська дівчина. Бл. 1876 р. 

Дерево, олія, 24,8 х 19,5. 
Львівська галерея мистецтв

Е. Шехтман. 
Погро.тлені. 1926р. 

Полотно, олія. 198 х 160. 
Національний музей, м. Київ



'^ : . .
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я. Левич. Вечір. 
1990 р. Полотно, олія

*- І>Р * '''‘«б,

А. Маневич. Провінція. 
Березень 1910-ті рр. 
Полотно, олія. 
64x58,5.
Національний музей, 
м. Київ



Ель Лисицький. Хад-Гадья.
Київ: Культур-Ліга, 1919 р. 
Папі.^, кольорова автолітофафія, 
27,9x25,8.
Державна Третяковська галерея, 
Москва

М. Епштейн. Віолончеліст.
1919 р. Папір, акварель. 40,3 х 20,5. 

Національний музей, м. Київ

Ю. Рудмінський. "Процесія. М іра ж " 
(із серії "Кори і Каріатіли").

1979 р. Картон, змішана техн. 65 х 50



Фортечна синагога, 1589р. м. Шаргород, Вінницька обл. (Сучасне фото)

Фортечна синагога, X V I—X V II ст. м. Сатанов, Хмельницька обл. (Сучасне фото)
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Пам’ятник жертвам Львівського гетто Пам’ятник євреям, розстріляним у 
Житомирських лісах

Молитва



Етнографічна експедиція по єврейських містечках, 2003 р.

Відкриття художньої виставки “Шляхи, палаци, міста" 
по слідах експедицій єврейськими містечками 

в циклі програми Мистецьких імпрез "Агада” , 2003 р. (Інститут юдаїки, м.Київ)



Головний рабин Києва та України Яків Дов Блайх 
та Римський Папа Іоан Павло П  у Бабиному Яру. Київ, 2001 р.

Йосип Зісельс — відо.мий правозахисник,
Голова Асоціації єврейських організацій і громад України Ваад



Вітрина зі старовинною єврейською фотографією 
(Обш инний фестиваль єврейської книги, 

Український дім, 1998 р.)

Виставка "Джерела толерантності” 
(лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемьієв 

біля стенду Петра Григоренка. 
Національний музей літератури України, 2005 р.)

Зустріч Шабату в дитячому міжнаціональному таборі "Джерела толерантності"



Діти у таборі відпочинку “Шорашім-2001” (Закарпаття—Дубріничі)

Дівчата-вож ат і (мадріхи) з дитячого табору відпочику “Ш ораш ім-200!”



Єврейське весімія (хупа) 
в синагозі на Подолі, 
м.Київ, 2002р.

Квартет єврейських клезмерів на відкритті Фестивалю клезмерськоїмузики. 2003р., м.Київ. 
(Організатори -  Центр єврейської освіти України, м .К лїв )



ПОЗДОРОВНІ ЛИСТІВКИ до  ЄВРЕЙСЬКИХ свят

И .’ 3 1 іа п а  T o v a !  ^  ^  І

Хо р о ш е г о  и  с л а д к о Г о  г О д а ї

л з іа  лз Ж 5 Е Ш Е Гі2 пзїу п а їв  лзц?,і х“таіи яз© пзііз я з »

К А  III Е Р Н О  г О  I I  Е С Л  X  Л  !
4

П О ( п о А п ш п о а г т о р п о с

Нарру НапиккаЬ-Н’аг игіп і ЗаіпеаЬ! •
е : С Є  О  М  X  ^  И  К  I  I  Т

- в ':*  - І

птіп лз*ізп'чч9!ВРГ‘лзізп газілт лзізп паїзл

Художник Павло Фішель. - 
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ЦШШЛМИЙ КОМІНІІШ УШ ІНИ

Інфрішаціі̂ е Ш Ш Ш М

Київський обкои КП Укріни повідшляв, що 2 вересня 

1972 року о 19 ГОДИНІ особи евріїйької націонавьності вамага- 

дися організ^ваш покладаная біля ааи"яіного’ каменю -з Баб̂ выу 

Яру вінка з приводу подій в іійвхеві.
і  мвгоа поавредхення порушень громадськоі-о порядку 

органами міл іц і ї  загримвні Сороко Юрій Лазаревич, 1934 року 

народження, не працює, прощівав ш  вул.Васильківській, 15/14, 
кв.20 та Иеяамед Зіновій Оп»р-Уі@рович, 1934 року народкевня, 
працює інявнерои ірее^ "Укрбудмашвтояаиїзація", як і діста- 

вили вінок з ванпиосш на білій сїрічці на російській м єврей
ській мовах: '̂Памяти I I  израильских споременов. Их убили за 

то, что они евреи*.
До пам"ятного каменя окремими групами.під!йоло це біля 

50 чоловік. Працівники міл іц і ї  запропонували їм не по^щвати 

громадський порядок і  розійтись, П{ЮТ0 ^фемі в  вдх ігаоія?вада 

законні вимоги, тому 20 осіб були затримані а реш|а розійш^оя.
Вирішується питання про відаовідальність за^иманих

осіб.
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ЩО ставили у незручне становище тих, хто їх приймав. Звичайні люди, якими 
переважно були туристи-євреї, на повсякденних прикладах радянської 
дійсності (виборча система, відсутність демократичних свобод, нестача товарів 
широкого вжитіу, антисемітські дії влади) переконливо вели полеміку зі 
співробітниками «Інтуриста». Керівництво Управління з іноземного туризму при 
Раді Міністрів УРСР надавало інформацію про найбільш активних євреїв 
туристів до КДБ УРСР, після чого їх, як, наприклад, Д.Роджера у 1978 р_ 
«випровад>іували» за межі СРСР

1979 р. при ЦК КПУ й обкомах партії були створені комісії з питань 
зовнішньополітичної пропаганди й ідеологічної боротьби, орієнтовані, 
зокрема, й на подолання емігрантських настроїв серед єврейського насе
лення. Боротьба з «міжнародним сіонізмом» стала відтоді життєвим покликан
ням численної когорти робітників «ідеологічного фронту», дозволяючи їм 
швидко та надійно будувати наукову кар’єру. У Вищій партійній школі прж 
ЦК КПУ були організовані дворічні іурси з підготовки лекторів, котрі мали 
спеціалі:̂ татися у своїх виступах на боротьбі з бурхіугізним націоналізмом і 
сіонізмом. Важлива роль у подібній роботі відводилася засобам масової 
інформації та пропаганди. Проте зусилля чималого загону штатних пропаган
дистів були малорезультативними й не давали очіїуваного владою ефекту.

За даними перепису 1979 р. кількість євреїв УРСР скоротилася до 
643 тис. чол., що становило понад одну третину від усього єврейського 
населення Радянського Союзу. Кількість еміфантів зростала з кожним роком. 
Якщо 1970-1977 рр. щороіу у середньому, головним чином до Ізраїлкх 
виїжджало 5-6 тис. євреїв, то наприкінці 1970-х років спостерігається 
черговий сплеск пожвавлення еміграції з України: 1978 р. було подано 
20 841 заяв порівняно з 9 008 1977 р., а 1979 р. - вже 26 706 заяв. Усього 
за 1972-1978 рр. з УРСР до Ізраїлю виїхало 46 093 чол. Особливо багато 
євреїв полишало Київ та Одесу, де в окремі роки по 7-8 тис. чол. зверталося 
до Відділів віз і реєсфації (ВВІР) із клопотанням про виїзд до Ізраїлю. Окрім 
Києва та Одеси, найбільше євреїв емігрувало з Чернівецької, Закарпатської 
та Львівської областей: якщо 1978 р. з УРСР виїхало 12,5 тис. чол., то з цих 
областей - 10,5 тис. Величезні черги до ВВІРу стали прикметою великих міст. 
«Виклики», які вимагала влада, забезпечувалися закордонними єврейськими 
організаціями. Лише до Києва надсилали їх щороіу по кілька десятків тисяч. 
Станом на 1980 р. в Україні нараховувалося близько 9 тис. «відмовників», 
багатьом з них не вдалося влаштуватися знову на роботу чи продовжити 
навчання.

У першій половині 1980-х років, у  період гострої конфронтації між СРСР 
і США, масову еміграцію євреїв було припинено: так, 1984 р., порівняно з 
1979 р., виїзди з УРСР скоротилися більш ніж у 40 разів. Останню в єврей
ському питанні постанову Політбюро ЦК КПУ «Про заходи щодо посилення

M. Міцель
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ІКУТР1ШНІХ САРАЇ їКРАЇНЇкКОЇ РСР ^ р і ІНУТРЕННИХ АЕЛ УКРАИИСКІЙ ССР̂^

Київ» иу.). Цогом *лк ііч . 10 5 5 ^ ® 4 , Киов-24- ул. 6 «г о л а л ь и » .  10
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< М ‘ И7®г. Секретне іа 208с/Тл__
Ш з П Г І
Центральний Квмитвт Нвммуніготетвсквй 

□й]рти9 Ув^ажш
В органы внут]»енних дел республики увеличилвоь ігвступле- 

ш е заявлений о анездв *  Израиль: в 1978 г .  их выло,20Б4Х щрохив 
.9068 в 1977 г . ,  в І  квартале т. г .  -  13379. те* на 7686 вальше, 
чен за аяалагшный период врашлбге года.

За 1972-1Э7в годы из УССР викхале в Израиль 48093 чел.
1ыезд этой категоряи дщ  вроисходит в основнвм из г.Киева,
Одесской, Черновичкоі, Львовокой и ХарьковсквЯ овластей. Оеойен- 
но иапріЕкеииая оЗстаяввка в городах Киеве и Одессе, где 7-8 тыс. 
человек в год ойращавтся с просьбами о внезде в Израиль-,

Зна-чительно увеличилось число посетителей приемной минис
терства по вопросам выдачи разрешений для внезда в Израиль.
4ЙТЄЛП г.Киева: Пятецкий А.М ,, с шаня 1972 г .  по апрель 1973 г . 
работал ия«енером НИИ "Орион"; їмельшщкиа С .д ., с января 1972 г  
но имдь 197$ г .  работал начаяьняном службы технического контроля 
Киевского телецентра; Покрышевский С .Д . , с октявря 1963 г .  по 
январь 1973 г .  работал заместитеявм яачадьнота контрольно-испы
тательно;! стагіций завода "Киевярибор" и другие еженедельно приходят 
на прием в ЗЛОСР, пшут жало̂ бы, требуя разрешений на выезд.

5 I  квартале т . г .  по вопросам выезда в Израиль в ЖЖ У2С? 
был принят 451 человек, в тшл члсле првашвающих в г.Рлеве -  368.

На приемах в ША УССР отмечается группиревание лиц еврей
ской национальности, высказывается намерения посещения ими цевт- 
ральша. органов и использовааяя демонстрационнкх форм протеста 
в связи с дяитедьнш рассиотрением юс материалов и пвинятяем во 
ним отрицательных решений. Группа жщ: Книжник Ю.Е., братья и 
сестра Роиатейн -  Олейник и другие, всего I I  ч ел ., посещая 
приемные партийных, советских органов и ШД УССР, настаивает 
на выдаче документов для выезда за границу. 9 апреля с . г .  в 
приемной ііЩ УССР они заявили работникам ОВИР,что собираются 
объявить голодовку. Указанные лица предупреждены о недопусти
мости нарушений общественного порядка, им разъяснено, что их 
заявления о выезде в Израиль рассматриваются и о результатах оні- 
будут уведомлены.

МВД УССР вместе с Комитетом Госбезопасности рассматривает 
заявления и жалобы лиц еврейской национальности в строгом 
соответствии с установленньм порядком.

Сообщаем в порядке информации.

Шнистр и . Головченко

М б, в  459
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м. Міцель

f/il. Ц щ т с  Л л е ксл н а р

П ояа і якесто є  сеньвй а а я м е н к *  жа ш еа д  в И ж рш ш  i v  м м  iS T S r*
S5 нарта ия СССР внехадх его на«ь, о ^ к , 6р«т. iSsijr ж* откаааио во *р»> 
ЖЯМІШК еФображояшм*. Сдужи в армии солдаток сапёрвого батальона. 3 
м ч е п т  слухвк ит дощгсхадся к секратию работав ж к секретним докумі^ 
тав и ке даваж викахмх подчвсох. СаКчае работает слесарем. Отказ бая 
яан беэ ужа9«1ияя его сроков.

VZ Кацев O xer Давидович •  1 9 4 С г.р » Кжев-23 jx ,  Шота Русзавади  42 XB.U1
тел *  20*^ 3*05

В декабре 1Э72г. вместе с  жавай, ЛархоиояскеЯ СватдаарЗ ВвееевыоЯ, 
подал заявление ха  вмеад в И зраиль. :i марте 1372г .  сслучи л  отказ во р * .  
хшвым cooGjJuseajMH* Саэ укааанкя прячии а  сроков . С луяал в армии с 

t'JC-5 по lO C G r. ііо с л с  демобидазацля р а б о їш  ва открытых п р е д и р п я д е -  
пуска нигяе не оформлял. Пр-л аодаче заявлеиия хеву  винуд'дл:! у̂ тж с  р а - 

боты . Родители яаны жидут в Л эр а а ле . ладов  теха хк -элект{>:; к . __

КЗ ДубоовсхкВ ііорис Михайлович -4№ 40г.р . Акев~й їл.К рсікал S
т е л .  С7-и4^-7

Заяялеажв на вігвзд в Кяраиль подал вместо с семьёй ;i родитзляа.-; 
в  октябре 10 72 г. П феврале 1 9 73 г . получил отказ по "ражизгаам сообрахе> 
яиям. Служил в армии с  1963 по 1 9 70 г . солдатом  в должности злектриха. 
14>лптелп х е л в  выехали в И эрахлъ в марте 1С73г. ЛуброгскяЯ -  тсхиик- 
алектркк .

R4 У чи тель  Ворвс Адолііфеаич -1 9 4 7 г *р . К т в -5 4  і і « іш ивсхоі*о 34 кв . 14
т е л .  74-65-43

Заявление на вмеах в Иараиль водал вместе с  семьёй и родителями в 
ливаре 19 70 г. В марте 1£>73г. подучил отказ ло "рези «икм  сеобраяепяян*. 
влухісл в армихо 1&£? по 19£&г. солдатом строительного  б а т а л м в а . Р а -  
уи тели  рнехади в ііараиль в апре л е  I9 7 S r .  Ь .У ч ятоль  ~ тоетіяїс-ие.гаипк.

Є5 Раслив СЛул Захарович -  1 0 4 4 г .р . Киев-05 у л .  Урицкого 9 ав.Ю
Заявлеяяе ва ввезд  в Яараялв подал в Феврале 1972 г .  В сентябре 1978я 

получил вткпя"по реяммпкм сооврагевиям ". Служил в армии с It?64 по19вЯ, 
солдатом . ТТри ттодаче заявлевия на карактеристигсу бал уволеа  с р а б о »  
и пе мог найти работу в течевие го д а . Сейчас работает вреиенио. Р а с - 
лин_~_едектр0свар'пик.

JSC ЛегС сигруб Роиав Давидович -  I  і-ЧО г.? . ЛиоыЧСС у - :.  Пгікіттс:::;© 5 Д  кт'.4.Т 
Заявлепке на ввезд  в Иараиль подал с о  своей семьвя в ноябре і  S7I г .  

ТТолучид отказ по "  рахкмным соображовиям*'. Служил а арігди с IOSS яо 
Т9£С г. солд аток . П осле подачи заявления вннужаем бкл укти после двух 
л е т  об.учр.квя в квсткту т е .  Сейчас^работает рабочим.

В7 Фельлмая Александр Дмитриевич -  I ? 4 7 r .p .  Киев-1С'4 у л .  Оитуэкастсв П Д
КП.І47

Заявление ва вкезд  е Израиль подал в мае 1 9 72 г . В августе  П -72г. 
получил отказ "п о  ретимявм сообракевиям” . С д у т ы  в армии с  ЮСб по 
І9С 9Г . солдаток  строи тельн ого  ба тальон а . О течевяи слупгбм as доп ус- 
хадся к секретным работам х  секретным докумеитам.х Сейчас работает 
рабочим ._____________ _ -  ■ ...... ................... ........ . - . -

ПонастарскиЯ Ях Лосифовхч >  1 9 4 8 г .р . К и ев - 65 у л .  Г ер оев  Севастополя
-ЛГ. It-’ .'IS Т*!Т. 43-06-Й6 

в "зрлпдь пог''3 « ■■ -
в о ^ ч в д  отааа "ио режимяик сооорйі:о..>,і;^ ' .  ----  ;
107Сг. солдатом - сапсжвшсом. В Израиле живЖт с е ст р а . Сейчас paco?usv

* рабочим.

•И) ГодьпАврб АватолиЯ Васкльевич -  1034г . р .  Виев -53  у л .  Ыекрасовская •
- » .S ’fi т л л .  79-СО — 33

Витяг зі списку «відмовників», які подавали заяви на виїзд д о  Ізраїлю в період 1971-1973 рр.
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Євреї України у  1950-1990-х роках XX ст.

Йосип Зісельс

Юрій (А р 'є) Вудка

Євген Сверстюк

Вячеслав Чорновіл

протидії підривній антирадянській діяльності 
закордонних сіоністських центрів і антигромадських 
елементів із числа просіоністськи налаштованих осіб» 
було прийнято 8 лютого 1983 р. Восени 1983 р., за 
зразком подібного всесоюзного, був створений 
Антисіоністський комітет радянської громадськості 
України, який, проте, активної роботи не проводив.

Протягом 1970-х - 1980-х рр. налагод>іошалися 
зв’язки між представниками українського та єврей
ського національних та правозахисних рухів. Крім 
ІДзюби та БЛнтоненка-Давидовича, неодноразово 
підносили свої голоси на захист євреїв українські 
демократи С.Караванський та М.Сагайдак. За участь у 
загальноукраїнському правозахисному русі був 
засурДжений Й.3ісельс. У місцях відбування покарання 
між діячами українського та єврейського рухів 
встановилися дружні, приязні взаємини та діалог 
(Я.Сусленський, і/І.Зісельс, С.Глузман, В.Чорновіл, 
Є.Сверстюк, А(Ю .)Вудка, М.Горбаль та ін.). Завдяки 
феноменальній пам’яті Юрія (Ар’є) Вудка, запам’я
тавши десятки віршів своїх українських друзів по 
Мордовських таборах - Євгена Сверстюка, Олекси 
Різникова, атакож Василя Стуса, звільнившись восени 
1976 р., вивіз їх (у голові, не на папері) за кордон, де 
вони побачили світу виданій 1978 р. у Мюнхені збірці 
«Поезія з-за колючих дротів. Слово репресованих 
Москвою українських поетів».

Закордонні єврейські організації влаштували серію 
гучних кампаній солідарності з євреями СРСР. До 
партійних і радянських органів республіки почали 
надходити листи та заяви активістів єврейського ру>̂  ̂
з вимогою відкриття єврейських шкіл, культурних 
центрів, о̂̂ дожніх колективів. Частіше, н іж у 1970-х 
роках, організовувалися нелегальні семінари та гуртки 
з вивчення івриту, юдаїзму, єврейської історії та 
і̂ льтури єврейського народу. У спеціальній записці 
Від діл пропаганди й агітації ЦК КПУ у вересні 1984 р. 
роз’яснював, як слід відповідати заявникам у випадку 
їхніх клопотань про відкриття єврейських і̂ льтурних 
центрів і шкіл.
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Формально 1985-1987 рр. належали вже до нової історичної епохи, 
пов’язаної з ім’ям М.Горбачова, але започажована ним «перебудова» спочатку 
мало чим відрізнялася від звичайної радянської практики: 1986 р. було 
розглянуто 783 заяви на виїзд до Ізраїлю, 510-ти заявникам було відмовлена 
1987 р. ситуація почала змінюватися на краще: було подано З 104 заяви, 
і лише 76-ти заявникам було відмовлено.

Із початком активної фази «перебудови» в обласних центрах України 
почали засновуватися товариства єврейської і̂ льтури, що висували і̂ льтурно- 
просвітницькі вимоги, та інші самодіяльні єврейські організації. Одними з 
перших були організовані єврейська громада Чернівців, Товариство ім. 
Шолом-Алейхема у Львові, Київське міське товариство єврейської і̂ отьтури. 
яке згодом стало республіканським. Започатковувалися єврейська преса та 
видавнича діяльність єврейських товариств.

У період розпаду Радянського Союзу активізувалися антисемітські еле
менти, з відсіччю замірам яких активно виступали українські громадські 
об’єднання (Український і̂ льтурологічний клуб, виконком Української Гельсін
ської спілки тощо). Найвпливовіша на той час громадська організація - 
Народний рух України - зокрема, декларувала у  своїй профамі: «історично 
склалося так, що Україна стала батьківщиною нової єврейської і̂ ^льтури, євра 
зробили великий внесок до розвиті̂  багатьох галузей життя українськопз 
народу. Рух виступає за відродження єврейської громади в Україні та її 
національно-культурну автономію, проти антисемітизму». 1989 р., коли 
поповзли чутки про можливість пофомів в Україні, Г^х організував велелюди 
мітинги солідарності з євреями та розповсюдив велиі̂  ̂кількість листівок, 
спрямованих проти антисемітизіуу.

Напередодні розпаду СРСР і здобуття Україною незалежності еміфація 
євреїв набула особливого розма>у. Так, 1989 р. до Ізраїлю з України виїхало 
З 672 особи, у країни Заходу (головним чином до США) - 17 486; 1990 р. 
до Ізраїлю - 59 874, до США - близько 1 2 200; 1991 р., - відповідно 
39 814 та 12 583; до інших країн 1990-1991 рр. емігрувало сумарно 
5-10 тис. євреїв.

На початку 1990-х рр. в Україні відкриваються перші державні єврейські 
школи та бібліотеки, створюються театральні колективи, з’являються перш 
організації соціального захисту, із небаченим за радянських часів розмахом 
1991 р. на державному рівні було відзначено 50-річчя трагедії Бабиного Яру. 
Жалббні заходи підвели рисі^ під фивалим замовчуванням Катастрофи. У 
червні 1991 р. у Києві була проведена міжнародна конференція «Проблеми 
українсько-єврейських відносин», що започаткувала на українській землі 
конструктивний діалог науковців та фомадськості щодо спільних фагічних 
сторінок історії двох народів.

М. Міцель
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М .  Ф ел п ^

Єврейсько-українські взаємини 
в історичній ретроспективі*

Єврейсько-українські взаємини представники обох народів часом розгля
дають надто примітивно, на рівні «або - або». Чимало істориків зосеред>іототь 
свою увагу на тій, на їхню думі̂ , до того ж  зловмисній шкоді, яі^  завдали євреї 
українцям, прислуговуючи польській, російській, радянській державі і маючи 
від того безперечну вигоду. Звідси, як не вони самі, так читач робить 
однозначний висновок, який виправдує антисемітизм, на противагу свідченням 
більшості поміркованіших авторів (як приклад, можна навести Тадея Рильського, 
який твердив наприкінці ХІХ ст., що українські селяни поважають євреїв з двох 
причин - за підтримування членів фОмади, навіть коли сам єврей мав би від 
того шкоду, та за вірність дуже давній релігії).

З іншого бої̂ , чимало єврейських (особливо, ізраїльських, польських та 
американських) істориків широко вживають слово «українці», коли йдеться про 
тих, хто чинив пофОми, чи здійснював Голокост, чи був наглядачем у концен
траційних таборах. І дуже мало згадують про не одну тисячу українців, які стали

«Праведниками народів світу», або ж  «Правед
никами України», а тим паче мало згадують про 
співробітництво єврейських сіоністських 
партій (зокрема «Поалей Ціон») з україн
ськими партіями та владою, взаємну підтримі̂  
українських і єврейських виборців у Галичині і 
на Буковині. Також дуже полюбляють вони, як 
до речі, й деякі українські автори, цитувати 
висловлювання Івана Франка проти єврей
ського капіталу, забуваючи його «Жидівські 
мелодії», під якими підписався б будь-який 
єврейський націоналіст.

Справа туг не лише в «історичній пам’яті», а 
й у тому, Ш.О не розглядаються уважно взає
мини між представниками інших верств 

Іван Франка суспільства і і̂ льтури. А  втім, іще з часів Київ-

* Стаття публікується в авторській редакції
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о»кої гуси існував взаємний обмін думками і дисі̂ сії між представниками 
релігійних кіл. Оскільки, з одного бої̂ , християнське духовенство, і передусім 
найпередовіші його представники, завжди знали, що християнство почало 
формуватися серед євреїв, що сам Ісус - єврей, що апостоли були євреї, а 
Старий Заповіт - спільний для обох релігій. Набагато пізніше в селах України 
священики охоче спілі̂ талися з євреями на релігійні теми (згадайте, як описує 
свої відносини з батюшкою Тев’є-молочар).

Досить поважними були відносини між євреями і українцями ще за часів 
перед повстанням, очолюваним Богданом Хмельницьким, про що згадує у 
своїх спогадах... Натан Ганновер. А майже через три століття Семеренко казав 
Шолом-Алейхему про те, що царська заборона євреям проживати в селі 
завдала Україні чималої шкоди, бо обмежила можливості застосування в 
сільськоіуу господарстві єврейських організаторів праці. Своєрідне співро- 
бітицтво, у тому числі, щодо благодійності, існувало між частиною єврей
ських та українських капіталістів, зокрема між Бродським і Терещенком. 
Особливо виразно виявилось прагнення до порозуміння і повага з бої̂ / 
видатних діячів української культури з середини Х ІХ  ст. Яскраві прояви 
подібного прагнення і засвоєння і̂ льтурних надбань обох народів бачимо й 
сьогодні.

Єврейсько-українські взаємини в історичній ретроспективі

В. Маковський. Ярмарок у  Полтаві. Олія, 1882 р. 
Київський музей російського мистецтва
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М. Ф еллер

хмтн гАолл
га«киї«т*іі лм<«ск*̂ .-аг* -

Книжник часів Київської Руа. 
в зображенні давньоруського худож нтж

Середньовіччя

У цей період найбільш цікавими є духовні взаємини двох еліт, які будувалис* 
на основі спільності юдаїзіу^ і християнства. Як показав В.Горський, знайомство 
представників давньокиївської інтелектуальної еліти з єврейською історією і 
і̂ льтурою відбувалось у  процесі 
щоденного спілі̂ гвання з юдеями.
Феодосій Печерський - заснов
ник найдавнішого на І^сі Києво- 
Печерського монастиря - ходив 
на Копирів кінець, де вів дискусії 
з євреями. У Києві читали «Юдей
ську війну» Йосифа Флавія, 
давньоруський переклад якої, на 
думку деяких дослідників, здій
снено не з грецького, а з арамій- 
ського оригіналу. Низка ідейних і 
стилістичних паралелей (зокрема, 
описи військових баталій) збли- 
>і̂ є з «Історією Юдейської війни»
«Повість минулих ЛІТ», точніше, ту 
її частину, що становить основу 
Найдавнішого зводу і Печерсь- 
кого літописання.

Зіставлення релігії наявне, 
зокрема, в літописній оповіді про 
вибір релігій князем Володими
ром і у  «Слові про Закон і Благо
дать» митрополита Іларіона. Заці
кавленість юдаїзмом не обме
жується історією єврейського 
народу й Старим Заповітом. На 
давньоруські джерела суттєвий 
вплив справили і Таліууд, і агадичні 
сказання. Це дало підставу росій
ському філософу Г.П.Федотову 
зазначити, що процес християні
зації Русі великою мірою здій
снювався через діалог з юдаїз- Титульний аркуш книги митрополита іларіона 

' «Слова о Законе и Благодатуї-

Початок Лаврєнтієвського літопису 
прикрашений заставкою 

(Перші рядки: «Се повєсті времєнних лет...-
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том. Як зазначає В.Горський, звичайно, діалог цей мав передусім полемічний 
характер, проте у процесі полеміки відбувалося не лише взаємне від- 
штов^о^ння учасників діалогу, а й органічне засвоєння носіями давньоруської 
і^ьтури здобутків єврейської і̂ льтури.

є  побічні відомості, що в скрипторії Софійського кафедрального собору 
за часів Ярослава Мудрого і митрополита Іларіона працювали перекладачі з 
давньоєврейської мови. Саме вони, очевидно, переклали з оригіналу на 
иерковнослов’янсьі̂  мову книгу «Йосиппон», або короті̂ ^ хронії̂  єврей
ського народу від часів Адама до взяття Єрусалима Титому 70-73 рр. н.е., що 
була в розпорядженні автора «Повісті минулих літ» ()^дожня ремінісценція 
оповіді про відвідання Александром Македонським Єрусалима в тексті 
лтописної статті 1110 р.).

Основну частину «Історії Юдейської війни» Йосипа Флавія, найвірогідніше, 
було перекладено колишнім руським митрополитом Іларіоному Боспорсько- 
Кримськоіуу регіоні. Сильне враження від роботи над перекладом «історії» та 
від перебування в причорноморській «Хозарії» помітно позначилося на загаль
ній стилістичній манері автора. Він рясно збагатив своє літописне зведення 
старозавітними цитатами, подекуди використовуючи їх в алегоричному 
значенні.

Як вка^є ЄКабанець, велиі̂  популярність на Русі мали і старо- та ново
завітні апокрифи, джерелами яких були насамперед давньоєврейські усні й 
писемні перекази і легенди, не включені до складу «канону Езри». Серед них - 
«казання» про Адама і Єву, Єноха, Авраама, Давида, Соломона, дванадцятьох 
біблійних патріархів (особливо Йосифа), «Мучеництво трьох отроків і 
Даниїла», Євангелії від Якова, Никодима й Томи, «Сказання Афродитіана» (про 
поклоніння волхвів новонародженоіуу Христу), «Успіння та ходіння Богородиці 
по іууках», «Діяння апостола Павла і Фекли» (останні твори, щоправда, належать 
уже дохристологічного циклу). Рукописна традиція названих творів величезна, 
однак джерела не завжди з’ясовані. Почасти вони могли надходити в Русь у 
фецьких чи церковнослов’янських (староболгарських) списках безпосе
редньо з Балкан. Згодом старозавітний апокрифічний матеріал був опра
цьований у «Тлумачній Палеї» та «Палеї історичній», що з’явилися в ХИ! ст. До 
цього біблійний кодекс у східних слов’ян заміняли паремійники - збірники 
уривків із відповідних книг та тлумачень на окремі тексти.

Окрему категорію пам’яток, які інформували про «єврейські старо
житності» та їхній тогочасний стан, становили давньоруські ітенерарії- 
«дорожники» до Святої Землі. Чи не єдиним із них, уцілілим до нашого часу, 
є «Житіє і ходіння Даниїла, Руської землі ігумена», написане на початі̂  X I! ст. 
У ньому теж  простежуються окремі паралелі й аналогії з «історією  
Юдейської війни». Наголосимо, що таких путівників-дороговказів мусило

Єврейсько-українські взаємини в історичній ретроспективі
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буш більше, оскільки прочани ходили в Палестину ш,е в середині XI ст. (згадка 
в «Житії Феодосія»), Близько 1065 р. Єрусалим одвідав печерський ігумен 
Варлаам, що «походивь святая та мЬста». Упродовж 16-ти місяців тривало 
паломництво Даниїла, який жив у монастирі св. Сави Освяченого та побував 
у різних місцевостях Єрусалимського королівства - Єрихоні, Віфлеємі. 
Галілеї, на Тиверіадському озері. 1 1 73 р. під час прощі до Палестини 
упокоїлася Єфросинія Полоцька.

На думі̂  видатного сучасного історикаЯ Дашкевича, напрям «ожидовілих» 
винику Києві, у  середині XV ст. і надалі поширився на Північ, набуваючи образу 
релігійної єресі. Твори гебрейської та арабо-єврейської літератури, пере
кладені церковнослов’янською мовою (із значними українськими і гебрей- 
ськими лексичними вкрапленнями), сприяли розширенню рамок освіченості 
суспільства, його обмеженій сеі̂ ^ляризації. Без сумніву, рукописи - гебрей- 
ські, арабські (із категорії арабсько-єврейської літератури) - прибували до 
Києва різними шляхами, здебільшого, очевидно, через Крим (навіть, якщо 
оригінали творів виникали в Іспанії) - проте їхній переклад, редагування, 
певною мірою коментування, переробка, а також виготовлення списків 
здійснювалися спочаті̂  в Південній Русі.

Відомо, принаймні, про два київські осередки другої половини XV ст.,у яких 
могла виникнути відповідна література Це, по-перше, осередок Схарії, його 
члени (Йосип, Самуїл, Скарявий, Мойсей, Гануш), безперечно, новонавер>- 
нені рабанітського чи караїмського походження; по-друге, осередок рабина 
Мойсея бен Якова. Як відомо, рабанітська і караїмська колонії існували у  Києві 
із домонгольських часів.

Ппотезу про автохтонне виникнення ру>о̂  ожидовілих Я. Дашкевич під- 
твердя^є посиланням на виражену схильність - у  давньоруській писемності - 
до цитування переважно Старого Заповіту, юдейське походження ряду 
представників православної ієрархії (Новгородський єпископ Лука Жидята. 
Микита Затворник). Про вплив караїмів Криму на давньорусьіо^' літературу 
згадував І.Франко.

Проблема соціального базису руз̂ ,̂ заувая^є Я Дашкевич, і дотепер не є 
розв’язаною до кінця, хоча вона безпосередньо відбивається на питанні про 
поширюваність єресі на українських теренаху кіпькісноіуу й територіальнол^ 
планах. Допомога у розв’язанні проблеми - література, що збереглася, і не
численні згадки в інших оповідних джерелах А література воістину (як на XIV- 
XV ст. і як на незалежність її від попередньої візантійської і київської традицій 
писемності) величезна.

По-перше, це книги Старого Заповіту (вже названі), далі - філософська 
(у середньовічному розумінні) писемність - першоджерела з арабської, 
арабо-єврейської, грецької філософії (Аль-Газалі, Маймонід, Арістотель.

М. Ф еллер
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Дсжісій псевдо-Ареопагіт та ін.); полемічні твори проти аріан, богумилів та 
«меїв. Окремо - космографічні та магічні книги («Шестикрил» - «Шеш кна- 
фім» Еммануїла бар Яків Бенфіла). Усі ці твори - велике досягнення анонімних 
перекладачів, які володіли не лише мовами (гебрейською, арабською, латин
ською, церковнослов’янською в українській редакції), а й глибокими знан- 
мми в галузі філософії, завдяки чому розробляли філософсьі̂  термінологію.

Весь перелік літератури створювався не для одного-двох замовників, а для 
ителектуального прошарі̂ ,̂ церковного і світського. Інакше ка>і̂ и, участь 
певної елітарної верхівки як у створенні, так і в поширенні та використанні 
іієТ літератури поза будь-яким сумнівом.

Крім філософської і наукової літератури «високого рангу», створювалися 1 
книжки для середнього прошарі̂ ^ суспільства, наприклад, згаданий вище 
«Шестикрил». «Псалтир» Федора Жидовина, видається, був не лише молитов
ником, а й книгою для навчання юнацтва («Псалтир» відіфавав подібну роль 
не тільки в українських, але й у вірменських школах). Тобто можна висловити 
ірипущення, що єресь, поширюючись, завойовувала і молодших прихиль
ників.

Книги Святого Письма призначалися для усіх верств населення, що володіли 
навичками читання.

Впливом «ожидовілих», на думі̂ Я Дашкевичгі, може бути пояснене також 
повернення в XVI ст. до широкого цитування навіть у світських творах текстів 
Старого Заповіту (наприклад,у Михайла Литвина в його напівмемуарноіуу творі 
«Про звичаї татар, литовців і московитів» на 7 цитат Із Нового Заповіту припадає 
18 зі Старого Заповіту).

Після 1 6 4 8 -1 6 4 9  рр.

Широко відомі гірка історична пам’ять євреїв про часи Богдана Хмель
ницького та пам’ять українців про період їх підкорення і знущання над ними 
напередодні цих часів. Надзвичайно цікавий є глибокий аналіз 
В.Р. Нахмановичем текстів дум, присвячених повстанню козаків, які від
творюють місце євреїв у  цих подіях

Як добре відомо, однією з головних причин повстання виступає в думах 
діяльність євреїв, що «заорендували» «козацькі шляхи, торги, церкви, ріки». 
В.Нахманович звертає увагу на інший важливий мотив, чітко виявлений у  думах: 
за жадібність деяких євреїв-орендарів кара спіткала все єврейське населення, 
(цо речі, ту саму думку бачимо і в єврейських мірі̂ ^ннях того часу).

[Богдан Хмельницький]
До Польського города прибував.
Та старими жидами орав,
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А жидівками боронував,
А которій бували малі діти,
То він і кіньми порозбивав.

Кобзарі добре усвідомлюють різницю між небагатьма заможними орен
дарями й безвинною масою єврейського населення. В описі втечі євреїв від 
Хмельницького зображено юрбу бідняків, що намагаються врятувати хоч що- 
небудь зі свого нехитрого скарбу. Особливо характерний такий персонаж;

А як був собі жид - старий Хвайдиш,
Та мав собі крам:
Шпильки та голки,
А третій люльки.
Та й той у клунки склав.
Та за ними біжав пішки...
1 той старістю своєю потєряв - 
Од пана Хмельницького утікав...

Сгии! євреї - герої дум теж усвідомлюють, що їм доводиться розплачуватися 
за зажерливість нечисленних багатіїв. Після втечі до Полонного вони 
звертаються з докорами до «свого рабина Мошки»:

«Бодай ти. Мошку, щастя й долі не мав.
Як ти по-багато на Вкраїні откупу брав!
А якби ти був, Моші̂ ,
Та брав на Вкраїні оті̂ ту потроші̂ .
То б ми на Вкраїні проживали.
То нас би козаки українські 
Вельможними панами називали!».

М. Ф еллер

І. Рєпін. Гайдамака. Туш. 1899 р.
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Автори дум добре знали єврейсьі̂  систеїуу традиційних цінностей:
...Обізветься другий жид, Шльома:
«Ой я ж пак не буду на сабас дома!»...
...Тогді жид Лейба бЬкить,
Аж живіт дріжить;
Як на школу погляне,
І̂ ого серце жидівське зів’яне:
«Ей, школо ж моя, школо мурована!
Тепер тебе ні за пазу>о̂  взяти.
Ні в кишеню сховати.
Але ж доведеться Хмельницького козакам 
На срач, на балаки покидати!».
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Євреї, які утікають, не журяться про втрачене майно, але їх пригнічує 
неможливість зустріти вдома суботу і необхідність кинути на наругу козака* 
синагогу («школу», як її називають у всіх українських народних піснях).

В цілоіуу можна сказати, що кобзарі намагаються дати об’єктивну картів^г 
того, що відбувалося. І хоча в загальноіуу їхні симпатії, звичайно, на бо їі 
повсталих проти гноблення козаків, вони співчувають і євреям, на як ів  
обрушилися нещастя.

Наступний важливий аспект - економічний. У народних піснях і дум* 
немає картин тотального засилля євреїв, але загальне уявлення про них ж 
про визисі^^чів, подекуди виявляється.

Найчастіше євреї зустрічаються у т. зв. «п’яницьких» піснях Щоправда, 
шинкар українських народних пісень - не обов’язково єврей. Як мінімум. • 
однаковій кількості випадків - це такий же українець, точніше, українка, то»чг 
що в піснях частіше фігурує шинкарка. У значній кількості пісень шинкар взагаа 
не названий по імені, і в нас немає підстав вважати його євреєм, але шинкарі- 
євреї досить часто з’являються в піснях

Щодо повсякденно-побутових взаємин українського і єврейського насе
лення є два типи сюжетів. В однолу з них євреї виступають як другорялі 
персонажі, демонструючи цим тривалу усталену традицію спільного про
живання обох народів. Ставлення до них має ледь негативний відтінок, ч і, 
взагалі, нейтральне:

Ой, ходила дівчина бережком.
Заганяла селезня батіжком:
«Гиля, гиля, селезню, до дол/у!
Продам тебе жидовину рудому»...

В іншому варіанті цієї пісні «дівчина» збирається продати селезня «злидарю 
старому».

Образи євреїв чи елементи їхнього побуту часто використовуються » 
порівняннях:

Надулася дівчинонька.
Як Жидівський індик,
Не візьме й багацький син.
Хіба який винник...

Єврейська синагога або «школа» - звичний топонім народних пісень. 
Наприклад, у  пісні про «Пташиний бенкет» є такі слова:

«...Іей, гей, пугачі, славні трубачі.
Тепер ходімо на лови до Жидівської школи!»...

Пофози євреям у  піснях цього типу мають радше жартівливий характер; 
в мене бучок дерев’яний, а на кінці бляшка.
Як замахну, то не лишу ні Жида, ні Ляшка.

М. Ф еллер
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Ще раз підкреслимо, що ставлення до євреїв у  цих піснях легке і, загалом, 
не вороже.

Як робить висновок з аналізу В.Нахманович, у цілому думи та пісні не дають 
підстав для твердження про існування в українського народу агресивного 
антисемітського стереотипу. Найчастіше глибоке відчуження мало усталений 
характер і було засноване на кардинальній відмінності системи цінностей, 
способу життя, побутових і поведінкових стереотипів, місця у соціально- 
економічній структурі суспільства. Водночас народом був вироблений 
філософський підхід, що дозволяв спокійно й об’єктивно оцінити місце євреїв 
в історії тау сучасному житгі.

На рівні української шляхти і гетьманату не раз були спроби зменшити, а 
то й ліквідувати обмеження щодо перебування євреїв в Україні, накладені 
царським урядом, оскільки усунення євреїв із життя тогочасної України не 
сприяло, в першу чергу, розвиті̂  торгівлі. А ті євреї, що прийняли православ’я, 
посідали досить поважні місця в козацтві.

Як вказує В. Томазов, тривалий час євреям шлях до козацької служби був 
закритий. Але за часів гетьманування Івана Мазепи, коли напруга у взаєминах 
значно послабла, у козгщький реєстр потрапила значна кількість єврейських 
родин. Найчастіше це було віддякою гетьманської адміністрації, яка завжди 
мала потребу в коштах, тим заможним єврейським родинам, котрі були її 
постійними кредиторами.

Прийнявши православ’я та улившись до козацької старшини, єврейські 
родини швидко породичалися з найвідомішими старшинськими родами і стали 
невід’ємною частиною української еліти. Чимало представників цих старшин
ських родів відіфало значну роль в українській історії та і̂ льтурі.

Так, з роду Боруховичів (Бороховичів) походив відомий український 
державний і військовий діяч - Михайло Андрійович Борухович (? - 1704).

Кілька найвідоміших державних діячів, борців за незалежність України 
походили з роду Іерциків. Близькою до гетьмана Івана Мазепи людиною був 
Павло Семенович Іерцик (? - близько 1700), полтавський полковник (1675- 
1677, 1683-1687, 1691 -1695). Він приділяв великуувагу зведенню храмів. 
Так, у 1700 р. коштом полковника Герцика було зведено Воздвиженську 
церкву в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври.

Усі троє синів П.С.Іерцика - Григорій (? - після 1735), Іван та Опанас - 
були прибічниками бунтівного гетьмана і пішли за ним на еміграцію. 
Найвідоміший серед них старший - Григорій Павлович, полтавський наказний 
полковник (1705). Після полтавської поразки 1709 р. слідом за гетьманом та 
його сподвижниками емігрував до Бендер. Був одним із тих, хто залишився 
при гетьмані до останнього часу та проводив його тіло в останню путь. Після 
смерті Мазепи Григорій Іерцик служив генеральним осавулом (1711-1719)
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м. Феллер

к'-у

Тарас Шевченко. 
Автопортрет, олівець, 1845 р.

при Орликові, у  1719р., виконуючи дору
чення Орлика, переїхав зі Стокгольма до 
Варшави, де був захоплений людьми росій
ського посла, вивезений до Росії й ув’язнений 
у Петропавлівській фортеці. У 1727 р. Гри
горій був звільнений і залишений на по
селення у  Москві.

Напередодні революцій

Очікування революції на українських 
землях з’являється уже в перші десятиліття 
Х ІХ  ст., але особливо виразним стає після 
скасування кріпацтва. Українські діячі, дума
ючи про майбутнє держави, не можуть 
оминути ролі євреїв і в майбутньому, і в процесі революційних змін. Для одних 
євреї виступають безперечними ворогами, для інших - союзниками, через 
їхнє спільне з українцями позбавлення державної влади і громадянських праа 
Антисемітські погляди досить часто викликають заперечення, а згодом 
героїчна історія єврейського народу стає джерелом паралелей для найвидат- 
ніших українських письменників (І.Франко, Л.Українка).

Першим власне українським політичним висловлюванням ставлення 
української інтелігенції до євреїв був лист Тараса Ш евченка, Миколи 
Костомарова, Пантелеймона Куліша, Марка Вовчка та Матвія Номиса проти 
антисемітської публікації «Иллюстрации» в 
1858 р., опублікований окремо від аналогіч
ного протесту російських письменників, 
також підписаного ними. До речі, є автори, які 
поверхово, не вдумуючись ані в текст, ані в 
період, коли його написали, характеризують 
його як антисемітський.

Автори листа писали-. «Много веков уже 
христианские нации, составляющие ныне 
Русскую империю, клеймят скитающееся по 
всеїуу миру племя евреев именами злодеев, 
предателей, обманщиков, врагов Божиих и 
человеческих. И не на словах только вы
сказывалось против евреев негодование 
обществ и правительств, которые не умели
увлечь их человеческими средствами на путь Пантелеймон Куліш
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Марко Вовчок 
(Маркович Марія)

истины и добра. Их изгоняли, топили, жгли и 
резали, как хищных зверей. Было бы не
естественно этим жертвам слепого озлоб
ления фанатиков оставить обычаи, за кото
рые их ненавидели, и усвоить себе характер 
своих гонителей. Евреи сделались и должны 
были сделаться заклятыми врагами иновер
цев, возвергающих хулу на их веру, на их 
учителей, на их храмы-школы и на свя
щенные для них обычаи. Как ни возмути
тельно для нас многое из того, что мы знаем
о евреях по достоверным, письменным и 
печатным свидетельствам, но это должно 
служить для нас только мерою зол, которым 
так долго и так повсеместно подвергалось 
несчастное потомство Израиля...Журнал ваш 
(ліберальний «Русский Вестник». - М .Ф.), 
милостивый государь, первый сделался 
органом просвещенных представителей 

еврейского племени, во имя независимости всякой сознающей себя народ
ности и первый представил торжественную манифестацию русских и поль
ских писателей против «Иллюстрации», которая, нося европейское имя, 
дышит временем Иоанна IV Грозного в своих суждениях о евреях».

Цей текст, є апологією стражданням єврейського народу, виправданням 
тої його захисної ксенофобії, яі^  йому закидав, наприклад, ФДостоєвський.

Було б неприродно, якби українські письменники обійшли те недобре у 
ставленні до євреїв, що носилося тоді як не в українському народі, то, при
наймні, серед напівосвічених і гарячих молодих українських голів, котрі здатні 
були побачити лише здирство - часом перебільшуване - єврейського 
гендляра.

Визнання бід і вад євреїв і водночас визнання прав євреїв характерне для 
багатьох радикальних українських діячів. Нещодавно О.Забужко писала: 
«Доречно згадати щоденникові роздуми Т.Іерцля про природу антисемітизму, 
де він пояснює це явище, власне, браком і̂ льтурно закоріненого історичного 
підходу: «Народи... не бачать в нас продукту історії, жертви давнішніх жорстких 
і ще більш обмежених часів. Вони не знають, що ми зробились такими, як є, 
під тягарем мук...». Прошу читача порівняти цей текст з тим, що писав «анти
семіт» Т.Шевченко у 1858 р.: «Как ни возмутительно для нас многое из того, 
что мы знаем о евреях по достоверным, письменным и печатным свиде
тельствам, но это должно служить для нас только мерою зол, которым так 
долго и так повсеместно подвергалось несчастное потомство Израиля...».
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Микола Костомаров

I єврейські джерела визнають добро
зичливе або принаймні амбівалентне 
ставлення провідних українських діячів 
до євреїв.

«Еврейская энциклопедия» зазначає, 
що «Микола Костомаров не був захис
ником системи обмежування євреїв у 
громадянських правах, він навіть вітав 
видання закону, що дозволяв приймати 
євреїв на державну службу, але в цій 
готовності бачити євреїв рівними фома- 
дянами причаїлося бажання одержати 
таким чином моральне право рішуче 
виступати проти економічного панування 
євреїв у  Малоросії». Під час розгляду 
саратовської справи з ритуального зви
нувачення євреїв Костомаров, за свід
ченням «Еврейской энциклопедии», «не
виявив тої упередженості, котра примушувала інших бачити докази правди
вості звинувачення у таких матеріалах, котрі явно не давали підстав для звинува
чення». Водночас у подальшому він казав, що не знає, що було насправді.

МДрагоманов висловлювався за необхідність скасування щодо євреїв 
усіляких правових обмежень, однак при цьому він звинувачував єврейське 
населення в тому, що воно експлуатує християн, і у зв’язі^ з цим підтримував 
думі̂ , що «незручні аспекти єврейського питання не будуть усунені самою 
емансипацією євреїв». При цьому він підкреслив: «Викореніть «жидків» і «жидів* 
євреїв; знайдуться «жидки» і «жиди» іншої віри». Цілкому соціалістичному дусі 
МДрагоманов називає євреїв «фомадою з відсталою релігійною і̂ льтурокх 
що має ціхи паразитизіу^, бо не визнає законів коні^енції». Проте у газеті 
«Вольное слово», редагованій МДрагомановим, можна знайти і протилежне 
схвалення Ніжинського погрому 1881 р. як вияву справедливого гніву селян 
проти єврейських визисі̂ шачів.

Навіть у І.Франка, який захоплювався єврейською побутовою і̂ льтурокх 
єврейською історією, друзями-євреями, - тоді, як він ще не став на націо
налістичні позиції, а перебував під впливом марксизму, можна знайти окремі 
недоброзичливі щодо євреїв (бо посіли так багато позицій в економіці) 
твердження. Трохи пізніше Франко писав: «...Виступати проти всіх жидів 
безоглядно і принципіально... це значить уводити в принцип фатальну помилі̂  
українського народу, котрий, кинувшись на жидів, карав дрібних ремісників 
та пролетарів, а лишав нетиканих банкірів та взагалі великих злодюг».
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Показові в цьому відношенні виступи єврейських та українських політичних 
яячів. Д.Шаттнер, зазначаючи, ш,о на святі українського «Сокола» у  Стрию 
1903 р. представники єврейського об’єднання «Veritas» виступали за спільні 
*  українців і євреїв, зауважив, ш,о «серед євреїв є дві верстви, які розуміють 
пр>агнення русинського народу: студентство і соціалістичні робітники».

Відомий єврейський філософ, громадський діяч, у минулоіуу співпрацівник 
ТІерцля Н.Бірнбаум писав: «Із усіх європейських народів одні лише русини не 
співробітничали у створенні великого всесвітньо-історичного наклепу проти 
свреїв, іте, ш,о раніше було лише справою їхнього інстинкту, нині вони, русини, 
гродов>і̂ тоть як свідоіуу політику. Русини, серед яких живе, мабуть, більшість 
свреїв, не вимагають їхньої асиміляції». За переконанням Н.Бірнбаума, в особі 
свреїв «вони (русини), одержують друга, сильного індивідуальністю, який 
справді може бути потрібний їм». Під цим другом Н.Бірнбаум розумів 
єврейський національний рух.

З іншого бої̂ ,̂ український громадський діяч М.Лозинський проголошував, 
що розв’язання єврейського питання полягає не в асиміляції, а в тоїуу, щоб їм 
як євреям, «тобто самостійній нації, надати усі права».

Процес чимдалі кращого розуміння проблем євреїв дуже виразно про- 
слідковується в уіфаїнській літературі нового періоду. Так, у 1839-1841 рр. у 
‘Гайдамаках» Т.Шевченка шинкар Лейба, котрий спочатку безжалісно попихає 
головним героєм, а потім під шляхетським батогом зраджує його наречену, 
втягнутий у ці мордування - і як мимовільний пособник-помагач катів, і 
водночас як їхня жертва. З «Гайдамаків» починається й традиційний для 
української літератури образ єврейської дівчини-красуні, приреченої на 
животіння у містечковому середовищі, у пізнішому вірші «у Вільні, городі 
преславнім» (1848) Шевченко у надзвичайно співчутливих тонах продовжив 
цю тему, але так само із запалом викривав ортодоксального батька героїні.

Як зазначає В.Скуратівський, загальноєвропейська гуманістична ревізія 
ставлення до євреїв, що захопила Захід із «весни народів», зачепивши певні 
російські кола, не лишила байдужим, зокрема, Т.Шевченка. Антиєврейські 
мотиви взагалі зникають із його поезії, в якій посилюється інтерес до біблійної 
топіки. У 1858 p., в атмосфері тодішньої «відлиги», Ш евченко, разом із 
Аксаковим, Тургенєвим, Чернишевським та іншими російськими письмен
никами, підписав протест проти появи анонімного циклу антисемітських статей 
у петербурзькому журналі «Иллюстрация». У жовтні 1860 р. Ш евченко 
створює поезію «Саул», сповнену глибокого співчуття до народу Ізраїлю, 
котрий необачно, на думі̂  поета, обрав замість теократії автократію. Харак
терно, що у передостанній своїй поезії Шевченко повертається до тієї ж  теми 
(«Во Юдеї бисть цар Саул»).

Водночас, зауважує В.Скуратівський, російсько-українська література 
(здебільшого проза, створювана етнічними українцями російською - на
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українські теми) залишається загалом при негативному образі єврея, ш,о бере 
початок із антисемітських гротесків «Тараса Бульби», які багато у  чому 
визначили чи не всі наступні євреі̂ ські карикатури російської літератури, аж 
до погромницької х<урналістики. До того ж  гоголівські карикатури - і в «Тарасі 
Бульбі», і в Історико-белетристичних начерках письменника - орієнтовам 
на оповідь, яка навряд чи відповідає істині, з анонімної «Історії Русів» (кінець 
Х\/ІІІ - початок ХІХ ст.) про єврейських орендарів православних церков у Ре** 
Посполитій.

В історичному романі Євгена Гребінки «Чайковський» (1843) негативи 
образи євреїв (лиходій Іерцик-Йосель, його мати Рохля та ін.) ускладнені, втім, 
романтичною патетикою, певним співчуттям автора до їхніх доль, спопелілих 
у вогні козацько-польських війн. Проте вже у пізнішому оповіданні того ж 
письменника «Пригоди синьої асигнації» (1847) євреї постають виключно ж  
дрібні капіталістичні хижаки, що асистують цим «пригодам».

Власне українська - народницька і здебільшого наддніпрянська - проза, 
що з’явилася незабаром після 1861 р. й згасла одразу після 1917-го, з її 
чесним прагненням до етнографічної й соціологічної точності, у своїх єврей
ських образах однаковою мірою далека як від їхньої демонізації, так і від 
окарикатурювання.

На початі̂  XX ст. немов правилом української літератури стає юдофільство 
якнайширшого діапазону - від силувано-філантропічного, що відбилось у 
надзвичайно популярній тоді мелодрамі Івана Тогобічного «Жидівка- 
вихрестка», аж до найвищого мистецтва (оповідання Михайла Коцюбинського 
«Він іде» - про жахіття української пофомної стихії часів першої російське» 
революції).

Долю цього напрямку в наддніпрянській українській літературі було 
емблематично вичерпано 1919 р. настійним проханням Симона Петлюри, 
зверненим до відомого письменника-народника Степана Васильченка: 
написати лубочне оповідання про маленького страждальця-єврея - з метою 
зупинити другу погромну хвилю. Сам Петлюра, раніше професійний 
театрознавець, виступав із юдофільською публіцистикою (наприклад, він 
написав вступ до українського перекладу п’єси Євгена Чирикова «Євреї»).

Глибше єврейська тема виникає й розгортається в західноукраїнській - 
галичанській - літературі. В умовах австрійської України відбувається немов 
етнічний розподіл суспільної праці - село,убожіючи, залишається здебільшого 
уіфаїнським, у політичній сфері домінують польські елементи, в тодішньої̂  
«дикоіуу» капіталізмі - єврейські. У розпеченій атмосфері різноспрямовгіноі 
національної полеміки, ускладненої кризою старіючої віденської імперії 
українська література створює єврейські образи в найширшоїуу реєстрі - від 
явно упереджених до цілком об’єктивних і прихильних. Так, Іван Франко склав 
портретну галерею галицько-єврейського капіталізму - від хижаків-«боа
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українські теми) залишається загалом при негативному образі єврея, що бере 
початок із антисемітських гротесків «Тараса Бульби», які багато у чоім і̂ 
визначили чи не всі наступні єврейські карикатури російської літератури, аж 
до погромницької я^налістики. До того ж  гоголівські карикатури - і в «Тарао 
Бульбі», і в історико-белетристичних начерках письменника - орієнтовам 
на оповідь, яка навряд чи відповідає істині, з анонімної «Історії Русів» (кінеї* 
XVIII -початок X IX  ст.) про єврейських орендарів православних церков у Реч 
Посполитій.

В історичному романі Євгена Гребінки «Чайковський» (1843) негативі 
образи євреїв (лиходій Герцик-Йосель, його мати Рохля та ін.) ускладнені, втіи. 
романтичною патетикою, певним співчуттям автора до їхніх доль, спопелишг 
у вогні козацько-польських війн. Проте вже у пізнішому оповіданні того ж 
письменника «Пригоди синьої асигнації» (1847) євреї постають виклю чно* 
дрібні капіталістичні хижаки, що асистують цим «пригодам».

Власне українська - народницька і здебільшого наддніпрянська - проаа. 
що з’явилася незабаром після 1861 р. й згасла одргізу після 1917-го. з і  
чесним прагненням до етнографічної й соціологічної точності, у своїх євреі- 
ських образах однаковою мірою далека як від їхньої демонізації, так і ■■ 
окарикатурювання.

На початі̂  XX ст. немов правилом української літератури стає юдофільсш» 
якнайширшого діапазону - від силувано-філантропічного, що відбилось|г 
надзвичайно популярній тоді мелодрамі Івана Тогобічного «Жидіе 
вихрестка», аж до найвищого мистецтва (оповідання Михайла Коцюбинсь 
«Він іде» - про жахіття української погромної стихії часів першої російс 
революції).

Долю цього напрямку в наддніпрянській українській літературі буш  
емблематично вичерпано 1919 р. настійним проханням Симона Петлюри, 
зверненим до відомого письменника-народника Степана Васильчеи» 
написати лубочне оповідання про маленького страждальця-єврея - з мета* 
зупинити другу погромну хвилю. Сам Петлюра, раніше професій™# 
театрознавець, виступав із юдофільською публіцистикою (наприклад, і і і  
написав вступ до українського перекладу п’єси Євгена Чирикова «Євреї*).

Глибше єврейська тема виникає й розгортається в західноукраїнській - 
галичанській - літературі. В умовах австрійської України відбувається 
етнічний розподіл суспільної праці - село, убожіючи, залишається здебіль 
українським, у політичній сфері домінують польські елементи, в ТОДІШНЬШІР 
«дикому» капіталізмі - єврейські. У розпеченій атмосфері різноспрямовангіі 
національної полеміки, ускладненої кризою старіючої віденської імпе|Щ, 
українська література створює єврейські образи в найширшому реєстрі - 1|| 
явно упереджених до цілком об’єктивних і прихильних. Так, Іван Франко схяв 
портретну галерею галицько-єврейського капіталізму - від хижаків-«баш
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констрикторів» («Воа constrictor» - назва однієї з повістей письменника на цю 
тему) до персонажів значно поміркованіших і, нарешті, тих, хто хоча б 
епізодично намагається вийти з поля цього хижацтва. У «Жидівських мелодіях» 
найприхильніше ставлення Франка-поета викликає простонародне єврейське 
середовище, його маленькі колізії й драми, так само, як Франко-прозаїк у 
♦тюремному» оповіданні «До світла» створює один із найвиразніших і найзво- 
рушливіших єврейських образів в українській літературі.

І.Франко - громадський діяч, котрий безпосередньо спілі^^вся з Теодо- 
ром Герцлем, позитивно поставився до ідеї суверенної єврейської держави в 
контексті свого інтересу до загальної необхідності повсюдного національного 
самовизначення, і̂ ого поема «Мойсей», за самими обставинами своєї появи, 
поряд із пафосом української національної ідеї, глухо резонує голосами, 
пов’язаними з проектом такої держави.

Леся Українка, лишаючись здебільшого у межах біблійної топіки, водночас, 
за свідченням очевидців, різко негативно поставилася до політичного 
антисемітизму. Знамениті рядки її вірша, зверненого до України, - «і ти колись 
боролась, як Ізраїль» - стали емблематичними для кількох поколінь борців за 
українсьі̂  незалежність (у розпалі арабо-ізраїльського конфлікту вони були 
заборонені радянською цензурою).

Взагалі в 1900-1910-х роках українська літератураяку Росії, так і в Австрії 
вже еволюціонувала в напрямі гуманістично лояльного ставлення до євреїв, 
виробила ідіосинкразію до юдофобії. Крім того, вперше в історії двох народів 
виникає, хоча й у початкових формах, безпосередній українсько-єврейський 
діалог, зокрема й літературний. Уже в першому поколінні (українофілів» (т. зв. 
старогромадівці) було кілька євреїв (серед них Вільям Беренштам, я^наліст). 
Публіцист Максим Іехтер стає соратником Володимира Винниченка («Рево
люційна українська партія»). Прихильну щодо євреїв позицію займав і >і̂ ^нал 
«Украинская жизнь», який видавався в Москві (редактор Симон Петлюра).

Єврейсько-українські взаємини в історичній ретроспективі

Уроки української революції

Напередодні 1917 р. порозуміння існувало між значною частиною 
єврейських партій в Україні, які виступали на захист прав не лише єврейського, 
а й українського народу, і між українськими партіями, які обстоювали інтереси 
усіх народів України. Досить глибоко й об’єктивно розглядає цю проблему 
В.Іусєв. ІДентральна Рада, утворена в березні 1917 р., одразу ж заявила про 
свої серйозні наміри щодо забезпечення прав, захисту інтересів цієї частини 
населення. М.Грушевський запевняв, що «ми не на те цілими поколіннями 
боролися і страждали за права нашого народу, щоб з хвилею, коли його права 
будуть здобуті, поставити іншу мету - приборі̂ ання слабших народностей і 
панування над національними меншинами великої української землі. Ми не
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на те доводили право кожної народності на її національне самовизначення, 
аби тепер відмовляти якій-небудь народності свого права».

Отже, ще не маючи від Тимчасового уряду чіткої відповіді щодо власної 
державності, представники української громадськості розпочали виробляти 
перші контури майбутнього закону про персонально-національну автономію 
для малих народів, водночас спростовуючи різні плітки про загравання з ними, 
начебто потрібне Центральній Раді для утвердження державної влади в краї 
Так, в її І Універсалі українська людність, яка «живе всуміш з іншими націо
нальностями», зобов’язувалася «негайно прийти до згоди й порозуміння з 
демократією тих національностей і разом з ними приступити до підготовки 
нового правильного життя».

Разом із тим висловлювалося сподівання, що й «народи неукраїнські, що 
живуть на нашій землі, також дбатимуть про лад та спокій у нашол/у краї й у 
цей тяжкий час вседержавного безладдя дружно, одностайно з нами стануть 
до праці коло організації автономії України».

Про послідовність у здійсненні національної політики Центральної Ради 
переконливо свідчать її подальші кроки в цьому напрямі̂ , і перш за все. 
підвищення статусу віце-секретарів у  справах вище перелічених національних 
меншин до рівня повноправних Генеральних Секретарів, що відбулося в 
листопаді 1917 р. після проголошення Української Народної Республіки. 
«Український народ, сам довгі літа боровшися за свою національну волю і нині 
її здобувши, буде твердо охороняти волю національного розвитіу всіх народ
ностей, на Україні сущих, - підкреслювалося в 111 Універсалі, - тому опо
віщаємо: що народам великоруському, єврейськоіуу, польському та іншим на 
Україні признаємо національно-персональну автономію для забезпечення їм 
права і свободи в справах їх національного життя».

Дуже швидко національні меншини змогли переконатися в реальності 
намірів надати їм можливість самостійно влаштовувати життя на території 
України. Особливою активністю відзначалася єврейська спільнота. Ще на 
початіу листопада 1917 р. віце-секретар, а потім секретар у справах своєї 
нації М.31пьберфарб у зверненні до єврейського народу виклав програму дій 
керованого ним відомства. Йшлося про розбудову місцевих фомад як основи 
майбутнього самоврядування, створення мережі освітніх установ, іультурних 
закладів, надання єврейській мові публічного права та інше, що мало сприяти 
справі відродження цієї частини населення України.

У січні 1919 року в житті національних меншин, які мешкали в нашій 
республіці, сталася неординарна подія. Центральна Рада вважала за потрібне 
з огляду на їх побажання, до розгляду IV Універсалу проголосити закон прю 
персонально-національну автономію. На засіданні Малої Ради, де відбулася 
ця історична подія, головуючий М.Грушевський висловив задоволення і радісп». 
що в таких несприятливих умовах вона змогла видати цей даний документ «І
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тим самим виконали свій обов’язок не тільки перед національностями, які 
населяють Україну, але і взагалі в справі вирішення національного питання, 
ш,об виключити з інтересів державних інтереси національні і національну 
боротьбу, - сказав він, - я осмілюсь навіть скгізати, що ми внесли перший 
вклад у  світове розв’язання національного питання». Перший український 
президент порівняв обговорюваний закон з проголошеною в 1791 році 
декларацією прав людини і громадянина Великої французької революції.

Як відомо, через декілька днів був прийнятий IV Універсал, яким Центральна 
Рада підтверд>іошала всі демократичні свободи, оголошені раніше, і запевняла, 
що в «самостійній Народній Українській Республіці всі нації користуватимуться 
правом національно-персональної автономії, признаним за ними законом 
9-го січня».

У лютому 1918 р., коли Київ був захоплений радянськими військами 
полковника Муравйова, закон про персонально-національну автономію був 
скасований, а національні міністерства розігнані. Кількома тижнями пізніше 
Центральна Рада і уряд Української Народної Республіки, повернувшись до 
столиці, відновили діяльність цих установ. А 28 квітня на останньому засіданні 
Малої Ради при обговоренні Конституції УНР цей закон було віспючено в неї 
як главу 8.

Коли в Україні до влади прийшов гетьман П.Скоропадський, вже на початку 
травня 1918 року генеральний секретар гетьманського уряду заявив про 
несумісність національних міністерств за ситуації, яка склалася в країні. За 
кілька днів в інтерв’ю я^налістам  П.Скоропадський підтвердив чутки про 
можливу ліквідацію цих органів. Зазначалася і причина: «Всі громадяни України 
рівноправні».

Через деякий час, 8 липня 1918р., ФЛизогуб, голова гетьманського уряду, 
на його засіданні заявив, що закон про персонально-національну автономію, 
виданий Центральною Радою, припиняє свою чинність, а національні міністер
ства скасовуються, оскільки «національні привілеї можуть сприяти тільки 
розквіту національної боротьби». Він пообіцяв, що «уряд буде допомагати зма
ганню національностей». Протести з цього питання залишилися без відповіді.

Коли до влади прийшла Директорія, то згідно з її постановою чинність 
закону про персонально-національну автономію було відновлено, а при уряді 
тимчасово засновано відділ у справах національних меншин до затвердження 
відповідних міністерств. Трапилося так, що роботу розпочало лише одне з них - 
з єврейських справ. «За єврейською меншістю в Україні не стоїть жодна сусідня 
країна як протектор. Жодний з сусідів України не буде вважати себе 
протегувати українським євреям й заступатися за їх кривди, - пояснив цей 
факт В.Винниченко. - Тому українським євреям залишається одна можлива 
орієнтація - це на українсьі̂  державу, а в цій державі хай буде єврейський 
міністр, котрий заступатиме їх національні інтереси».

Єврейсько-українські взаємини в історичній ретроспективі
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Скориставшись наданою можливістю, міністерство з єврейських справ 
одразу ж  взялося за роботу. У його заклиі̂  до єврейського народу опові' 
шилося про «спроможність повного здійснення його прав на власну мову і 
і̂ льтуру, на автономнеупоряді̂ тання свого внуфішнього житгя». і/ішлося прю 
створення широкої мережі початкових і середніх шкіл, різних типів і̂ р̂сш. 
учительських семінарій і навіть національного університету та забезпеченмі 
цих закладів усім необхідним. Міністерство закликало «єврейсьі̂  демократію 
підтримати усіма силами боротьбу українських селян і робітників за їх пов»у 
соціальну і національну свободу й допомогти Українській Народній Республші 
побороти чорні сили, котрі є загрозою зовні і внуфі для її існування».

Незважаючи на складну ситуацію, в якій опинилася Директорія в той час 
вона надавала посильну допомогу єврейським навчальним закладам та 
і̂ льтурним установам. Єврейське національне міністерство ш,омісяця мало 
отримувати З млн крб. на їхні пофеби. Окрім того, державна скарбниця на 
цей же період виплачувала йому по 300тис. крб. на видання підручників рідною 
мовою, котрих госфо не вистачало.

Але розпочату працю було швидко припинено. Під натиском радянських 
військ Директорія покинула Київ. Як поставилася нова влада до єдиного 
національного міністерства, свідчить лист його керівників «До товаришів комі
сарів». У ньому, зокрема, говориться: «Пройшло вже шість тижнів з часу, ксии 
міністерство єврейських справ було перейняте комісарами Советской власш. 
Увесь час немає ніякої праці в освітньому департаменті. Звернення й проханні 
різних культурних установ залишаються без ру>у. Цим дискредитується іде* 
єврейської народної освіти й підкопуються під її основи». Далі автори цього 
звернення взяли на себе сміливість заявити, ш,о вони вважають за несумісне з 
їхньою гідністю «залишатися й надаліутакому ганебному стані», атому прохали 
товаришів комісарів звільнити їх з цих посад. Це бажання швидко задово;»- 
нили, а саме міністерство скасували як непотрібне.

Але до листопада 1920 р. означене відомство ще діяло у складі Директорі 
у Камі’янці на Поділлі. А вже після того від «напруженої творчої праці демо
кратичної єврейської спільності протягом чотирьох років революції не 
залишилося нічого, хіба що туманні спомини про щось світле, що потонуло у 
темному сфа^у й сфажданні, які збереглися в народній пам’яті від погромної 
доби, яка, у якімсь парадоксальному збігу обставин, зійшлася з будівлею 
автономного національного житгя».

В уряд УНР входили два євреї - АЗолотарьов і М.3ільберфарб. 1918- 
1920 рр. були роками, коли відбувалася величезна кількість погромів, що й 
створило уявлення про антисемітську політику УНР, хоча погроми робили 
практично всюди і всі учасники тогочасної війни. Євреї організовували груті 
і загони самооборони, але в більшості випадків не могли протистояти 
погромам. Проте в тій частині України, де діяв Жидівський і^ ін ь , зокрема. •
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Бердичеві, погромів не було. До 1920 р. не було погромів і в ЗУНР, лише в 
1920 р. у  Львові на помсту за те, що євреї підтримували ЗУНР, поляки 
організували єврейський погром. Як відомо, в 1927 р. Самюель Щварцбард 
убив Симона Петлюру, за твердженням С.Шварцбарда, щоб помститися за 
нищення євреїв під час, як висловлювалися за часів радянської влади, 
«петлюрівщини».

В УРСР і в діаспорі

Період після встановлення в Україні радянської влади і значної еміграції 
як українців, так і євреїв з України характеризується двома протилежними 
тенденціями, що залежали від конкретних подій. Починаючи зі зміни стгівлення 
галицьких українців до євреїв після вбивства С.Петлюри, а далі колективізації 
і Голодомору, вину за які приписували в багатьох випадках євреям, не 
розрізняючи тих, хто був при владі, і тих, хто страждав так само, як українці, 
аж до зміни ставлення євреїв до радянської влади (яіу, до речі, в їхніх очах не 
раз представляли уіфаїнці) і взаємодії євреїв і українців у  дисидентстві.

У перші післявоєнні роки суттєві кроки до єднання мЬк двома народами 
відбулися в діаспорі, де в «Енциклопедії українознавства» чи не вперше 
докладно й об’єктивно було показано долю єврейського народу в Україні. У 
Сполучених Штатах Америки відбувалося зближення між єврейськими, 
особливо тими, що були врятовані українцями, й українськими діячами, і 
створювалися певні організації.

У самій Україні, після порівняно короткого періоду, коли чимало україн
ських критиків і літературознавців за вказівкою партії звинувачували 
єврейських культурних діячів як «космополітів», «безбатченків», а також у 
співробітництві з убивцями євреїв - українськими націоналістами - і зраді, 
пов’язаній із контактами з Джойнтом (саме це обвинувачення закінчилося 
відомою «Справою лікарів»), українські дисиденти почали шукати порозуміння 
з євреями і, зрештою, навіть успішно впливали на тих, первісно національно 
байдужих євреїв, які перебували разом із ними в концтаборах із суто 
загальнополітичних причин.

Яскравим прикладом зміни психологічного ставлення євреїв доуіфаїнської 
іультури, з одного боїу, в 20-х, з іншого боїу, наприкінці 40-х - на початіу 
50-х років є злам, що відбувся внаслідок сталінського антисемітизму і 
русифікації.

Ось що пише Юрій Смолим про перший період; «Особливо хочеться 
відзначити: українська література (як і мова, певна річ) була для них (євреїв. - 
М .Ф.) не накинута, а органічна, своя, рідна. Вони походили здебільшого з 
уіфаїнських сіл або найбільше містечок, живши і виростаючи серед україн
ського оточення, пішовши від батьків, котрі знали тільки єврейсьіу мову та
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українську, якою спілкувалися з селянством, що 
оточувало, а російську або не знали зовсім, або 
страшенно калічили».

А ось про другий; «В масі єврейська інтелігенція 
відійшла від українського і̂ льтурного процесу, не 
почуєш майже ніколи, щоб українською мовою 
заговорив єврейський інтелігент-лікар, інженер, 
політосвітній працівник. І дітей своїх вони посилають, 
певна річ, тільки в російські школи, в українських 
школах єврейських дітей нема І загальне - в масі - 
ставлення до українського культурного процесу 
серед євреїв стало точнісінько, як і серед інтелігенції 
російської; в кращому разі «терпиме» (рідко!), так 
само нечасто - просто байдуже, найчастіше - 
неприхильне, з потиском плечима, іронічне, або 
просто вороже. Ми загубили доброго спільника в 
нашому і̂ льтурному процесі».

ІДікава і справедлива думка висловлена в цьому 
зв’язі^ в книзі «Антисемитизм в Советском Союзе. 
Его корни и последствия» (Библиотека Алия, 1979, 
с.288-289): «Французький єврей хотів переробити 
себеу француза - це можна зрозуміти. Але той факт, 
що український єврей як у минулому, так і донині 
прагнув стати росіянином, а не українцем, примушує 
уважно помірі̂ ати над тим, де межа між вільним 
вибором і насильницькою русифікацією».

Те саме в ті самі періоди можна сказати і про 
ставлення українців до євреїв і їхньої культури в 
20-ті рр. і про зміну ставлення до них напередодні 
воєнних років. До честі української «націоналіс
тичної» інтелігенції, вжеу 50-ті рр. відбулося повер
нення до традиційної позиції, до пошуку поро
зуміння (для мене особисто це пов’язано з висту
пами у Львові у 1957 р. Івана Дзюби і Вінгранов- 
ського, які врізались у  пам’ять львівських євреїв).

Особливо виразно це відбувалося за кордонами 
Радянського Союзу; що ж стосується Радянського 
Союзу, то порозуміння найбільш виразно форму
валося в таборах ГУЛАГу серед дисидентів. Яскра
вим прикладом цього є спогади колишнього диси-

Микола Вінграновський

Іван Дзюба

Михайло Хейфец

252



дента Михайла Хейфеця (нині відомого ізраїльського діяча) сповне 
до тих «святих старців» - бандерівців, яких він до зустрічі з ними вважаь 
гіршими ворогами євреїв, ніж самі гітлерівці (цим, звичайно, я зовсім не хо 
сказати, що кожен з народів не мав своїх негідників, або й, у певні момент^!, 
психологічно травмованих людей, як українські жінки і особливо юнаки, які 
бачили понівечені трупи, що німці примушували євреїв виносити з катівень 
НКВС від Дрогобича до Вінниці).

Понад те, Михайло Хейфець вважає, що сіоністом його зробили в таборі 
саме українські націоналісти. Також і відомий єврейський діяч сучасної України 
(єдиний із сучасних єврейських діячів України, якому присвячено статтю в 
«Енциклопедіїукраїнознавства») - Йосип Зісельс вважає, що до його переходу 
у власне єврейське дисидентство спричинився сусіда по табору, нині добре 
відомий львів’янин Михайло Горинь.

ІДікавими також є спогади учасників Першої установчої конференції ВААДу, 
що відбулася у Москві, ще за часів перебудови. Конференція проходила в 
приміщенні Будинку Кіно, де біля входу стояли хлопці з прикро відомої 
«Памяти», від яких на адресу євреїв лунали всілякі образи, але коли учасники 
входили до приміщення, ставало спокійно, бо тут були і «Бейтарівці» (євреї) і 
«Рухівці» у вишиванках, котрі приїхали з України підтримати єврейський рух.

Єврейсько-українські взаємини в історичній ретрос^е<-,'= 'ч

Єврейський дисидент Йосип Зісельс із українським дисидентом  
Михайлом Гзринем біля могил Василя Стуса, Юрія Литвина, Олекси Тихого
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Виразним виявом прагнення до порозуміння на Заході була стаття «Жиди» 
в «Енциклопедіїукраїнознавства» у 1955 році, яка починалась: «Жиди (також 
євреї, ізраїльтяни) - найстаріша національна і релігійна меншість на Україга».

У свою чергу, в Ізраїлі почали видавати м^нал-альманах «Діалоги», в якому 
друї^алися, а часом спростовувалися взаємні закиди, ш,о накопичилися за 
часи радянської влади і гітлерівської о і^ац ії. В Україні можливість єврейсько- 
українського діалогу реально створилась лише в часи перебудови. Взаємне 
протистояння так само є предметом дослідження, як і взаємопроникненні. 
ш,о породжувало симпатії між. народами.

Обмірковуючи все, ш,о написано в цих есеях, я доход>і̂  виснові̂ , ш,о теза 
про людяність як важливий фактор історії таки наукова.

Послухаємо, однак, суворого історика, який не схильний до емоційного 
виїсладу.

«Історія євреїв України, без сумніву, має чорні й криваві сторінки, але - 
вже якщо цілком спокійно розкласти цю історію на хронологічну сітку, то 
виявляється, що для періоду з середини XVI ст. (від часу посиленого пере
селення євреїв [з Німеччини та Польщі. - М.Ф.] на українські землі) до 1914р. 
тобто за трохи більше як 360 років, лише три-чотири роки (Хмельниччина і 
гайдамаччина) можна вважати зоною мЬкетнічних конфліктів. (Відмовляюся

Зустріч з Михайлом Хейфецем в Ізраїльському Культурному центрі. 
Зліва направо: Йосип Зісельс, Михайло Хейфец, Вячеслав Чорновіл, 
Лесь Танюк, Василь Овсієнко, Роман Корогодський. (Київ, 1998 р.)
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розглядати організовану російським купецтвом Петрограда і Москви, а потім 
вже просто російською ЧОрНОЮ сотнею як політичнимуфуПОВаННЯМ ПОфОМИ
виявом українсько-єврейського міжетнічного конфлікту - лише тому, що вони, 
ці погроми, відбувалися на території України, або тому, що до погромників 
могли вербувати, зрештою, як виявляється за матеріалами погромів 1881 - 
1882 pp., - не дуже інтенсивно, також українців).

Ми маємо переконливе свідчення того, що характер українсько-єврей- 
ських відносин визначали не три-чотири роки кривавої різанини, а 356 років 
більш-менш нормальних відносин. Бо інакше цілком певно на Україні на 
початіу XX ст. не зібралося б близько третини світового єврейства» (ЯДаш- 
кевич. Світ, 1991, №  3-4, с.25 - Матеріали мЬкнародної наукової конфе
ренції «Проблеми українсько-єврейських відносин». 7-9 червня 1991 p., 
Київ).

Яскраво виявилось прагнення до спільних дій у діяльності українських і 
єврейських дисидентів у колишньому Радянському Союзі. Ще з мордовських 
таборів звертався Мирослав Маринович до євреїв, що поверталися на землю 
Ізраїля, із закликом вибачити те горе, якого завдали їм страшні, не залежні від 
українців, події в Україні. Згодом, вже у незалежній Україні, перший президент 
її Леонід Кравчук, виступаючи у  Бабиному Яру, засудив тих українців, що 
співробітничали з гітлерівцями у  знищенні євреїв.

В И Д А Н Н Я  З  УК Р А ЇН О Ю Д А ЇК И :

Єврейсько-українські взаємини в історичній ретроспективі
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у  свою чергу, єврейські діячі дбають про відзначення Праведників Народів 
Світу, про добру пам’ять про тих українців, які, ризиі̂ точи своїм життям і житплі 
своїх близьких, рятували євреїв. В Ізраїлі і в Україні видано книжі̂ ^ ІІкова 
Сусленського «Вони були справжніми героями», присвячену українцям - 
Праведникам Народів Світу. Докладне дослідження, присвячене галичанам, 
полякам і євреям «Людяність у безодні пекла», яке опубліковане вже двома 
виданнями в серії «Бібліотека Інституту Юдаїки», належить Жанні Ковбі.
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А. Кержнер

Релігійне життя євреїв України

Релігія євреі̂ ського народу - юдаїзм - є найдавнішою монотеїстичною 
(з вірою у єдиного Бога) релігією людства, ш,о справила величезний вплив на 
форіу^ання двох інших, молодших монотеїстичних релігій - християнства та 
іслаїуу. Спільне коріння цих трьох релігій слід шукати в єврейській Біблії. Сцени 
й образи біблійної історії були невід’ємною складовою світогляду людини 
християнського світу доби середньовіччя, залишаються вони одним із 
наріжних каменів європейської цивілізації й сьогодні.

З появою перших євреїв-пере- 
селенців на теренах сучасної Украї
ни близько двох тисяч років тому 
сюди прийшов і юдаїзм. Пізніше він 
став державною релігією Хозар
ського каганату. За часів Київської 
Русі юдаїзм сповідували євреї Києва, 
у Галицько-Волинську добу - 
Володимира-Волинського.

ІДентр культурного та еконо
мічного життя європейського 
єврейства XVI ст. перемішується з 
країн Європи на Схід - до Польщі 
та Литви включно з їхніми україн
ськими землями. Зокрема, єврей
ські громади Кракова, Познані, 
Львова і Любліна вважалися най
більшими в Європі після громади 
Венеції.

Євреї-переселенці принесли із 
собою мову, якою користувалися в 
Німеччині. Це були різні діалекти 

Синагогальний служка німецької, з часом вони збагати-
кличе на молитву лися місцевими слов’янськими, а
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також івритськими словами; останні, як правило, були запозичені з Біблії, 
талмудичної і постталмудичної літератури. Таким чином, євреї, які жили на 
уіфаїнських землях Речі Посполитої, сприяли подальшому розвитку нової 
єврейської (точніше - єврейсько-німецької) мови - їдиш, ш,о стала основною 
мовою спілі̂ ^ння східноєвропейських євреїв у побутовій та господарській 
сферах.

Навчання завжди сприймалося як заповідь в юдаїзмі. Культ освіти під
тримувався у релігійних навчальних закладах - хедерах (почажових) та єшивах 
(вищого типу). Надзвичайно популярними на території України були також 
бейт-га-мідраші (з їдишу - «дім навчання»), де євреї вивчали релігійні тексти 
впродовж усього життя.

У них відобразилася система цінностей, на яі^  спиралося традиційне 
єврейське о^спільство.

Як писав у середині XVI! ст. єврейський хроніст подій Хмельниччини Натан 
Ганновер у книзі «Явен Мецула» («Пучина незглибима»), «кожна громада мала 
єшиву й утриіу^^вала юнаків, щоб вони мали можливість навчатися в єшиві 
Кожному єшиботниі̂  були віддані у  навчання принаймні двоє хлопчиків-учнів. 
яким той викладав трактати Талмуда і коментарі до них, вивчені в єшиві. 
вправляючись із ними в тлумаченнях {піппулі). Зазвичай кожен господар удома 
уфимував одного єшиботника із двома 
учнями... Не було жодного єврейського 
будині̂ у всьому королівстві, в якому не 
вивчали б Тори; навчався або сам госпо
дар доіу ,̂ або його син чи зять, або узяті 
на уфимання єшиботники та учні».

У хедері учнів навчали основним 
молитвам і читанню Тори й інших біб
лійних книг із коментарем Раші. Однак 
хедер давав лише почажову освіту. Для 
вивчення Талмуда потрібно було від
відувати єшиву.

В єшивах на українських землях Речі 
Посполитої працювало багато відомих 
у всьому світі вчених рабинів, авторів 
добре знаних творів. У XVII ст. у Львові 
жив Ісаак Га-Леві, автор граматики 
давньоєврейської мови; його брат 
Давид уславився своїм коментарем 
«Турей Загав» до галахічного кодексу 
«Шулхан Арух». Це був період розквіту
єврейської освіти і рабиністичної науки г̂ аТюри)
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на українських землях. Тут працювали 
Шломо Лурія з Острога, автор ба
гатьох праць, більше відомий як 
Рошаль. Його земляк Шмуель Едельс 
(Магаршо) прокоментував Талмуд. 
Окрім братів Га-Леві, у Львові пра
цював Єіиуа Фальк, його праці з фінан
сових питань були перекладені 
багатьма мовами. Відомим талму
дистом був Бах (Йоель Сиркіс) із Мед- 
жибожа. Основним керівним доку
ментом для східноєвропейського 
єврейства з ритуального забивання 
тварин є кодекс вченого із Жовкви 
Сендера Шорра «Сімла хадаша», на
друкований вперше 1766 р. Молодь 
прагнула до єшив, де викладали най- 
краш,і тогочасні вчителі. «Іди туди, де є 
Тора, і не чекай, що вона прийде до 
тебе сама», - вчив Талмуд.

Єврейська громада з її кагально- 
рабинською адміністрацією на чолі 

докладала чимало зусиль для того, щоб юнацтво мало змогу вивчати Талмуд в 
єшиві. «Єшиве-бохер» (учень єшиви) міг харчуватися у  будь-якого члена 
громади, де його приймали як члена сім’ї. Однак рабинська вченість і 
обрядовий рабинізм із часом дедалі більше набували однобічного схола
стичного характеру: суха схоластика витіснила решту інтересів, і книжкова 
вченість стала ототожнюватися з моральними основами релігійного життя.

Рабі Шмуель Едельс (Магаршо) -  
славетний рабин Познані, Любліна, 

Острога (помер у 1631 р.)

Саббатіанський рух
У другій половині XVII ст. єврейство переживало одне з найбільших 

потрясінь у релігійному житті - саббатіанську єресь, яка була найзначнішим 
месіанським рухом в єврейській історії після зруйнування Єрусалимського 
Храму і повстання Бар-Кохби.

Засновник цього ру>у Саббатай (Шабтай) Цві народився в Смірні (Ізмірі) 
9 Ава 1626 р. (якщо тільки цю дату не було сфальсифіковано, аби погодити її 
з традицією, відповідно до якої М есія мав народитися саме у річницю 
зруйнування Храіуу). У 1665 р. у Газі він проголосив себе Месією і привернув 
до себе всю громаду міста. Перші повідомлення про Саббатая Цві досягли 
Європи на початку жовтня 1665 р.
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Саббатай Цві

Месіанська лихоманка охопила 
майже всі єврейські громади світу.
Торгівля повсюдно занепала. Багато 
хто продав свій будинок і майно, 
щоб здобути кошти для подорожі у 
Святу Землю, інші були переконані в 
тоїуу, що вони будуть перенесені туди 
на хмарах. Саббатай ІДві був ув’яз
нений турецькою владою, зокрема 
за те, що він начебто говорив, що 
султанська корона перейде до нього 
містичним чином. Звістки про арешт 
і ув’язнення Саббатая Цві жодним 
чином не зменшили ентузіазму; 
навпаки, те, що його не було стра
чено, лише підсилило віру в його 
місію.

Рух досяг свого апогею в липні і 
серпні 1666 р., коли всі з нетер
пінням очії^али настання великих
подій. Але переломний момент постав найнесподіванішим чином - 1666 р. 
лідер руху Саббатай Цві навернувся в іслам. Акт зради юдаїзму глибоко 
вразив усіх, паралізував і вождів, і рядових членів ру5̂ .̂ Проте невелика група 
прихильників продовжувала вірити у месіанське призначення лідера. 
Прибічники Саббатая Цві утворили секту «денме», члени якої привселюдно 
сповідували і практикували іслам, але таємно дотримувалися суміші з 
традиційного та єретичного юдаїзму.

Деякі з послідовників Саббатая Цві почали проповідувати нове компі
лятивне релігійне вчення. Так, Барухія Руссо (1677-1720) із Салонік. 
пошановуваний саббатіанцями як живе втілення Бога, вчив, що мета нової 
віри полягає у вивченні, прийнятті та поєднанні юдаїзму, ісламу та християн
ства, щоб зробити з них одну релігію. Доктрина Барухії набула поширення і 
серед євреїв Речі Посполитої. 1722 р. Львівський бейт-дін (релігійний суд) 
піддав херему (відлученню) послідовників Саббатая Цві і Барухії.

Відгомін саббатіанської єресі відчувався і набагато пізніше. В одній легенд 
кінця X IX  ст. розповідається, як у подільське містечко Бершадь невідомо 
звідки прийшов єврей, який ночував у синагозі, щоночі творив містичну 
молитву і радісно святкував 9 Ава (день посту та молитов у пам’ять про 
зруйнування Єрусалимського Храму, що збігається з днем народження 
Саббатая Цві).
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Франкістський рух

У другій половині XVII! ст. на Поділлі 
виник останній значний прояв пізнього 
саббатіанства; пов’язаний із постаттю 
Якова Франка (1 726-1 791). Яків бен 
Єгуда-Лейб Франк народився в Кро- 
лівці (нині Тернопільська обл.). Здобув 
освіту в Чернівцях і Снятині, провів 
кілька років у Бухаресті, потому за- 
мешкавуТуреччині. Натхненний ідеями 
саббатіанської секти, повернувся на 
батьківщину. Уже тоді його поважали як 
нового лідера, пророка і перевтілення 
душі Саббатая Цві. Шукаючи послі
довників, Франк надсилав листи до 
лідерів єврейських громад у Браїлів,
Білу Церкву, Вишневець, Дубно,
Жванець, Збараж, Корець, Красилів,
Меджибіж, Острог, Пиків, Полонне,
П росівів, Сатанів, Тульчин, Умань, Шаргород, Ямпіль.

1756 р. у Бродах франкістам було виголошено херем. Оприлюднений по 
єврейських громадах, херем викликав хвилю переслідувань членів секти, 
особливо на Поділлі. У свою чергу послідовники Франка попросили заступ
ництва в католицького єпископа Дембовського з Кам’янця-Подільського. 
Проголосивши себе «контрталмудистами», вони шукали у церкви захисту від 
переслідувачів, які, за їхніми твердженнями, розлютилися саме через симпатію 
з боку деяких «віруючих» до найвсіжливіших догматів християнства. Цей 
винятково успішний маневр дозволив їм знайти прихисток і заступництво в 
церковної влади, яка розглядала франкістів як потенційних кандидатів для 
масового переходу з юдаїзму в християнство. Незабаром франкісти 
попросили єпископа Дембовського провести публічний диспут між ними і
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Яків Франк

Карикатури на єпископа Дембовського 
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рабинами. Диспут відбувся з 20 по 28 червня 1757 р. у Кам’янці-Подільському. 
Єпископ Дембовський прийняв рішення на користь франкістів, наклавши на 
рабинів ряд покарань, головним із яких був осуд Таліуудаяк нікчемної і зіпсутої 
книги, я іу  було наказано спалити на площі біля ратуші. Багато возів видань 
Талл/уда було звезено та спалено у Кам’янці-Подільському, Львові, Бродах. 
Жовкві й інших містах. У пам’ять про цю сумну подію рабини навіть установили 
спеціальний піст.

До 1760 р. велика частина послідовників Франка перейшла в католицизм, 
склавши тим самим свого роду секту «денме» в Речі Посполитій, однак у 
католицькоіуу варіанті. ІДі події, а особливо готовність франкістів служити 
інтерессім католицького духовенства, привселюдно захищаючи кривавий 
наклеп на диспутах у Львові (1 759 р.), глибоко обурили і схвилювали 
єврейсьіу фомаду всієї Польщі. Втім, велика частина послідовників Франка 
не пішла за ним і не стала католиками.

А. Кержнер

Хасидизм

Криза, яку переживав ортодоксальній рабинізм, породила хасидизм.
Хасидизм (від «хасид» - «благовірний») - масовий релігійний рух, який, 

на знак протесту проти формалізму й схоластики, наполягав на пріоритеті 
простої й щирої віри та святості у  повсякденному житті. Виник без
посередньо на українських землях Речі Посполитої - Поділлі, Волині, 
Прикарпатті. Засновником хасидизму вважається Баал Шем Тов (згадується 
також під абревіатурою «БеШТ»),

Баал Шем Тов (справжнє ім’я - ісраель бен Еліезер) народився близько 
1700 р., як вважають, у селі Окопи на Поділлі, а помер у Меджибожі у

Синагога БеШТа 
у  Меджибожі 
(будівля не збереглася

264



1770 р. Рано осиротівши, він служив помічникоммеламвда -учителя вєврей- 
ській початковій школі - хедері. Коли йому виповнилося 18 років, одружився. 
Дружина невдовзі померла, після чого він почав мандрувати Східною 
Галичиною та Західним Поділлям, зупиняючись в єврейських містечках, 
зокрема, в іізловці, неподалік Бучача. За два роки знов одружився, проте 
незабаром усамітнився в Карпатах (між Косовим і Кутами), де тяжко фізично 
працював. Близько 1730 р. переїхав у Тлуст і там, через деякий час, став 
відомий як Баал Шем-чудотворець.

Баал Шем (івритом - «власник Імені») - титул, який, починаючи із середніх 
віків, давали тому, хто мав таємне знання «Священних Імен», а також умів за 
допомогою цих імен творити різні чудеса. «Баал шем тов» є різновидом титулу 
«баал шем». Засновник сучасного хасидизму ісраель бен Еліезер Баал Шем 
Тов (БеШТ) був найбільш знаменитим і практично єдиним носієм цього титулу.

До карпатського періоду життя БеШТа належать також оповіді про його 
^стріч із Довбушем. Легенди розповідають, що Баал Шем Тов допоміг Довбушу 
сховатися від переслідування, за що той подарував йому люльку, яі^  БеШТ 
курив до кінця свого житгя.

На початі̂  1740-х років Баал Шем переселився до Меджибожа,який став 
центром хасидського pyjQ'.

Особливо важливе місце у  хасидських уявленнях посідали пісня і радість. 
Цадик (праведник), який є чи не головною постаттю у вченні БеШТа, - не аскет, 
а наставник і духовний провідник, здатний (завдяки своїй святості), безпо
середньо спілі^атися зі Всевишнім.

Настанови Баал Шема просякнуті розумінням потреб і можливостей 
простої людини, хоча за даними деяких сучасних дослідників, зокрема, Е.Еткіса 
та М.іделя, вчення рабі БеШТа було орієнтоване не стільки на простий 
єврейський люд, стільки на освічену рабинсьі̂  еліту, що добре знала не лише 
Талмуд, а й Кабалу.

Баал Шем засудя^є надто часті пости і надто суворі докори вірним у про
повідях. Він проголошує, що головними для людини є три речі: любов до Бога, 
любов до народу Ізраїля і любов до Тори, та заперечує необхідність суворого 
аскетизму. Він закликає до служіння Богові в матеріальному світі, оскільки 
«немає місця, де Він би не перебував», вимагає від цадика спускатися до 
грішника, щоб згодом піднестися знову і піднести із собою й грішника, 
навернувши його до Добра і очистивши від вад. В уявленні хасидів образ Баал 
Шема є синонімом екзальтовано-радісного служіння Богу, любові до людини, 
прагнення спрямувати ближнього на шлях Добра та Істини і глибокої віри в 
те, що ці цінності перемагають.

Саме в містечках міг виникнути й утвердитися хасидизм з його незапереч
ним авторитетом і шанобливістю до цадиків та започаткованих ними династій.

Релігійне життя євреїв України

265
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Цадик Давид-Моше Фрідман 
із Чорткова, син рабі Ісраеля 
з Ружина, цадика із Садгори

Інститут цадиків, хоча й не мав офіційного 
статусу, був досить впливовою владою.

Перші покоління цадиків відзначалися 
демократичністю та наближеністю до ши
рокого єврейського загалу. Таким, напри- 
іслад, був Леві-Іцхак із Бердичева, один із 
найпомітніших хасидських лідерів XVIII - 
початі̂ XIX ст. Він часто об’їжджав містечка 
свого регіону, мав жваву, дуже товарисьі̂  
вдачу. Любив повторювати думку БеШТа 
про те, що можна служити Богу не лише 
молитвою, а й звичайною бесідою. В його 
особі хасидів приваблювало все, почи
наючи з полум’яної екзальтованої молитви 
й закінчуючи сердечною простотою в 
звертанні до знедоленої єврейської маси. 

На українських теренах заклали фунда
мент окремих течій в хасидизмі такі цадики, як Ісраель Фрідман із Ружина, 
Леві-Іцхак із Бердичева, Нахман із Брацлава, На̂ ^̂ м із Чорнобиля та інші.

Великий авторитет мали цадики у місцевого слов’янського населення. 
У Галичині був звичай поклонятися могилі цадика, який, як вірили християни, 
рятував їх від воєн та бід. У Меджибожі українці ходили на могилу Баал Шем 
Това просити заступництва та допомоги. У містечі̂  Аннополі селяни при
ходили на моги;̂  цадика рабі Зусі та прохали допомогти їм. За переказом, 
один селянин, прохаючи р. Зусю визволити його єдиного сина від приіуусової 
військової служби, припадав до могили цадика і благав: «Рабине, святий 
рабине! Як вибереш мою дитинку, поставлю тобі хатині̂ !». Після того, як 
здійснилося бажане, селянин виконав обітницю, пожертвувавши гроші на 
будівництво огелю (споруда над похованням) на могилі цадика.

Відомі випадки, коли деякі 
чиновники Київської губернії 
зверталися у  X IX  ст. до місцевих 
цадиків із проханнями забезпе
чити добрий врожай та захис
тити посіви від сарани. Селяни 
містечка Макарова зустрічали 
главу хасидів р. Арона Твер
ського хлібом-сіллю, промов
ляючи: «Рабин наш благодійник, 
він допомагає нам грошима та 
ІНШИМ...». Біля могили Баал Шем Това у  Меджибожі, 1987р.
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Епіягу бен Шломо-Залман  
(Віленський Гаон), 1720-1797 рр.

З бої^ ортодоксального рабинізму 
й вищих станів єврейства хасидський 
рух із самого початіу зустрів відвертий 
опір. Ідейні противники хасидизму 
отримали назву мітнагдім  (опоненти).

Із часом противники хасидизму 
почали вдаватися до відлучення й 
переслідування всіх, хто запідозрю
вався в належності до ру>у або у спів
чутті йому. Очолив боротьбу проти 
хасидизму Еліяіу бен Шломо (1 720- 
1 797 рр.), відомий як Віленський Гаон.
Саме завдяки йому Литва стала 
центром мітнагдім.

Наприкінці XV III ст. конфлікт між 
хасидами та їхніми супротивниками 
досяг свого апогею. Результатом про
тистояння стало релігійно-територі
альне розме>іування на сфери домінування хасидів (іуди увійшли й українські 
землі) та мітнагдім (чиєю твердинею залишилася Литва).

Із часом протиборство між ортодоксальним юдаїзмом і хасидизмом 
послабло. І хоча хасидизм у Східній Європі перевершив за популярністю 
рабинський юдаїзм, він залишився вірним вимогам традиційного юдаїзму. 
Згодом обидві течії в юдаїзмі знайшли шляхи мирного співіснування. Хасиди 
та їхні супротивники, продов>іуючи йти різними шляхами, навчилися поважати 
один одного й визнавати цінність внесіу, який зробили в юдаїзм обидві 
сторони. Хасидизм став рівноправною складовою ортодоксального юдаїзму.

Доречно буде сказати, що проти хасидизлу та цадиюв вели боротьбу не 
лише ортодоксальні рабини, а й маскілім - прихильники Гаскали - про
світницького ру?у, а також представники влади.

Провідними династіями хасидських цадиків на українських землях були 
Карлін-Столінська (на Волині), Вижницька (на Буковині), Белзька ( на Галичині), 
Садагорськата її відгалуження (на Буковині та Поділлі), Савранська (на Поділлі), 
а також надзвичайно розгалужена династія цадиків Тверських (на Київщині та 
Волині) із центрами в Чорнобилі, Сквирі, Макарові, Тальнолу, Ротмістрівці 
тощо. Окремої династії не створив р. Нахман із Брацлава, проте для брацлав- 
ських хасидів він є єдиним і головним цадиком у  всіх поколіннях.

Хасидизм наголошував на служінні Всевишньому щиро, весело, без 
похмурого аскетизму. Хасидська приказка говорить: «ІІкщо плачем можна 
відкрити врата небесні, то радістю, веселощами можна розтрощити лури». 
Особливого значення набули серед хасидів колективні застілля, де слухали
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повчання ребе та співали пісень. «Хто не вміє співати, той не може бути 
хасидом», - говорить поширений афоризм. Із появою хасидизіуу особливого 
розвиті̂  й популярності набув жанр наспіву без слів (нігунім). Збереглося 
також досить багато хасидських оповідань, легенд, історій та казок, яп 
збагатили єврейсьі̂  думі̂  українського (і не лише) єврейства.

Рабі Авраам-ІІків із Садгори (біля Чернівців) дуже дотепно описав меха
нізм хасидського повчання. «Все може слугувати нашому повчанню, - сказав 
він одного разу хасидам, - все може нас учити. Не лише те все, ш,о створ** 
Бог, а навіть і все те, ш,о винайшла людина, може слугувати цьому». «А чо*^ 
може нас навчити залізниця?» - «Що все можна втратити, якщо запізнишся м  
хвильку». - «А телеграф?» - «Що кожне слово враховується і доведеться за 
нього заплатити». - «А телефон?» - «Що там чують усе, що ми кажемо».

Того самого рабі Авраама-Якова якось запитали: «Наші іу^дреці ка>іотз, що 
немає такої речі, котра не мала б свого місця, то й людина, очевидячки, має 
своє місце, чому ж тоді людям інколи буває так тісно?». На що рабі відпов» 
«Бо один хоче посісти місце іншого».

іще один важливий і характерний хасидський вислів: «Людина, яка вважає, 
що зможе жити без інших, - помиляється. Людина, яка вважає, що інші не 
змо>і̂ ь жити без неї, - помиляється двічі».

А. Кєржнер

Хасид у  традиційному вбранні. Краків, 1938 р. (Фото Романа Вишняка)

—  268 —



Катаїслізми XX ст., особливо Голокост, ̂ инили розвитокхасидизму в Європі. 
Багато хто із цадиків загинув, дехто емігрував до Ізраїлю та США. Легендарні 
колись місця - Сквира, Тальне, Бердичів, Гадяч, Брацлав, Вижниця, Полонне 
та інші колишні єврейські містечка позбулися нині своєї хасидської слави, але 
хасиди-паломники з різних країн світу приїздять в Україну на свято Рош га- 
Шана (єврейський Новий рік) помолитися на могилах знаменитих цадиків.

Гаскала. Реформізм

Гаскала (івритом - «просвітництво») - ліберальний рух єврейської 
інтелігенції та заможних верств, що виник у другій половині XVIII ст. з метою 
досягнення євреями в суспільстві рівноправного становища. Центром Гаскали 
^ла Німеччина, де активно розгорнув свою діяльність Мойсей Мендельсон.

Гаскала виступала проти і̂ льтурно-релігійного відокремлення єврейства, 
вбачаючи в засвоєнні світської європейської освіти та підвищенні про
дуктивності праці запоруї̂  покращення становища єврейського народу.

У пошуках шляхів здійснення своїх намірів прибічники Гаскали вусіх країнах 
спиралися на підтримі̂ уряду, який розумів, що якщо євреї позбудуться своїх 
звичаїв, мови й увійдуть у товариство панівного народу, то вони швидко 
асимілюються, не будуть протистояти державі, не викликатимуть несприйняття 
в панівного народу і, навпаки, своїми вміннями і схильністю до науки та 
філософського мислення будуть корисні для розвитку держави (зокрема, 
якщо долучити їх і до праці в сільському господарстві). Наслідками Гаскали 
було те, що саме в тих державах, де євреї особливо активно зливалися з 
панівним народом, як-от у  Німеччині чи Російській імперії, відбувалося не 
зменшення юдофобії, а навпаки, активне її поширення. Євреї, які зрікалися 
рідної мови і звичаїв, втрачали зв’язок із середовищем, із якого вони вийшли, 
ставали, тією чи іншою мірою, байдужими до національних інтересів. Водночас 
зміна ставлення до світської освіти, запровадження її за допомогою і зі 
схвалення держави відкривали перед останніми шляхи у світ вільних професій 
(юристів, лікарів, до наукової діяльності).

Наприкінці XV III ст. євреї Бродів, що мали тісні торговельні зв’язки з 
німецькими землями, занесли до Галичини ідеї Гаскали. З галицькими землями 
пов’язаний життєвий шлях Менахема Лєфіна (М.Сатановера), ІІкова Бика, 
Нахмана Крохмаля, Іцхака Ертера, Єшуа Шора. З Кременця на Волині походить 
перший у  Російській імперії діяч Гаскали ІЛевінзон, який певний час (1813- 
1823 рр.) викладав у єврейських школах та був домашнім вчителем у Бродах, 
Бердичеві, Немирові, Тульчині.

Діячі Гаскали - Йосиф Перл із Тернополя та Нахман Крохмаль із Бродів, 
що діяв такожу Жовкві та Львові - створили значно більше прив’язаний до 
єврейської традиції, відмінний від німецького напрям Гаскали, певний час 
вважаючи найголовнішою для єврея мовою давньоєврейсьі̂ , а німецьі̂ ,̂
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польсьі̂  чи російську - лише засобом спілі^ання з оточенням. Водночас 
вони вважали ледь чи не шкідливою для єврейської і̂ льтури м о^ їдиш.

Завдяки діяльності Й.Перла Тернопіль на початку X IX  ст. став центром 
Гаскали в Галичині, із 1813р. І̂ .Перл власним коштом заснував школу, в якім, 
поряд із традиційно єврейськими, викладалися і світські предмети. Школа 
відіграла велику роль у поширенні ідей Гаскали в Галичині і Східній Єврогт. 
У 1820-ті -1830-ті роки у Тернополі жили видатні діячі - Н.Крохмаль. 
М.Сатановер та інші. Учні школи Перла Б.Штер і ЗДиманс очолили єврейські 
світські школи в Одесі та Бродах, із 1812 р. у Тернополі працювала єврейська
друкарня, ш,о випускала книж- __
ки просвітницького напрямку.
У місті точилася постійна бо
ротьба між маскілім і орто
доксами, які 1822 р. прого
лосили тернопільським при
хильникам Гаскали херем.

1840 р. влада в єврейській 
громаді Львова перейшла до 
прихильників Гаскали і ре
формістського ру>о̂ , які засну
вали у  місті товариство для 
сприяння прогресу галицьких 
євреїв, перетворивши Львів на 
міжнародний центр єврей
ської просвіти і і̂ льтури.

Реформізм прийшов у руслі 
руїОі' Гаскали із Заходу (в першу 
чергу з Німеччини) до Східної 
Галичини, а згодом і Півдня 
України. Він прагнув певної 
реформи релігійного життя.

Реформізм охоче прий
мали освічені й активно вклю
чені в економіку та вільні про
ф есії євреї, які вважали за 
доцільне відмову від багатьох 
збережених традицією зви
чаїв, що ускладнювали прак
тичне життя та протиставляли 
євреїв сусідам. Реформісти 
були готові відмовитися від

'S«D
(У з’-і) J3

8 05 .

Ч5?аіррпг-*і 
гіпі' “ясо»

Діячі першого покоління Гаскали. (Поштова листівка.
Розміщені зверху справа наліво: Іцхак Ертер( 1791-1851). пов' 
сатирик із Галичини, писав івритом. Шломо Рубін ( 1823-19’’Оі - 
публіцист, перекладач із Ггпичини, писав німецькою та івріпгш 

У центрі: Іцхак Бер Левінзон (1788-1860) -  письменник, пу5» 
цист із Кремінця ( Волинь), духовний лідер Гзскали в Російсат 
імперії, писав івритом та їдишем.

Знизу: Шмуель-Йосеф Фінн (1818-1890) -  публіцист, пелвгш 
із Вільни, писав івритом. Авраам Мапу( 1808-1867) -  прозам 
автор перших у єврейській літературі романів, писав івріггм
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згадок про богообраність народу Ізраїлю та молитов про повернення до Сіону
і відновлення Храму; вимагали проведення синагогальної літургії мовою 
держави, в якій жили; проголошували себе «німцями (поляками тош,о) 
Мойсеевого закону», запровадя^али в синагозі раніше заборонену гру на 
органі; скасовували деякі суботні та інші заборони, зокрема, на обов’язкове 
носіння головного убору і правило про відокремлення у  синагозі жінок від 
чоловіків. Реформістські погляди неукраїнських землях двох імперій у першій 
половині XIX ст. сприймають багаті і пов’язані з державною службою євреї 
Тернополя, Бродів, і, особливо, Одеси, через що навіть побутувала приказка: 
«За сім кілометрів від Одеси вже горить пеісло». 1846 р. у  Львові почала діяти 
реформістська синагога (темпль), проповідником у якій став рабин А. Кон, 
що незабаром був отруєний фанатиком-ортодоксом. Темплі були також 
відкриті у Чернівцях, Ужгороді, Станіславі.

Реакцією на виникнення в Угорщині у другій половині XIX - на початі̂  XX ст. 
численних «неологічних» фомад (рух, близький за /^ом  до реформізму) був 
розвиток тут крайніх форм ортодоксії (так званої ульфаортодоксії), цетр якої 
знаходився в Закарпатгі. Іншим ценфом ульфаортодоксії в XIX ст. була Галичина, 
особливо ті її області, де відбувалася конфронтація між хасидизмом і Гаскалою. 
Характерними рисами ульфаортодоксії були замкнене життя фОмад, відмова 
від просвітництва в будь-яких його проявах і ревне дофимання традиційних 
форм громадського життя. Ультраортодокси вели непримиренну боротьбу 
проти будь-яких нових форм єврейської організації. Видатним лідером 
ульфаортодоксів був рабин із м. Коломиї Гіллель Ліхтенштейн (1815-1891).

До початку XX ст. відбувається зближення всіх напрямів, що були пов’язані 
зі збереженням традицій юдаїзму.

Релігійне життя євреїв України

Темпль, 
м. Чернівці
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Релігійне ж итт я за радянських часів

Після встановлення радянської влади в Україні з бої^ держави планомірно 
насадя^алася політика боротьби з релігією.

Боротьба радянської влади з юдаїзмом передбачала такі основні момент 
примусову конфіскацію синагог і закриття релігііїних шкіл; заборону на робсп> 
хедерів і численні арешти меламедів; публічні показові с/ди над рабинами. 
могелями, шойхетами; нав’язування шестиденного робочого тижня (із су
ботою - робочим днем); антирелігійні кампанії у дні Песа>̂  ̂та інших свят 
антирелігійне виховання в радянських єврейських школах із викладанням на 
ЇДИШ; застосування різного роду покарань до членів партії І держслужбовціь 
які відвідували синагоги та робили обрізання дітям. У 1930-ті рр. до цього 
додалася заборона на виробництво і ввіз маци та багато іншого.

Євсекції влаштовували релігійні диспути, показові святі^ання Рош га-Шана 
(Нового Рої̂ )̂ та «червоні седери» на Песах із зневажанням єврейських рел- 
гійних звичаїв та обрядів, безперервно велася кампанія проти юдейської 
релігії. На початі̂  1920-х рр. відновились розпочаті радянською владою ще 
1919р. реквізиції власності єврейських релігійних громад. Коштовні предмета 
релігійного і̂ льту забирали під приводом «допомоги голодуючим Поволжя». 
Влада закривала синагоги та єврейські релігійні школи, прилаштовуючи Іхн 
будівлі для господарських потреб. Хоральна синагога Бродського в Одесі буїн 
в 1925 р. перетворена на клуб; у приміщенні Київської хоральної синагоги 
1926 р. розташувався дитячий театр. Синагогальні речі розкрадалися або 
розпродувалися. Віруючих примушували працювати в дні релігійних свят

Фасад хоральної синагоги Бродського у  Києві, 
перетвореної на клуб єврейських кустарів. 1929 р.
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Ребе Йосеф-Іцхак Шнеєрсон

1928 р. уряд України прийняв постанову про 
передачу всієї власності релігійних організацій 
у відання Народного комісаріату внутрішніх 
справ; це стосувалося також єврейських 
релігійних книг та архівів, значна частина яких 
була здана на маї̂ латуру. 1926 р. у Коростені 
на Житомирш,ині відбулася фактично все
союзна конференція рабинів, на якій було 
прийнято постанову про протидію атеїстичній 
пропаганді. На початі̂  1930-х рр. боротьба з 
юдаїзмом стала тотальною; лише в одному 
1931 р. було закрито 112 синагог.

У перші роки радянської влади для про
відних рабинів було характерне прагнення 
залишити країну, спонукавши цим до еміфації 
також своїх послідовників і шанувальників. Із 
хасидських рабинів у СРСР залишився лише
Любавицький Ребе Йосеф-Іцхак Шнеєрсон. У 1920-ті рр. він став спад
коємцем свого батька, головою кількох тисяч хасидів, розпорошених на 
великій території. Після від’їзду з країни провідників хасидських течій Шне
єрсон заповнив ваі̂ ум у керівництві і став вважати себе лідером усіх релі
гійних євреїв СРСР, а не самих тільки любавицьких хасидів. Завдяки цьоіуу 
любавицький хасидизм і його керівник - Любавицький Ребе - сягнули небаче
ного раніше значення в єврейському релігійному житті.

У 1920-ті рр. ДІЯЛИ нелегальні хабадські єшиви у Херсоні, Києві, Кременчуці.
За часів Голокосту в гетто Галичини та Волині, як 1 на територіях, оі̂ тованих 

Руїуунією, самими євреями здійснювалися досить успішні спроби провадити 
єврейське релігійне навчання, а також відзначати, всупереч фашистським 
заборонам, єврейські релігійні свята. Відомі випадки, коли євреї, зокрема 
рабини, маючи можливість врятуватися, не зрад>іоточи своєї віри, відмовля
лися скористатися нею (так було, наприклад, у Косові), бо воліли бути разом 
зі своїм народом.

Поряд Із таємним навчанням, що проводилося у  домашніх умовах, у 
Львівському гетто існувало кілька нелегальних хедерів. Підпільні хедери 
існували також у Дрогобичі, Тернополі, Луцьі̂ , Рівноіуу, Інших гетто Галичини 
та Волині. їхня діяльність фивала до серпня-вересня 1942 р., поки у масових 
акціях загинули майже всі викладачі хедерів 1 більшість їхніх учнів. Нацисти 
розцінювали дофимання в’язнями гетто національних 1 релігійних звичаїв як 
вияв спротиву єврейського населення. Так, за відзначення Йом-КІпуру нацисти 
жорстоко покарали рабина Алтера Лопату та учасників поминальних молінь, 
що відбулися у Шаргороді.
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По закінченні війни наступ на єврейську релігію відновився. Якщо на 
початку 1946 р. в УРСР було взято на облік 65 «діючих молитовних будівель 
юдейського віросповідання», з яких 24 припадали на Чернівецьку область, 
то у 1953 р. їх залишилося тільки 37.

Коротка післясталінська відлига означала для українського єврейства 
певне послаблення тисі^ в релігійному житті з боку держави. З 1954 р. до 
України почали приїздити ізраїльтяни (дипломати, журналісти) та євреї з 
інших країн, а також почали надходити посилки з релігійними атрибутами, 
зокрема, мацою до свята Песах, яку віруючі ділили на маленькі шматочки, 
аби вистачило багатьом. Трохи зросла кількість зареєстрованих релігійних 
громад юдейського віросповідання (41 у 1959 р.).

Проте вже в наступні кілька років влада повела рішучий наступ на останній 
легальний оплот єврейської традиції - зареєстровані юдейські громади, 
кількість яких за 1959-1962 рр. скоротилася майже на 70% (залишилося 
15 фомад, що мали у своєму розпорядженні 13 синагог). Чи не найбільша 
втрата цього часу - закриття синагоги у Львові. Віруючі зл/^ені були збирати 
«підпільні» міньяни, однак такі зібрання міліція розганяла, погрожуючи 
молільникам. У цькуванні брала участь і преса, проте духовний спротт 
режиму тривав. На Західній Україні навіть були спроби відродити систел^г 
єврейської ОСВІТИ: в Ужгороді, в с. Середнє Водяне Рахівського району 
Закарпатської області та в інших місцях діяли нелегальні хедери.

У 1970-ті роки стало остаточно зрозуміло, що боротьба із синагогою 
жодним чином не впливає на настрої серед євреїв. Рада у справах релігій 
вже не так активно втручалася у справи юдейських громад.

У той же час, через комплекс різних причин, помітно знизилась релігійна 
активність євреїв України. Якщо ще на початі̂  1970-х років в Йом-Кіпур 
синагогу у Києві відвідувало 25-30 тис. євреїв, то вже наприкінці десяти
ліття - не більше 2-3 тис. осіб. Наприкінці 1980-х років в УРСР на 
державноіуу обліку перебувало 14 юдейських релігійних громад.
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А. Кержнер

Традиції та побут євреїв України

Євреї України є частиною єврейської релігійно-національної спільноти, 
розпорошеної по багатьох країнах світу. Спільність традицій і ритуалів євреїв, 
хоч би де вони жили, :^овлена виконанням настанов і приписів юдейської 
релігії, зафіксованих у Торі (П’ятикнижжя Мойсеєве), Талл^ді (Усний Закон) 
та пізніших єврейських законодавчих релігійних працях (наприклад, у книзі 
«ІІІулхан Арух»), У той же час умови проживання євреїв серед різних народів 
не могли не позначитися як на традиціях (меншою мірою), так і на побуті 
(більшою мірою) великих груп євреїв, кожна з яких відзначається певною 
специфікою свого традиційного побуту. Зокрема, це стосується українських 
євреїв, у  побуті яких присутні численні локальні відмінності.

Свята

Єврейський календар - сонячно-місячний. Рік складається з 12 або 13 
(високосного року) місяців. Назви місяців - тішрей, хвшван, кіслев, те вет, 
ш ват, адар, нісан, іяр, сіван, там уз, ав, елул. Додатковий місяць у 
високосний рік має назву другий адар. Літочислення ведеться від створення 
світу, згідно з Торою.

Благословіння 
суботніх свічок. 
З листівки 
початку XX ст.
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Відлік нового року починається восени (наприклад,
5765 рік за єврейським календарем відповідає 
періоду від 16 вересня 2004 по 4 жовтня 2005 pp.).

Серед свят особливе місце посідає субота {ш абат 
івритом, або шабес мовою їдиш), яка згадується серед 
десяти заповідей. Три тисячі років євреї дотриіу^ть 
суботи. Тора називає її вічним символом союзу між 
Богом і єврейським народом. Євреї вірують у те, ш,о 
вони за часів переслідувань і принижень збереглися 
як етнос значною мірою завдяки суботі. Майже сто 
років тому єврейський філософ і публіцист Ахад га- срібний келих для кідуша -  
Ам із цього приводу писав: «Не стільки єврейський молитви над вином прт 
народ зберіг вірність заповіді про суботу, скільки освяченні суботи, 1820р 
субота зберегла єврейський народ».

Святкування суботи є однією з найхарактерніших ознак єврейської родини. 
Виконання цієї традиції надавало можливість відпочити від буденного жил*, 
побути в колі сім’ї й друзів, замислитися над своїм місцем у світі й обов’язкал* 
перед Богом. Цього дня найбідніший і найприниженіший єврей змінюється, 
набуває людської гідності.

Відзначення суботи передбачає ретельне виконання численних настанов 
Тори й мудреців. У повному кодексі релігійного права «Шулхан Арух» зако»і 
про суботу займають майже двісті розділів. Так, перед суботою запалюють 
свічки, виголошуючи спеціальне благословення; по суботах влаштовують три 
святкові трапези, й перші дві починаються особливою молитвою над келихом 
вина - кідушем - освяченням суботи, інші приписи вимагають створенні 
святкової атмосфери: люди одягають краш,ий одяг, родина збирається за 
святковим столом.

Шабат розпочинається із заходом сонця у  п’ятницю і триває до заходу сонш 
наступного дня. Впродовж цього часу Галаха (єврейський релігійний законі 
забороняє цілу низку дій, що за традицією вважаються роботою. Зокрема, 
запалення та гасіння вогню, використання технічних засобів, перенесенні 
речей за межі одного володіння тощо. Проте потрібно зазначити, що ці суворі 
заборони дозволяється порушувати заради спасіння життя {пікуах нефеш). По 
закінченні Шабату проводять спеціальний обряд прощання з суботою, що мас 
назву Гавдала.

Єврейський рік починається восени святом Рош га-Шана (дослівно - голова 
роьу), що в єврейській традиції пов’язується зі створенням світу (точніше, з  
шостим днем творіння, коли було створено першу людину), і з судом, який від
бувається цього дня на небесах. Всі люди отримуютьу Рош га-Шана свій вирок 
записуються в «Книгу життя» або ж засуджуються до смерті. Таким чином. Бог 
дає єврею зрозуміти, що останній несе відповідгільність за все, що зробив та
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Традиції та побут євреїв України

Проведення обряду Ташліх під час Рош га-Шана на березі річки у  Гзличині

робить, та за слова, що їх він щоденно вживає щодо інших людей. Тому в день 
Рош га-Шана євреї бажають один одноіуу та всім людям бути записаними у 
«Книгу життя». У цей день прийнято їсти солодке (наприклад, яблука з медом), 
щоб наступний рік був солодкий. Також виконують обряд Ташліх - ідуть до 
річки, читають молитви покаяння та вивертають кишені назовні, щоб звільнити 
їх від крихт. Таким чином символічно відрікаються від усіх поганих справ та 
вчинків, що їх заподіяли минулого рої̂ . У синагозі євреї благають Всевишнього 
пробачити усі погані справи, що зробили навмисно чи ненавмисно. Але перед 
тим, як просити пробачення у  Всевишнього, людина має залагодити те, що 
зроблено неправильно, і випросити пробачення у тих, кого образила.

Упродовж 10-ти днів (Ямім нораім - грізні дні) від Рош га-Шана вирок 
Всевишнього ще може бути змінений, 
але в ЙоМ'Кіпур - День споі̂ ти - він 
скріплюється божою печаткою. Ці дні - 
час аналізу вчинків і справ; розмір
ковувань над тим, що можливо випра
вити у наступному, новол/  ̂році.

Особливістю молитов у ці дні є запо
відане Торою сурмлення у шофар - 
сурму, виробляють з рога барана чи 
іншої кошерної тварини. Він нагадує про 
події, які сталися дуже давно - шофар 
лунав на горі Синай, під час дарування 
Тори, коли євреї обіцяли підкорятися Сурмлення в шофар на Йом-Кіпур
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заповідям Всевишнього. Й сьогодні сурмлення в шофар підтверджує цю 
обіцяні̂ .̂ Звучать покаянні молитви та прохання про пом’якшення вироку.

У Йом-Кіпур євреї нічого не їдять і не п’ють: піст триває весь день, симво
лізуючи ш,иру споі̂ пу за погані вчинки, заподіяні минулого рої̂ . Піст, від 
якого звільняються хворі люди та малі діти, допомагає думати про виправ
лення, про те, як стати кращим наступного рої̂ . У Йом-Кіпур моляться з 
ранку до пізнього вечора, піст закінчується, коли на вечірньому небі 
з’являються три великі зірки.

ІДе за п’ять днів починається свято Суккот (К ^ і) - пам’ять про часи, коли 
євреї по виході з Єгипту жили у наметах (івритом намет або і^ ін ь  - сукка. 
звідси і назва свята - Суккот). Головною особливістю цього свята є встанов
лення тимчасових наметів, у яких євреям заповідано жити впродовж тижня. 
Конструкція наметів суворо регламентована, головним їхнім елементом є дах 
ледь вкритий гілками дерев, так, щоб він пропускав денне світло та крізь нього 
було видно зорі. У сушах влаштовують святкові трапези, а якщо дозволяє 
погода, то навіть сплять. В єврейських містечках України часто до будинків 
прибудовували веранду з розсувною стелею - на час свята Суккот ця веранда 
слугувала родині суккою *.

У свято Суккот виконують також ініиу заповідь - беруть разом по гілці 
фінікової пальми {лулав), мирту (гадас), верби (арава) та цитрусовий плід 
(етрог), промовляють особливе благословення, струїиуючи цей букет. 
Кожний із компонентів символізує представників єврейського народу. Етрог. 
що має приємний запах і смак, уособлює євреїв, що вирізняються знанням 
Тори і добрими справами. Лулав не має запа>о̂ , але плоди його смачні, ця 
рослина - символ євреїв, що вивчають і знають Тору, але не роблять добрих 
справ. Гадас - ароматний, але не має смаї̂ . Це - євреї, що роблять добрі 
справи, але не вивчають Тору. Арава 
не має ні запаху, ні смаку, тому 
символізує євреїв, що не вирізня
ються ні знанням Тори, ні добрими 
справами. Промовляючи молитву, 
з’єднують гілки, які тримають в одній 
руці, з етрогом в іншій. Це символ 
того, що єдність народу досягається 
об’єднанням усіх євреїв в ім’я вищих 
моральних принципів, до яких 
варто прилучити і тих, хто не відріз
няється великою праведністю. л

Благословіння над чотирма видами рослин 
на свято Суккот

А. Кержнер

*Див. докладніше статтю Є. Котляра «Сакральна і повсякденна єврейська архітектура*
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Осінні свята вінчає Сімхат 
Тора - цього дня завершується 
річний цикл читання Тори у 
синагозі і розпочинається новий.
Сімхат Тору святі̂ аоть весело та 
урочисто. Увечері та вранці ви
конують гакафот - обходи на
вкруг біми (підвиш,еного місця в 
синагозі, з якого читають Тору), з 
піснями та веселош,ами, засвід
чуючи цим радість від зусиль, що 
були затрачені заради її ви
вчення. їдять пракес - голубці 
(скручене листя капусти також 
нагадує про сувої Тори).

Наступне свято - Ханука -  
урочистості в пам’ять освячення 
сплюндрованого у II ст. до н.е.
Єрусалимського Храму. Це свято 
пов’язане із визвольною війною 
під проводом братів М акавеїв 
проти феко-сирійських завойов
ників. Проте воно присвячене не 
стільки навіть військовій перемозі, скільки диву, що сталося з глечиком олії. 
Після визволення Єрусалима Макавеї знайшли лише невеличкий глечик із 
неоскверненою олією для менори - храмового світильника. Олії вистачило 
б лише на один день, але 
сталося диво - вона горіла 
вісім днів, поки не виго
товили нову, у Псім’ять про 
це надвечір упродовж 
восьми днів запалюють 
особливий світильник - 
ханукію, щоб розповісти 
всім про диво. Ханукія - це 
світильник для дев’яти 
свічок (або дев’яти ґнотів, 
якщо запалюють олію), де
вісім - це дні свята, а дев’ята запалювання ханукальних свічок.
свічка - службова, від неї (З поштової листівки)

Традиції та побут євреїв України

«Сімхат Тора». (Художник С. Бендер)
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А. Кержнер

Пурімшпіль у  дитячому садочку. 
(Сучасне фото)

Посильний із подарунками до  свята Пурім

запалюють інші. Дітям дарують гро
ші - хануке-гелт (їдиш), і готують 
пончики, смажені в олії.

Пурім - найколоритніше з усіх 
єврейських свят. Історія його виник
нення описана в біблійній Книзі 
Естер (Есф ірі): у Персії царський 
міністр Аман зажадав знищити 
євреїв, але завдячуючи цариці Естер 
та Мордехаю, вдалося розгадати під
ступність, і євреї були врятовані. 
Цього дня проводять святкові карна
вали та вистави з перевдяганнями, 
дарують один одному подарунки, 
дають пожертви бідним. У єврей
ських містечках Східної Європи, 
зокрема й на українських теренах, 
грали імпровізовані вистави - 
пурімшпіпі.

Одна з головних страв цього 
свята - гоменташн (з їдишу - «вуха 
Амана») - триіуп'ні пиріжки з маком. 
На Поділлі також готували святкове 
печиво на спеціальних дерев’яних 
формах - пурім брепуіех, оздоб
лених візерунками та малюнками'. 
У Талмуді є навіть припис випити у 
Пурім стільки вина, щоб не від
різнити прокляття Аману від благо
словення Мордехаю.

Деякі єврейські громади мають 
свої власні свята, пов’язані із вряту
ванням мешканців від небезпеки - їх 
називають іноді «малий Пурім». На
приклад, у містечі^ Меджибожі, що 
на Поділлі, ще на початі̂  XX ст. була 
живою традиція святі̂ вати «місце
вий Пурім» - у пам’ять про те, як було 
врятовано громаду містечка.

*Див. докладніше статтю Є.Котляра та В.Сусак «Єврейське мистецтво: традиція 
Новий час».

280



Седер на свято Песах. (Сучасне фото)

Песах - весняне свято в 
пам’ять виходу з Єгипту та 
визволення з рабства. Його 
головні особливості - сувора 
заборона квасного (хліба та 
інших продуктів, у складі яких 
є злаки, приготованих з вико
ристанням дріжджів), заповідь 
їсти мацу - пісні коржі з бо
рошна та води. За святковим 
столом проводять седер - 
церемонію розповіді про вихід 
із Єгипту. їжа, ш,о стоїть на столі 
під час седеру, символічно 
нагадує про гіркоту рабства та 
радість звільнення.

Слідом за Песахом при
ходить Шавуот - свято дару
вання Тори на горі Сипай. У цей 
день їдять молочні продукти,
оселю прикрашають зеленню. Є звичай у Шавуот всю ніч вивчати Тору. Свята 
Суккот, Песах та Шавуот в єврейській релігійній традиції - три свята 
паломництв, які здійснювалися в давнину до Єрусалимського Храму.

Попри обов’язкових, спільних для всіх євреїв світу свят, окремі громади 
або релігійні течії мо>і̂ ь мати свої власні пам’ятні дати та святкові дні.

В єврейській історії є чотири особливо сумні дати, пов’язані з руйнуванням 
Храму і вигнанням народу з його землі - Піст Іедалії, 10 Тевета, 1 7 Тамуза, 
9 Ава. Вони відзначаються постом, спеціальними молитвами і звичаями.

Піст ГедалГі відзначається третього дня місяця тішрей, одразу після Рош 
га-Шана, в пам’ять про вбивство Гедалії - голови євреїв Юдеї - і трагедії 
єврейського народу невдовзі після зруйнування Першого Храму. Десяте 
тевета - початок блокади Вавилонським царем Навуходоносором 
Єрусалима напередодні зруйнування Першого Єрусалимського Храму. 
Сімнадцяте тамуза - день, коли у  70 р. н. е. римським військам вдалося 
зруйнувати стіни Єрусалима і проникнути в місто, а Дев’ятого ава Храм був 
підпалений і зруйнований. Так почалася багатовікова епоха вигнання {гаяут). 
День Сімнадцятого тамуза є днем посту, а дні між ним і Дев’ятим ава вважа
ються жалобними. У ці три тижні заборонено спухати музику, влаштовувати 
весілля, стригтися, Існувати чи надягати вперше новий одяг, починати їсти 
фрукти нового врожаю.

Традиції та побут євреїв України
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А. Кержнер

Молитва на Д е в ’яте ава. (Художник Л. Горовіц, 1870)

Найбільш жалобним днем вважається Дев’яте ава. У цей день євр>еї 
постяться - нічого не їдять і не п’ють, не взувають шкіряне взуття. Піст 
починається напередодні за кілька хвилин до заходу сонця і закінчується п іа* 
появи зірок на небі ввечері Дев’ятого ава. Збираються у синагогах, сидять на 
низьких лавах і читають книгу «Ейха» («Плач Єремії»), де пророк оплакус 
спалений Храм, зруйнований Єрусалим і трагедію, що її пережив єврейські« 
народ. Відомий радянський єврейський письменник Д.Бергельсон писа*. 
згадуючи свої дитячі роки у містечку: «У серпні є день, коли відзначається дата 
зруйнування та спалення Храму. У цей день постяться всі, навіть діти. Я до того 
був проникнутий атмосферою втрати цього Храму, так багато говорили про 
це, що мені в мої тодішні 6-7 років здавалося, що я відчував запах тої пожежі..».

Кашрут

Каш рут - це система норм і правил щодо дозволеної єврейською релігією 
їжі. Вони базуються на приписах Тори та настановах кількох поколінь мудреїт 
Тора визначає дві ознаки для кошерних тварин: вони повинні бути парно
копитними і жуйними. Різати тварин може тільки фахівець, що знає, як ие 
робити правильно, з дотриманням усіх єврейських законів. Така людинг
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називається шойхет, а сам процес - ш хіта. Зміст спеціальної процедури 
полягає в тому, щоб тварина менше мучилася, для цього в шхіті застосовують 
винятково рівниі̂  і добре загострений нЬк. Після шхіти оглядають легені, чи 
немає ознак якого-небудь захворювання, тварину перевіряють на наявність 
переломів чи інших серйозних поранень (вони мо>іут) зробити м’ясо тварини 
трефним, тобто некошерним).

Єврейський закон забороняє вживати в ї>і̂  кров тварин, тому з м’яса усю 
кров видаляють. Для цього порізане на шматки м’ясо ретельно промивають і 
на якийсь час посипають сіллю (що всотує кров), потім знову промивають.

Риба, що дозволена в їя^, також повинна мати дві ознаки: лусіу^ і плавники. 
Сом, осетер, вугор - риби, заборонені для їжі. Червона ікра кошерна, а чорна - 
ні. Кошерні риби не потребують шхіти, їхнє м’ясо не потрібно просолювати. 
Краби, раки, креветки, устриці заборонені.

Для кошерних птахів Тора не визначає ніяких ознак. Вона просто перелічує 
некошерних. Оскільки сьогодні не можна точно ідентифіїушати всіх некошер- 
них птахів, перелічениху Торі, їдять тільки домашніх (і^ и , качки, гуси, індички).

Тора суворо забороняє їсти плазунів, комах, хробаків, змій тощо. Тому 
крупи, зелень, овочі і деякі фрукти потрібно перевіряти, чи немає там навіть 
ледь помітних комах.

Одна з настанов мудреців із ретельністю виконується до цього дня - це забо
рона змішувати молочну і м’ясну ї>і̂ . Після споживання м’яса (а також твердих 
сирів) повинно минути шість годин перед тим, як дозволено їсти молочне, 
після молока - година. Посуд для молочного і м’ясного має бути також окремим. 
Поряд із м’ясною, молочною існує ще парве - «нейтральна» їжа. ІДе яйця, 
риба, зелень, овочі, фрукти; їх можна їсти разом і з м’ясним, і з молочним.

Традиції та побут євреїв України

Шойхет, 
який здійснює 
кошерний забій 
та обробку 
м ’яса худоби. 
(Сучасне фото)

283



Асортимент страв традиційної єврейської кухні на українських земляк 
надзвичайно різноманітний й має багато спільного з українським, Готуваші 
борщі, млинці, налисники, паштети, рибу, терту редьі̂  з цибулею і гусячкві 
жиром, варнічкєс - вареники, кугл - запікані̂ . Готували локшн - локшину, 
флудн, штрудл - пироги з начинкою з ягід, яблук чи варення; млинці й оладки. 
деках - медові пряники, цимес - солоді̂  тушковану моркву. Дві страви тісно 
пов’язані з релігійними законами суботи - це чолнт - м’ясо з квасолею і 
картоплею, що стояло добу на повільноіуу вогні (в суботу заборонено готуват 
їжу, тому глечик зі стравою ставили напередодні у розжарену піч і виймаш 
ще гарячим у суботу) і гєфіпте фіш - фарширована риба (серед інших дій у  
суботу також заборонено вибирати кісточки з м’яса чи риби, тоїуу й готували 
саме фаршировану рибу). На свято Пурім готували гоменташн - «вуха Амана» - 
трикутної с|юрми пиріжки, начинені маком чи повидлом. Напередодні Йо#»- 
Кіпур готували креплах - маленькі триі^тіі пельмені, начинені м’ясом і звареіі 
в бульйоні. У Шавуот їли переважно молочне й пироги з сиром, на Хануїд  ̂
також готували молочні страви і неодмінні латкес -  оладки, картопляні чи з 
гречаного борошна. На Песах теж їли картопляні лажес, до столу подаваш 
бульйон з кнейдлах - галушками з перемеленої маци з гусячим жиром.

/4. Кержнер

Богослужіння
ІДентральну роль у житті єврейської 

громади відіфавала синагога (в перекладі 
з грецької - зібрання), що слугувала моли
товним домом, осередком вивчення 
юдаїзму й місцем вирішення найрізнома
нітніших питань загального зацікавлення. 
Аналогічне значення (будинок зібрання) 
має й івритомовна назва - бет-кнесет. 
Мовою їдиш синагога також називалася 
шул (школа), адже тут не тільки відбу
валися щоденні богослужіння, а й вивчали 
Тору й Талмуд, що сприймалося як 
служіння не менш важливе, ніж молитва. 
Традиція надає синагозі величезного 
значення в єврейському житті. Талмуд 
прямо зазначає, що вона поступається за 
святістю лише Храму, і називає її «мале 
святилище»*. «Ранкова молитва» 

(Художник Л. Крестін)

*Про традиції будування синагог на теренах України див. статтю Є. Котляз» 
«Сакральна і повсякденна єврейська архітектура».
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Розподіл місць у синагозі відбивав соціальну ієрархію. Уздовж східної стіни 
СИДІЛИ найбільш поважні люди - рабин, знавці Талмуда, заможні євреї, які 
займалися благодійними справами. Щодалі від східної стіни поважність місць 
зменшувалася, а біля західної стіни розташовувався нужденний люд.

Єврейський релігійний закон - Галаха - говорить про три обов’язкові 
молитви впродовж ДНЯ; Ш ахаріт - ранкова, Мінха - передвечірня і Маарів - 
вечірня молитва. Колись, у часи, коли в Єрусалимі існував Храм, ш,о був 
центром богослужіння, у ньому відбувалися жертвопринесення вранці та в 
другій половині дня, а вночі спалювали на жертовнику ті частини, ш,о не встигли 
згоріти протягом дня. Три молитви, ш,о читаються ранком, вдень і на початі̂  
ночі, - це заміна жертвопринесень у ті ж  самі години доби. Колективна 
молитва може проводитися за наявності необхідного кворуму (міньян) - 
10-ти повнолітніх мужчин.

Збірник молитов зветься сідур - від слова «седер» - порядок. У сидурі 
молитви розташовані за порядком їх читання. На свята використовується інший 
молитовник - махзор (можна перекласти як цикл), де містяться молитви, що 
читаються на те чи інше свято.

Особливе місце в синагогальному житгі посідає читання глави П’ятикнижжя 
із сувою Тори. Є звичай публічного читання Тори по суботах, понеділках і 
четвергах («щоб не проходило три дні без Тори»). Для цього використовують 
сувої Тори, написані на зшитих аркушах пергаменту. Право писати сувій Тори 
має лише досвідчений переписувач {сойфер), який ретельно виконує всі 
необхідні правила. Згідно з Галахою, якщо в сувої не вистачає навіть однієї 
літери (або є зайва), ним не можна користуватися. Цей закон забезпечує 
абсолютну точність у передачі Тори з покоління до покоління. Готовий сувій 
Тори намотують на дві дерев’яні осі, які називаються ец хаїм (древо життя), 
обв’язують паском і одягають меіпь (тойре мантл) - спеціальне покривало, 
гарно розшите й оздоблене. У кожній синагозі обов’язково є арон га-кодеш - 
шафа, у якій зберігаються сувої Тори. Арон га-кодеш прийнято закривати 
особливою завісою - парохет, - завжди вибагливо і багато розшитою. Все 
це засвідчує любов до Тори і благоговіння перед її святістю.

Кожної суботи впродовж рої^ читається визначений розділ Тори. Розділів 
цих приблизно стільки ж, скільки тижнів у році - так що впродовж роїу вся 
Тора прочитується цілком від початі̂  до кінця. Зазвичай Тору читає спеціальний 
читець, за спеціальним столом, встановленим на узвишші (біма) посередині 
синагоги. У суботу після прочитання тижневого розділу Тори прийнято читати 
ще уривок із Книг пророків (Гафтара).

Назва тижневого фрагменту Тори часто використовується для позначення 
календарної дати. Існував звичай, який дозволяв переривати читання Тори 
скаргою на вчинену щодо члена фомади несправедливість. Так, наприклад, 
після указу царського уряду про кантоністів частими були випадки, коли батьки
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протестували проти свавілля кагальної верхівки, оскільки в солдати переважно 
забирали дітей з бідних родин, у  той час як багатії мали змогу віді̂ итись.

Традиція зберегла до нашого часу деякі пошанування для нащадків служи
телів Єрусалимського Храіуу: того члена фомади, хто походить із роду когенів. 
викликають першим до читання Тори у синагозі, з левітів - другим.

Чільниками у синагозі зазвичай є рабин, хазан і шамес. Рабин - релігійнж 
керівник громади, її духовний наставник. Щоб одержати звання рабина. 
потрібно мати глибокі пізнання і витримати складні іспити. Рабини очолюють 
громаду, що накладає на них низку суто адміністративних обов’язків. Але 
головне їхнє завдання, як і в попередні століття, - бути духовними 
наставниками і вирішувати галахічні питання. Хазан веде молитву і представляє 
всю фомаду в її звертанні до Всевишнього. Тоїуу інша назва того, хто виконує 
цю функцію, - шадіах цібур, дослівно - «посланник громади». Роль хазана 
може виконувати будь-хто з членів громади, якщо він має достатній досвід. 
Хазан повинен відповідати визначеним вимогам: він має бути скромною, 
гідною й шанованою людиною, що суворо дотриіуується заповідей, адже вм 
представляє громаду перед Небесним Судом; повинен мати гарний голос 
бути достатньо освіченою людиною і, як мінімум, розуміти зміст МОЛИТОВ; мас 
брати участь у справах громади. Постійними хазанами не призначають людей. 
МОЛОДШИХ двадцяти років, а також неодружених. Шамес - синагогальний 
служка, який спіді̂ є за порядком і чистотою в синагозі і опіі̂ ється збере
женням синагогального майна.

Позитивні релігійні заповіді виховного характеру в юдаїзмі вводяться за 
допомогою особливої системи символів, що позначаються термінами «знак», 
«нагадування».

Найважливіший із цих «знаків» - тфіпін: дві 
чорні шкіряні коробочки (одна одягається на 
голову, друга - на руку), в яких знаходиться 
пергамент із чотирма текстами з Тори. У цих 
текстах ідеться про заповідь накладання тфілін і 
містяться основи єврейської віри. 1 коробочки, 
і пергамент зроблені зі шкіри кошерних тварин.
Тексти пише сойфер (переписувач священних 
текстів) від руки спеціальним шрифтом, ви
користовуючи при цьому чорнило особливого 
приготування. Тфілін головний і тфілін на руї̂  під 
час ранкової молитви, крім суботи і свят, 
наїитадають чоловіки з 13-ти років.

Одружені чоловіки надягають під час ран
кової молитви ще й спеціальну накиді̂  - т а л іт   ̂
з чотирма нитками цицит - згідно із заповіддю, (Фото д.пейсахова, 1 991 р
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яка велить до одягу, що має чотири і^ и , прикріплювати циїдит: біля кожного 
із чотирьох кутів роблять отвір, у який просмиї̂ тоть чотири особливі нитки. 
Кожна з чотирьох цицит складається з 8-ми ниток, зав’язаних п’ятьма вузлами. 
Впродовж усього дня під верхнім одягом носять так званий малий т а л іт  
(мовою їдиш - арбеканфес або талескотн).

Є ще одна обов’язкова частина одягу єврея - головний убір. Традиція не 
залишатися з непокритою головою не лише в синагозі, а й на вулиці і вдома 
існувала з давніх часів. Ярмулка (їдиш, івритом - кіпа), що покриває голову 
єврея, стала символом віри в Бота і дотримання заповідей Тори.

Мезуза - один із найбільших заповітів юдаїзму. Це пергамент із фрагментом 
тексту Тори, який прикріплюють до одвірка кімнати та житлового будині̂ , 
своєрідний амулет, що охороняє оселю, навіть коли господарів немає вдома. 
Є звичай торкатися долонею мезузи й цілувати її при вході та виході. Вважалося, 
що якщо раптом людина тяжко захворіла або в сім’ї трапляються нещастя, 
спід перевірити пергамент - чи все в порядку з текстом, якщо якась літера 
стерлася, то її потрібно поправити.

Ще одним символом єврейства є борода і пейси. Тора забороняє викорис
товувати бритву чи ніж дпя видалення волосся бороди, а також забороняється 
цілком зістригати волосся на скронях - пейси. Цей закон був спрямований 
проти ідолопоклонства Наявність бороди і пейсів визначають характерну рису 
зовнішнього вигляду єврея, який дотримується релігійних настанов.

Одним із найважливіших «знаків» юдаїзму є заповідь обрізання, якої 
неухильно дотримуються протягом тисячоліть.

Життєвий цикл
Слово «обрізання» може спочатку ввести в оману, але значення цього 

ритуалу краще передається буквальним смислом давньоєврейського слова 
бріт - союз, заповіт між Богом та єврейським народом.

Традиції та побут євреїв України

Обряд обрізання 
немовляти. 

(З поштової листівки)
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Заповідь обрізання настільки велика, що восьмий день, у який виконуєтьс* 
цей обряд, перевершує своєю святістю суботу; і тому заради її дотримання 
допускається здійснювати ритуал навіть у Шабат. Якщо через хворобу дити* 
чи з іншої причини обрізання не було зроблено вчасно, воно повинно бути 
проведене відразу ж  після одужання. Виконує обрізання спеціальна людина 
- моель. Окрім моеля, в обряді обрізання неодмінно бере участь ще сандак. 
(мовою їдиш - сандек), який тримає дитину в себе на колінах, притримуючі 
ніжки. Ця роль вважається дуже почесною.

Для єврея ця процедура насамперед є актом його прилучення до нароп̂ - 
під час церемонії хлопчику дають ім’я - зазвичай традиційне єврейське 
(прийнято давати дітям імена померлих родичів або відомих своїм благочестям 
осіб).

За тривалу єврейсьіу історію виникло багато традицій і звичаїв щодо обрі
зання. Наприклад: у суботню ніч, що передує обрізанню, батьки немовлят 
влаштовують спеціальну трапезу; щовечора, аж до дня обрізання, прийнято 
приводити до новонародженої дитини дітей, які вивчають Тору. Є звичай пере» 
обрізанням класти дитину на особливе крісло, що називається «Крісло 
пророка Іллі», бо вважається, що він незримо присутній. Після церемо« 
влаштовують святкову трапе:̂ .

Дівчинці дають ім’я у синагозі першої суботи після її народження: батька 
викликають до читання Тори, а після молитви за здоров’я матері дають ім* 
новонародженій.

Бар-міцва та бат-міцва
Настає визначний момент для хлопчика та дівчинки, коли вони стають 

особисто відповідальними за свої вчинки. Коли хлопчиї̂  ̂виповнюється 13 
років, він стає бар-міцва - «син (виконуючий) заповіді».

А. Кержнер

Бар-міцва 
в Київській синагоз 
(Фото Д.Пейсахова, 1991 с
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У день свого повноліття «бар-міцва» починає виконувати заповідь про 
тфілін. У першу суботу після повноліття хлопчика викликають до читання Тори, 
його обсипають дощем цукерок, і після читання батько висловлює благо
словення, яким дяі̂ є Всевишньому за те, що Він дав йому цього сина, якого 
батьки виростили, виховали і який стоїть тепер біля Тори, відтепер сам 
відповідає за свої вчинки. Завершальною частиною святіу^ння єврейського 
повноліття є святкова трапеза. Отут вперше у своєму житті винуватець 
торжества, зазвичай, виголошує промову, присвячену якомусь питанню, 
пов’язаному з Торою.

Дівчинка стає бат-міцва («донька заповіді») у 1 2 років. Особливих 
церемоній для цього немає, але цей день є святковим як для самої дівчинки, 
так і для її батьків.

Традиції та побут євреїв України

Весілля

Передує весіллю вар т - з їдишу - заручини. Шлюбну церемонію 
називають хупа (взагалі це балдахін, підяким стоять молоді під час церемонії), 
або ще кідушин, посвята. У ході церемонії наречена присвячується своєму 
нареченому, і вони поєднуються нерозривними узами святості. Перший етап 
церемонії одруження - складання ктуби, що скріплюється підписами двох 
свідків і самого нареченого. Ктуба - документ, у якому перелічуються 
зобов’язання, що бере на себе наречений, і права його майбутньої дружини. 
У першу чергу, ктуба підтверджує обов’язки чоловіка щодо жінки.

Шлюбну церемонію зазвичай проводять під відкритим небом. Над наре
ченими розгортають спеціальний балдахін (хулу). Обоє надпивають від ке
лиха з вином, і наречений одагає нареченій обручі̂ , промовляючи: «От, ти 
присвячуєшся мені в дру
жини цією обручкою  за 
законом Моше й Ізраїлю!».
Потім рабин зачитує ктубу, 
наречений подає її наре
ченій і читає «Сім благо- 
словінь».

Наречений правою но
гою розбиває келих - нага
дування про те, що Єруса
лимський Храм ще не від
новлений і радість не може 
бути повною. Після офіцій
ної частини одруження 
влаштовують святкову тра- єврейське весілля -  хупа. (Фото Д.Пейсахова, 1991 р.)
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пе^. Наступні сім днів мають святковиіі характер. Щовечора під час трапези 
вимовляють «Сім благословінь», у яких дяі̂ тоть Всевишньому за те, що Він 
створив чоловіка і жінку і поєднує їх шлюбом.

Згідно із законами ритуальної чистоти, у шлюбі жінка повинна регулярно 
відвідувати мікву - басейн для ритуального омовіння.

У Східній Європі шлюби були, як правило, ранні та матрилокальні (чоловік 
мешкав у домі батьків жінки). Дуже важливою, якщо не головною, вимогою 
до жениха була його освіта, насамперед рівень знання Таліууда.

Розлучення, за єврейським законом, можливе лише за згодою обох сторін. 
При цьому чоловік повинен написати жінці спеціальний доі̂ мент - гет.

А. Кержнер

Смерть, похорони

Із поваги до покійного, тіло його потребує якнайскорішого поховання. 
Його обмивають, загортають у тахріхім  (саван - погребальна льняна 
тканина) та кладуть у  просту дерев’яну труну. Цим звичаєм, по-перше, 
підкреслюється рівність людей перед лицем смерті, по-друге, придушується 
прагнення до розкішних поховань. Бальзамування та кремація заборонеи 
релігійним законом - із пра>у людина створена і в прах повернеться - у цей 
природний хід речей не потрібно 
втручатися. Тіло людини поверта
ється у землю таким, яким воно є.

На кладовищі під час поховання 
діти покійного читають особливу 
молитву - кадіш  (дослівно «освя
чення»). Кадіш за померлим читають 
під час служби в синагозі впродовж 
одинадцяти місяців, та кожного 
рої^ у йорцайт - річницю смерті.
Найближчі родичі померлого 
протягом семи днів зберігають 
жалобу - шіва. Присутність на цере
монії поховання та відвідування сім’ї 
під час жалоби є міцвою (доброю 
справою), актом співчуття та мило
сердя.

У звичай йорцайту входять: 
пожертвування грошей на добрі 
справи в ім’я душі покійного, запа
лювання поминальної свічі, що 
горить добу. Один із основних

Надгробки (мацеви) 
з єврейського кладовища, м. Буськ, 

(Фото з експедиції Інституту юдаїки, 2004 р-
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ритуалів у  проведенні йорцаііту - читання поминальної молитви кадіш. За 
звичаєм, кадіш повинен читати син, якш,о в покійного немає сина, читає 
найближчий родич.

Померлий і домовина - джерела ритуальної нечистоти, тому кладовиш,а 
завжди розташовували поза містом. Проте це місце святе, і все, що може 
тлумачитися як неповага до покійного, заборонене єврейським законом. 
Зокрема, на кладовищі не можна їсти, пити, займатися світськими справами. 
Ділянки під могили приділялися всім однакові, як нагадування про те, що смерть 
зрівнює бідного й багатого, простолюдина і знатного. Виняжом є знамениті 
рабини, які мали сімейні склепи (іноді такої честі удостоювалися й особливо 
шановані члени фомади, щедрі добродійники). Самогубців, віровідступників і 
людей з дурною репутацією ховали поза цвинтарем або біля його дальньої стіни.

із сивої давнини євреї піклувалися про підтримання кладовищу належному 
стані. Недарма говорили: «Єврейські гробниці чистіші, ніж королівські палаци». 
Середньовічні грамоти на право проживання, жалувані європейськими 
монархами та феодалами єврейським громадам, завжди включали пункти про 
охорону єврейських місць поховання.

Є звичай відвідувати могили в річницю смерті рідних, а також у пости, 
протягом місяця елул (перед Рош га-Шана) і перед і4ом-1<іпур. У суботу і в 
святаходити на кладовище не прийнято. Когенам (нащадкам первосвящеників

Традиції та побут євреїв України

Йорцайг на могилі третього Любавичського Ребе в м. Ніжині. (Фото Д.Пейсахова, 1990 р.)
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Єрусалимського Храіуу) заборонено не лише входити на цвинтар, а й знахо
дитися в одному приміщенні з небіжчиком. Однак участь у  похороні най
ближчих родичів - міцва (заповідь) і для когена.

Через рік після смерті на могилі встановлюється пам’ятник. Надгробки 
в євреїв шануються як святині. Тематика й мотиви рельєфів кам’яних стея 
традиційно широкі та різноманітні. У них знаходять, зокрема, своє 
відображення духовна суть і особисті чесноти небіжчика. На жаль, до нас 
дійшла лише невелика частина унікальної спадщини, оскільки єврейські 
надгробки зазнали руйнівної сили не лише часу, а й людського вандалізму.

А. Кержнер

Єврейське містечко

Традиційною формою єврейського поселення та організації житт* 
єврейських громад у Східній Європі був ш тетл  ( містечко - їдиш) з його 
неодмінними синагогою, базаром, житловими будівлями та цвинтарем. 
Економічні та побутові особливості житгя у містечі̂  сформували своєрідне 
психологічне обличчя українського єврейства.

Родина з її патріархальними тра
диціями була основною соціальною 
цінністю для мешканців містечка.
Саме в родині найбільше виявлялися 
любов до дітей, гордість за їхні 
успіхи, згуртованість сім ’ї, задо
волення від виконання релігійних 
обрядів. Тут батьки й діти відзначали 
суботу та свята. Традиції юдаїзму 
підтриіуувалися спільними зусиллями 
усієї єврейської сім’ї. Хлопчики з 
раннього віку вивчали іврит, почи
нали знайомитися з Біблією й пра
цями єврейських учених. Дівчатка 
одер>і̂ али домашнє виховання, їх 
навчали тому, як стати гарною 
господинею, зберігати та пере
давати єврейські традиції.

Усталена замкненість єврейської 
громади сприяла певній архаїзації її 
традиційно-побутової культури, Єврейські діти в Польщі. (Кінець XVIII стД 
зокрема, одягу, житла, обрядів. ( З  поліхромної гравюри Дебюкура)
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вбрання польських євреїв. (З малюнків Коссака)
Суботнє вбрання єврейки (Ш І-Х ІХ  ст.) 

(із зібрання Павліковських у Львові)

Майже до кінця Х ІХ  ст. українські євреї вбирались у традиційний одяг (із
XVI ст. він поєднував у собі елементи костюму польської шляхти з 
компонентами одягу євреїв Сходу): чоловіки носили довгий чорний 
шовковий сюртук (лапсердак) із чорним поясом, у суботу і святкові дні - 
хутряні шапки (ш траймп) і панчохи з черевиками; жінки - сорочку зі 
спідницею, турецьку головну пов’язку та туфлі із панчохами. Згідно зі 
звичаями, жінки, особливо заміжні, не мали права з’являтися на людях з 
непокритою головою. Чоловіки завжди носили головний убір, відпускали 
бороду й пейси. На українських землях як Австро-Угорської, так і Російської 
імперії ті євреї, ш,о знаходилися під впливом просвітницького руху Гаскала, 
одягалися згідно із європейською модою.

Родинні події - народження, обрізання, весілля, смерть - ставали на
дбанням усієї громади, яка схвалювала чи засуд>іошала будь-який вчинок своїх 
членів. Контроль громади за життям своїх членів був одним із найголовніших 
регулюючих інструментів єврейського самоврядування. Впродовж століть він 
удосконалився настільки, ш,о громада обходилася без власних органів 
примусу і не вдавалася до поліції. Однак зі зміною суспільних відносин цей 
всеосяжний контроль став гальмом, що часто пригнічувало особистість.

Характерною ознакою єврейського побуту у містечку була надмірна 
скупченість. Обтяжені багатодітними родинами, євреї жили в страшенній 
тісняві: нерідко в будинку з 3-4-х кімнат мешкало до 12-ти чоловік. Стіл 
бідного єврея був більш ніж убогий: ціла родина іноді задовольнялася фунтом 
хліба, оселедцем і кількома цибулинами. Багато хто з містечкових євреїв був 
змушений частину свого помешкання відводити під майстерні.

За свідченням членів етнофафічно-статистичної експедиції 1872 р., яка 
дослід>і̂ ®ала побут єврейського населення Київської, Подільської та Волин
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А. Кержнер

ської губерній, «більша частина євреїв 
живе дуже бідно й тісно в постійних тур
ботах про насуш,ний хліб. Надзвичайна 
бідність нижчих прошарків вражає на кож
ному кроці. Лише солідарність і взаємна 
допомога, які дуже розвинуті в євреїв, 
рятують багатьох від голоду».

Розвиток капіталістичних відносин почав 
ламати бар’єри, ш,о відгород>і̂ шали само- 
бупній і самодостатній світ єврейського міс
течка від впливів зовнішнього світу. Єврей
ська містечкова молодь поривалася до 
великих міст і надихалася там «новою 
мораллю». Проте вирішального, нищівного 
удару по цивілізації єврейського містечка 
було завдано радянською системою
1920-х - 1930-х рр. та у всеспопеляючі 
роки німецько-фашистської оі^ації.

Слід від мезузи на дверях колишньогт 
єврейського будинку, М .ХОТІФі 

(Фото з експедиції Інституту юдаїки, 2СХ>1

Благодійніст ь

Однією з найголовніших підвалин буття будь-якої єврейської громад» 
завжди була благодійність. Громадсько-корпоративний дух серед єврейства 
виник ще у давнину і передавався з покоління до покоління. Завдяки численнии 
товариствам,уяких бралиучасть майже всі члени єврейської фомади, традиіі 
благодійності стали невід’ємним ціннісним атрибутом світогляду будь-якого 
пересічного єврея.

Для здійснення різних форм благодійності при синагогах і кагалах створю
валися групи хеврот (братства - поховальні, вінчальні, допомоги хворш*, 
гостинності, вивчення Талмуда й Біблії, доброчинності, позичкові, кравіт. 
шевців, кушнірів тощо). Вони турбувалися про те, щоб забезпечувати інваліш 
і сиріт харчами, одягом, житлом; допомагали бідним дівчатам, які не маяі 
посагу, вийти заміж; організовували поховання; особливуувагу приділяли відві
дуванню хворих. Зібрані товариствами кошти також ішли на утримане 
громадської талмуд-тори (школа для дітей-сиріт), молитовних будинків, де 
молоді євреї могли студіювати Талмуд і водночас знайти притулок та харчі

У кожній єврейській родині дітей змалі̂  привчали давати бідним цдоке*- 
милостиню, благодійну підтримку. ІДя традиція здавна була однією з най
важливіших заповідей юдаїзму.

* Слово «цдоке» на їдиш ( від івр. «цдака») походить від давньоєврейського «цеде*‘ 
(справедливість), набуло значення «благодійної допомоги».
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Законодавство Російської та Австро-Угорської імперій визнавало існування 
окремих єврейських товариств для добродійних справ, їм було дозволено 
мати свої лікарні, шпиталі, сирітські будинки, кладовища. Товариства існували 
повсюдно й мали у своєїуу розпорядженні значні кошти, приносили користь 
бідним і нужденним євреям.

Традиції та побут євреїв України

Клезмери

Інструментальна музика в єврейському побуті завжди відігравала важливу 
роль. Проявом єврейської народної музичної і̂ льтури у Східній Європі було 
мистецтво клезмерів - народних музикантів, які грали в невеличких 
ансамблях (або капелах), що найчастіше обслуговували весілля. При 
створенні своєрідного та самобутнього національного мистецтва клезмери 
зазнали помітного впливу музичного фольклору народів, які жили поруч із 
євреями, зокрема - німців, українців, білорусів, поляків, румунів.

Свої клезмерські ансамблі були 
в усіх єврейських містечках. В 
останній чверті X IX  ст. до складу 
ансамблю традиційно входили 
один або кілька скрипалів, віолон
челіст, контрабасист, флейтист, 
кларнетист, сурмач, барабанщик 
(турецький барабан із тарілоч
ками). Клезмерам була притаманна 
експресивна манера гри, приско
рення, уповільнення, раптові не
сподівані імпровізаційні вставки.
Сльози paдoш^в і прощання, туга та 
сум - все це у необхідний момент 
яскраво підкреслювалося музи
кантами.

Здебільшого клезмери не знали 
нотної грамоти та не записували 
творів, які, зазвичай, самі ство
рювали та імпровізували. Мелодії з 
роками фольклоризувалися, стаю
чи невід’ємною частиною само
бутньої духовної і̂ льтури єврей
ського містечка. 

Є̂врейські клезмери
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Найвідомішими клезмерами неукраїнських теренах були Йосл Друкер та 
Авраам-Моше Холоденко (Педоцур) із Бердичева, Ісраель-Моше Рабинович 
із Фастова, Авраам-іцхак Березовсьішй зі Сміли та інші.

Освіта

Високе поцінування освіченості в системі цінностей юдаїзму привело до 
того, що потреба в ній стала однією з найдавніших та найбільш знакових у 
єврейському суспільстві. Обов’язкове навчання хлопчиків було запроваджене 
більше двох тисячоліть тому. Навчання починалося змалечку і тривало до 
смерті (і вдома, і в синагозі), сприяло формуванню відчуття приналежнсхії 
до єврейського народу, залишаючись також формою передачі знань.

Початок навчання (приблизно у п’ятирічному віці) супроводжувався риту
алом, у ході якого хлопчик повинен був відчути солодкий смак знань. Для 
цього використовували мед, який маленький учень злизував зі сторінс* 
абетки, або ж  солодкі пряники, випечені у формі єврейських літер. Вчителя 
єврейської школи - хедера - називали меламедом. Учнями були, як правила 
хлопчики, лише в окремих випадках - дівчатка. Вивчення Тори і Талмуда - 
основа традиційної єврейської освіти у хедерах, бейт-га-мідрашах («дім 
навчання» - їдиш) та єшивах.

А. Кержнер

Навчання дітей у  хедері. 
Східна Польща, Слонім, 
1938 р.
(Фото Романа Вишняка)
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Вже у XVI ст. були широко ві
домі єврейські навчальні заклади 
у Львові, Ж итомирі, Бродах, 
Острозі та багатьох інших містах. 
Поширення хасидизіуу та Гаскали 
у ХУІІІ-ХІХ ст. привело до роз
витку різних напрямів у єврей
ській освіті.

На українських землях Росій
ської імперії станом на кінець 
X IX  ст. існували державні (почат
кові єврейські училиш,а) та при
ватні й громадські єврейські на
вчальні заклади (хедери, Талмуд- 
Тори, єшиви). Напередодні Пер
шої світової війни з’явилася ве
лика кількість єврейських при
ватних середніх навчальних за
кладів із правами урядових гім
назій. Такі гімназії напередодні 
Лютневої революції 1917р. існу
вали у Києві, Лубнах, П росікові, 
Жмеринці, Вінниці, Полтаві, 
Прилуках, Гайсині, Радомишлі, 
М акарові, Могилеві-Поділь- 

ському, Бердичеві, Білій ІДеркві та багатьох інших містах. У державних єврей
ських навчальних закладах та в приватних єврейських гімназіях основна увага 
приділялася викладанню загальноосвітніх предметів; викладання велося 
російською мовою.

У Радянській Україні вже у 1 920-ті рр. було ліквідовано традиційну 
систему єврейської освіти. Натомість запроваджено державну мережу 
початкових та середніх єврейських шкіл, де навчання велося мовою їдиш. 
Навчальний процес перебував під ідеологічним контролем і проводився 
згідно з нормами соціалістичного виховання. Наприкінці 1930-х рр. 
єврейські школи в УРСР були закриті.

Лише в 1990-х рр., після здобуття Україною незалежності, розпочався 
новий етап у розвиткові єврейської освіти. Відкрилися дитячі садки та денні 
школи з поглибленим вивченням мови іврит, спеціальні неформальні освітні 
заклади, громадські центри тош,о.

Гімназистка 
Файнштєйн Любов Давидівна, 1912 р. 

(Фото з архівної колекції Інституту юдаїки, м.Київ)
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Традиції та побут євреїв України

Діти вивчають іврит у  недільній єврейській школі.
(Фото Д.Пейсахова, 1991 р.)

Духовним центром єврейської громади завжди була синагога, яка 
протягом віків також слугувала й освітянською інституцією. Синагоги і в 
сучасній Україні залишаються духовними центрами, хоча тепер лише 
невелика частина єврейського населення країни є дійсно релігійною та 
дотримується релігійних законів.

У той же час єврейська школа нині являє собою функціональний центр 
багатьох єврейських громад України.
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Єврейське мистецтво; 
традиція і Новий час

Художня творчість євреїв до останнього часу була предметом суперечок 
як про саме її існування, так і про її національно-етнічну специфії̂ . Природ» 
цих сумнівів була закладенау другій заповіді Мойсея «не сотвори собі і^ира». 
що, як вважалося, перешкоджало розвиті̂  образотворчих форм у «нарсму 
Книги». Численні археологічні відкриття XX ст., і насамперед багатофігуря 
розписи у сирійській синагозі Дура-Європос (середина III ст.), мозаїки із 
сюжетно-символічними зображеннями в синагогах Ізраїлю IV-VI ст. (Бейт- 
Альфа, Хаммат-Тверія, Циппорі та ін.), дослідження збережених з X III ст. 
ілюмінацій єврейських рукописів з їхньою багатющою образністю та декоре»*, 
довели існування розвинутого єврейського мистецтва вже в античні часи, шо 
ведуть, у свою чергу, до ще давніших епох. Однак серйозні лакуни в знаннях 
про єврейське мистецтво, так само як і культурно-територіальна ізоляція 
єврейських громад з їхньою заглибленістю у свій історичний час і місне, 
ускладнюють побудову єдиного ланцюга розвиті̂  єврейського мистецтва від 
стародавніх часів до сучасності. І все ж  ми можемо простежити еволюцію, 
що зумовлює цілісне сприйняття єврейської )удожньої спадщини, в уСЯКСйЛу 
разі в Європі та колоніях Нового Світу. Хронологічно - це майже виняткове 
домінування традиційних видів мистецтва до другої половини XVIII ст., кол* 
разом із відкриттям єврейського гетто, тобто початком епохи емансипаці. 
поступово виривається на широкий простір світське мистецтво євреїв: 
спочаті̂  в історично-побутових формах, а пізніше, у XX ст., у стихії >о̂ дожніх 
експериментів, де головними ділянками «єврейських» проявів стають авангард 
і експресіонізм. У змістовій сфері - це постійний процес єврейської символо- 
творчості, в який, поруч із власною ритуальною символікою, візуалізацією 
єврейських атрибутів і метафоричних образів, включаються асимільовам 
форми загальносвітової і̂ льтури.

На цій >удожній мапі єврейська історія відвела Україні одне з центральних 
місць. Не будемо зараз торкатися античних часів - сподіваємося, що розкопки 
«єврейських» шарів, які сягають грецької колонізації Кримського півострова 
початі̂  нашої ери, дадуть згодом цікаві >удожні відкриття, як це сталося в інших
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країнах. Стосовно східноєвропейських євреїв підкреслимо, що саме на 
українських землях концентрація і розмаїтість художніх форм єврейського 
народного мистецтва, а також становлення мистецтва Нового часу досягають 
апогею і де-факто впливають на і̂ льтурні процеси в усьоіуу єврейському світі.

Традиційне мистецтво

Єврейське мистецтво з самого початку було покликане обслуговувати 
ритуальне житгя у всій його складності та різноманітті. Розуміння, що риту
альні об’єкти становлять і іультурну цінність, що вони гідні музейних експо
зицій, прийшло трохи більше століття тому, коли на все це подивилися, як на 
своєрідну лампу Аладіна, говорячи словами єврейського мистецтвознавця по
чаті̂  XX ст. Абрама Ефроса, враженого відкриттями єврейської >удожньої 
старовини. До цього часу як народні майстри, так і професіонали, котрі 
створювали чудові у своїй виразності і вишуканому декорі вироби, навряд чи 
уявляли собі, що подібні речі посядуть важливе місце в л/узеях і їм присвятять

розкішні каталоги. Вони створювали 
речі для літургії та побуту, покликані 
обслуговувати все, що мало відно
шення до прославляння й стверд
ження волі Всевишнього. Найважли
вішою причиною того, що ритуальні 
речі перетворились на твори мистец
тва, була традиційна для юдаїзму 
заповідь «хіддур міцва», котра спону
кала дотримувати закони найвищого 
естетичного рівня, що також під
тверджувалося канонічною тезою 
«Дайте Господу славу Імення Його, 
у препишній святині впадіть перед 
Господом!» (Псалом 19:1, пер. І.Огі- 
єнка). із цих же позицій будь-який 
предмет ритуального побуту, поряд з 
особливою формою, зумовленою 
його використанням, одер>і̂ вав ви- 

Комплекс оздоблення Тори: разне художнє трактування. Уста-

канонізацію, однак, незважаючи на це,
Торашилд . Україна. XIX ст, .
Я д(указкадля  читання Тори). Україна. ХІХст кожна річ була унікальною у СВОЄлу

Єврейське мистецтво: традиція і Новий час

* Ріммонім (іврит, множина - «гранати») - прикраси до Сувою Тори.
** Торашилд - щит Тори.

301



виконанні. Серед причин, що впливали на >о̂ до>кній розвиток традиційного 
єврейського ремесла, був і простий соціальний фактор - найбільш заможіі 
люди хотіли служити Богові на матеріальному рівні, що відповідав їхньон г̂ 
достаті̂ , і демонструвати його у своєму колі.

Широкий спектр предметів єврейського традиційного мистецтва охоп
лював усі сторони життя євреїв, їхній молитовний ритуал і літургійну службу* 
синагозі, календарний цикл річних єврейських свят, непорушні й освячеіі 
традицією події народження й смерті, шлюбу й повноліття, а також і щ оде»і 
потреби, пов’язані з виконанням заповідей.

Головним об’єктом виконання «хідпур міцви» був Сувій Тори - «Сефер-Тор». 
що використовувався в синагогальному богослужінні і знаходився в ніш 
вівтарної шафи - Арон-Гакодешу. Власне, сам сувій, написаний на пергаме»« 
спеціально навченим каліграфом - сойфером, традиція забороняла деко
рувати. Проте весь комплекс його вбрання являв собою >удожній ансамбль» 
окремих аксесуарів, виконаних різними майстрами - ювелірами, жачаА« і 
різьбярами. Осі або ручки, наякі намотувався сувій, прикрашали спеціальнівші 
навершями - «ріммонім» («гранатами»). їх також називали «ец-хаїм» - дерев 
життя. Виконані з надзвичайною дбайливістю й увінчані коронками з дзіі- 
ночками, які дзенькають під час обходу із сувоєм молитовної зали, вони віі- 
лювали у собі вірування, що Тора є джерелом життя. У згорнутоіуу вигляді сушт 
увінчувався короною Тори - «Кетер-Тора», що іноді складалася з кількохярус» 
і сягала півметрової висоти. Як вінець священного писання вона була прикра
шена надзвичайно пишно, бувши метафорою царства і трону Всевишньста. 
Ріммонім і Кетер-Тори виготовляли з металу, переважно зі срібла, іноді з псззо- 
лоченням, інкрустацією, емалями і навіть кольоровим склом. Майстри застосо
вували широкий арсенал художніх засобів ювелірної справи: лиття, 
просічки, карбування, фавірування.

Сувій Тори дбайливо вдягали в чохол - «торамантл». В ашкеназьких фомад* 
використовувався жаний чохол із декоративною вишивкою. Зверну тораманіж 
на ланцюзі надягався спеціальний щиток, що одержав назву «торашилд» або 
«тас». Спочаті̂  торашилд був звичайною металевою табличкою зі скромнош 
прикрасою та ім’ям дарувальника, а згодом став дорогоцінним предметом, іцо 
отримав форіуу арки або витонченого геральдичного картуша, ошатно при
крашеного єврейськими символічними мотивами, тонкою роботою по сріб/9  

Останньою складовою вбрання Тори, єдиною, що використовувалася ■ 
богослужінні, була указка для читання Тори - «яд» («рука»). Оскільки забо
ронялося водити по сувоєві рукою, то замість неї застосовували цей аксесуар, 
зовнішній вигляд якого виправдовував свою назву. Указка завершувалааі 
мініатюрним сі̂ льптурним зображенням людської руки з вказівним, часто 
навмисно видовженим перстом. Сама ручка яду добірно декорувалася і  
прикрашалася на кінці коронкою або іншими декоративними елементами.

є. Котляр, В. Сусак
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Парохет. Львів, 1907 р.

Тора та процес її убирання під час молитовної літургії являли тріумф Тори і 
Закону, а весь комплекс прикрас також реалізовував ідею «храмового дійства 
як синтезу мистецтв» [точно сформульовану в однойменній праці П.Флорен- 
ського, щоправда, стосовно церковної і̂ ^льтури].

Майстри-ремісники багатьох професій піклува
лися не лише про Тору, а й про ціле середовище 
молитовного простору, створюючи в інтер’єрі сина
гоги справді вражаючий ансамбль із предметів 
оздоблення і декору, у  дерев’яних та кам’яних сина
гогах шафи для збереження сувою, Арон-Гакодеш, 
були вкриті різьбленням, відрізнялися монумен
тальністю. Здавалося, зграї тварин (левів, оленів, 
фифонів), букети й гірлянди квітів, винофадні фона 
спадали каскадом на парафіян під час церемонії з 
Торою та літургії. Дверцята шафи, що закривали нішу 
із сувоями, мали різьблене зображення «менори» - 
храмового світильника, або вазона з деревом життя, 
фланкованого парою тварин. Обіруч стояли кручені 
колонки з винофадним плетивом - усе нагадувало 

про втрачений та очікуваний Єрусалимський Храм. Зазвичай, дверцята 
заіфивалажана завіса - «парохет» з вишитими на ній єврейськими символами і 
текстами, над якою звер>у ^ ько ю  горизонтальною смугою, часто з тороч
ками або фігурними фестонами, навішували 
добірно оброблений ламбрекен - «капорет».

Декоративне різьблення прикрашало 
«амуд» - головний аналой, з якого хазан або 
кантор читав молитву, а також численні сина
гогальні пюпітри - «штендери» - і дерев’яні 
лави. Вишуканий прорізний малюнок, 
арочки, фільонки, загострені балясини 
визначали >удожню форіуу Біми. З матовим 
деревом контрастував метал - мідь, бронза і 
срібло, широко застосовуваний у багатьох 
елементах інтер’єру. Вигадливі багаторіжкові 
люстри-павуки, численні канделябри, неймо
вірні за формою настінні світильники з увігну
тими відбивачами, візерункові ковані грати 
Арон-Гакодеша і Біми виблискували при 
свічках, що динамічним одухотвореним
світлом вихоплювали з напівтемряви образи для  кантора або

хазана, що веде молитву). Синагога, 
кутих рук з канделябрами, звірів, квіткових шаргород (?). (історичне фото)

Єврейське мистецтво: традиція і ІЧовий час
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Синагогальна ханукія. 
Шаргородська синагога. 
1589 р. (Історичне фото)

паростків і коронок, а також ритмічну геометрію 
огороджень. Із урахуванням загальноприйнятої 
форми, але завжди з неповторною деталізацією були 
вирішені високі бронзові «ханукії» - дев’ятиканде- 
ляброві менори, ш,о запалювалися в синагозі під час 
свята Хануки. Вони сягали півтораметрової висоти, 
але іноді значно перевищували і два метри. Образ 
ханукії викликав асоціації з деревом життя: здавалося, 
що рукави світильника, мов живі гілки, виростали з 
центрального стовбура, в який були вплетені мотиви 
флори і фауни. >1<ива народна фантазія відображала 
кожен рух форми, відбиваючи відомий псалом 
«Душа людини - світильник Господа». ІДі численні 
предмети прямо чи опосередковано використо
вувалися у синагогальній службі та створювали 
загальну єдність, що впливала на сакралізацію моли
товного простору та створювала відповідний емо
ційний настрій.

Монументальні розписи на стінах і стелях сина
гоги в сюжетах, символах і декорі розкривали кар
тини минулого й прийдешнього Ізраїлю, завершу
вали містерію інтер’єру, являючи собою невичерпне 
багатство >̂ д̂ожніх форм. «Вгорі, у небі, зірки роз
сипаються у вигляді квітів. Птах у воді ловить рибу.
На землі лисиця несе в зубах птаха. Ведмідь лізе на 
дерево в пошуках меду. Птахи несуть у дзьобах змій. Фігури, що летять та біжаїь. 
в дійсності є людьми. Крізь маски звірів та птахів вони дивляться людськівш 
очима Хіба не видно особи рабина в зображенні лева серед знаків Зодіаідгї 
розпису могильовської синагоги?..
Можна бачити, як усе це ллється, мов з 
роту достаті̂ , як рука віртуоза не втом
люється і не затримує швидкого плину 
думок...» - писав про свої враження від 
побаченої дерев’яної синагоги в Моги
льові відомий )̂ дожник Ель Лисицький.
Але якщо живопис у синагогах містечок 
ХУ ІІ-Х ІХ  ст., здебільшого дерев’яних 
(Яблунів, Ходорів у Галичині; Снитків,
Михалпіль, Смотрич, Яришів на Поділлі Чернівці. Синагога-клойз Беньяміна.
та ін.), мав суцільний килимовий харак- Настінний розпис. Фрагмент Сюжеті«

, «Жертвопринесення Ісаака» і «Наме-
тер, то в камяних синагогах розписами Двраама», 1923 р. (Сучасне фото)

Ханукія. Варшава. XIX ст 
Латунь, штампування, 
монтування, сріблення
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покривали лише окремі архітектурні площини або включали мальовничі вставки 
лише в клейма та картуші. Дивне трактування мають біблійні сюжети у  синагозі- 
клойзі Беньяміна у Чернівцях, розписаній мгійстром із Вижниці 1923 р. Поряд 
із львівською синагогою братів Махновських це рідкісний випадок збереження 
на українських землях сюжетних розписів у  первозданному вигляді. Замість 
людських постатей майстер зображував тільки руки, а в біблійній сцені приходу 
трьох ангеліву намет Авраамазамість людей зображені троє птахів над накритим 
столом і відсунутими стільцями - вражаючий композиційний прийом, що 
передає присутність живого руху. Зображення людей не завжди заборонялися 
в єврейському мистецтві, особливо в традиції книжкової ілюстрації, але саме в 
синагогах даного періоду ми зустрічаємо безліч прийомів, що відбивають пошук 
художниками якогось етичного компромісу: від окремих деталей, що 
виражають ціле, до зображень фігур без голови.
_______ _  ________  Насхідній вівтарній стіні синагоги, орієнто

ваній на Єрусалим, вішалися декоративні 
панно «мізрахім». В єврейських будинках 
також було прийнято позначати східну стіну 
подібною картинкою. Слово «мізрах» - «Схід» 
з івриту, означало не лише сторону світу, до 
якої зверталися погляди і молитви євреїв. 
Мізрах мислився як абревіатура вислову 
«Міцад Зе Руах Хаїм» - «із цієї сторони дух 
життя». Нерідко сама ця фраза вписувалася в 
декоративне поле мізраха, розкриваючи 
справжній зміст цього своєрідного вікна в 

Єрусалим. Відомі нам мізрахи ХІХ-ХХ ст. демонструють самостійний жанр 
єврейського мистецтва зі своїми традиціями, іконографією, композиційними 
і технічними засобами.

Симетричність композиції мізраха часто була зумовлена технікою його 
виконання - «вирізкою». Її коріння сягає архаїчних шарів народної творчості, 
історично пов’язаних зі східним театром тіней, що був поширений серед 
багатьох народів світу. У Східній Європі ця техніка була запозичена євреями з 
української традиції «витинанки» і звалася в єврейській культурі «рейзеле». 
Перші згадки про рейзеле датуються кінцем XIV ст., хоча більшість відомих 
сьогодні творів належать до початі̂  ХІХ - першої декади XX ст. Подібно до 
вирізання відомих усім з дитинства «сніжинок», народні майстри вирізували 
(витинали) складний декор, згинаючи по осі аркуш паперу або тонкого перга
менту, після чого в розгорнутій заготовці прорізалися окремі несиметричні 
елементи, і вся робота розфарбовувалася. Підбійка - темне контрастне тло 
ефектно підкреслювала силует і контур витинанки. Демократична, емоційно 
впливова техніка вирізки застосовувалася не лише у  виготовленні речей

мізрах. Галичина. 
Кінець ХІХ - початок XX ст.
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«ВИСОКОГО» жанру», а й для звичайних декоративних серветок, що прикрашали 
стіл або стіни бідної єврейської хати. Розквіт єврейського мистецтва мізраха. 
пов’язаний із традиціями винятково пишних і витончених декоративних 
композицій, насичених геральдичними та епіфафічними елементами, у своїй 
найбільш складній формі являв вершину єврейського бароко - улюбленого 
стилю народної художньої і̂ льтури. Багатство барочних форм частково 
зумовлювалося й органічно єдналося зі стилістичним принципом килимової 
декорації, характерним для східної традиції «ііоп'огуасиі» - «острах порожнечі*, 
відповідно до якої панно рясно декорувалося «від і до». Поряд із мізрахом 
виділялися схожі за функціями й образним ладом єврейські ритуальні насті»* 
таблиці, Т.ЗВ. «шивіти» - декоративні панно з чотирилітерним ім’ям Бога, що 
часто заповнювалися мікрографічним текстом і прикрашали амвони в 
молитовнях. Своєрідністю відзначається також панно на теїуу «ушпізін» (селві 
праотців) для оздоблення «інтер’єру» «сукки» - і^ ен я, тимчасового єврей
ського житла, котре здавна зводять на час осіннього свята Суккот у пам’ять 
про блукання євреїв Синайською пустелею й на ознаменування закінченні 
сільськогосподарського циклу.

Говорячи про церемоніальні традиції єврейського дому, необхідно назвати 
цілу низі̂  предметів, без яких не можна було обійтися СІНІ в ритуалі, ані в побуті 
«Мез^а» - скринька зі священним текстом, яі^  закріплювали на одвірі̂  єврей
ського будині̂ , була оберегом, запровадженим у  пам’ять про вихід євреїв з 
Єгипту. Звичайно її виготовляли з дерева та металу з тонким декоруваннів*. 
Численні свічники використовувалися для ритуального запалювання свічок на 
різні свята. Одинарні, подвійні й багаторіжкові підсвічники призначалися дгаї 
зустрічі суботи, «Шабату», а спеціальні канделябри - для прощальної свічкм 
крученої форми, «гавдали», що відмежовувала Шабат від буднів. Багаторіжков 
шабатні свічники були увінчані сі̂ льптурками птахів і двоголових орлів - ж  
люстри і ханукії в синагогах. Розмаїттям відзначалися домашні ханукії. В одних 
випадках це була класична форма дев’ятисвічного канделябру, що нагадувал» 
менору з Єрусалимського храму, яка була відома завдяки її зображенню на 
Тріумфальній арці римського імператора Тита, спорудженій на відзнаїдг 
упокорення Юдеї (1 ст. н.е.). Свічник встановлювали на стіл або підвіконня, 
щоб світло ханукії, відповідно до традиції, було видно з вулиці. Крім того, набуш 
поширення ханукії для настільного й настінного використання у вигляді 
своєрідного декоративного порталу, що часто нагадував форл/у храл/у або 
східну стіну синагоги з Арон-Гакодешем. їх прикрашали леви, що флані^тат 
менору або корону, а перед цією стінкою на своєрідній полиці-підставі* 
розташовувалися чашечки або порожні отвори для свічок чи олії. На бічних 
частинах цієї підставки, іноді на металевих петлях-шарнірах, розмішувалися 
чашечки для «шамаша» - дев’ятої свічки, що освячує вісім днів (свічок) Хануки.

є. Котляр, В. Сусак
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Бсамім ( коробочка для  
пахощів). Україна. Друга 

чверть ХІХст. Срібло, кування, 
лиття, гравірування

Часто це були парні свічки, що запалювали в інші 
свята, наприклад Шабат, а іноді з одного боїу роз
ташовувався шамаш, а з іншого - горщик для олії. 
І тут поряд з литтям ми бачимо взірці складної техніки 
обробки фасаду менори: зернь (декоративні краплі- 
кульки) і накладна філіфань - тонкий срібний дріт, 
що згинався а>іурним орнаментом і закріплювався 
на поверхні пластини ханукії. Така ж  тонка робота, 
що свідчила про високий професійний рівень 
майстрів, була характерна для обробки «бсамім» - 
пристроїв для воскурення пахощів по закінченні 
Шабату. їх виконували у формі посудин-коробочок 
і наметів-башточок, обплітаючи форіуу мереживом 
орнаменту. У вигляді витончених готичних архі
тектурних форм із дзвіночками бсамім успаді̂ ^вали 
образи середньовічного європейського зодчества. 
Увесь арсенал технічних засобів роботи зі сріблом 
використовували при створенні футлярів для Сувою 
(«мегілат»), який читали на свято «Пурім».

Срібло також застосовували для виготовлення 
ритуальних пряжок для чоловічих пасків, якими підперізували одяг на свято 
Судного дня - «Йом-Кігур». Традиційний мотив їхнього декорування - ксчзбовані 
фігурки левів з медальйонами, а іноді й сюжетні композиції за біблійними 
мотивами («жертвоприношення Авраама») в оточенні зодіакального поясу. У 
молитовному одязі чоловіків використовувалися іультові аксесуари - «тфілін», 
з фрагментами священних текстів на пергаменті. Вони мали форму коробочок,

для яких робили спеціальні срібні футляри з фаві- 
рованим орнаментом і текстами, де також позна
чалося «для руки» і «для голови», залежно від місця 
кріплення під час щоденної молитви.

Єврейською традицією приписувалося здійсню
вати ритуальне миття рук, пов’язане з освяченням 
фапези. Для цього й у  синагозі, і в єврейських домах 
застосовували цілий ряд предметів - глечиків, іухлів, 
великих мисок, які виготовлялися зазвичай із міді. 
Кухлі мали характерну форму з двома, а іноді й 
чотирма ручками, що зумовлювалося зручністю 
послідовного миття рук. На поверхні кухля часто 
були вигравірувані єврейські написи, традиційні 
символи і зображення. Подібним чином прикра
шали і миски. На них ̂ стрічалися опуклі карбовані 
рельєфи із зображеннями парних оленів, птахів, змій.

Єврейське мистецтво: традиція і ІЧовий час

Обрядовий стакан 
(для кідуша -  освячення вина). 

Україна. ХІХст Срібло, 
кування, гравірування
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Найцікавішим мотивом було карбоване ^
зображення риби на дні миски й іуосля, 
пов’язане, ймовірно, з уявленнями про 
життєдайну святість очишувальної води.

Цікавим проявом народної і̂ льтури 
було випікання печива на свято Пурім у 
спеціально виготовлених дерев’яних 
формах («пурім-бретль»). Самі дошки 
мали геометричні форми - прямоіут4І, пурім-бретяь (дерев’яні форми
квадратні, круглі, ромбовидні, а також для печива на свято Пурім). хіх ст, 
пластичніші - краплеподібні тош,о. Малюнки на цих формах, виконані в технЦ 
трифанного виїмчастого різьблення, вражають своєю виразністю і декорон 
пов’язаним і з українською, і з єврейською фадиціями. Поряд із загальнім 
мотивами - розетками і листками - тут використовувалися й улюблені єврей
ські СИМВОЛИ: риби, шестиіуптіики - «магендавиди», двоголові орли.

Не залишилися поза увагою >о д̂ожників єврейські рукописні й друковам 
книги - святкові молитовники («махзори»), збірники Пасхальної агади, кано
нічні релігійні тексти, актові й общинні книги («пінкасім»), шлюбні контракт 
(«ктубот»). На пергаменті - вибіленій шкірі тварин - писали лише релігійн 
тексти: Тора, Сувої Естер, молитви у  мезузі, які часто прикрашалися кольо
ровими малюнками - ілюмінаціями. Книги (молитовники, пінкасім, Агадя 
тощо) виконувалися здебільшого на папері. Поєднуючись з єврейський 
текстом, а часто з особливим різновидом каліграфії - мікрографією (дрібні« 
текстом, вписаним у форму або силует малюні̂ ), ілюмінація перетворюваді. 
сухий ритуальний текст на одухотворений сюжет. [Пофеба в книгах зумовив 
появу в Україні друкарських верстатів - тут ще до 1836 р. діяли 36 єврей
ських друкарень у Славуті, Житомирі, Бердичеві, Дубні (Лубноіуу), Корці тощо. 
Одна з перших єврейських друкарень на українських землях була засновак» 
в галицькому місті Жовкві (1692) відомим друкарем з Амстердама Урі Б а  
Авраамом Фебусом га Леві. З Х ІХ  ст. релігійні потреби південно-західного 
єврейства Росії обслуговувала знаменита друкарня в Житомирі. Зокрема, у  
середині століття з міської друкарні братів Шапіро вийшло кілька видань 
Вавилонського Талмуда*.

До першої фетини X IX  ст. належать збережені єврейські молитовники і 
релігійні тексти, надруковані в Острозі]. Надрукована 1832 р. в Острош 
«Пасхальна агада», подібно до ценфальноєвропейської єврейської друкованоі 
книги, була ілюстровсіна дереворитами”  - заставками, кінцівками, сценами п  
біблійні теми, пов’язаними зі святом Песах: «Вихід євреїв з Єтпту>, «Чотири си»*^ 
«Пасхальний седер» тощо.

є. Котляр, В. Сусак

* Докладніше про єврейську друковану книгу див. статтю А.Кержнера «Єврейсм* 
друкарство».

** Дереворит - техніка гравюри.
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Поряд із ретельно регламентованим світом живих, духовне світло єврей
ської >о̂ дожньої традиції поширювалося і на «потойбічне життя», давши світовій 
і̂ льтурі самобутнє мистецтво різьблених надфобнихстел - «мацев». ІДе була 
одна з форм вираження віри у воскресіння мертвих, де смерть була лише 
тимчасовим станом людини, ш,о підбивала підсумок життя напередодні месіан
ських часів і Божого Суду. Найбільш урочистими і багатими за символікою та 
розлогістю епітафій були надгробки XVIII - початі̂  X IX  ст. у  Галичині і на 
Поділлі. Вони увібрали в себе всю еволюцію єврейської пластики.

Найдавніші єврейські надфобні пам’ятники зустрічаються вжеу Палестині, 
в катакомбах Італії перших століть нової ери, пізніше в європейському 
середньовіччі у Франції, Німеччині та інших країнах. Різьблені кам’яні стели 
нашого регіону пов’язані зі східноєвропейською фадицією, зокрема зі сте
лами єврейського цвинтаря Праги, існуючого з першої пол. XV ст. Найран- 
ніша зі збережених в Україні стел датується 1524 р. (Буськ), переважна ж  біль
шість належить до періоду після XVIII ст.

Надгробки в Східній Європі виготовляли з місцевого матеріалу - вапняі̂ . 
Залежно від родовищу камінь легше або важче піддавався обробці, що впливало 
на глибину рельєфу, на «спрацьованість» ліній і силуетів і в цілому на характер 
різьблення. Євреї намагалися зберігати традицію і розташовували стели 
фасадом на схід. На передній поверхні вирізьблювалася епітафія, яі^  до
повнювали орнаментальний декор і сюжетно-символічний ряд, пов’язаний як 
з національною символікою, так і з особистими атрибутами і рисами покій
ного. Текст епітафії включав ім’я покійного, записаьу в буквеній формі дату смерті 
за єврейським календарем, часом епітети і цитати з Біблії, що стосувалися 
одноіменного біблійного персонажа. Незмінна кінщвка епітафії - абревіатура 
посмертної напутньої фрази: «Хай буде душа його (її) зав’язанау еузол (вічного) 
життя». Епітафія мала архітектурну чи орнаментальну раму, якау верхній частині 
завершувалася сюжетним різьбленням з виділеною геральдичною компози
цією. Композиція стели могла мати вигляд порталу з колонами і вирізьбленим 
фронтоном як буквальне зображення входу в потойбічний світ.

Уявлення про семантиі̂  зображень ми можемо отримати «з перших рук», 
заглянувши до щоденника українського мистецтвознавця ДЩербаківського, 
який 1926 р. подороя^вав містечками Поділля та Волині і, поряд з українським 
мистецтвом, захопився «єврейським матеріалом», що відкрився йому. Про свої 
спроби пізнати символії̂  в різьбленні єврейських надфобків у м. Озаринці 
на Поділлі, учений писав так;«.. .Пішов я до майстра надгробків - Гольденберта, 
аби він з’ясував, чим він керується, коли робить на «мацейво» те або інакше 
виображення, чи певними законами, чи традиціями, чи бажанням родичів 
покійного, чи власною фантазією. Майстер молодий і, очевидно, теж мало 
знає старі традиції. Все ж  він сказав, що звичайно такі виображення роблять; 
на могилі молодої дівчини - обрубане дерево, ялині̂ , вінок, птах; на «мацейво» 
поважної жінки - підсвічник (бо хазяйка мусить запалювати свічки в суботу),
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Чернівці. Надгробні пам’ятники 
і фамільні склепи кінця ХІХ - 

початку XX ст. (Сучасне фото)

два підсвічники, два птахи; «мацейво» 
молодого чоловіка - орел, квітка, лев, 
два леви, олень, єдиноріг, герб [«маген- 
давид»]; подвійне мацейво, коли похо
вані чоловік і жінка, або скоро вмерли 
один по одноіуу, або коли забито покій
ного; дві руки, що благословляють - на 
могилі «койен» - нащадків Аарона, що 
мали право благословляти в перехідні 
свята; на могилі племені «лейві» - при
служників - глечик, ще є «каце», теж 
потомки Аарона й ізраїльтяни. Взаємо
відносини поміж колінами він не міг мені докладно з’ясувати. За його слова\*і. 
символіка ця не є необхідною, й часто роблять виображення відповідно розміру 
й форми каменю». Доповнимо, що образи тварин часто зіставлялися з 
відповідними іменами похованих: лев презентував ім’я Лейб, олень, ведмідь і 
птах - відповідно імена Прш, Бер і Фейгл. У XX ст. образотворча традиція багато 
в чому згасла, індивідуалізація надгробків, характерна для XVIII ст., стала 
витіснятися загальноприйнятими схемами. До того ж у техніці різьблення деда* 
частіше почав застосовуватися згубний шаблон-трафарет; живий, «про
мовистий» символ перетворювався на виключно декоративний мотив.

Стилістика різьблення на стелах різ
них регіонів помітно відрізняється. Так, 
для подільських містечок (Меджибіж,
Сатанів) характерне щільне плетиво 
орнаментики, сюжету й епіграфіки, що 
перетворює усі компоненти різьблення 
на суцільну кам’яну тканину «в східному 
стилі». На Буковині й у Галичині розрив 
між сюжетом і текстом був більш вира
жений (Кути, Вижниця, Броди). У Бучачі 
сюжет мінімізований до врізаного зна
ка - глечика в оточенні епітафії на глад
кому полі каменю. Могили хасидських 
вождів - цадиків мали додатковий на
мет - «огель» (плиту на чотирьох стов
пах). Часом «огель» будували у вигляді 
кам’яного намета. Сьогодні в місцях 
паломництва над цими могилами зве
дені кам’яні будинки на зразок уси-

, , ,  ^   ̂ Садгора. Кам’яна стела Х ІХ стпальниць (Меджибіж, Садгора). (Сучасне фото)
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Наприкінці X IX  ст., поряд із традиційними стелами на єврейських цвинтарях 
великих міст, особливо в тодішніх межах Австро-Угорщини, з’являються 
масивні архітектурні форми родинних склепів (Чернівці). Серед різноманітних 
історичних стилів,уякихвиконаніусипальниці і надгробні пам’ятники, перевага 
віддавалася мавритансько^/^, котрий у цей період часто ототожнюють із 
єврейським національним стилем.

Символічна мова єврейського мистецтва пов’язувала в єдине ціле всі його 
форми і жанри: схожі образи перекладалися на пластичну мову каменю, 
металу, жанин і настінних декорацій. Дерев’яне різьблення Арон-Гакодеша в 
синагозі, тканий, вигаптований парохет, поліхромні розписи синагоги, 
карбований метал торашилдів, кам’яні рельєфи мацейв, книжкова графіка 
та ін. проголошували центральну ідею: цей світ є лише передоднем майбут
нього '  досконалого і гармонійного. Втіленням цієї межі-кордону між 
існуючим і прийдешнім світами виступав образ брами (часто у вигляді порталу), 
різноманітні мотиви якої стали композиційною основою цих творів. Леви, 
фифони, олені, двоголові орли, птахи, так само як і корони, вазони і дерева 
життя з вишуканим орнаментально-рослинним плетивом, спадаючі драпіру- 
всіння, колони тощо прикрашають ці ворота, зорієнтовані на Схід, звідки прийде 
Порятунок, довгоочіїушана Іеула. Єврейський бестіарій* досить великий, його 
образи відбивають як етичні, так і есхатологічні ідеї. Улюблене джерело 
єврейської духовності - кодекс «Піркей Авот» - подарував єврейському 
мистецтву два невичерпні сюжети: вислів Єгуди бен Тейми: «Будь відважним, 
як тигр, і стрімким, як орел, швидким, як олень, і могутнім, як лев, виконуючи 
волю Отця твого небесного» (5:23), а також дидактичну метафору рабі 
Шимона: «Є три корони: корона Тори, корона священнослужіння і корона 
царства. Але над усіма ними корона доброго імені» (4:17). Ці сюжети стали 
такими ж  невід’ємними компонентами єврейської традиційної іконофафії, як 
зображення порталу Єрусалимського Храму, знаки Зодіаку, геральдика 
левів-адорантів** зі скрижалями, шестикутна зірка магендавид, битва лева з 
єдинорогом, левіафан, ф и риби або ф и зайці в колі, всілякі анфопоморфні 
образи та багато ін.

У стилістиці єврейського мистецтва відчувається могутня мова фольклору - 
наявність казково-міфологічних форм, площинність, різномасштабність, 
наївний характер образів... На силу і виразність єврейської народної і̂ льтури 
і мистецтва, безперечно, вплинуло поширення хасидизму, особливо на 
Поділлі, де зародився цей новий релігійний напрямок в юдаїзмі. Містеріальний 
дух, який пов’язував служіння Богові з глибокими емоційними та містичними 
переживаннями, почав проникати до форм народного побуту та творчості.
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* Бестіарій (від лат. bestiaries - звіриний) - опис тварин згідно з їхнім алегоричним 
тлумаченням.

** Адорація (від лат. adoratio - обожнювання) обожнювання, поклоніння.
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Незважаючи на приналежність до ритуалу, обрядове мистецтво євреїв несло 
відбиток )^дожніх смаків, що закорінені не лише в євреіїській традиції, а й у 
місцевій, українській. Зв’язок лиття й орнаментування ханукій з туцульськиїяі 
кахлями, схожий характер дерев’яного різьблення «дерева життя» на дверцях 
Арон-Гакодеша і «дерева Єсея» у різьбленні царських воріт церковнкх 
іконостасів, багато переспівів традиційного бестіарію, орнаментів і компо
зиційних засобів наочно демонструють і̂ ^льтурний взаємовплив двох народів, 
що мешкали поряд. Предмети, якими користувалися в маленьких і бідних 
містечках, вирізнялися простою, але виразною формою й обробкою, в них 
відчувалася сила природного матеріалу, з якого вони були зроблені. Однак 
образ єврейської народної культури багато в чому визначили твори 
єврейського мистецтваХУІП-ХІХст., що орієнтувалися на міського споживача 
і були виконані в дусі пишної декоративності, пов’язаної з традиціями барока 
Загалом в Україні і в єврейському мистецтві зокрема барочні форми отримаш 
потужний самостійний розвиток (єврейське й українське бароко).

Хто виготовляв ці незліченні твори народного, а тому і в переважній біль
шості безіменного, мистецтва? Культурний обмін між ремісниками призвод« 
до того, що серед майстрів, які виготовляли предмети юдаїки, були як євреї, 
так і українці, поляки, бувало й навпаки. Діяльність майстрів-ремісників мала 
спадкоємний характер, що формувало стійкі традиції. Творчість народних 
майстрів об’єднувалася спільними ^о^дожніми формами і працею в корпо- 
ративно-виробничих артілях, унаслідок чого утворювалися центри >удож«х 
промислів зі своїми самобутніми рисами.

Так, у Східній Галичині в містечі̂  Сасові впродовж сторіччя починаючи з 
1830-х рр. працював центр мереживоплетіння, організований з надомниі» 
Мордехаєм Лейбою Маргулісом із Бердичева. Цей промисел називався 
«іспанська робота» («шпаніше арбайт»). Складне рельєфне мереживо, яке 
включало також і плетіння, виготовлялося з лляних і бавовняних ниток у  
поєднанні з металевою (срібною) і позолоченою нитками на спеціальнолцг 
верстаті з використанням малюнків-шаблонів. До асортименту виробів саам
ських «шпаніше майстерс» входили специфічні елементи єврейського 
ритуального і святкового одягу: «атара» - прикраса для верхньої сторони 
молитовного покривала - «талеса», комір дпя кителя на Йом-Кіпур, ярмугаа 
дпя покриття голови, притаманного чоловікам, а також традиційно жіночі еле
менти: нафудник «брусттух», налобник (як правило, дпя наречених). Також 
плели стрічки, котрі використовували дпя прикрашання синагогальних ткан»« 
(парохетів, капоретів, торамантлів). Найвищим розквітом сасівського 
мереживоплетіння був період від 1860 до 1890-х рр., число робітниі» 
сягало 180-ти.

Серед галицьких центрів фаянсового виробництва особливою популяр
ністю користувався фаянс ЛюбичІ Королівської (Львівщина), яка славилася
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предметами юдаїки. Увесь період існування цієї фабрики (др. пол. XIX - поч. XX 
ст.) був пов’язаний із роботою виключно єврейських орендарів і майстрів, що 
й зумовило «єврейський» напрямок виробництва. Серед численних виробів з 
тонкого білого фаянсу з подиву гідним життєствердним, легким і барвистим 
малюнком вирізняються три групи: ханукальні світильники оригінальної 
форми, пасхальні тарілки-кеари із шістьма чашечками для пасхального 
ритуалу, що часто поєднувалися з контейнерами для маци, а також традиційні 
блюда з добрими побажаннями типу «мазл тов».

Ритуальні металеві вироби виготовляли у  великих центрах єврейського 
мистецтва Західної України, зокрема у Львові, а також Києві та Одесі. У XIX ст. 
одним з найбільших центрів єврейської ювелірної справи було місто Житомир. 
Тут сформувалася професійна школа ювелірів, чому сприяла діяльність пер
шого і єдиного в Російській імперії Житомирського ремісничого єврейського 
училища (1862-1884 рр.). Саме в 1860-1880-ті роки були створені винят
кові за пишністю і майстерністю виконання предмети церемоніального єврей
ського срібла, що поєднали в собі риси необароко й українського народного 
мистецтва. Житомирські ювеліри створили особливий тип Кетер-Тори - 
триярусний, де перший і третій рівні були виконані у вигляді корон з фігуркою 
птаха на верхівці, а між ними - перетинка зі скульптурною групою левів. 
Особливості переосмислення «українського матеріалу» відчуваються в харак
терних видах бсамім. Якщо із заходу Європи йшла тенденція виконання 
коробочок для пахощіву вигляді готичних веж, запозичених із форм християн
ських даросховищ і готичної церковної архітектури, то тут одержали поши
рення форми, стилізовані у вигляді рослин: соняшників, дзвіночків, хмелю.

Незважаючи на колективний характер народного мистецтва, історія 
донесла до нас кілька імен. Серед ювелірів славились львівські майстри Давид 
Коркіс, що прикрашав Кетер-Тори вишуканими емалями (сер.ХІХст.), атакож 
Борух Дорнхелм (1858-1928), чиї твори прислуговували не лише для 
юдейських обрядів, а й знаходилися в зібраннях августійших сімейств Європи. 
Характерні риси притаманні надгробкам в Кутах 1870-х рр., що були виконані 
майстрами з роду Райзерів; свій почерк мала династія каменерізів Целлерів, 
яка працювала в Чернівцях у X IX  - першої половини XX ст.

Завдяки подвижницькій діяльності в минулому єврейських і українських 
вчених і колекціонерів М.Гольдштейна, М.Райхенштейна, Г.Бриллінга, 
С.Ан-ського, ПЖолтовського, С.Таранушенка, Д.Щербаківського та ін. до нас 
дійшла, незважаючи на трагічні перипетії XX ст., значна кількість пам’яток 
єврейського традиційного мистецтва, а також світлини стародавньої >^дож- 
ньої юдаїки. Великі колекції єврейського ритуального металу зберігаються 
сьогодні в Музеї історичних коштовностей Україниу Києві (бл. 400 предметів); 
практично всі жанри і матеріали єврейського мистецтва (метал, фаянс, тка
нини, дерево, художній пергамент і папір) широко представлені в Музеї
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етнографії і художніх промислів у Львові, 
Львівськоіу^ музеї історії релігій, Львівському 
історичному музеї; унікальна колекція пря
никових дерев’яних дощок (понад 100 од.) 
знаходиться у Вінницькому обласному крає
знавчому музеї. Дивом збереглася єдина у 
своєму роді єврейська бібліотека - Відділ 
фонду юдаїки Інституту Рукопису Національ
ної Бібліотеки України імені В.Вернадського 
в Києві, де серед 1 50 000 рукописів і книж
кових друкованих видань міститься унікальна 
за своїм історико-)̂ дожнім значенням колек
ція рукописних фомадських книг - «пінкасім» 
кінця XV II! - початку XX  ст. (понад 100 
одиниць), низка яких оздоблена народними 
)̂ дожниками. Також значні зібрання юдаїки 
представлені у фондах історичних і крає
знавчих музеїв Острога, Кам’янця-Поділь- 
ського, Черкас, Житомира (рідкісна нуміз
матична колекція монет біблійної Юдеї - і ст. 
до н.е. - II ст. н.е.), Луцька, Вінниці, Дніпро
петровська та ін. міст.

Урбанізація єврейського життя, знищення 
релігійної, а разом із нею і традиційної і̂ л̂ь- 
тури єврейства у XX  ст. призвели вже на 
початку століття до занепаду єврейського 
ремесла. Оригінальність і духовна напов
неність образотворчих форм поступилися міс
цем готовим формулам, штампам і шаблонам, 
а жива традиція перетворювалася на архаїзми. 
Знищення релігійної і̂ льтури за радянських 
часів зумовило зникнення традиційних форм 
мистецтва. Лише в наші дні окремі його еле
менти набувають новий сучасний розвиток у 
скульптурних формах виставочної юдаїки 
(Ф.Мейслер) тау дизайні відновлених синагог: 
яку цілісній архітектурній концепції (Хоральна 
синагога в Дніпропетровсьі̂ , арх. ЛДольник), 
так і в окремих елементах, зокрема, у мистецтві 
сюжетного вітрая^ (Головна синагога Києва, 
>0 д̂. Є. та О.Котляр).

Пінкас
Товариства вивчення Тори

Головна синагога, Київ (1894 р.| 
Реконструкція 2002 р. 

Вітражі у молитовній залі на тем* 
«Святі місця Ерец-1сраель'= 

(верхній регістр);
«12 колін Ізраїлю» (нижній регіслії 
Авт Євген та Олена Котляр. 2002II 
Ліва частина. Свинець, кольорове 

скло. (Сучасне фото)

314



Мист ецт во Нового часу *

Традиційно вважається, що тривалий час біблійна заповідь «Не сотвори собі 
кумира» стримувала появу в євреїв творів малярства і скульптури, тобто 
образотворчого мистецтва, саме означення якого - творення образу - було 
всупереч звичному розумінню цієї Зсіповіді. Зміни почалися наприкінці XVIII ст. 
За тих часів українські землі були розділені між Австрійською і Російською 
імперіями, що зумовило існування на українських теренах двох різних 
домінуючих і̂ льтурних середовищ — польсько-австрійського та російського 
(пізніше — радянського), з якими співіснували і в які поступово інтефувалися 
місцеві євреї. Фактично цей розподіл зберігався до 1939 р. - до початку 
Другої світової війни.

Перші зображення євреїв на українських землях з’явилися ще за часів 
пізнього середньовіччя. На західноукраїнських іконах ХУІ-ХУІИ ст. відтворені 
типи галицьких євреїву сценах «В’їзду Христа до Єрусалима», «Сфашного суду». 
Етнофафічні замальовки єврейського одягу та побуту, виконані переважно 
^^дожниками неєвреями, збереглися на західній Україні з другої половини
XVII ст. У першій половині X IX  ст. серії малюнків-типажів галицьких євреїв 
виконали Ю.Глоговський, К.Кєлісінський,у 1840-х рр.іІ.Машковський створив 
невеликі картини «Маївка в Софіївці» та «У корчмі», в яких відобразив основні 
види занять євреїв-шинкарів та іуузикантів-клезмерів.

Емансипація започаткувала входження євреїв у світсьі̂  європейсьі̂  і̂ ль- 
туру, появу серед них професійних живописців і сі̂ льпторів, що значно роз
ширило сфери творчого прояву єврейського народу. У XIX  ст. серед худож
ників єврейського походження найбільшої слави сягнули К.Пісарро, 
Й.Ізраельс, М.Ліберман; у Російській імперії здобули визнання сі̂ льптор 
МАнтокольський і пейзажист ІЛевітан. Але окрім тих, що асимілювалися в 
середовищі домінуючої і̂ льтури, з’явилися єврейські митці, які свідомо 
зверталися до національних тем у своїй творчості; М.Леон, М.Оппенгейм, 
Л.Горовиць, І.Кауфман та ін.̂ Як правило, ці х^^дожники отримували професійну 
академічну освіту й у своєїу^ «наверненні до єврейства» проходили шлях від 
типових академічних робіт до творів на біблійні сюжети і теми з історії євреїв. 
Наступним кроком були картини, що зобра>і̂ али сцени моління в синагозі, 
читання Тори, портрети рабинів, відомих діячів єврейських громад. Впро
вадження національної єврейської ідеї в образотворче мистецтво розпо
чалося на українських теренах у другій половині X IX  ст. Найранніші з відомих 
творів - «Намолитві» майсфаХаїма, «Три євреї»ЛБейдемана (1861 р.), «Диспут 
у синагозі» невід. :?удожника (середина X IX  ст.), «Портрет рабина Маргуліса» 
(1845 р.) також невідомого автора. Можна сказати, що авторська історія 
єврейського світського мистецтва розпочинається у 1870-х роках з творчості
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Маурици Готпіба (1856-1879), чиє ім’я започатковує історію єврейське*» 
живопису у  іДентрально-Східній Європі. Він народився у м. Дрогобичі біш 
підніяокя Карпат. Сім’я Готлібів дотримувала єврейські традиції і водночас буш 
відкрита ідеям Хаскали. Із цієї унікальної родини (батько був власникаш 
підприємства з видобутку нафти) вийшло четверо братів-художникік 
Маурици, Мартин (1867-1931), Пилип (нар. 1870) і Леопольд (1883-193^ 
Житгя Маурици було найкоротшим, слава - найбільшою. 1865-1866 рр. п і 
навчався в дрогобицькій школі отців василіан разом з І.Франком. Франш 
чудово знав родину Готлібів, згодом син і батько стали прообразами герюй 
його творів «Боа констріктор» і «Борислав сміється». 1869 р. М.Готліб приЬ» 
до Львова, де вступив до німецької гімназії і впродовж трьох років навчався* 
студії )̂ гдожника М.Годлєвського. 1871 р. його прийняли до Віденської а в  
демії мистецтв до класу історичного живопису проф. Вурцінгера. 1873 р. 
Готліб залишив Відень і переїхав до Кракова, щоб вчитися у  відомого пот- 
ського майстра Я.Матейка. Але зіткнувшись із відвертими проявами анти
семітизму з бої^ інших студентів, Готліб через піврої̂  залишає Краків і вир5 -̂ 
шає до проф. К-Пілотіу Мюнхен. Там >удожник знайомиться з «Історією євре»> 
Г.Греца (1875 р.) і створює перші картини на єврейсьі̂ теїу^: «Автопортрет» 
образі Агасфера», «Єврейське весілля», портрети євреїв. У мюнхенсьиі 
«Пінакотеці» Готліб відкриває для себе Рембрандта, чия творчість мала на ньоїв 
великий вплив. Твори Готліба починають і̂ тувати, він отримує замовлення ія  
ілюстрації до «Натана-мудреця» Г.-ЕЛесінга. 1876 р. Готліб закінчує з відзнако» 
Мюнхенську академію мистецтв і їде до Відня. В останні роки ;̂ ^дожнш 
переживає нещасливе кохання до Лаури Розенфельд, відвідує Будапеїш; 
Венецію, Рим, створює найважливіші свої твори: «Уріель д’Акоста та Юдиф 
ван Стратен», «Христос, що проповіпуєу Капернаумі», «Євр>еї в синагозі насві^ 
Йом-Юпур». І 879 р. на запрошення Матейка Готліб повернувся до Кракові 
де життя 23-річного майстра раптово обірвалося від інфекційної хвороби 
горла і невдалої операції. Незаперечний талант і трагічна смерть зробили йога 
символом для наступних поколінь єврейських художників.

У підросійській Україні основними >удожніми центрами в X IX  ст. були К>т 
Харків та Одеса, але академічну освіту можна було здобути лише в Петербург 
або в Європі. В Одесі пройшло дитинство та юність художника Леонідт 
Пастернака (1862, Одеса - 1945, Оксфорд, де він відвідував рисували^ 
школу та закінчив університет). Після навчання у  Мюнхенській акадеш 
мистецтв Пастернак живу Москві 1 викладавуХудожньомуучилищІ живопиді. 
скульптури та архітектури. Лише на початку XX ст. під впливом загально- 
єврейських і̂ льтурних процесів він звернувся до єврейської теми.

Своєрідною особливістю художників-євреїв, як і взагалі всіх євреїв, то  
обрали шлях емансипації, було поєднання в собі двох Ідентичностей; базовсі 
єврейської 1 ТІЄЇ, у культурному оточенні якої формувалася особистість^

є. Котляр, В. Сусак
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У кожному конкретному випадку їхнє співвідношення було різним, визна
чалось родинним вихованням та індивідуальним вибором >^дожника, могло 
змінюватися протягом життя, але жоден з єврейських митців не оминув цієї 
проблеми.

На початі̂ XX ст. розпочався процес активного збирання і фіксації пам’яток 
народного єврейського мистецтва, нагромадження приватних колекцій. 
1912-1914 рр. САн'Ським були організовані етнографічні експедиції 
«смугою осілості». 1916р. Л Л исицький та І.Рибак на замовлення Єврейського 
історико-етнографічного товариства виконали обміри близько 200 
дерев’яних синагог у басейні Дніпра. 1925-1927 рр. у Львові членами 
Комітету опіки над пам’ятками єврейського мистецтва було проведено 
інвентаризацію 20-ти синагог і відреставровано понад 500 надгробків. Для 
єврейських >о̂ дожників цей матеріал став базою для творення національного 
стилю не стільки за тематикою і сюжетами, скільки за формальними проявами 
і глибинним змістом. У традиційних орнаментальних мотивах, у розписах 
синагог, в оздобленні книг вони знаходили джерела для сучасного єврей
ського мистецтва, самобутнього і рівноцінного серед інших національних шкіл. 
Е.ЛІЛІЄН, В.Вахтель в Галичині, «Культур-Ліга» у Наддніпрянській Україні 
спеціально займалися цією проблемою. Подібне явиш,е творення націо

нального стилю виникло у 
багатьох центрально- та 
східноєвропейських наро
дів, які не мали або були 
позбавлені державності. 
Зокрема, в українському 
мистецтві воно було пов’я
зане зі школою бойчукістів. 
у  творчості ЕЛілієна і В.Вах- 
теля ці пошуки відбувалися 
в рамках стилю модерн, а 
члени «Культур-Ліги» були 
ближчими до формальної 
мови авангарду.

Ефраїм Лілієн (1874, 
Дрогобич - 1925, Брун- 
свік) здобув широке виз
нання своїми графічними 
ілюстраціями до Старого 
Заповіту. Отримавши мис
тецьку освіту у Краківській 

Е. Лілієн. Мойсей. Львівська галерея мистецтв академії мистецтв, >о̂ дож-
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ник жив і працював у Німеччині. У своїх віртуозних малюнках Лілієн 
наближався до кращих представників європейського югенд-стилю (сецес5>:
О.Бердслея, ІСРопса, АМухи. Належавши до сіоністського ру>̂ ,̂ він був одниш 
із перших, хто вирішив створити національний «новоєврейський» стиль у грв- 
фіці. ІДі ідеї )о/дожник виголосив у доповіді 1903 р. у Львові і, звичайно, роз
робляв їху своїх творах, орнаментально стилізуючи менори, гебрайські літери, 
корони Тори та інші єврейські символи. Символічними ставали навіть кольор* 
чорний означав діаспору, біль, минуле; білий символізував звільненжи 
Єрусалим, майбутнє. Першими взірцями стали ілюстрації Лілієна до бала* 
Б. фон Мюнхаузена «Юда» на сюжети Старого Заповіту (1900 р.). Художнж 
виконав 60 малюнків до поезій «Лідер із гетто» М.Розенфельда (Берлін, 1902^ 
Для V Сіоністського конфесу (Базель, 1901 ),уякоіуу він сам брав участь, Лілієи 
виконав рисунок «Із гетто до Сіону». З ім’ям Лілієна пов’язане зародженні 
національної школи єврейського мистецтва в Ізраїлі. Разом зі сі̂ льптором 
Борисом Шацем 1906 р. він відкрив в Єрусалимі >удожню школу «Бецалєль». 
Спроба поєднати естетичні традиції сецесії з формами національного 
мистецтва виявилась утопічною, «стиль» Лілієна не набув поширення, але його 
рольу формуванні >о̂ дожньої платформи, наякій зросла сьогоднішня Акадеші 
мистецтва «Бецалєль», залишається незаперечною.

Шлях від асиміляції до сіонізму пройшов і Вільгельм Вахтель (1875, Львів - 
1942, США), який вчився в Краківській і Мюнхенській мистецьких академіях, 
тривалий час перебував у  Відні і Парижі, а з 1936 р. живу Палестині і лише з 
початком Другої світової війни виїхав до США. Вахтель зобра>іував бібліім 
мотиви, сцени з життя єврейських кварталів, виконував порфети на замов
лення, ілюстрував книжки. Погроми в Російській імперії знайшли відобра
ження в його творах «Кишинів», «Після погроіуу», «Христос у погромлеиі 
дільниці», «Вигнанці» (1900-1920-і рр.) і спонукали обрати «позицію діі»- 
Перед остаточним виїздом на Близький Схід Вахтель видав у Львові цика 
літографій «Галур> (1936), який завершувався а р і^ ем  із зображенням моло
дих євреїв, що залишають гетто і відправляються до Палестини.

Слід наголосити, що на початі̂ XX століття мав місце масовий прихід єврев 
в образотворче мистецтво. У Східній та Ценфальній Україні велику роль у 
підготовці професійних >о^дожників відігравало Київське художнє училище 
(КХУ, 1901 -1920 рр.), де у дореволюційні роки майже половину студент» 
становили євреї. В училищі здобули мистецьіу освіту АМаневич, майбути 
члени «Культур-Ліги», художники, що згодом стали представниками Паризької 
школи - АМінчин, Мане-Кац, М.Грановський, Л.Воловик та ін.

Абрам Маневич (1881, Мстислав - 1942, Нью-Йорк) після завершені« 
навчання у Мюнхенській академії мистецтв швидко здобув визнання. До 1914 р. 
його виставки пройшли в Києві, Мюнхені, Відні, Парижі. Декоративні з 
ритмізованим фактурним мазком пейзажі художника одразу ж  засвідчилі

є. Котляр, В. Сусак

—  318 —



самобутній талант («Весна», «Осінь. Дніпро», «Дахи Києва»). Маневич був одним 
із засновників Української АМ, працював професором пейзажного живопису 
(1917-1919). Після трагічної загибелі сина під час пофоіуу >^дожник залишив 
Київ і з 1921 р. жив в Америці. В Єврейському музеїуНью-Йорі̂  зберігається 
його твір «Загибель містечка» (1919), виліплений мазками чорної фарби.

Драматичні часи, ш,о розпочалися з Лютневою революцією 1917 р. у 
Російській імперії, стали періодом найбільшого розвиті̂  єврейської і̂ льтури 
в Україні. Наприкінці 1917 р. у Києві було створене об’єднання «Культур- 
Ліга», одним із завдань якого став розвиток єврейського мистецтва мовою 
їдиш. Діяльність цієї організації була унікальним за своєю інтенсивністю та 
результативністю експериментом творення «нового єврейського мистецтва» 
на базі і̂ льтури мови їдиш. Можна лише припускати, яких масштабів він міг 
набути за сприятливих умов. Штучно зупинене, цеявищезалишилосьяскравим 
спалахом в єврейській історії XX ст.

За короткий час були відкриті вечірні народні університети, театри і драма
тичні гуртки, бібліотеки, притулки для сиріт. «Культур-Ліга» мала свою 
друкарню, видавала>і̂ нали «Ойфганг», «Багінен», дитячі книжки, підручники. 
До Секції мистецтва увійшли художники М.Епштейн, Л.Лисицький, І.Рибак,
О.Тишлер, Н.Шифрін, Й.Чайков, Й.Ельман, І.Рабічев, І.Пайлес та ін. БАронсон 
та І.Рибак опубліі̂ тали статтю «Шляхи єврейського мистецтва» («Ойфганг», 
1919), в якій пропагували «єврейський стиль», що поєднував у собі принципи 
абстрактного живопису з прийомами народного мистецтва. Головного 
значення, на їхню думі̂ , набувала >удожня форма, національна за своєю 
природою: «завдяки сутності абстрактного живопису, в основі якого лежить 
«як», а не «що», багато сучасних єврейських >ощожників виказують свою расову 
основу, навіть не бажаючи підкреслювати свою національність». Художники 
«Культур-Ліги» викладали в художній школі, оформлювали спектаклі 
Єврейської студії, ілюстрували книги та >і̂ нали. У лютоіуу-квітні 1920 р. 
«Культур-Ліга» провела Першу єврейсьі^ >о̂ дожню виставі̂ , каталог було 
надруковано трьома мовами - їдиш, українською та російською. Після 
виставки прийняли рішення створити Музей єврейського мистецтва в Києві. 
Але з остаточним утвердженням радянської влади в Україні «Культур-Ліга» 
втратила свою автономію, більшість її членів залишила Київ, і на цьому активна 
діяльність об’єднання припинилася. Його мистецька спадщина має значення 
насамперед у  царині книжкової графіки та сценографії. Велика кількість 
книжкових видань мала на меті завдання народної освіти і водночас 
підтверд>і̂ ала традиційне визначення єврейства як «народу Книги».

Л.Лисицький (1890, Смоленщина - 1941, Москва) за час співпраці з 
«Культур-Лігою» проілюстрував близько 10-ти видань на їдиш; «Цар Соломон» 
(1917) Х.-Н.Бялика, «Злий хлопчик» (1919), «Хад-Гадья» («Кізонька», 1919) 
та ін. М.Лейби, а згодом став теоретиком авангарду світового рівня. Його
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«проуни» та конструктивістські ідеї мали помітний вплив на стиль Баухг^л
І.Рибак (1897, Єлисаветград - 1935, Париж) також ілюстрував вида»* 
«Культур-Ліги» і працював декоратором у Київському єврейському театрі 
Опинившись у Берліні, він видав альбоми літографій «Ііітетл» (1 9 2 ї|. 
«Єврейські типи в Україні» (1924), в яких створив образи-коди єврейськяю 
містечка. Якш,о узагальнити формальні риси, що вирізняють графії̂  «Культур- 
Ліги», то слід вказати на експресивність, часом навіть фотескність у зобра
женнях, примітивізм і деформацію форми, введення традиційної єврейсьві 
символіки і особливо єврейських шрифтів, що мають величезні декорапвй 
можливості і стають невід’ємними елементами композиції. Злиття єврейсьві 
>^дожньої традиції з досягненнями європейського авангарду було т в о [> *« і  

кредом членів цього об’єднання.
Представники «Культур-Ліги» залишили яскравий слід у теафі. Б.Аронаж 

(1900, Ніжин - 1980, Нью-Йорк), син головного рабина Києва, закінчив» 
КХУ, 1917-1918 рр. навчався в студії О.Екстер, де захопився сценографією. 
Згодом >о̂ дожник оформив понад 100 спектаклів у СІЛА. Н.Шифрін (1892. 
Київ - 1961, Москва) виконував декорації для Київської єврейської ступі у
1921-1922 рр. Переїхавши до Москви, він співпрацював з українськюві 
теафами, зокрема з театром «Березіль» Л.Курбасау Харкові, для вистави яконв 
«Змова Фієско» (1928) використав динамічні декорації. І.Рабинович (1894. 
Київ - 1961, Москва) оформив п’єсу «Бог помсти» ШЛша для Єврейського 
камерного теафу в Москві (1921), відзначену золотою медаллю на міжна
родній виставці в Парижі. У 1920-і рр. він розробляв конструкції-декорааш.

М.Фрадкін. Єврейський похорон. 1927р. Лінорит. Харківський художній музей
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що змінювалися залежно від емоцііїного навантаження сцени. М.Епштвйн 
(1899, Бобруйськ — 1949, Москва) навчався такожу КХУ та в студії О.Екстер, 
займався ілюструванням книг, проектуванням театральних костюмів. Його 
творчість перебувала під сильним впливом французького іубізму. М.Епштейн 
викладав у Єврейській художній студії, на базі якої 1924 р. виникла Єврейська 
художньо-промислова школа Він очолив цю школу, а завідувачем майстерень 
став Д.Бубарєв. Наприкінці 1920-х рр. школа мала такі відділення: графічне, 
сіульптурне, фотофафічне, театрально-макетне. Її профама вирізнялась «лі
вацтвом» та яскравим національним забарвленням, що й зумовило закриття 
закладу у 1931 р.

Цікавим фактом було навчання художників-євреїв у творчій майстерні 
М.Бойчука в Академії мистецтв у  Києві, який скеровував їхсню увагу на історію 
та іультуру власного народу. Е. Шехтман (1900-1941, під Москвою) у своїй 
дипломній роботі «Пофомлені» мовою монументального мистецтва передав 
мовчазний відчай єврейської родини. Після розправи над бойчукістами 
Шехтман виїхав до Москви. Ідеї Бойчука мали вплив 1 на творчість харківських 
художників-графіків Б.Бланка (1897, Лієпая - 1957, Харків), М.Фрадкіна 
(1904, Борзна - 1974, Харків), М.Ш таєрмана (1904, Рівне - 1983, Харків). 
Вони були учнями І.Падалки і застосовували принципи бойчукізму в станковій 
фафіці та ілюсфаціях до євр>ейських класиків (М.Мойхер-Сфорима, Шолом- 
Алейхема, Д.Гофштейна). В Одесі з початку 1920-х рр. працював Теофіп 
Фраєрман (1883, Бердичів - 1957, Одеса), який після закінчення Одеського 
художнього училища побував у  Мюнхені та Парижі. З тонкою спостереж
ливістю зображав він побут дрібних єврейських ремісників («Кравець», 1927), 
малював портрети, околиці Одеси. З кінця 1920-х рр. у  СРСР вумовах наступу 
соцреалізіуу не могло вже бути й мови про розвиток єврейської національної 
тематики чи стильових особливостей. На Західній Україні цей процес фивав 
до початіу Другої світової війни.

Зрозуміло, що серед єврейських художників далеко не всі майстри поєд
нували свою творчість з «профамними» національно-історичними завданнями. 
У XX ст. єврейська тема перестала бути обов’язковим доказом самоіден- 
тифікації худохкників. Вони могли засвідчувати її, демонструючи «нейфальні» 
пейзажі і натюрморти на виставках єврейського мистецтва, що почали 
регулярно проводитися. Ще до початіу Першої світової війни у  Львові були 
організовані персональні виставки єврейських художників-львів’ян В.Вахтеля 
(1912), ГМеркеля (1913), ЕЛілієна (1914). Нова потужна хвиля єврейського 
мистецького хкиття розпочалася у  Львові після 1918 р. У жовтні 1919 р. у 
приміщенні «Товариства любителів єврейського мистецтва» (засн. у 1910р.) 
була організована невелика виставка робіт його членів, художників 
Ф.Клейнмана і З.Менкеса На початіу січня 1920 р.уЛьвові відкрилася Перша 
виставка єврейського мистецтва Український мистецтвознавець М.Голубець

Єврейське мистецтво: традиція і ІЧовий час

—  321 —



є. Котляр, В. Сусак

вітав цю подію, відзначивши, що вже 
сьогодні єврейське мистецтво «про
мовляє власним голосом», а «завтра 
заявить про своє право на суверен
ність». Наступні збірні виставки єврей
ських майстрів у Львові відбулися 
1921,1922,1926,1933 рр. Останнім 
виступом стала спільна виставка львів
ських єврейських >о^дожників, орга
нізована у Варшаві 1938 р. Сере
довище єврейських )̂ ^дожників, пов’я
заних зі Львовом, нараховувало у мЬк- 
воєнний період понад 100 живо
писців, скульпторів і графіків. Май
страми міських краєвидів були Е.Ерб 
(1878-1943), М .К ІЦ  (1891-1943),
АКляр (1895-1942). Тут працювали: 
відомий сценограф З.Бальк (1873- 
1941), >о^дожник і мистецький кри
тик ОАлександрович (1885-1939), 
майстер карикатури та сценограф 
Ф.Клейнман (1897-1943), ілюстратор Е.Кунке (1896-1943) та багато ї ї  
На архітектурному відділенні львівської Політехніки навчався Бруно Шумщ 
(1892, Дрогобич - 1942, Дрогобич), всесвітньовідомий сьогодні письменищ, 
автор «ІДинамонових крамниць» та «Санаторію під клепсидрою», що пра
цював скромним учителем малювання у дрогобицькій гімназії. У 1942 р. його 
було застрелено фашистським офіцером прямо на вулиці біля гетто. Еро
тична тематика з центральною постаттю жінки - володарки чоловічих 6»- 
жань - була домінуючою в мистецькій творчості Шульца. Щодо єврейсьпщ 
сюжетів, то він часто звертався до сцен із життя галицьких хасидів. На «Авто
портреті з мольбертом» ^о^дожник зафіксував власний пронизливий погяаі 
спостерігача (й учасника) вистави людських взаємин.

Львів випродуї̂ тав ціле гроно авангардистів, які цікавилися пробле 
«чистого» мистецтва і його подальшого розвиті̂ . Важливою фігурою серед» 
бувЛюдвігЛітє (1897, Підволочиськ - 1957, Париж), лідер формістів, азпадои 
керівник групи «АКТЕЗ». Художник-самоук, ерудит, мистецький критик. ■■ 
відіфавав важливу роль в організації мистецького життя у Львові. Пропагую*« 
ідеї європейського авангарду, Ліллє захоплювався творчістю ФЛєже, сюрре
алізмом і водночас був пристрасним збирачем і знавцем традиційнош 
єврейського мистецтва, в 1934-1937 рр. він обіймав посадухранителя Музев 
єврейської фомади м. Львова.

Б.Шульц. Автопортрет. 1921 р. 
Папір, туш, олівець. 52 х 37. 
Львівська галерея мистецтв
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До фупи «АІШ5» (1929-1935) увійшло 14 митців різних національностей: 
поляки,українці, євреї. Серед останніх: О.Рімер (1899-1943), Г.Штренг (1903- 
1960), О.Ган (1904-1942), М.Райх-Сєльська (1903-1980). Повернувшись із 
Парижа, ці молоді )̂ ^дожники вирішили «модернізувати» мистецьке життя міста. 
За три роки (1930-1932) відбулося 13 виставок «АЮТ5» не лише у  Львові, а й 
у Варшаві, Тернополі, Станіславі, Кракові, Лодзі. Єврейська інтелігенція 
допомогла фінансово у виданні «Теки 9 дереворитів». Проблеми абстрактної 
форми і композиції залишалися домінуючими у творчості артесівців і після 
розпаду фупи. Війна гостро нагадала про національьу приналежність: ЛЛіллє 
вступив до французького ру?у Опору, О.Ример та О.Ган загинули в концтаборах, 
Г.Штренг дивом урятувався і, переїхавши до Польш,і, змінив ім’я на 
М.Влодарський. Р.Сєльський переховував свою дружину М.Райх-Сєльсьі̂ . 
Після війни вони єдині з колишніх членів фупи залишилисяу Львові, передаючи 
мистецькі традиції довоєнного Львова наступним поколінням.

Багато єврейських ̂ ^дожників з Галичини опинилося в Парижі. З початі̂  
1900-х рр. після закінчення Краківської академії мистецтв тут жив і працював 
молодший брат Маурици - Леопольд Готліб  (1879-1934). А.Абврдам 
(1894-1963), З.Менкес (1896-1986), Й.Вейнгардт (1895-1942) виїхали 
зі Львова до Берліна, де в 1922-1923 рр. навчалися в майстерні у  ОАрхи-
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пенка, а опісля перебралися до французької столиці. Сьогодні їхні твори 
яскраво представляють Паризьку школу. Після перебування у  Франш  
М.Фоеррінг (1896-1985) і ГЛянгерман (1896-1944) на поч. 1930-х рр. 
повернулися до Львова і стали активними членами львівського об’єднашв 
«Нова генерація». Експресивна деформація форм, нервовий пастозний" 
живопис, драматизм образів вирізняють творчість цих художників.

Як і митці інших національностей, художники-євреї прагнули виробиш 
індивідуальні творчі манери. Багато з них наслідували той чи інший напрямок 
в мистецтві XX CT., але були й ті, хто започатковував ці напрямки. Досить назваїи 
імена народжених в Україні Соні Терк-Делоне (1885, Градизськ - 1979. 
Париж), Володимира Баранова-Россінв (1888, біля Мелітополя — 1944. 7̂  
Хани Орлової (1888, Царе-Костянтинівка - 1968, Тель-Авів), що увійшли ■ 
історію світового авангарду першої половини XX ст. СДелоне разом зі своїй 
чоловіком РДелоне розробила принципи симультанізму (одночасності) ■ 
малярстві, писала картини, побудовані на кольорових співвідношенняж 
абстрактних форм, була однією із законодавців паризької моди. Маючи понаи 
80 років, вона почала свої мемуари словами: «Спогади маленької дівчинки, 
яка жила серед ланів України, залишаються спогадами у радісних кольорах— 
Все величезне, безмежне, але безмежність ця привітна, сповнена веселося 
а Іа Гоголь, що був ще одним сином цієї землі». В.Баранов-Россіне став відомии 
завдяки CBOCNy інструменту «оптофоіу», з яким провів перші кольоромузик 
концерти в Москві і Парижі на початіу 1920-х рр. Хані Орловій принеош 
славу її сіульптурні портрети. В останні роки життя вона часто бувала в ізраі*. 
працюючи над пам’ятниками жертвам Голокосту.

З темою єврейської Катастрофи пов’язав свою творчість і Зіновій Толкачот 
(1903, Шедрин - 1977, Київ). До війни його ім’я було відоме завдяки мону
ментальним розписам комсомольських клубів Києва, пізніше він займався літо
графією. Однак світогляд художника діаметрально трансформувався п іс* 
того, як він побачив фашистські концтабори. Графічні альбоми «Майданек*. 
«Квіти Освенцима» та «Освенцим» (1945-1946 pp.), створені по слідах люв- 
ських трагедій, за емоційною силою спрацьовують як щоденник очевиді*. 
роблячи глядача свідком (і співжертвою) масового знищення і виводять поста» 
митця - Толкачова - на світовий рівень.

Наслідком Другої світової війни стало об’єднання українських земель у  
межах Радянської України. У повоєнний період 1945-1985 рр. художник»- 
євреї змушені були не афішувати свою національну приналежність і прашо- 
вати або в межах офіційного соцреалізму, або малювати пейзажі та натюр
морти, не маючи надії науспішну кар’єру, або обирати позицію андеграушч^ 
ризиіуючи особистою свободою. Кожен з варіантів був справою власного
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* Пастозність (від італ. разіозо - м’який, тістоподібний) - у техніці олійного живопис» 
значна товщина «рельєфність» фарбового шару.
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шбору художника, і треба сказати, що талановиті майстри з’являлися на кож
ному з цих трьох шляхів. У Києві жили і працювали АБалазовський, М.Вайн- 
иітейн, Є.Рудмінський, В.Морозова. Віртуозності у багатих фактурах живо
писних поверхонь досягнув Яким Левич (нар. 1933 р.), складний жіночий світ 
розкриває в героїнях своїх картин Зоя Лєрман (нар. 1934 р.). Малярська 
експресивність вирізняє сюжетні твори одесита Люсьєна Дульфана (нар.
1942 р.), світла сонячна палітра засвідчує приналежність до одеської школи 
Й.Островського (нар. \935 р.). Щодо Західної України, то галицькі євреї 
майже всі загинули у вогні Голокосту. Після війни сюди переїхали євреї зі 
сходу України та інших республік СРСР. Пов’язали своє життя зі Львовом 
пейзажист Веніамін Сіпер (1907-1979), автор безпосередніх, декоративних 
композицій Михайло Ліщинер (1912-1992), легендарний богемний 
Михайло Ш тейнберг, який сьогодні живе в Ізраїлі, графіки С.Грузберг та
І.Соболєва. На сході України, у Харкові, з 1970-х рр. над єврейською темою 
працював Павло Брозголь (нар. 1933 р.), намагаючись продовжити «і̂ істичне 
століття» єврейського мистецтва, закладене раннім Шагалом та М.Епштейном.

Представником концептуального мистецтва світового рівня став Ілля 
Кабаков, який народився в Дніпропетровсьі̂  1933 р. Саме в Москві, столиці 
СРСР, у 1960-1980-і рр. він протистояв своїми проектами та інсталяціями 
офіційній радянській естетиці.

В останнє десятиліття XX ст., яке стало першим в історії незалежної України, 
незважаючи на від’їзд багатьох майстрів, єврейська тема знову набула 
актуальності, відродилося наукове вивчення минулого євреїв України і дослід
ження їхньої мистецької спадщини. 1994 р. в Києві відбулася виставка
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П. Брозголь. Шабат. 1990 р. 
Полотно, олія.
Приватна колекція
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Меморіальний комплекс жертвам Полокосг^ 
у Дробицькому Яру, м. Харків. 1992-2002 рр 

А.Лейбфрейд, В.Савенков, А.Ткач, Є.Котляр

«Нісайон. Єврейська тема в творах сучас
них >о^дожників України». Водночас ху- 
дожники-євреї продовжують брати 
активну участь у мистецьких пошуках, не 
прив’язаних до національної тематики. їхні 
візуальні висловлювання стосуються філо
софії, історії, загальних проблем суспіль
ства і демонструються на міжнародних 
мистецьких обширах. 1999 р. у Центрі 
сучасного мистецтва в Києві був по
казаний проект [.Кабакова та Й.Кошута 
«Коридор двох банальностей». Одеський 
художник О.Ройдбурд (нар. 1961 р.) у 
своєму відео «Психоделічне вторгнення 
панцерника «Потьомкін» в тавтологічний 
галюциноз Сергія Ейзенштейна» звернувся 
до складної історії XX ст.

Завдання увічнення пам’яті предків, 
відродження обш,инного життя, а також реалії сучасності викликали появу 
нових єврейських архітектурно-просторових мистецьких форм. 1991 р. дул 
встановлений пам’ятний знак «Менора» у Бабиному Яру в Києві (авторж: 
Ю.Паскевич, Я.Левич, ОЛевич, Б.Гіллер). 1992 р. у Львові відкрили пам’ят
ник жертвам Львівського гетто авторства 
Луїзи Штернштейн. 1991 р. був спроек
тований і 2002 р. відкритий меморіальний 
комплекс жертвам Голокосту в Дроби
цькому ііру м. Харкова (автори проекту:
А.Лейбфрейд, В.Савенков). Інтенсивно 
розвивається єврейський інтер’єрний ди
зайн, пов’язаний із появою нових видів 
обш,инних будівель - благодійно-куль
турних (наприклад, Єврейський куль
турний центр «Бейт-Дан» у Харкові, дизайн 
Є.Котляр, 2002) і меморіально-прос- 
вітницьких центрів (Музей історії Голо
косту, м. Дніпропетровськ, арх ЛДольник, 
закладений 2003 р.). У цих проектах на 
базі національної естетики зроблено
спроби творення простору нового єврей-  ̂  ̂ „‘ ‘ ї ї - »  Євреиськии культурнии центр Беит-Дан
СЬКОГО СЄредОВИШ,а, Ш,0, можливо, з часом Харків. Загальниіі вигляд вестибулю. 

отримають статус профамних зразків. дюайн - є. котляр. 2001 р.
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Нев. художник. Портрет рабина Маргулсса, 1845 р. Полотно, олія. 53,5x44. Львівська 
галерея мистецтв
М.Потліб. Єврейська дівчина. Бл. 1876 р. Дерево, олія, 24,8 х 19,5. Львівська галерея 
мистецтв
Е.ЛІлієн. Моїсей. Львівська галерея мистецтв
А.Маневич. Провінція. Березень 1910-ті рр. Полотно, олія. 64 x 58,5. Національний 
музей, м. Київ
Ель Лисицький. Хад-Гадья. Київ: Культур-Ліга, 1919 р. Папір, кольорова автоліто
графія, 27,9x25,8. Державна Третяковська галерея, Москва
М.Епштейн. Віолончеліст. 1919 р. Папір, акварель. 40,3x20,5. Національний музей, 
м. Київ
Б.Шульц. Автопортрет. 1921 р. Папір, туш, олівець. 52 х 37. Львівська галерея 
мистецтв
З.Менкес. Портрет жінки в червоній блузі. 1922 р. Картон, олія 63,5 х 41. Львівська 
галерея мистецтв
Е.Шехтман. Погромлені. 1926 р. Полотно, олія. 198 х 160. Національний музей, 
м. Ки їв
М.Фрадкін. Єврейський похорон. 1927 р. Лінорит. Харківський художній музей
Л.Ліллє. Фантастична композиція. 1930 р. Папір, літографія. Львівська галерея 
мистецтв
О.Ройтбурд. Рух у бік моря. 1988 р. Полотно, олія. 200 х 140 
Я.Левич. Вечір. 1990 р. Полотно, олія
П.Брозголь. Шабат. 1990 р. Полотно, олія. Приватна колекція
А.Лейбфрейд, В .Савенков, А.Ткач, Є.Котляр. Меморіальний комплекс жертвам 
Голокосту у Дробицькому Яру, м. Харків. 1992-2002 рр.
Єврейський культурний центр Бейт-Дан, м. Харків. Загальний вигляд вестибулю. 
Дизайн - Є. Котляр. 2001 р.

Скорочення джерел ілюстрацій:

• НМЛ - Національний музей у Львові
• ЛМІР - Львівський музей історії релігії
• МІКУ - Музей історичних коштовностей України
• ІР - Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського
• ЛМЕХП - Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН 
України, м. Львів
• ДІМ - Дніпропетровський історичний музей ім. Д.Я. Яворницького.
• ВОКМ - Вінницький обласний краєзнавчий музей.
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Сакральна і повсякденна 
єврейська архітектура

Синагоги -  брами молитви

Життєвим простором єврейської громади була окреслена, часто замкнуа 
територія єврейського поселення з різними за призначенням будівлями, де 
плиі̂ ло устояне століттями єврейське життя. Архітектура єврейських спорки 
мала свої особливості, пов’язані із соціальною роллю євреїву містечках, місце
вими традиціями, а також особливими уявленнями, що склалися в єврейсьиі 
культурі. Серед численних житлових і громадських будівель, а також торго
вельних рядів головне, домінуюче місце на «єврейській вулиці» містечка нале
жало синагогам - єврейським молитовним будинкам і духовно-адміністра
тивним центрам. Тут не тільки проходили релігійні служби, обряди і відбувалася 
молитва, у будинках синагог знаходили притулок єврейські школи - хедери і 
талмуди-тори, засідало правління фомади, суди. Єврейські фомади надавав 
особливого значення будівництву синагог, завжди вкладаючи в їхній архі
тектурний образ важливий символічний зміст.

Синагоги є видатнил«. 
оригінальними пам’яткамі 
історії, архітектури і мис
тецтва, в яких яскраво ви
ражалися духовні тра
диції, культурна і реміс
нича діяльність єврейськи» 
громад. Надзвичайна різ
номанітність архітектури 
синагог на теренах Украіиі 
зумовлена двома причи
нами. По-перше, особли
востями історичної долі 
земель сучасної Украікві. 
що тривалий час входили

Кам’янка-Бузька. Дерев’яна синагога. 
Кінець ХУІІ-ХУІІІ ст. (Історичне фото)
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до складу різних держав і розвивалися під впливом різних іультур. Риси цих 
іультур і часів, як застиглі історичні сліди, відбилися на вигляді синагог України. 
По-друге, наявність, всередині єврейського середовища кількох релігійних 
течій, відмінності між якими відбивалися й на архітектурі синагог. Навіть 
іменувалися синагоги по-різному, внаслідок як специфіки громад, так і 
архітектурно-функціонального характеру самої синагогальної будови.

Слово «синагога» грецького походження «збори». На івриті ця будівля має 
назву «бейт-кнесет», тобто «дім зборів». Обидві назви віддзеркалюють сутність 
й історичне значення цього важливого для будь-якого єврея місця. Найдавніші 
синагоги, щ̂ о виникли після руйнування Першого Єрусалимського Храму і 
вавилонського полону євреїв, у VI ст. до н.е., як і в наступні часи, являли собою 
місця зборів і спілкування євреїв, що побоювалися на чужині втратити свої 
корені і традицію. Особливо важливим це виявилося після 70 р. н.е., коли 
було зруйновано Другий Єрусалимський Храм, під натиском римських легіонів 
євреїв було вигнано зі Святої Землі і вони були змушені розсіятися по усіх 
усюдах. Поява євреїв в Україні була етапом цих багатовікових поневірянь по 
світах, що бере свій початок із тих давніх часів. Синагоги як місця, де зберігалася 
й оберігалася традиція, як своєрідні тимчасові «малі храми», повинні були
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Горохів. Синагога на ринковій площі у  1920-х рр. (Історичне фото)
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поєднувати євреїв до їхнього повернення назад і відновлення Храму в Єру
салимі. Українці синагогу часто називали «школою» (на їдиш - «шул»). Назш 
«бейт-га-мідраш» - («дім навчання» - їврит) також указувала на пpизнaчe^«i 
будівлі, де розташовувалася і молитовна зала. Поряд з тим в української»^ 
середовиш,і вживали термін «божниця» (від польського «Ьогпіса»), а сере* 
євреїв - «бейт тфіля» (з івриту - «дім молитви»). Прихильники хасидиз»чг 
іменували свої молитовні будинки - клауси (або клойзи), будували ма* 
молитовні, «штібли» («будиночок» наїдиш), атакожсинагоги-резиденції своя 
духовних лідерів - цадиків. Інакше називалися синагоги в реформістсьюв 
громадах, що іменуються «темпль» (від латинського - «храм»); ця назва с г^  
звучна з назвою стародавнього єврейського святилища - Єрусалимського 
Храму. Тоді ж  знайшли розповсюдження хоральні синагоги, які за значення* 
і місцем розташування порівнюються із кафедральними соборами у  
християнстві або соборними мечетями у мусульманській традиції.

Перші синагоги на території сучасної України з’являються в Криму, коя* 
разом із грецькими колоністами на півострів приїжджають євреї. Про наявнісш 
єврейських фомад у  І столітті (Керч, Херсонес) свідчать написи, що збереглиа 
в так званих манумісіях, юридичних актах про відпущення рабів євреями гів 
опіку юдейської фомади*. З різних джерел відомо про середньовічні синагоги 
в Криіуу (Феодосія, Євпаторія),у Києві, а такожукнязівськоіуу Львові. Разом в

Гвіздець. Дерев’яна синагога. 1640-і рр. (Історичне фото)

‘Докладніше див. статтю О. Айбабіна «Євреї в античному і ранньосередньовічному Криму
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тим, найбільш ранні синагоги, ш,о дійшли до нас - це споруди XVI століття, які 
відкривають нову сторінку єврейської історії України, органічної частини 
історії східноєвропейського єврейства. Її характерна риса - специфічна 
форма єврейських поселень із особливою духовною і̂ льтурою і сформо
ваним традиційним укладом. Такі містечка - штетли (їдиш) - виникають у різних 
місцинах на величезному просторі Східної Європи. Як правило, євреї селяться 
компактно у визначеній частині міста, ш,о було пов’язано з їхньою автономією, 
захистом, а також релігійними нормами юдаїзму - так званими законами ерува, 
ш,о не дозволяли по суботах - днях ритуального відпочинку виконувати 
буденну роботу, а також долати великі відстані. Фактично все єврейське 
містечко перетворюється на якийсь замкнутий світ, ядром якого була синагога. 
Польські королі і магнати, ш,о запрошували євреїв задля розвиті̂  своїх земель 
і міст, видавали їм своєрідні ліцензії, «привілеї» - зокрема і на будівництво 
синагог.

У містечках будували як дерев’яні, так і кам’яні синагоги. Вибудовані 
спочаті̂  дерев’яні синагоги надалі, внаслідок воєнних дій, частих пожеж або 
розвиті̂  громад, могли замінятися кам’яними. Так було наприкінці XVII століття 
в галицьких містах Бродах, Жовкві та Бучачі. Утім, це було далеко не скрізь - 
кам’яну синагогу могла дозволити собі лише сильна і багата громада Завдяки 
розповсюдженості лісів дерево було головним, а найчастіше єдиним будівель
ним матеріалом, і дерев’яні синагоги будували повсюдно. Серед них були 
дійсні шедеври народного зодчества, ш,о в Україні переважно зосереджува
лися в Галичині, на Поділлі та Волині, але зустрічалися й на Лівобережжі. 
Архітектура цих синагог, виконанихудусі «зниклих шляхетських хоромів», була 
одночасно схожа з церковним і особливо пан
ським дерев’яним зодчеством, але водночас 
вирізнялася яскравою самобутністю. Остаточ
ний вигляд будівлі дерев’яної синагоги скла
дався не відра:̂ , вона зростала разом із фо- 
мадою, інколи навіть упродовж століть. Спо- 
чатг^ зводили салу синагогу, що містила моли
товну залу та своєрідний вестибуль - сіни 
(«пуліш» у  єврейській традиції). Пізніше, мірою 
необхідності, до неї прибудовували додаткові 
частини - жіночу галерею, навчальні класи й 
адміністративно-господарські приміщення. Це 
визначало силует синагоги, що мав характерну 
пірамідальну форму. Такі синагоги, обліплені 
прибудовами, вигравали мальовничою світло
тінню на сонці й органічно вписувалися в на- Гвіздець. дерев’яна синагога, т о - ,р р .  
ВКО ЛИ Ш Н ІЙ  ландшафт. Східну стіну, традиційно Розпис стелі, (історичне фото)
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звернену вбік Єрусалима, ніколи не захара
щували прибудовами, завжди залишаючш 
вільною.

Стиль дерев’яних синагог, згідно з регіоном 
свого місцезнаходження й образністю, одер
жав назву «карпатський». Він склався в Галичиїі 
мабуть, набагато раніше, ніж перші відомі нам 
синагоги в містечках Гвіздець, ііблунів, Ходор^ 
побудовані після 1640-х рр. У своїй більшосп 
дерев’яні синагоги набули поширення з сер>е- 
дини XVII до початку X IX  ст. по всій Східній 
Європі, і при всьому розмаїтті зберегли спіль
ний характер. Найбідніші синагоги були схож 
на звичайні житлові будинки іубічної фор>ли 
із сарайчиками. Таких синагог було безліч на 
Поділлі, наприклад, у  містечках Миньківцях. 

Михалполі, Ярмолинцях, Смотричі, Китайгороді, і належали вони до XVII-
XVIII ст. Інші були ошатно прикрашені відкритою галереєю з колонками на 
другому ярусі головного західного фасаду - як у Яришеві, Яблуневі та 
Печеніжині. Найрозкішніші дерев’яні синагоги мали дві прибудови обабіч 
головного фасаду і прикрашалися шатровими дахами та банями. Такі синагош 
часто зустрічалися в Польщі і Білорусі, але були подекуди і в Україні

Смотрич. Д ерев ’яна синагога. 
XVIII ст. Фрагмент стінопису 1746 р. 

Автор - Олександр Зеєв, син рабі 
Іцхака Каца. (Історичне фото)

Новомиргород. Дерев’яна синагога. XVIII ст. (Історичне фото)
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(Погребище, Новомиргород). Найвражаючішою деталлю архітектури цих 
синагог були неймовірні за розмірами дахи від простих двосхилих до чотири
схилих з подвійними заломами, що створювали пластичний силует, наче 
здійнятий у небо. Два знамениті письменники, Ісак Бабель і Менделе Мой- 
хер-Сфорім, в один голос порівнювали такий дах із зім’ятим хасидським капе
люхом. Величезні пірамідальні дахи не лише вирізняли синагогу з одноманіт
ності тісної єврейської житлової вулички, а й надавали їй форми Шатра, 
подібного до біблійної Скинії, що духовно зберігала народ Ізраїлю по дорозі 
до Землі Обітованої. У цьому євреї бачили свій зв’язок з давньою історією і 
прагнення повернутися туди, звідки їх було вигнано багато століть тому.

Кам’яні синагоги завжди демонстрували силу єврейської фомади, що мала 
кошти для будівництва та зв’язки для одержання на нього дозволу від влади. 
Перші кам’яні синагоги зафіксовані у XVI ст. синагога Ісака Нахмановича 
(«Золота Роза») у Львові, синагога «Баха» у Меджибожі, синагоги в Шаргороді, 
Сатанові, Підгайцях та ін.). Вони належали до так званого «оборонного» типу 
синагог і історично, крім свого прямого призначення, мали функцію фортеці 
та посідали в містечках важливу стратегічну позицію. Синагоги-фортеці XVI-
XVIII ст. становили собою важливу складову оборонних укріплень: Луцька, 
Любомля, Тернополя, Жовкви, Шаргорода, Сатанова, Сокаля, Іусятина тощо, 
що захищали від набігів татар і турків східні землі Речі Посполитої. Ця вели
чезна держава була утворена 1569 р. і поширювала свої володіння аж до 
центральної частини сучасної України. Синагоги найчастіше виправдовувгіли 
своє оборонне призначення. Велика Передміська божниця у Львові не раз 
захищала євреїв від воєн і погромів, в острозькій синагозі євреї міста рятува
лися від російського бомбардування 1792 р., коли одна з бомб влучилау вікно. 
Вона дивом не вибухнула і застрягла в ланцюгах головної люстри, звідки через 
150 років була видобута і передана до міського музею. Синагоги-фортеці 
були оповиті таємничими легендами. Ввгіжалося, що деякі з них існувгіли з не
запам’ятних часів і були відкопані євре- 
ями-переселенцями. За повір’ями, під 
ними були прориті численні підземні 
ходи, що ведуть ледве чи не до Єруса
лиму. Фортечні синагоги в містечках 
називали Старими чи Великими.

Архітектура фортечних синагог від
повідала їхнім новим задачам і була 
споріднена із замковим зодчеством: 
вони мали кубічну форму суворого 
бастіону, стіни до 2,5 метрів завтовшки, 
яю зміцнювалися опорами-контрфор-

- . . Луцьк. Оборонна синагога. 1626-1628 рр.сами, а в аттиках були прорізані біиниці. стародавня фавюра
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Луцьк. Оборонна синагога. 1626-1628 рр. 
Інтер’єр. (Історичне фото)

Часом саме оборонні функції сприяли 
видачі дозволу, регламентованого міс
цевою владою, на будівництво синагоо». 
Скажімо, у дозволі польського коро* 
Сигізмунда 1П на побудову кам’яної си
нагоги у Луцьі̂  (1626 р.) було вказано 
на її фортифікаційне призначення, і до 
синагоги була прибудована висока до
зорна вежа. ІІк  у дерев’яних, так і в 
кам’яних синагогах зсізвичай влашто
вували по 1 2  вікон, ш,о символізуваш 
число колін Ізраїлевих. У фортечних 
синагогах було по троє високих арко
вих або стрільчастих вікон із кожного 
бої̂ . Деякі божниці, як у подільськоо^г 
містечі̂ Жванці, завершувалися звичай
ним дахом, іноді з заломами, нагадуючі 
дерев’яні будови. Синагоги у  Жовкві 
Іусятині, Сокалі й багатьох інших містеч

ках, подібно до замків і міських ратуш, мали аттики різних конфігурацій, ию 
були ледве чи не єдиною їхньою зовнішньою прикрасою. Аттики складалися 
із різноманітних за обрисами аркатурних поясів, за якими можна було 
розрізняти синагоги. Трохи пізніше на синагогах з’являються криволініі« 
фронтони (Іллінці, Острог), що з кінця ХУІП ст., коли синагога втратила обо
ронне призначення, зовсім витіснули аттики (Бар, Шепетівка). Ці синагопі 
швидко втратили оборонні функції, але сама ідея синагоги-фортеці не зникла, 
а навпаки вкоренилася в єврейській традиції і надалі використовувалася аж 
до XX ст. Тут варто підкреслити цікаві властивості синагогальної архітектури • 
цілому. Її форми, засновані спочатг^ на використанні місцевих традицій, у  
наступнол/у застигали, співвідносячись із поняттям «єврейські старожитності», 
і через десятиліття і століття ЩШШШ 
усіма, навіть місцевим ото- 
ченням, сприймалися тра
диційно єврейськими.

Отже, єврейські фомади 
ростуть, і після двох єврей
ських трагедій в Україні - 
Хмельниччини (середина
XVII ст.) і гайдамаччини 
(XVIII ст.), вони починають
бурхливо розвиватися як у Ізяслав. Синагога. XVII ст. (Історичне фото)
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демофафічному, так і в соціальному планах. Цей процес прискорився з кінця
XVIII ст, після поділів Польщі, коли її етнічні українські землі разом із їхнім 
кількасотгисячним єврейським населенням стали надбанням Російської та 
Австрійської імперій. На початіу XX ст. на українських землях обох імперій 
проживало вже понад 2,5 мільйони євреїв. Існуючі синагоги були не здатні 
вмістити все зростаюче єврейське населення, - як наслідок з’являється велика 
кількість нових молитовень, і серед них синагоги окремих ремісничих цехів і 
гільдій: м’ясників, бондарів, бляхарів тощо. В Бердичеві, де до початіу XX ст 
було більше ста синагог і молитовень, навіть Існувала окрема синагога для 
містечкових музикантів - клейзмерів, що нараховували понад 50 родин. Багато 
цехових молитовних домів розташовувалися усередині Великих синагог. 
Подібно до того, яку звичайній школі паралельно йдугь заняття в різних класах, 
у Львівській Передміській синагозі одночасно в різних приміщеннях молилися 
м’ясники, вчителі хедерів, кравці та малярі. Заможні євреї також відгород- 
>іувалися від бідних, залишаючи їм неопалюваний будинок Великої синагоги. 
Усе це говорило не стільки про різні шляхи до Бога різних єврейських груп, 
скільки про тяжіння до комфортності їхнього об’єднання і в молитві, і в 
звичайному спіліуванні - адже синагога ще була і своєрідним клубом.

У другій половині XVIII ст. в надрах подільського єврейства зарод>іується 
нова течія, заснована Баал Шем Товом - хасидизм, що сповідує більш емоційний, 
містичний шлях до Богсі. У хасидів з’являються власні молитовні будинки, які
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можна розподілити на три категорії: дома навчання - «бейт-га-мідраші». 
синагоги-резиденції лідерів хасидських династій (цадиків) і звичайні молитови 
- «штібли». На батьківш,ині хасидизму, Поділлі та Волині, житло або садиба 
цадика, духовного вождя єврейського містечка, звичайно ставали молитовним 
будинком. Спочаті̂  вони були скромними, яку Баал Шем Това в Меджибожі 
але надалі їхній вигляд набував рис панських садиб і розбудовувався ц іл« 
хасидський двір. Найбільшим розмахом відрізнялися резиденції родини цадикш 
Фрідманів. У 1842 р. засновник династії рабі Ізраїль Фрідман із Ружина 
облаштовує клойз-садибу в Садгорі на основі існуючого палацу. Будівля 
резиденції складалась із синагоги в центральній частині і двох бокових крии 
уздовж головного фасаду, ш,о завершувалися кутовими вежами. Разом із 
поширенням їхнього впливу урізноманітнюються й архітектурні форми їхніх 
фамільних резиденцій. Схожі розкішні резиденції були зведені його синами в 
Іусятині і Чорткові.

Наприкінці XVIII ст. біля Великої синагоги з’являється характерний, часто одно
поверховий будинок бейт-га-мідрашсі, ш,о повсюдно засновується видатним 
духовним авторитетом ортодоксальних євреїв, лідером литовської фомада 
Віленским Гаоном. Таким чином, на межі XV1I1-XIX ст. формується місто
будівний і духовний центр єврейських кварталів. Зразком цього є комплекс 
духовних будівель у  Львові, де поблизу одна від одної розташовані синагога 
«Золота Роза» (1582 р.), бейт-га-мідраш (1789 р.) і Велика міська синагога 
(1800 р.).Як бейт-га-мідраші, так і синагоги можна було без:^силь розпізнаш 
за бічним фасадом, що зорово поділявся на дві різновеликі частини. У першій, 
вузькій, з бої̂  ̂головного входу, було два ряди низьких вікон, які позначаш 
двоповерховий масив прибудов і вестибуль. У другій - основній - часті« 
знаходилися високі, оригінальної форми вікна, зазвичай із вигадливими пер>е-
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Дніпропетровськ. Хоральна синагога у  забудові міста. (Історичне фото кінця XIX ст)
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Біма. Дерев’яна синагога. 
Кам’янка-Бузька. Кінець Х\ЛІ~ШІІ ст. 

(Історичне фото)

тинками і кольоровими вітражами. Це була 
частина стіни, звернена до молитовної зали.

До середини X IX  ст швидкими темпами 
залюднюється південно-східна частина Укра
їни. Разом із переселенцями, ярмарками, тут 
облаштовуються й військові гарнізони, в яких 
служило чимало євреїв - солдатів-канто- 
ністів, яких забирали в рекрути на 25 років 
практично в дитячому віці. Перебуваючи на 
військовій службі зі своїми родинами, вони 
засновують власні «солдатські» синагоги в 
Харкові, Катеринославі (Дніпропетровсьіу),
Полтаві, Криіуу та інших місцях. У ряді міст, де 
царським законодавством заборонялося 
жити євреям, наприклад у  Харкові, це були 
перші міські синагоги.

У першій половині X IX  ст в Україну із захід
них країн проникають ідеї освіти - Гаскали - і 
реформи єврейського життя, ш,о впродовж століть було відгороджене від 
загальної культури. Складовою цих реформ стають нові типи синагог, ш,о 
починають суперничати красою і величчю з християнськими храмами. У 
реформістських синагогах змінюється служба - у молитовній літургії важливого 
значення набуває музичний супровід і професійний спів. Такі синагоги стали 
називатися хоральними. Реформі підпало і внуфішнє планування молитовної 
зали. Подібно до церков і соборів, у цих сина
гогах біма (підвиш,ене місце для читгіння Тори) 
та арон га-кодеш (з івриту - «Святий Ко в ч є р » -  

вівтарна шафа для збереження сувоїв Тори) 
об’єднукзться біля східної стіни і часто розмі
щуються на окремоіуу підвищенні у напівкруг
лій ніші-апсиді, чітко відокремлюючи «священ
ну» зону від місця для парафіян. Перша така 
синагога була відкрита в Одесі 1840 р. вихід
цями з галицького міста Бродів, що принесли 
реформізм у  цей регіон України. Практично 
одночасно, 1843-1846 рр., зводиться профе- 
сисгська синагога «Темпль» у Львові - одному 
з найбільших ценфів реформізіуу в Галичині.

У наступні десятиліття X IX  і початку XX ст.
було побудовано безліч чудових помпезних

Арон-га-кодеш. Синагога XVII ст. синагог практично вуси великих містах країни (історичне фото)
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Єлисаістграіь. (Херсоні, Катеринослави 
Києві, €1писавегграді (Кірово
граді), Львові, Ужгороді- 
Чернівцях, Харкові тощої 
За ними стояло освічене 
єврейство, втягнуте в 
бурхливі суспільні процеси 
міського життя. Синагопі 
зводили в центральних 
частинах міста, вони става
ли міськими домінантами, 
що було вкрай важливо д л і 
підкреслення статусу єврей

ської фомади. Практично всі архітектурні стилі, запозичені зі світової і̂ льтурм 
колишніх епох людства - що було модно в тогочасній Європі, - знайшли свос 
відображення в архітектурі цих синагог, що нагадували як величні церкви і 
розкішні мечеті, так і найдавніший сакральний комплекс юдаїзму - Єру
салимський Храм. Так, у  Чернівцях, Львові, Полтаві та Катеринославі синагопі 
мали неокласичну архітектуру. У двох останніх синагогах середини XIX ст: 
архітектурний стиль та вигляд були нав’язані місцевою владою, змушеною

Кіровоград. Головна синагога (хоральна). 1895-1897 рр. 
Арх. В. Лішневський. (Історичне фото)

Ужгород. Хоральна синагога. 1904 р. Арх. Д. Папп, Ф. Саболч. (Історичне фото)
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поширювати згідно з будівничим уставом типові класичні зразки, які 
розроблялись у Санкт-Петербурзі. Вірогідно, саме тому історія не донесла 
до нас імен їхніх творців. Одним із рідкісних зразків неоготики на українських 
землях була херсонська синагога.

На межі Х ІХ-ХХ століть у мистецтві розвивається новий напрямок - 
модерн, ш,о дивним чином поєднується з популярним у  синагогах стилем - 
мавританським, який часто співвідноситься з єврейською національною архі
тектурою. У синагогальному зодчестві було звично орієнтуватися на кращі 
зразки синагог, вибудованих у столичних містах. Оскільки в ті часи частина 
західної України знаходилася в межах Австро-Угорщини, то багато великих 
синагог, скажімо, у  Чернівцях, Станіславі (Івано-Франківську), Львові й 
Ужгороді, будувалися за взірцем синагог у  Відні та Будапешті. У центральній і 
східній частинах України архітектурні впливи йшли зі столиці Російської імперії 
Санкт-Петербурга. Дві видатні синагоги в Єлисаветграді (1897 р.) і Харкові 
(1913 р.) були побудовані за проектами петербурзьких зодчих на основі 
орієнтальних традицій, що склалися в єврейській архітектурі столиці імперії. 
Ці синагоги були екзотичними для українських земель й асоціювалися зі 
східними палацами. Можливо, саме так архітектори уявляли собі образ 
Єрусалимського Храму, за яким стояла віра в майбутнє райське життя, 
неодмінно пов’язане зі Сходом.

Окрім цих загальних тенденцій, архітектура синагог відбивала ситуацію в 
єврейській грюмаді і характер міського життя. Так, усі київські синагоги, незва
жаючи на величезну різностильність, віддзеркалювали дух і^ецтва і радше 
скидалися не на палаци і храми, а на особняки заможних і^ ц ів. Інша ситуація 
склалася в Одесі, місті з вільним статусом і безмитною торгівлею, що називали 
«порто-франко». Тут суперництво двох єврейських фомад - ортодоксальної 
і реформістської, не стриіууване 
зовнішніми обмеженнями, сим
волічно вилилося в архітектурне 
протиборство «Головної» і «Брод- 
ської» синагог. Як наслідок, для 
ствердження свого лідерства, 
реформісти зводять третю «Но
ву» («Місьіо^>) синагогу в готико- 
мавританському стилі, яка за 
красою й оригінальністю пере
вершила обидві попередні.
Інтер’єри цих синагог вирішу
валися інакше, ніж у містечках,
відрізнялися витонченою архі- Чернівці. Синагога на єврейському цвинтарі 
тектурою, виконаною профе- «Бейт-Кадішим». XIX ст (Сучасне фото)
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сіоналами, а не народними майстрами. Разом із тим, вони вже не пере
хоплювали подих >о^дожньою містерією.

Вхіду синагогу зовні був відзначений єврейсьг<ими символами. До середини
XIX століття в цій якості виступала геральдична фупа у вигляді двох парних 
левів зі сіфижалями і короною. Пізніше розпізнавальними знаками синагог 
стають г<ам’яні скрижалі, ш,о увінчують головний фасад синагоги й асоціюютьс* 
з образом гори Синай, наякій Мойсей одержав ці кам’яні таблички з Десятьма 
заповідями. Також як центральний символ утверджується шестиі̂ тіа зірка - 
Маген-Давид, яі^  часто водружають на шпиль і^ о л у  або включаютьу плетінні 
віконного вітра>і̂ .

Євреям за всіх часів було не просто збудувати синагогу. На українських 
земляху сісладі Речі Посполитої євреям для цього був потрібен дозвіл єпископа 
і власника міста (хоча в багатьох містах формально діяли королівські привілеі 
на будівництво синагог). Таг<ож існувала заборона на зведення синагог више 
від інших житлових будинків, не дозволялося зводити і^ о л а  і прикрашаш 
фасади синагог і̂ льтовими символами. Були й інші принизливі обмеженн» 
зоїфема, «привілей» польського короля Яна 111 Собеського на будівництво 
синагоги у Жовкві вимагав: «перед синагогою на тій же площі звести хату, шо 
затуляла би синагогу з вулиці». За часів Російської імперії справа стояла не 
легше. Зі встановленням «смуги осілості», у яі^  були замкнені єврейські грома
ди з кінця XVIII ст., євреї постійно стикалися із заборонами на проживання і 
будівництво синагог. У царському «Положенні щодо євреїв» від 1835 р. буш
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Харків. Хоральна синагога. Проект 1909 р. Арх. Я. Гевирць. Побудована у 1913 з
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Київ. Синагога Розенберга («Щекавицька»), 1894 р. 
Арх. М. Гарденій. ІЧині -  Головна синагога м. Києва. 

Реконструкція, 2002 р. (Сучасне фото)

встановлені такі обмежен- , ̂
ня на будівництво молитов
них будинків: на кожні ЗО 
єврейських будинків у на- 
селенолу пункті - одна шко
ла, бейт-га-мідраш, на кожні 
80 - синагога. З 1844 р. 
обмежувальні закони по
силюються: було заборо
нено зводити юдейський 
храм у межах 1 0 0  сажнів 
від християнської церкви, 
якщо обидва будинки зна
ходилися на одній вулиці, і 
50 - якщо на різних Вихо
дячи з такого стану справ, 
євреї повинні були засто
совувати велиіу дипломатію, терпіння і значні кошти, щоб одержати дозвіл і 
побудувати синагогу, тим більше поза сіуугою осілості. І такі люди знаходилися 
в багатьох єврейських фомадах. Досить назвати династії Бродських у Києві, 
Бурасів у Харкові, полтавських меценатів А.Зеленського та Д.Молдавського, 
львівського купця Я.Гланзера. Іноді справа доходила до «єврейської 
винахідливості». У Києві за часів заборони Г.Розенберг офіційно зводив 
синагогу як власний будинок, але вже за рік у ньому була облаштована 
синагога. Для одержання дозволу на будівництво іншої київської синагоги, 
«синагоги Бродського», місцевій владі був представлений бічний фасад, а не 
головний, що відрізнявся особливим архітектурним рішенням.

Якщо зовнішній вигляд синагоги контролювався й обме>іувався владою, 
то в інтер’єрі, прихованому від чужих очей, євреї були вільні максимально 
виразити перед Всевишнім свою любов і трепет, утілити будь-які фантазії, без 
межі вкласти свої серця й уміння в обладнання інтер’єру та виконання його 
декору. Усе тут було свято й СИМВОЛІЧНО: планування зали, кількість і 
розташування вікон, комплекс декорацій, - це був світ,у якому бог відкривався 
євреям під час молитви.

У будь-якій синагозі найбільш священним предметом був Сувій Тори - 
П’ятикнижжя Мойсеєве - усе знання про світ у  минулолу та прийдешньо\у, 
отримане згідно з юдаїзмом, Мойсеєм на горі Синай. Сувій Тори був написаний 
на пергаменті спеціально навченим писцем-сойфером і освячувався 
єврейською традицією. Для його збереження і використання в молитовній 
літургії зводили спеціальну шафу - арон га-кодеш, що зазвичай розташову
вали біля східної стіни синагоги, яка пов’язувалася з напрямком на святе місто
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Гвіздець. Дерев’яна синагога. 1640-ірр. 
Біма. (Історичне фото)

Єрусалим. Під впливом християнськоі 
традиції арон га-кодеш часто назива
ли вівтарем. На протилежній, західній 
стіні знаходився вхід у синагогу, а між 
ними - особливе місце для читання 
Сувою Тори. Це місце називалося «біма» 
(з івриту - «узвишшя»). Під час літургв. 
коли мала читатися Тора, її виносили з 

арон га-кодеша, клали на біму і після 
читання визначеного уривка знову по
вертали до шафи. Закінчення читання 
Сувою Тори щороку відзначалося 
окремим святом Сімхат-Тора, після 
чого текст Тори починали читати знову. 
Таким чином, коло єврейської традиія 
затверджувалось і оновлювалось у 
синагогальному ритуалі читанням Торм 
та обходом із Сувоєм навкруг моли
товної зали. Поряд із трьома щоден
ними молитвами читання Тори у ви
значені дні тижня складали сутність 

молитовної літургії. Все інше устаті̂ ^ння синагоги, а також сюжетні розписи, 
символи і багатий декор були своєрідним араняо'ванням служби, доповнюючі 
оживлювану під час молитви ідею ру>  ̂часу від минулого до майбутнього.

У синагогах чоловіки та жінки молилися окремо, і жіноча галерея впливала
на архітектуру спо
руди. Спочатку вона 
відбудовувалася від 
молитовної (чолові
чої) зали з усіх боків  ̂
окрім східного, і від
окремлювалася від неі 
товстою стіною з ма
лими наскрізними 
прорізами, що дозво
ляло жінкам тільки 
чути, а не спостерігати 
молитовну процесію. 
У Х\ЛП ст. жіноча гале
рея переноситься на 
другий поверх захід

Київ. Синагога Розенберга («Щекавицька»). 1894 р.
Арх. М. Гарденій. ІЧині - Гэловна синагога м. Києва. 

Реконструкція, інтер’єр молитовної зали 2002 р. (Сучасне фото)
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ного фасаду, а із середини X IX  ст. починає охоплювати другий поверх із трьох 
боків, ніби фокусуючись на східну стіну з арон га-кодешем. Такі жіночі галереї 
були схожі на балкончики, мали огородження з густим плетінням, що й 
виконувало ті ж  функції, що і наскрізні прорізи. Поступово жіноча галерея 
ставала більш відкритою, що свідчило про більш тісне залучення жінок і до 
молитви, і до суспільного єврейського життя.

Незважаючи на те, що конкретного зводу правил щодо будівництва і 
декорування синагоги не існувало, впродовж століть були вироблені численні 
традиції. У різні періоди від деяких норм відмовлялися, інші розширювали і 
доповнювали новим змістом. Майстри, що будували та оздоблювали синагоги, 
завжди черпали натхнення з єврейських священних текстів Танаха, Талмуда, 
притч - мідрашів, а також керувалися теологічними ідеями духовних лідерів, 
рабинів. В основі архітектурно->удожнього вирішення синагог був покладений 
образ зруйнованого Єрусалимського Храму, відновлення якого, як і приходу 
Месії, чекали євреї в усіх поколіннях. Характер цих чекань, пов’язаний із 
радощами або прикрощами єврейських громад, відбивався в оздобленні і 
символічному вирішенні синагогального інтер’єру. Саме тут євреї вислов
лювали Богові свої найпотаємніші і наболілі бажання і благання. Інтер’єр сина
гоги, як своєрідний мікрокосм, в якому наодинці й колективно євреї спіл- 
і̂ ^валися зі Всевишнім, виражав їхні сподівання і світогляд. У бідних єврейських 
містечках, штетлах, де житгя євреїв було особливо важким, синагога являла 
собою заворо>і̂ точий світ, сповнений єврейського містицизіуу і символізму, 
який протиставлявся вбогому життю й оживав під час ревних молитов. Підлогу 
синагоги заглиблювали нижче рівня вестибуля, за стародавньою традицією: 
«Із глибини волаю до тебе. Господи», - почерпнутою з біблійних псалмів. Це 
було викликано також бажанням збільшити простір зали, оскільки висота 
синагоги часто обмежувалася владою міста, що суперечило єврейській 
традиції будувати синагогу як найвишу будівлю у місті.

В інтер’єрі особлива увага приділялася конструкції і декоруванню арон га- 
кодеша і біми, яким надавали образ малих святилищ. Біму влаштовували на 
високоіуу, оточеноіуу лавами помості з огородженням, оздобленим колон
ками. Іноді її подов>і̂ али у  вигляді альтанки з ідолом , увінчаним короною. 
Розташовувалася біма в центрі залу, у синагогах-фортецях вона часто зна
ходилася між чотирма опорними колонами, що поділяли молитовну залу на 
дев’ять рівнозначних секторів. Символічно така конструкція залу осмис
лювалася як стан народу Ізраїлю в пустелі після дарування Тори, що пере
носилося і на важке житгя євреїв містечок, яке сприймалося як тимчасове 
вигнання на шля>̂  ̂до Землі Обітованої. Часто колони були зближені та 
форіуували над бімою порожній і^ о л , що освячував Слово Боже, яке схо
дило під час читання Тори.

Сакральна і повсякденна єврейська архітектура

345



Якщо фасад синагоги сприймався як земна брама, то арон га-кодеш був 
брамою божественною, що розкривалася під час молитовної літургії. Як 
духовне серце синагоги він був головним об’єктом уваги, осередком найваж
ливіших символічних образів. Перед арон га-кодешем на довгому ланцюзі зі 
стелі звисала лампа або бронзова люстра - традиційний символ негасимої 
лампади. Найбільш розкішні вівтарні шафи були виконані з дерева, мали по 
кілька ярусів і сягали понад 15 метрів заввишки. ІДі арон га-кодеші були 
оброблені з неймовірною майстерністю. Кожен ярус ніс своє символічне 
навантаження і з обох боків був оформлений різьбленими колонками. Обабіч 
до арон га-кодешу прилягали стулки з прорізним аяурним малюнком, у який 
упліталися стилізовані тварини, вазони, винофадна лоза й інші рослинні мотиви 
як символи Древа Життя. Леви, олені, грифони, риби, вигадливі птахи, 
величезний фантастичний бестіарій разом із рослинним орнаментом і 
численною геральдикою додавав образові дерев’яного вівтаря есхатологічної 
алегорійності (Ходорів, Ружин, Бар, Старокостянтинів). Загальний вигляд арон 
га-кодеша, увінчаного фифонами чи левами з короною, викликав молитовний 
фепету парафіян і був уособленням живої райської брами, сповненої фубних 
звуків, квітів і балдахінів. «Моя уява збудяувалася щоразу, коли за відповідних

є. Котляр

Михалпіль. Дерев’яна синагога. XVIII ст.
Комплекс монументальних розписів. XVIII ст. (Історичне фото)
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молитов кіот (арон га-кодеш. - Є.К.) розкривався, і, здавалося, зсередини його 
на тисячі схилених голів невидимими легкими хмарами неслася Божа 
благодать», - писав про свої дитячі враження від полтавської синагоги відомий 
єврейський адвокат Г.Сліозберг. Над арон га-кодешем пробивали кругле вікно, 
як найчастіше і на західноіу^ фасаді, ці вікна трактувалися як символи небесної 
влади, що пронизувала весь простір синагоги. До єдиного вівтарного 
ансамблю з арон га-кодешем входили амуд, або аналой, - невелика трибуна 
для хазана (кантора), що веде службу, а також велика синагогальна ханукія - 
канделябр на 9 свічок, що запалювали у  свято Хануки. Її робили з бронзи, як і 
знамениті синагогальні люстри-павуки, що звисали зі стель і висвітлювали 
захоплюючі живописні картини, розгорнуті в розписах стін і стель.

Традиції декорування інтер’єрів відрізнялися в різних типгіх синагог. 
Найбільш самобутньо настінний живопис виявляється в дерев’яних синагогах, 
заповнюючи єдиним мальовничим килимом стіни і стелі. Живопис мав уні
кальну іконофафічну систему, побудовану за принципом ру)̂  ̂часу від мину
лого до майбутнього. У нижньому настінному ярусі розташовувалися високі 
арки і таблиці з текстами, поділені орнаментальними смугами-бордюрами. 
Арки уособлювали розгорнутий Сувій Тори, що давав духовну поживу й обе
рігав євреїв як у житті, так і в синагозі. Така система обрамлень, окрім 
розмальованих настінних таблиць, об’єднувала вікна й двері, занурюючи весь 
простір синагоги в живу містерію, що оживала з молитовним словом. У 
фортечних синагогах арковий пояс був виконаний як ліпний архітектурний 
фриз, іноді заповнений текстами та сюжетами.

Над високими арками розташовувався орнаментальний фриз, що від
окремлював їх від наступ
ного сюжетного циклу. Тут V , 
розташовувалися клейма і , ' ■ ' •'  ̂
медальйони з текстами, 
алегоричними тваринами, а 
також картинами давньої 
єврейської історії. Особ
ливу популярність набули 
зображення чотирьох тва
рин: лева, леопарда оленя 
й орла, що символізували 
чесноти у  служінні Всевиш
ньому. Серед зображень 
зустрічаються символічні 
музичні інструменти на де
ревах, архітектурні мотиви, Киів. головна синагога. 1894 р. Реконструкція 2002 р.

Плафонна декорація з  живописним рондо на тему 
навіяні темою зруинова- чотирьох священних тварин з  кодексу «Піркей Авот».
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ного Храму, популярні зображення трьох зайців або риб у колі - симвої̂  ̂
ру>0  ̂часу і багато інших сюжетів. Традиційно у верхніхярусах знаходився пояс 
зі знаками Зодіаі̂ , ш,о часто відокремлював настінні розписи від і̂ ольиих. 
символізуючи мея^ мЬк земним і небесним, минулим і майбутнім. Подальша 
живописна композиція залежала від конструкції стелі і типу склепіння. Стеяя 
належала до світу прийдешнього і була сповнена месіанських сюжетів. Туї 
був і левіафану вигляді риби, ш̂ о обвилася кільцем навколо міста, символічний 
бик «шор», ведмеді, ш,о несупз винофадне фОНО; леву боротьбі з єдинорогож 
змій, ш,о оповив Древо Пізнання тощо. ІДентр і^ о ла  був кульмінацією всіа 
мальовничої містерії. Звичайно там зображували троянду або двоголового 
орла, яким також увінчували верх арон га-кодеша та біми як символом 
верховної влади.

Інтер’єр містечкової синагоги створювався руками багатьох народник 
майстрів: малярів, теслярів, карбувальників - і демонстрував краще, на що 
була здатна громада. Більшість творців синагог залишилися невідомими, лише 
окремі майстри увічнили свої імена в розписах стародавніх дерев’яних 
синагог. Серед них Ізраїль бен Мордехай Лісницький з Яришева - автор 
розписів синагоги в Ходорові, 1652 р., що у тому ж  році разом з ісакои 
Бером і його сином розписав стіни синагоги в Гвіздці. Купол цієї синагош 
прикрашали мальовничі образи пензля ісака Лейби бен Єгуди Га-Коена з 
ііришева, виконані в 1729-1730 рр. До XVII ст. належать розписи синагог* 
в Погребищі пензля Єгуди Лейби бен Баруха. історія донесла до нас 
зворушливу легенду початку XV!!! ст. про майстра Боруха, що протягом 
восьми років скуповував обривки жовтої міді й у наступні шість років викував 
ханукальну менору і світильник на чотирнадцять свічок для погребищенськоі 
синагоги.

Якщо синагогауособлювала світ живої єврейської традиції, в якому черпала 
життєві сили єврейська громада, то іншим полюсом - рубежем людського 
земного житгя, виступав єврейський цвинтар. На ньому найчастіше, особліво 
з XIX сторіччя, знаходився дім для обмивання і вщспівування - «Бейт-Тагара*. 
своєрідна цвинтарна синагога. Архітектурний образ цього будині̂ , що склався 
в Західній Європі в X IX  ст., являв собою певну ідею єврейської каплиш. 
можливо, почерпнуту з християнської традиції. Можливо, архітектура цих 
будівель походила від образу гробниці праматері Рахілі, розташованої у  
Віфлеємі, яка завжди вважалася святим місцем паломництва - у  той час у  
мистецтві було модно звертатися до власних історичних пракоренів. Будівні 
Бейт-Тагари переважно поширені в західних землях України, що входили до 
Австро-Угорської імперії, і найбільш оригінальної споруди були зведені у 
Львові і Чернівцях. Відповідно до функції їхня архітектура виражала піднесене 
і скорботне почуття, а монолітні за силуетом будівлі були увінчані ідолами і 
позбавлені декору, що відволікав від жалобного настрою.

є. Котляр
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Архітектура «єврейської вулиці»

Молитовне спілкування з Богом у синагозі перемежовувалося важким 
буттям євреїв. Дивним чином цей сплав віри в месіанське майбутнє, духовних 
традицій і постійної боротьби за існування відбивався в плануванні єврейського 
поселення. Насамперед це стоо^алося єврейських містечок, що вписувалися 
у структуру міст, побудованих за середньовічними звичаями. Польські міста 
того часу були власністю короля, магнатів, дрібної шляхти та духовного кліру. 
Великі світські власники найчастіше були прогресивними людьми, благо
честивими католиками, що доброзичливо ставилися до співмешканців- 
іновірців. Вони зводили міста за якимсь ідеалістичним планом своєрідного 
«Граду Божого», відповідно до якого місто мало визначену форму і кожна 
етнічна фомада: польська, вірменська, єврейська або українська - одержувала 
свою територію. Домінантами районів були молитовні споруди різних 
конфесій; костел, церква і синагога, де костелові - стовпові католицтва - 
виділялося найзручніше місце розташування в міській панорамі. Наочним 
прикладом таких сакралізованих містобудівних систем у Галичині може бути 
планування містечка Броди, що належало магнатові С.Конецьпольськог/у, або 
Станіславів (Івано-Франківськ), що зводив князь ЄПотоцький. В обох випадках 
це були проекти, розроблені французькою військово-інженерною школою. 
На Поділлі таке містобудівне мислення було характерне для династії польських

Кременець. Єврейська вулиця, 1925 р. (Фото Алтера Кацизне) 
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Ярмолинці. Єврейська вулиця із синагогою. 
(Історичне фото)

канцлерів Замойських, що 
спланували на рубежі XVI- 
XVII ст. містечка Шаргород і 
Томашпіль. Планування 
міста спочатку було зорієн
товане на палац власника, а 
надалі, з розвитком міста, - 
на ринкову площу і будівлю 
магістрату й ратуші - коли 
міста добилися самоврдг^- 
всіння на основі магдебурзь
кого права.

Єврейські поселення, 
знаходячись усередині цьо
го освяченого архітектурною думкою магната великого міського кола, мали 
ще й своє внуфішнє коло організації життєвого простору. Хоча більшість із 
них розвивалися стихійно, мірою зростання і заселення, врешті-решт все одно 
складалися визначені просторові домінанти. Єврейський квартал напозір був 
відгороджений від іншої, чужої території. Цьому сприяла характерна тісна 
забудова вулиць, зведення біля в’їзду у  штетл своєрідної символічної брами - 
конструкції з дерев’яних стійок і поперечини, натягування мотузок уздовж 
кордонів штетла, а також природні перепони - ріки, сфумки таяри. Ця окрес
лена територія в реальноіуу, ритуальноіуу йу магічноіуу сенсі відокремлювала 
єврейський світ від довкілля, що приховувало уявну чи дійсну небезпеї̂ . 
Духовний силует містечка окреслювався місцем розташування синагоги і 
цвинтаря - як правило, розділених пагорбами й іншими природними пер>е- 
понами, що символізувало дистанцію між світом живих і світом мертвих - 
потойбічним.

Розташування синагоги 
було часто прив’язане до 
інших ритуальних установ, 
що вимагали наявності вод
ного джерела. Оскільки 
містечка зводили в безпосе
редній близькості від рік та 
інших водойм, єврейські 
фомади намагалися розта
шувати побли:̂  від них бу
дівлі, що були пов’язані з ви
конанням релігійних припи- 

Шаргород. Заїзди на єврейській вулиці. ^(3 т  відповідно до юда-
( Історичне фото) ^  ^ ^
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їзму, євреї повинні були занурюватися у води ритуального басейну - мікви, 
водним ресурсом якої мала бути природна водойма з проточною водою. 
Іншою ритуальною будівлею, що вимагала припливу чистої води, був будинок 
для зарізання >удоби і птахів - «бейт-шхіта» (іврит), заснований відповідно до 
законів кашруга, які стосувалися харчування, сполучення м’ясної та молочної 
їжі та способів «правильного» забою тварин. Різницька також могла зна
ходитись поблизу рині̂ . Місце розташування її часто було тимчасовим, іноді 
її навіть облаштовували на дерев’яних палях над струмком. У тих випадках, 
коли вибудовували окреіуу капітальну споруду, як наприкінці X IX  ст. в Жовкві 
або у Львові, й надавали подібного до синагоги вигляду, як будівлям, освяченим 
традицією. Таким чином, весь комплекс ритуальних споруд прив’язувався до 
природного ландшафту містечка.

Повсякденне життя євреїв просторово організовувалося між двома центра
ми-. синагогою і ринковою площею. У багатьох містах Галичини в ХУІ-ХУІІ ст. 
євреї внаслідок заборон не могли облаштовувати своє житло поблизу ринкової 
площі (Сокаль, Стрий, Самбір), і найчастіше вулиця, що зв’язувала синагогу і 
ринок, визначала композицію і простір єврейської забудови. Зате в подільських 
містах, що багато в чоіуу розбудовувалися за рахунок єврейської ділової актив
ності, єврейські житла переважно були розташовані навкруг ринкової площі. 
Особливо це характерно для періоду з другої половини XVII до початі̂  XVIII ст., 
після того, як встановлений польськими магнатами лад містечка було знищено 
козацьким повстанням, очоленим Богданом Хмельницьким, і подальше від
новлення міської інфраструктури здійснювалося у більш вільній формі. Одну з 
головних ролей у колонізації і відродженні містечок почали відіфавати швидко 
відродя^тані єврейські фомади, що фимали, з дозволу мататів, корчми і вино- 
і^ н і, брали в оренду водяні млини, маєтки та палаци. Власники містечок 
довіряли метикуватості і діловитості євреїв, бачили в них надійних платників 
податків і гарант якнайшвидшої реконсфукції вфаченого господарства.

Єврейська житлова забу- ^
дова відрізнялася від міс
цевої української, що було 
пов’язано з тим, що житло
вий будинок водночас був 
місцем для складів і торгівлі, 
заїжджим двором, ремісни
цькою майстернею і ШКО
ЛОЮ: бейт-мідрашем або хе
дером. Єврейські будинки, 
що тулилися один до одного 
та виступали фасадами на 
головні вулиці містечка, Шартрод. Єврейський будинок. (Історичне фото)
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визначали його міський характер. Євреям було важливо почувати себе 
городянами, спадкоємцями своїх предків, що жили у  середньовічних містах 
Центральної Європи.

Будинки зводили на високому кам’яному цоколі, і вони мали один, півтора 
або два поверхи. Сам будинок був дерев’яний, як правило, вибілений вапном, 
і завершувався чотирисхилим або двосхилим дахом із фронтонами. Зови 
будинок був прикрашений дерев’яним ганком і галереєю на другому поверо 
з різьбленими стовпчиками-балясинами або дерев’яною обшивкою. До 
відкритих галерей збігали зовнішні сходи. Це відзначало єврейські будиню*. 
Плата за землю, на якій стояв дім, визначалася довжиною головного фасаіу 
що виходив на торговельну вулицю, і з метою економії коштів і місця будинки 
розділялися вузькими проходами завширшки до одного метра. З цієї причикві 
простір будиніо ,̂ з ростом родини і її потреб, міг збільшуватися або уперел 
виходячи фасадом на частину вулиці, або розгортатися всередину дворово* 
території. У першому випадку до будині̂  прибудовували дерев’яні веранда. 
Зоровоіуу збільшенню обсягу будині̂  сприяв винос дахів, що доходив до двсж 
метрів. Дахи підтримувалися дерев’яними стовпами, створюючи зовнішню 
галерею. В іншому випадку будівлі розвивалися всередину, засвоюючи всю 
територію, аж до виходу на паралельну вулицю, або «зростали» доти, поки не 
зустрічалися торцями з такими самими зростаючими будинками із с/сідньоі 
вулиці.

Планування традиційного єврейського будині̂  відбивало специфії̂ жип* 
євреїв. Він розділявся на кілька частин. Перша, що виходила на вулицю, бути 
приміщенням крамниці або парадною кімнатою. Для залучення клієнтів і

є. Котляр

Шаргород. Єврейський будинок «баби Клари». XIX ст. (Сучасне фото)
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Смотрич. Єврейська вулиця. Початок XX ст 
(Історичне фото)

поі^ців зовнішню частину 
будинку робили якомога 
привабливішою, але не ви
ходячи за межі сформо
ваних традицій. Двері були 
двостулкові, а вікна різно
манітних форм і розмірів і, 
як і в’їздні ворота, розта
шовувалися на фасадах у 
вільному компонуванні.
Друга частина будині̂ , що 
ішла всередину, являла 
собою кілька кімнат, у  яких 
були спальні, а далі 1 і̂ осні.
Іноді в глибині доіуу вигорода^талися маленькі кімнати - «секрети» з вузькими 
проходами, в яких тримали контрабандний крам для підпільної торгівлі. 
Найхарактернішою формою сполучення цих приміщень були наскрізні вхідні 
прорізи, що вздовж осі перетинали весь будинок, форіууючи так звгіну анфіладу. 
Поряд із цим використовували кругове планування кімнат, а дверні прорізи 
утворювали в них своєрідний кільцевий обхід. Внуфішнє планування будині̂  
за необхідності мобільно мінялося. Найдальшою частиною будівлі був відкритий 
внуфішній двір. Коли тильні сторони будинків зросталися або до лицьового 
дому, що виходив на торгову вулицю, пристроювали тильний - двір ставав 
єдиним. Під будинками влаштовували великі склепінчасті підвали до 3-х мефів 
заввишки, що часом мали особливу конфігурацію і розміри, значно пере
вищуючи в плані надземну частину. Вони мали потаємні тунелі й утворювали 
мережу підземних ̂ лиць (Томашпіль, Шаргород, Кременець тощо). Із підвалів, 
як і з основних приміщень будині̂ ,̂ ісьувало кілька виходів надвір, орієнтованих 
усебіч, що разом зі зручністю комунікацій давало можливість зникнути 
непоміченим у  разі небезпеки.

Цікавою особливістю розташування будинків та їхньої архітектури було те, 
що в межах замкнутого єврейського містечка споруди ніби відкривалися 
навстріч вільноіуу просторові вулиць, створюючи своєрідне відчуття неза- 
харащеного інтер’єру містечка. Цьоіуу сприяли відкриті галереї, веранди і 
лоджії, влаштовані в трикутних торцях двосхилих дахів, ніби одночасно 
приналежні до зовнішнього і внутрішнього простору, вузькі проходи між 
будинками, що часто поєднувалися спільним дахом, роблячи з них своєрідні 
коридори без стелі і підлоги. Це відчуття підкреслювалося прибудовою 
колоритних заїжджих будинків, або заїздів. Вони мали довгий наскрізний 
проїзд, що з’єднував дві вулиці. Подорожні і торговці заїжджали туди на возах 
крізь широкі ворота. Там само, на першому поверсі, розпрягали коней і
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ВІДВОДИЛИ їх у стійла, влаштовані з одного бої^ проїзду, в той час як з іншого 
залишали вози. Там само або на другому поверсі розташовувалися кімнати 
для відпочині̂  постояльців. Цікавою деталлю, ш,о підкреслює думі̂  про від
критість архітектури, була традиція прикрашати різьбленим орнаментом 
внутрішні стулки дерев’яних дверей, що ведуть до крамниці. Вони були завжда 
відкриті назустріч вимогливому клієнтові та правили за своєрідну рекламу.

Відповідно до єврейських звичаїв, що склалися ще під час блукання євре* 
по біблійних пустелях, необхідно було зводити і^ е н і й жити в них протягом 
восьми днів осіннього свята Суккот. Спочаті̂ такі будівлі в містечках зводи» 
з очерету, але надалі, через дефіцит місця, євреї почали влаштовувати такі 
тимчасові житла досить оригінальним способом. У подільських містечках з
XIX століття до будинків пристроювали скляні веранди. Замість стаціонарник 
стель вони мали зйомні дерев’яні люки-щити, що піднімалися в дні святкуванн* 
Суккот, відкриваючи, згідно з традицією, зоряне небо. Ці щити мали деко
ративне покриття, що імітує укладання з очерету, вочевидь у пам’ять про те. 
що перші і^ені-сукки робили тут із цього матеріалу. Було заведено обшивати 
веранди дерев’яними дошками. Контраст вибілених стін будині̂  і дерев’яного 
обшиття заскленої прибудови своєрідно підкреслювало тимчасовість цього 
житла, на яке перетворювалася веранда на час Суккота.

Здавалося, що сам характер динамічно зростаючого будині̂  не припускав 
архітектурної завершеності, його лабіринтова структура й одночасно від
критість усьоіуу єврейськоіу^ містечі̂  узгодя^алася з визначеним світовід
чуванням. Два головних мотиви були покладені в його основу: уявлення про 
тимчасовість життя у вигнанні, вдалині від Землі Обітованої, і безнастанне, 
щоденне чекання повернення на свою історичну землю. У цьому плані навіть 
ставлення до оіляхів, що ведуть із містечка в інші краї, було перейнято особливім 
містичним передчуттям, що вони ведутьу Єрусалим і по них може прийти Med*. 
Не випадково герої повістей Менделе Мойхер-Сфоріма - містечкові бідняки і

мрійники - прагнуть по цих 
дорогах вирватися із зача
рованого кола вбогості на 
Святу Землю. Архггектурна 
недовершеність і недобу- 
дованість єврейських бу
динків також відповідали 
уявленням про те, що ^  
дівлі не можуть бути довер
шені, поки не відновлено 
Єрусалимський Храм. З ціа 

л ш  ж  причини, на знак ско[>- 
Меджибіж. Єврейський будинок. (Історичне фото) ^  зруйнованим Хра
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мом, існувала традиція й у житлових будинках, і в синагогах залишати невелиі̂  
ділянку східної стіни нетинькованою. Другий мотив - бажання зберегти себе 
як спільноту і не розсіятися до того моменту, коли потрібно буде «збиратися в 
дорогу».

Трепетне ставлення євреїв до світу свого рукотворного житлового містечка, 
нехай убогого, але освяченого своєю архаїчністю, наочно відбите в літера
турних образах Мойхер-Сфоріма: «Богодільня виглядала як стара корчма. Це 
була руїна зі стінами, що похилилися, з дахом, що нагадує зім’ятий капелюх, 
задертий спереду і низько, заледве не до землі, спущений іззаду, З усього було 
видно, що нещасливій богодільні до зарізу хочеться завалитися і лежати на 
землі і^ о ю  сміття. Але жителі міста не давали їй падати, підпирали колодами 
й умовляли триматися надалі до кращих часів».

На жаль, тимчасовий характер будинків, недовговічність матеріалів, з яких 
їх було зведено, сприяли їхній приреченості, ніби підтверджуючи думку про 
те, що їхня місія вже виконана. Внаслідок драматичних перипетій XX століття 
вони позбулися своїх господарів і стали швидко старіти. До нашого часу 
фрагменти єврейської житлової забудови частково збереглися лише в деяких 
містечках, скажімо, на Поділлі - в Шаргороді, Чернівідях та деяких інших.

У другій половині X IX  - на початі̂  XX ст. зводяться цегельні житлові і торгові 
будинки, що зберігають звичний спосіб планування, але відрізняються 
вигадливими за силуетами фронтонами і карнизами, уособлюючи дух купецтва 
і міського укладу.

У великих губернських містах єврейські житлові будинки не відзначалися 
таким колоритом, як у  містечках, але на рубежі Х1Х-ХХ ст. для задоволення 
потреб зростаючого єврейського населення там зводять численні фомадські 
споруди, що мали оригінальний вигляд. Серед них єврейські лікарні, ремісничі 
училишд гімназії, адміністративні устеїнови, благодійні товариства тощо. До речі, 
єврейські лікарні як притулки для старих, калік, а згодом і сиріт з елементами 
ліі̂ шального обслуговування виникають набагато раніше, найстаріші існували 
вже з початку XV II ст. у 
Львові та Жовкві. Але лише 
в X IX  столітті вони стають 
невід’ємною частиною вели
кої громади, мають власні 
госпітальні ради і подають 
різноманітну соціальну допо
могу євреям. В одних випад
ках общинні будинки мали 
значний розмір, і цим їхні 
архітектурні особливості 
обмея^валися. Прикладом
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£
Яришів. Бейт-га-мідраш. (Історичне фото)
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Чернівці. Єврейська лікарня. 
Кінець ХІХ ст. (Сучасне фото)

цього можуть слугувати благодійний 
комплекс (1897-1911 рр.), єврейська 
лікарня (1884-1914 рр.) та єврей
ський дитячий садок (1910 рр.) у Києві 
зведені коштом місцевих філантропів 
Бродських, Гальперіних, Йони Зайцева, 
чи будинок Товариства допомоги бід
ним євреям у Харкові, побудований 
Пейсахом Бурасому 1911 р. і подаро
ваний єврейській громаді. В інших 
випадках архітектори, натхненні обра

зами синагог, намагаються перенести їхні рішення на силуети і пророблення 
фасадів общинних будинків. Так, у дусі східного палацу на початку XX ст. 
зводиться лікарняний комплекс у Львові, який був увінчаний виразним 
мавританським і̂ полом. У стриманіших, але пізнаваних формах, з висту
паючою центральною частиною і характерними подвоєними вікнами на 
головному фасаді, вирішується будинок єврейської лікарні в Чернівцях; вона 
розташована в безпосередній близькості до Великої синагоги початі̂  ХІХ 
століття. Ці будівлі знаходилися в центрі старого єврейського кварталу Чер>- 
нівців. Звідси вже до початку XX ст. найбільш заможні євреї перебираються 
до верхньої частини респектабельного австрійського міста, що бурхливо 
розвивається. У цьому районі Чернівців, на головній театральній площі, ніби 
на підтвердження значущості сучасного єврейства, в 1908 р. було вибудовано 
розкішну чотириповерхову споруду Єврейського Національного Дрму, що 
демонстрував найкращі традиції австрійської архітектури. Дах мав виразний

силует мансарди, а головний фасад 
прикрашали колони і фігури атлантіа У 
ньому розташовувалися молитовні, 
навчальні класи, кімнати для прове
дення актових записів, конференц- 
зали. Ряд приміщень здавався в орекі^ 
єврейським організаціям, а верхній 
поверх - ПІЦ житло і ресторан.

Трагічні періоди минулого століття - 
світові війни, так само як і десятиліття 
брутального атеїзму, знищили містечка, 
традиційне середовище єврейського 
життя, у  во ті були спалені всі дерев’яні 
синагоги, яких нараховувалося кілька

Чернівці. Єврейський Національний Серйозному руйнуванню під-
Дім. 1908 р. (Сучасне фото) далися сотні кам’яних молитовень.
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десятки стародавніх оборонних синагог дотепер лежать у руїнах. Ще в 
1910 р. на території українських губерній Російської імперії було офіційно 
зареєстровано 1 298 синагог і молитовних будинків. Якщо до них додати 
синагоги, вибудовані напередодні революції, у період бурхливого розвиті̂  
єврейських громад, а також синагоги західноукраїнських земель, що входили 
тоді до складу Австро-Угорщини, то загальна кількість може збільшитися до 
двох тисяч.

У наш час, через десятиліття відродження єврейської громади України, 
заледве більше нЬк півсотні синагог після відновлення відкрили свої двері для 
молитовних літургій і громадського життя. Основна маса цих будинків - 
колишні хоральні синагоги в Харкові, Києві, Дніпропетровсьі̂ та інших містах 
знову, як і сторіччя тому, стали візитними картками єврейських громад. 
Відновлення синагог зайняло багато років, і поряд з організаційними питан
нями, в дисі̂ сіях і суперечках визначалися шляхи архітектурно-художньої 
реконструкції. В одних випадках було можливим відтворити первісний 
«намолений» інтер’єр, в інших, якщо не залишалося жодних слідів старого 
^О^дожнього рішення, - створювався новий образ у сучасному руслі, але 
неодмінно на основі багатовікових традицій. Усіма усвідомлювалося завдання 
збереження духовної спадщини, яке необхідно було відобразити в символіці 
й естетиці синагог. Слідом за і̂ льтовими спорудами почали відродя^^тися 
культурно-общинні центри, навчальні й благодійні установи. Сьогодні їхній 
дизайн та архітектура вже не мисляться поза національним колоритом, і хоча 
визначення «єврейська естетика» тлумачать по-різному, суспільна думка 
беззастережно погод>і̂ ється з тим, що життєвий простір повинен мати своє 
пізнаване і разом із тим сучасне обличчя.
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Єврейська література*

Скільки існує єврейство, стільки воно читає 
в Торі >о̂ дожні твори найвищого гатуні̂ /: Книгу 
Рути, Книгу Естери, Книгу псалмів, «Пісню над 
піснями», книгу Йова, ту>г<ливу пісню Маріам і 
войовничу пісню Дебори. До перлин світової 
поезії належить іспано-єврейська (часів 
арабського панування на Піренеях) серед
ньовічна поезія, твори Шломо (Соломона) Ібн 
Габірола, Єгуди га-Леві - автора натхненних 
«Сіонід», Мойсея Ібн Езри тощо. Упродовж 
середньовіччя до кола читання євреїв уві
ходять переклади і перекази з тогочасної 
європейської літератури. Чи не найпопу- 
лярнішою була «Бове бух» - прозовий пере
каз мовою їдиш франідузького лицарського 
роману про Бову-королевича. Цей переказ 
публікувався під назвою «Бове-майсе» - 
«Оповідання про Бову» (від «майсе» - опо
відання). Цей вираз у народному мовленні 
вживався у значенні «бабусині вигадки».

Незважаючи нате, що єврейська література 
розвивалася на різних землях упродовж 
майже трьох із половиною тисячоліть, у X IX  - 
першій половині XX ст. вона пов’язана най
більшою мірою саме зі Східною Європою, де 
народилася, сформувалася і творила ціла 
плеяда видатних єврейських письменників.

Єврейська література Східної Європи тра
диційно складається з трьох основних частин: 
літератури, написаної давньоєврейською

'V є» XS»«eiWI •'WHIL We

V»-•«»»»»* j l

f,4'
•■’W'-BiMVap ïai-vuуйїД

^  J  і-ЬлЛ Î3ty

«Пісня туги та пристрасті» 
зі збірки віршів Шломо Ібн Габірола 

Сторінка рукопису XII от.
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* Стаття публікується в авторській редакції

Сторінка книги «Мівхар га-пнінім“ 
( «Добірні перли») - збірки 

філософських та етичних афоризмів 
які приписували Шломо Ібн Габіролу
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Перші рядки знаменитої «Оди Сіону» Є  гуди га-Леві 
З рукопису XV ст.

мовою (згодом івритом), 
літератури мовою їдиш, 
нарешті, єврейської літе
ратури мовами народів, 
серед яких жили євреї, 
що відбивала єврейське 
життя з єврейських по
зицій.

у  нашому нарисі пред
метом розгляду буде 
єврейська література, на
писана єврейськими мо
вами (івритом та їдишем) 
на українських землях 
у другій половині XVIII-
XX ст.

Хасидська література

Література мовою їдиш у  Східній Європі починається із переказів про життя 
провідників хасидизму, зокрема, збіркою «Шивхей га-Бешт» («Слава Бешта»), 
творами рабі Нахмана із Брацлава, а також єврейськими піснями - і жартів
ливими, й історично-пророчими (останні прислужилися І.Франкові як основа 
для циклу «Жидівські мелодії»).

у  XVIII ст. це були розповіді-притчі про Баал Іііема, які спочаті̂  передава
лися усно (СМДубнов не випадково порівнював роль переказувачів оповідань 
про Баал Шема для єврейського середовища із роллю кобзарів в українців).

Першим письменником мовою їдиш, при тому, що його оповідання-притчі 
та розмірі^ання створювалися ще усно і записувались іншими, а також жили 
в переказах, був один із найбільших хасидських цадиків Нахман із Брацлава. 
Він народився 1772 р. у Меджибожі на Поділлі (був правнуком Баал-Шем- 
Това за матір’ю і цадика Нахмана з Городенки за батьком). Виріс у глибоко 
містичноіуу хасидському середовищі. Після подорожі 1798 р. до Палестини 
(заради неї він продав усе своє майно і віддав доньку в служниці) він 
проголосив себе чи не єдиним знавцем справжньої віри. Це призвело до 
гонінь на нього і примусило його переселитися з містечка Златопіль Київської 
губернії до містечка Брацлава Подільської губернії. Гоніння ці Нахман із 
Брацлава пояснював так: «ІІ не від світу сього, і тому світ не може мене терпіти». 
1810 р. він залишив Брацлав і почав мандрувати містечками України, поши
рюючи свої погляди. Відчувши наближення смерті (1808 р. він захворів на 
сухоти), зупинився в Умані і там помер.
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Думки та висловлювання Нахмана із Брацлава (у хасидських книгах його 
називають «могаран» - скороченням від «морену га-рав Нахман» - «наш учи
тель рав Нахман») записав і видав його учень Натан Штенгарц. Перша книжка 
«Лікутей могаран» («Повчання могарана») з’явилася ш,е за життя Нахмана із 
Брацлава в Острозі у 1808 р., друга збірка «Повчань» та «Книга звичаїв» - 
вийшли у Могильові 1811 р. Нахман із Брацлава є автором низки містичних 
оповідань, що свідчать про його неабияі̂  майстерність у  володінні їдишем, 
поєднують висої̂  фантазію з надзвичайною простотою викладу. Вони впли
нули натогочаснуі пізнішу єврейсьі̂  літературу мовою їдиш, зокрема, натво|> 
чість Мартіна Бубера, відомого дослідника хасидизму, який у  дитинстві жив у 
Львові у свого діда Шломо Бубера, відомого фахівця із текстології Мідраша і 
середньовічної рабиністичної літератури; і на лауреата Нобелівської премії 
Неллі Закс, у  творчості якої поєднано середньовічні німецькі легенди, хасид
ські перекази та притчі Нахмана із Брацлава, образи часів Катастрофи.

Єврейська література орієнтувалася на читача, здатного сприймати філо
софію життя лише тоді, коли вона приправлена жартом, коли відчуваєш від 
неї не надмірну напругу зосередженості, а приємність, що сам доходиш тої

істини, яі^  несе тобі проповідник.
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Книга «Кдушшат Леві», що містить вчення 
Баал-Шем-Това та оповіді про нього. Видання 1919 р.

Коли те, що вчив, входитьу пам’ять 
не тільки завдяки теологічним 
форіуулюванням, а завдяки життє
вим враженням від почутого, коли 
перед тобою не філософ, а «зви
чайна» людина, яка вміє записати 
на скрижалях серця іншого те, шо 
записано в неї не лише в розумі, а 
й у серці. Не випадково Нахман із 
Брацлава твердив; «Філософські 
праці ставлять запитання, які зда
ються надто важкими, і пропо
нують відповіді, які здаються 
надто легкими».

Ось, наприклад, легенда з 
життя засновника хасидизму 
Баал-Шем-Това. Один мандрів
ник, проходячи, побачив, шо 
хасиди розхитуються під час 
молитви, і не міг зро:^іти, навіщо 
вони це роблять. По-науковому 
ми б сьогодні сказали, що це до
зволяє увійти до стану медитації
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Але Баал-Шем-Тов відповів мандрівникові інакше і значно глибше, хоч і на 
дуже простому прикладі; «Одного разу, під час святкування, гості насо- 
лоди^талися веселою музикою, що її грали іуузиканти. Потому вони почали 
танцювати під цю музиі̂ . Повз хату проходив глухий. Він заглянув у вікно, 
побачив танцюючих, але музику не почув. «Яка дурість! - вигукнув він. - 
Дорослі люди скачуть без жодної причини!»» Мандрівник усе зрозумів. 
Музиі̂ , в такт якої хиталися хасиди, було чутно їхнім серцям. А мандрівник 
був до неї глухий.

Ще дві короткі й промовисті приповістки, приписувані традицією Баал- 
Шеіу^. Одна з них ставить надзвичайно складне питання і дає на нього глибої̂  
відповідь на основі дуже простого прикладу; «Іноді здається, що Бог дуже дале
кий від людини. Чому це так? Атому, що обов’язок батька навчити сина ходити. 
Задля того він і віддаляється без попередження, хоча й ризиі̂ є, що дитина 
спіткнеться і впаде». Друга торкається іншої важливої проблеми людського 
буггя; «Не гадай, що ти кращий за ближнього свого. Якщо розум його не 
дорівнює твоєму, він, твій ближній, дорівнює тобі, бо служить Господові, як 
може, в очах Всевишнього хробак може значити не менше, ніж ти, бо він 
служить йому».

Однією з важливих складових хасидської переконливості є образність. 
Хасидські проповідники навіть вчили своїх учнів мистецтву проповіді на 
чуттєвому рівні. Ребе Дов-Беру належить на подив тонка рекомендація: 
«Щоразу, коли проповідуєш, зупинись, не дійшовши до кінця». Сучасний 
педагог заперечив би; а де ж  висновки, які треба запам’ятати. Але майстерний 
проповідник знає, що найбільше запам’ятовується те, до чого людина прийшла 
шляхом власних роздумів, лише треба довести її до того місця, звідки вона

без особливих відхилень 
мірі^атиме далі.

Рабі Абраам Яі^б із Са- 
дигори (неподалік Чернів
ців) вже у XX ст. дуже до
тепно зобразив механізм 
хасидського повчання. «Все 
може слугувати нашому 
навчанню, - сказав він од
ного разу хасидам, - все 
може нас вчити. Не лише те 
все, що створив Бог, а навіть 
і все те, що запровадила 
людина, може слугувати 
нашому навчанню». - «А

„  ̂  ̂ чому, - із сумнівом у голосіХасидськии ребе благословляє підлітка
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запитали його слухачі, - може нас навчити залізниця?» - «Що все можна 
втратити, якщо запізнишся на хвильі̂ >. - «А телеграф?» - «Що кожне слово 
враховується і доведеться за нього заплатити». - «А телефон?» - «Що там чують 
усе, що ми кажемо».

У приповістках знаходимо часом надзвичайно виразну діалектні̂ . Колись 
рабі Леві-Іцхока з Бердичева запитали, чому до слів Біблії, що цар Соломон був 
найіуудріший від усіх, додано: «Мудріший навіть від дурнів». Леві-Іцхок відповів: 
«Дурень вважає, що іуудріший від усіх, отже, ніхто не здатний переконати його, 
що він - дурень, а те, що він робить - дурниця. Але мудрість Соломона була 
така велика, що вміла вдягатися в найрізноманітніше вбрання, зокрема й у шати 
дурня. Таким чином, цар Соломон умів зрозуміло для них розмовляти з дурнями 
і так хвилювати їх серця, що вони пізнавали себе і дізнавалися, ким вони є 
справді». Як бачимо, знов мірі̂ шання з приводу того, як спілі̂ ватися.

Найщиріше глибину своєї віри Леві-Іцхок Бердичевський висловив у такій 
формулі: «Я не прагну знати, чоіуу я зазнаю страждань; єдине, що я хочу знати, 
чи я зазнаю страждань у славу Імені Твого?».

Нова єврейська література на українських землях

Єврейське просвітництво, або інакше, - Гаскала викликало й зумовило 
появу нової єврейської літератури на українських землях. Послідовники 
Гаскали писали не німецькою мовою, а івритом, що, до речі, значно збагатило 
іврит термінологією.

Найпомітнішим із авторів цього напрямі̂  був Нахман Крохмаль, який писав 
івритом на теми з філософії та історії. Він вважав метою свого життя створення 
філософської системи, що відображала б юдаїзм у його духовних та історич
них проявах. Творчість Н.Крохмаля відбивала впливи, з одного бої̂ , Маймоніда 
й Ібн Езри, а з другого - Канта, Шеллінга і особливо Гегеля. До речі, назва 
головної праці Н.Крохмаля «Море невухей га-зман» («Наставник для непевних 
нашого часу») повторювала назву головного твору Рамбама (Маймоніда) «Море 
невухім» («Наставник для непевних»). Нахман Крохмаль народився 1785 р. в 
м. Бродах, а помер 1840 р. у Тернополі. Більша частина його життя пройшла 
у м. Жовкві, яке стало одним із центрів Гаскали. 1836 р. Н.Крохмаль повернувся 
до Бродів, а з 1838 р. до дня смерті жив у центрі галицької Гаскали - у 
Тернополі. Стоячи на позиціях просвітництва, він виступав проти хасидизму. 
Цікава, особливо на той час, думка Н.Крохмаля, що всі релігії залежні від Духа, 
і тоїуу мЬк ними немає суттєвих розбіжностей. Разом із тим, він вважав «біблійну 
віру» унікальною щодо чистоти й універсальності її образів. Особливу увагу 
Н.Крохмаль приділяв процесу розвиті̂  національної і̂ льтури. Народ, посту
пово підносячись із нижчих ступенів і̂ льтури до вищих, усвідомлює свого 
Бога. Вірою в необхідність оновлення творчих сил народу після періоду 
духовного занепаду Н.Крохмаль розвивав філософію єврейської історії.
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Ще одним видатним єврейським письменником, як для України, так і в цілому 
для єврейської і̂ отьтури, був Мецдл Сатановер (справжнє ім’я Менахем-Мендл 
Левін), який народився на Поділлі у містечку Сатанові 1 749 р„ а помер у 
Тернополі 1826 р. З юних років він був блискучим знавцем талмудичної 
літератури, а після того, як поїхав до Берліна ліі̂ даати очі і познайомився там із 
М.Мендельсоном, став видатним діячем Гаскали. і̂ ого високій освіченості 
сприяло й те, що на зворотньому шляху він зупинився у Бродах і був зв’язаний із 
гуртком Н.Крохмаля. Повернувшись на Поділля, Сатановер жив у будинку 
дружини в містечку Миколаєві (за поширеним єврейським звичаєм, його 
дружина займалася торгівлею, створюючи чоловікові належні умови для занять 
науковою і літературною діяльністю). Сатановер написав івритом чимало 
науково-популярних книг, які вивчали в молодЬкних гуртках на Поділлі та в 
Галичині прибічники Гаскали. Він також переклав їдишем приповісті Соломонові, 
опубліковані 1812 р., що викликало дошкульні дотепи, після чого він не 
наважився надруїувати свої переклади їдишем Псалмів і «Пісні над піснями». 
Лише 1873 р. побачив світ його переклад Книги Екклезіястової.

Якавтор дотепних пародій нахасидські твори здобув визнання Йосиф Перль, 
який народився 1773 р. у Тернополі і помер там само 1839 р. Він починав 
свою літературну діяльність як щирий прихильник хасидизіуу, але, перебува
ючи у Львові, Бродах та інших містах Галичини, познайомився з діячами Гаскали, 
зокрема, з Н.Крохмалем і захопився ідеями єврейського просвітництва 1813 
р. Й.Перль заснував у  Тернополі школу, де поряд із юдаїстичними викладали 
також світські предмети. Згодом, передавши школу міській громаді, він 
залишився її директором. Літературна творчість Й.Перля в основному 
сатирична, як-от «Мегале тмірін» («Той, хто розкриває таїну»). У цьому 
епістолярному романі він пародіював стиль популярних хасидських творів, 
висміював хасидський побут. Й.Перль заклав традицію гротескового 
зображення хасидів, підхоплену згодом 
їдишистською літературою. Вважають, що 
Й.Перль уперше ввів до нової івритської 
літератури сатиричний жанр, уперше створив 
у ній реалістичний художній твір.

Під тиском заходів царського уряду щодо 
зросійщення євреїв та через порушення 
сталого ладу містечка твори давньоєврей
ською мовою до середини Х ІХ  ст. швидко 
втрачають свого читача.

Помітним діячем єврейської літератури 
середини Х ІХ  ст. був перший на території 
Російської імперії діяч Гаскали Іцхак Бер
Левінзон. Народився він 1788 р. у Кременці. левінзон
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Мовою їдиш ІЛевінзон писав поширювані у рукописах сатиричні твори, де 
висміював побут єврейської громади.

Значною популярністю користувалися також твори Ісраеля Аксенфельда. 
який починав як хасид - послідовник Нахмана із Брацлава, але після служби в 
російській армії та контактів із прихильниками Гаскали у Бродах перетворився 
на затятого противника хасидизму. Через надмірний антихасидизм єврейські 
видавці відмовлялися публіі^ати його твори, але їх поширювали у  рукописах

Багато писав мовою їдиш Абрагам Бер Готлобер. Деякі його поезії стали 
народними піснями, а комедія «Дер Дектух» («Фата»), сатира на складнощі 
єврейського життя та інше, мала великий успіху читачів. Прихильник Гаскали. 
він після погромів початі̂  1880-х років приєднався до палестинофілів, і відтоді 
у його поезії дедалі більше звучало закликів до відродження національного 
життя на землі батьюв.

Загальновизнаним класиком нової єврейської літератури є Менделе 
Мойхер Сфорім (справжнє його ім’я Шолом ІІк ів Бройдер, прізвище за 
паспортом Абрамович).

Народився він орієнтовно 1835 р.у містечі̂  Копиль Мінської губернії. Вже 
у 10-річному віці він знав Тору напам’ять (його батько більше цікавився Торою. 
ніж Талмудом, за що його вважали вільнодумцем). Після смерті батька 14- 
річний Шолом навчався поза домом, а годували його члени єврейських фомаа. 
За кілька років Шолом заприятелював із мандрівним жебраком Авремлом 
Кривим, у і^ і з яким блукав Білоруссю та Україною. 1853 р. залишився жити 
у Кам’янці-Подільськоіуу. 1856 р., після того, як склав іспит на звання вчителя, 
одержав місце в Кам’янець-Подільській світській єврейській школі. З 1858 р. 
живу Бердичеві. Одночасно із заняттями літературною діяльністю займався й 
громадською. Заснував Товариство дешевого гфедиту, Громадсьі̂  бібліотеї̂ . 
допомагав єврейським хлопцям готуватися до вступу в Житомирське 
рабинське училище. У своїх критичних стат
тях він закликав писати про звичайних людей, 
простою та зрозіумілою мовою, вчити людей 
добру. Його перший роман під назвою 
«Батьки і діти», написаний івритом 1868 р., 
розповідав про конфлікт ортодоксальних 
батьків зі своїми дітьми.

ІДікавість до їдишу виникла в Абрамовича 
внаслідок дружніх взаємин із дослідником 
мови їдиш І. Лівшицем, автором першого їдиш- 
російського словника, виданого у Житомирі.
З листопада 1864 р. одеська газета мовою 
їдиш «Кол Мевасер» («Голос, що сповіїцає») по
чала друкувати повість Абрамовича «Маленька Менделе Мойхер Сфорім
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людинка». Тут уперше з’явився персонаж на ім’я Менделе Мойхер Сфорім 
(Менделе-книгоноша або Менделе-книготорговець), ім’я якого стало псевдо
німом письменника. Повість мала дві особливості: соціально-політичну - 
викриття нечесних шляхів, якими здобувалося багатство і високе становиш,е в 
фомаді, та мовну - своєрідне поєднання литовсько-білоруського та україн
ського діалектів їдишу, яке невдовзі було засвоєне єврейською літературою. 
Виразний вплив на Менделе справила творчість російського класика Салти- 
кова-Щедріна. Якш,о останній написав «іЛсторию города Глупова», то герої 
Менделе Мойхер Сфоріма живуть у Глупсьі̂ , Капцансьі̂  (від івр. «капцан» - 
«жебрак»), Тунеядівці.

Найвизначніший літературний твір Менделе Мойхер Сфоріма - роман 
«Масоес Біньйомен га-Шліші» («Подорож Беньяміна Третього»), який був 
виданий 1877 р., пародіює заголовком твори середньовічних єврейських 
мандрівників, зокрема, широко відому і читану, звичайно, давньоєврейською 
мовою «Подорож Беньяміна з Тудели». Подорож двох друзів - Беньяміна і 
Сендрла, - відносини і образи яких незгіперечно нагадують Дон Кіхота і Санчо 
Пансу, закінчується їхнім поверненням до Тунеядівки. Опи^лочи мандри голов
них персонажів довколишніми містечками, автор досить дотепно й уш,ипливо 
відтворює містечкове єврейське життя. Поряд із цим, у романі створені образи, 
ш,о стали класикою єврейської літератури і відбили надзвичайно характерні 
риси єврейського характеру - простої людини, сповненої гумору за найгірших 
обставин, здатної шукати й більш-менш знаходити вихід зі складного становишд 
(таких у  народі називали «люфт менш» - «людина повітря»).

Згодом Менделе Мойхер Сфорім повертається до писання івритом, 
створюючи своєрідний синтез мовних норм різних періодів історії івриту, іік  
в їдиші (його називали «дідом їдишської літератури»), так і в >о^дожньо-

літературному івриті Менделе Мойхер Сфорім 
був загальновизнаним гівторитетом і зразком для 
наслідування. Окрім цього, Менделе Мойхер 
Сфорім був відомий як видавець та громадський 
діяч, що потужно вплинув на розвиток єврей
ського ру>  ̂в Україні й за її межами.

Помер Менделе Мойхер Сфорім 1917 р. в 
Одесі.

М Продовя^тачем Менделе Мойхер Сфоріма 
став чи не найбільший письменник мовою їдиш 
Шолом-Алейхем (Шолом Рабинович), най- 

відоміший єврейський письменник кінця XIX - 
початі̂  XX ст., який народився 1859 р. у Пе
реяславі Полтавської губернії (нині Переяслав- 

Шолом-Алейхем Хмельницький Київської обл.), помер 1916 р.
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у Нью-Йорку. Він створив узагальнений образ жителів вигаданої ним 
Касрилівки, містечка бідняків.

У літературі мовою їдиш Шолом-Алейхем - автор, якого найбільш читають. 
За радянських часів Шолом-Алейхема називали класиком єврейської 
літератури.

Найвище письменницьке досягнення Шолом-Алейхема - образ іуужнього 
і мудрого, витривалого і відданого своєму народові, терплячого і сповненого 
гумору Тев’є-молочаря.

У своїх центральних творах «Тев’є-молочар», «Хлопчик Мотл», численних 
гумористичних новелах Шолом-Алейхем відбив процес багатостраж
дального пристосування єврейського містечка до нових капіталістичних 
відносин, повсякчас підкреслюючи не лише часом смішні, оскільки не відпо
відні сучасності й оточуючому середовищу, риси містечкових євреїв, а й великі 
духовні надбання, одержані за попередні майже три тисячі років, мудрість та 
освіченість часом простого, як-от молочар Тев’є, єврея.

У зображенні містечка у Шолом-Алейхема ми знаходимо впливи 
народницьких та близьких до Гаскали ідей, через що не раз стикаємося з 
перебільшено критичним ставленням до побуту і моралі містечка.

Після Кишинівського погрому 1903 р. Шолом-Алейхем став укладачем 
збірника «Гілф» («Допомога»), який варшавське видавництво «Тушія» видало на 
допомогу тим, хто постраждав од погрому, і запропонував узяти в ньоіуу участь 
Л.Толстому, А.Чехову, В.Короленку, М.Горькому, що вони й зробили. Після 
процесу Бейліса опублікував роман «Дер блугікел шпас» («Кривавий жарт»), У 
романі два товариші-студенти, єврей і християнин, обмінялися паспортами, і 

християнин став жертвою кривавого наклепу. Шолом-Алейхем мав намір 
опублікувати роман у російськоіуу перекладі, але цензура цього не дозволила.

Любов’ю до єврейського народу, гордістю за його традиції та ментальність 
просякнуті обробки народних пісень, здійснені Марком Варшавським. Він 
народився 1848 р. в Одесі, помер 1907 р. у Києві. За порадою Шолом- 
Алейхема видав 1900 р. у Києві збірі̂ / «їдише фолькслідер» («Єврейські 
народні пісні»), яка неодноразово перевидавалася у різних країнах світу. 
Головна тема тут побутова, але чимало і пісень, що відбивали віру у повернення 
євреїв до Сіону, у Землю Обітовану.

Особливе місце в єврейській літературі посідає губліцистика Ахад га-Ама 
(псевдонім, що означає «один із народу»). Ахад га-Ам, справжнє ім’я Ашер Прш 
Гінцберг, народився 1856 р. у  Сквирі. Батько його був хасидом, багати.м 
торговцем, дав синові традиційну єврейську освіту. Юнаком цікавився 
середньовічною єврейською філософією, особливо РАМБАМом (абр. від 
рабейну Моше бен Маймон - Маймонід), згодом захопився ідеями Гаскагаї 
Ще пізніше увійшов до групи «Ховевей Ціон» («Закохані у Сіон»), але замість 
негайного переселення до Палестини вимагав великої підготовчої роботи до
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цього переселення. Був одним із найвидатніших представників палестино- 
фільства. Ахат га-Ам був одним з ініціаторів створення єврейської само
оборони в Росії. 1907 р.еміфувавспочаті̂ доАнглії.а 1922 р. до Палестини.

Особливе місце в літературі давньоєврейською мовою посідає Хаїм 
Нахман Бялик, який народився 1873 р. в селищі Ради на Волині, поблизу 
містечка Малин, помер 1934 р. у  Відні. Життя ХН.Бялика виразно поділяється 
на три періоди: перші п’ять років - у глухому селі, де дитиною він насолод>і̂ - 
вався красою природи, згодом - у  передмісті Житомира, де його батько відкрив 
невеличі̂  корчму і де його віддали до хедера. Через два роки, коли батько 
помер, мати віддала сина на виховання дідові, сувороіуу староіуу талмудисту, 
в якого він провів 10 років. Попри всі заборони, він читав не лише релігійну 
літературу, а зайнявся і самоосвітою, потрапивши під вплив просвітницького 
руху. Знаменитим Х.Н.Бялик став тоді, коли відреаіував на погром 1903 р. у 
Кишиневі поемою «Бе-ір га-харега» («У місті погрому»), Неочікуваною була її 
головна думка: євреї пізнали страшне і жорстоке лихо, але ще страшніше - 
ганьба через те, що вони не зуміли повстати проти пофомників.

Одна із провідних тем поезії Бялика - трагедія протистояння шляхетності 
та мрійливості сільського й містечкового єврея та мерзенної навколишньої 
дійсності.

Один із кращих перекладачів єврейських поетів російською мовою 
ВЛодасевичудні 50-ліття поета писав; «Ми звикли до дрібнення часу поетами. 
Більше нас здивував би поет, про котрого неможливо сказати, до яких часів 
звернуте його обличчя. Втім, Ссіме таким є Бялик. Перечитайте-но «Мерців 
пустелі». Невже про минуле ця поема, що виросла із талмудичної легенди? 
Невже ці древні предки, гіганти, переможені, та не скорені самим Богом, - 
тільки примари, що постали докором перед сучасним єврейством? Або це - 
марення минулим? Ні те, ні інше. Ці мерці вічно живі. Ця поема про теперіш
нє та прийдешнє, величне уславлення вічно живого єврейства, що в будь-яку

мить повержене - повстане, 
. ; а вмираюче - воскресне

серед монолітно-цільного 
національного буття свого. 
Перечитайте «Сказання про 
погром». Ми знаємо частко- 

^ вий привід до його ство
рення: Кишинівський погром 
1903 р. Ми знаємо ту істо
ричну роль, котру відіфала 
ця поема у створенні того
часного єврейства. Проте - 

Хаїм Нахман Бялик та Ахад га-Ам Де ж  та сучасність, вираз-
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Семен Ан-ський

НИКОМ котрої є Бялик? 1903 рік? Ні - це і 1870-й рік, і 1920-й, усі роки 
єврейських погромів і розгромів. [...]. Здається, пророче-відчайдушний гнів 
Бялика тут обрушився не тільки на те, що «накопичилось» у єврействі як 
результат його історичної долі, однак і на все те мале, дрібне, рабське, що. 
поруч із високим і героїчним, - надісторичним, співіснує в тому дивовижному, 
суперечливому, гідному подиву і бридкому, що зветься єврейською душею».

з  Україною пов’язана діяльність Шломо Рапопорта 
(САн-ського) (1863-1920), одного з найбільших зби
рачів єврейського фольклору.

САн-ський записував і видавав мовою їдиш народні 
легенди, хасидські перекази, писав у фольклорному дусі 
оповідання з житгя єврейських бідняків. У 1911 -1914 рр., 
очолюючи створену на кошти барона Гінзбурга 
Єврейську етнографічну експедицію, збирав по селах 
Волині і Поділля єврейський фольклор. На його основі 
була написана (спершу російською мовою) 1913р. п’єса 
«Дібук», пізніше, 1915р., перекладена САн-ським мовою 
їдиш під назвою «ІДвішн цвей велтн» («ПомЬк двох світів»).

1 909 р. в єврейську літературу входить Давид 
Бергельсон (1884-1952). Народився він у селі Охрі- 
мове, неподалік Умані. Його батько належав до най- 
багатших людей у місті та його околицях, був надзвичайно 
освіченою людиною, в його салоні збиралися не лише 
високоосвічені євреї, а й багаті поміщики та чиновники.
Ще підлітком Д.Бергельсон багато читав івритом і росій
ською, навіть почав писати цими мовами, але в подаль
шому писав тільки їдишем. 1909 р. він видав у Варшаві 
повість «Арум вокзал» («Довкола вокзалу»). За рік опуб- 
ліі̂ тав оповідання «Дертойбер» («Глухий»), Великий успіх 
мала повість «Нох алемен» («По всьому»), яка описувала 
трагічну історію талановитої і красивої Мірл. Повість 
відрізняється напругою дії, тонким психологізмом і вираз
ною мовою. Критики вбачали у творах Д. Бергельсона 
плідний вплив французької психологічної прози X IX  ст. 
та вважали його засновником імпресіоністичного стилю 
в літературі мовою їдиш.

Шмуель Йосиф Агнон (справжнє прізвище Чачкес,
1888-1970, лауреат Нобелівської премії 1966 р. у галузі 
літератури «за глибоко оригінальне мистецтво оповіді, 
навіяне єврейськими народними мотивами») народився 
у Чорткові (нині Тернопільська обл.). Почав писати

Давид Бергельсон

Шмуель Иосиф 
Агнон
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їдишем та івритом із восьми років. До від’їзду 1907 р. з Бучача, де минули 
його дитячі та юнацькі роки, до Палестини оприлюднив близько 70-ти поезій, 
оповідань і нарисів, а ще більше написав і опублііував пізніше. Згодом писав 
виключно івритом. 1908 р. уперше використав у своєму оповіданні «Аіунот» - 
(«Покинуті жінки») псевдонім «Агнон» - «покинутий». Із 1924 р. Агнон стало 
офіційним прізвищем Чачкеса. Письменник ще замолоду надзвичайно болісно 
сприймав занепад єврейської традиції, втрату віри, а разом із нею й духовності 
людини.

Нова єврейська література з роками стала частиною загальноєврейської 
літератури, знаної євреями і не лише ними по всьому світу.

Єврейська література

Єврейський літературний процес 
за років революції та громадянської війни

Особливого життєвого темпу надала єврейській літературі в Україні 
українська революція і та увага до прав національних меншин, я іу  вона виявила.

Упродовж 1917-1921 Київ був фактичною столицею єврейської 
літератури мовою їдиш. Тут працювали видатні єврейські поети-модерністи: 
Давид Гофштейн, Лейб (Лев) Квітко, Перец Марніш.

Короткий час до своєї загибелі був близь
кий до цієї групи Ошер Шварцман, діяльність 
якого також була пов’язана з Києвом. Із осені 
1917 р. він працював коректором в органі 
БУНДу - газеті «Фольксцайтунг» («Народна 
газета»), де було надруковано його поезію іДі 
кречме» («Корчма»). 1919 р. О.Шварцман 
вступив добровільно до Червоної Армії й 
незабаром загинув на фронті. Вже 1923 р. у 
Києві Культур Ліга видала посмертну збіріу 
О.ІІІварцмана «Але лідер» («Усі поезії»).

Давид Бергельсон 1917 р. став одним із 
директорів-засновників «їдіше Культур Літе», 
спрямованої на розвиток і пропаганду їди- 
шистської культури. Він об’єднав довкола 
себе низку єврейських літераторів. За його 

редакцією 1918 р. вийшла збірка «Ейгнс» («Своє»), а 1919р.- «Ойфганг» 
(«Світанок»).

Давид Гофштейн, який писав вірші з дев’ятирічного віку івритом, пізніше 
російською та українською мовами, 1909 р., коли йому виповнилося 20 років, 
почав писати мовою їдиш. Дебютував 1917 р. у київській газеті «Найє цайт». 
Він сприйняв революційні події 1917 р. як здійснення біблійних ідеалів та 
визволення євреїв з-під національного тоблення. 1919р. вийшла його перша

Ошер Шварцман
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збірка поезій «Ба вегн» («Біля шляхів»). 1920 р. 
Д.Гофштейн переїхав до Москви, однак не поривав 
зв’язків із Києвом.

із Києвом із 1917-1921 рр. була пов’язана і поетич
на діяльність Лейба Квітка. Твори його вперше 
з’явилися друком у травні 1917 р. в газеті «Дос фрайє 
ворт» («Вільне слово»). Того ж  року вийшла збірка 
«Ліделах» («Пісеньки»). Після публікацій у збірнику 
«Ейгнс» став одним із провідних єврейських поетів своєї 
доби. 1918 р. Л.Квітко першим оспівав мовою їдиш 
Жовтневу революцію, однакуже 1919 р. у його творах 
відчувається й острах перед темним і таємничим 
майбуттям.

1919 р. у київській газеті «Комуністіше фон» дебю
тував своєю поезією Іцик Фефер. його поезії, поеми 
і статті, що друї̂ шалися в пресі, одержали визнання в 
літературі мовою їдиш.

Визначний єврейський поет, який писав мовою їдиш, 
відомий також і як прозаїк, драматург та фомадський 
діяч, Перец Марніш народився 1895 р. в містечку 
Полоннол^ Волинської губернії (нині - Хмельницька 
область). До десяти років навчався в хедері та в батька - 
меламеда. Рано подавшись у світи з батьківського доіуу, 
співав у  Бердичівській синагозі, намагався скласти 
іспити за курс гімназії в Одесі, де жив випадковими 
заробітками. 1912 р. П.Маркіш почав віршувати 
російською мовою. Демобілізований з армії за пора
ненням, оселився 1917 р. в Катеринославі. Тоді ж  
виступив у місцевій газеті «Кемфер» («Борець») із 
віршами, потім з оповіданнями на їдиші, які потім 
були зібрані у збірці «Ейгнс» («Своє», 1918). Його 
успіх у читача забезпечували, по-перше, дивовижна 
розкіш, щирість і багатство поетичної образності. По- 
друге, - революційність: модернізм, руйнація старих 
традиційних естетичних і стилістичних цінностей. По- 
третє, - водночас глибока закоріненість у націо- 
нальноіуу минулоіуу, тобто в традиційних єврейських 
мотивах і образах.

П.Маркіш був наймолодшим із групи київських 
поетів-ліриків, до якої входили також Д.Гофштейн і 
Л.Квітко. Вони прагнули революційної перебудови

Лейб (Лев) Квітко

Іцик Фефер

Перец Маркіш
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житгя та поезії. У своїй першій поетичній збірці «Швелн» («Пороги», Київ, 1919), 
як і в наступних трьох збірках (Катеринослав, 1920), П.Маркіш виступив із 
мажорними, експресивними віршами, сповненими пафосу оновлення. У поемі 
«Волинь» (Вільно, 1921) він, не ідеалізуючи, з теплим гумором і ностальгією 
зобразив побут єврейського містечка. Поему «Ді і^ е »  («Купа», Київ, 1922, 
друге видання - Варшава, 1922), в якій П.Маркіш у  гротескно-похмурих 
картинах вилив свою гіркоту з приводу антиєврейських злочинів в Україні в 
роки громадянської війни, викривав єврейсьі̂  покору в незвичній для єврей
ської поезії лексииц, вживав пародійні цитати із молитов на Йом-Кіпур. Поеми - 
«Волинь» і «Купа» («Ді купе») - демонструють дві різні грані творчості поета. 
Перша - прош,ання з минулим, старим, незатишним і приреченим, але все- 
тсіки рідним. Навіть насмішка, навіть рішучий потяг до розриву просякнуті тихим 
сумом, передчуттям майбугньої ностальгії за тіснявою і задушливістю містечка, 
і звідси щемливий, тоскний ліризм. Друга - про погроми в Україні під час 
громадянської війни - відчайдушний крик болю і гніву, спрямованого не лише 
проти вбивць, а й проти жертв, які покірливо підставляли горло під ніж.

Єврейська література в Радянській Україні

На початку 1920-х років, практично через рік-два після встановлення в 
Україні радянської влади, багато єврейських письменників виїздить звідси до 
інших країн Європи, а також до США та Палестини. Невдовзі, пщ впливом 
певних успіхів політики «коренізації», дехто з них повертається, але в умовах 
гострої політичної боротьби, зокрема доносів з боку членів Євсекції, 
поверненці здебільшого осідають у Москві, де боротьба проти «сіонізму» в 
єврейському середовищі була менш гострою.

Так, Перец Маркіш 1921 р. виїхав до Польщі, опісля живу Франції, відвідав 
Німеччину, Англію, Палестину, виступав із доповідями про новітню поезію та 
читав вірші, брав участь у  виданні колективних збірок і альманахів. Часто 
друкувалися його вірші, критичні та полемічні статті. 1926 р. поет повернувся 
до Радянського Союзу, жив у Москві.

Серед книг П.Маркіша, що вийшли друком після його повернення, 
найвідоміші: романи «Дор-ойс, дор-айн» («Повсякчас», 1929), «Ейнс аф ейнс» 
(«Сам на сам», 1934), епічна поема «Брідер» («Брати», 1929-1941), збірки 
віршів «Фарклепте циферблатен» («Заклеєні циферблати», 1929) та 
«Фотерлехте ерд» («Земля батьків», 1938), монографія «Міхоелс» (1939).

1940 р„ в період «дружби» Радянського Сою:^з нацистською Німеччиною, 
ПМаркіш написав поеіу^ «Цу а їдишер танцерн» («Єврейській тгінцівниіц»), що 
змогла побачити світ лише 1942 р. (у російському перекладі «Танцовщица из 
гетто»). Тоді ж  він завершив роботу над розпочатою ще 1927 р. поемою 
«Ферцикйорікер ман» («Сорокарічний») - епічним полотном, що охоплює
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єврейсьіу історію від біблійних часів аж до революції у Російській імперії. 
Розпочата 1941 -го роїу віршована книга «Мілхоме» («Війна», Москва, 1948) 
була одним із перших епічних творів про битву з нацизмом. П.Маркіш був 
активним діячем Єврейського антифашистського комітету.

1921 р. виїхав до Берліна і один з найбільших у той час єврейських пись
менників Давид Бергельсон. Він співробітничав у єврейських >іурналах. 
зокрема, друкувався в США. Д.Бергельсон, перебуваючи в еміграції, під 
впливом НЕПу та «коренізації» в Радянському Союзі, перейшов на позиції 
коїууністичної ідеології.

Ще до остаточного повернення він написав та опублііував прорадянські 
за духом твори - роман «Мідас га-дін» («Міра вимогливості», 1926-1927) і 
зб ір іу оповідань «Штурм тег» («Буремні дні, 1927»), ш,о оспівували соціа
лістичну революцію та участь у  ній євреїв. 1934 р. Д.Бергельсон оселяється у 
Москві. Тут він написав нариси й оповідання «Біробіджанер» («Біробіджанці». 
1934) та ін., присвячені радянському єврейському побуту. Видатним твором 
літератури мовою їдиш став його історичний роман «Байм Днєпр» («Побли:̂  
Дніпра», 1932-1940), де були зображені революція 1905 р. і пізніші часи. 
У цей час Д.Бергельсон відходить від імпресіонізіуу в літературі і наближається 
до соцреалізму.

Лейб Квітко емігрував 1921 р. Жив у Берліні, де вийшли дві його збірки, 
у т. ч .«1919», присвячена єврейським погромам в роки громадянської війни, 
згодом у Гамбурзі, де вступив до комуністичної партії Німеччини. 1925 р. 
повернувся до Радянського Союзу. Тут, зокрема, була надрукована його авто
біографічна повість «Лям унд Петрик» («Лям і Петрик», 1928-1929). Багато 
писав для дітей. Тільки 1928 р. було оприлюднено 18 назв його дитячих 
книжечок.

Л.Квітко писав також сатиричні вірші. 1928 р. 
його звинуватили в правоіуу ухилі, зокрема, через 
сатиричну поезію «Дер штінклфойгл Мойлі» («Смер
дючий птах Мойлі») про провідного єврейського 
комуністичного критика Мойше Литвакова.
Позбавлений можливості друїуватися, Квітко йде 
працювати робітником на Харківський тракторний 
завод. Визнання в Радянському Союзі він здобув 
лише в 1930-ті роки, ЦІПКОМ радянськими поезіями 
для дітей. Його багато перекладали М.Рильський,
В.Сосюра, П.Тичина, М.Пригара, Н.3абіла.

Давид Гофштейн видав у Києві 1922 р. збіріу 
«Троєр» («Скорбота») із ілюстраціями Марка Шагала.
1924 р. за підпис під протестом з приводу гонінь
на іврит був усунутий від редагування журналу Давид Гофштейн

'
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«Штром» («Потік»), незабаром закритого. Виїхав до Берліна, а згодом до 
Палестини. 1926 р. повернувся до Києва, де був обраний до бюро Єврейської 
секції Всеукраїнської спілки пролетарських письменників. Наприкінці 1929 р. 
Д.Гофштейн був звинувачений у «дрібнобуржуазних поглядах», бо захищав 
Л.Квітка, і виїслючений зі Спілки письменників. Проте, за підтримки М.Риль- 
ського та П.Тичини, незабаром знову посів одне з провідних місцьу керівництві 
єврейською літературою в Україні. 1937 р. став редактором збірки перекладів 
творів Т.Шевченка мовою їдиш, переклавши, зокрема, «Заповіт», «Катерину», 
«Гайдамаків» тощо. Твори Д.Гофштейна також багато перекладали українською 
мовою, зокрема, М.Рильський, М.Бажан, П.Тичина, ЄДроб’язко, АКопштейн, 
М.Талалаєвський.

1921 р. з Києва виїхав також Дер Ністер. Після п’яти років перебування у 
Каунасі та Берліні він 1926 р. повернувся до Радянського Союзу. Дер Ністер 
представляв у єврейській літературі символістичну й водночас орієнтовану 

на містичний дуалізм лінію, що розвивала традиції 
хасидських оповідань Нахмана з Брацлава та кабаліс
тичних переказів. Практично одразу після повернення 
до Радянського Союзу його почали критикувати за 
символізм і містицизм. Хоча він робив спроби, проте 
пристосуватися до вимог радянської літератури та її 
тематики так і не зміг. Основні твори Дер Ністера були 
видані значно пізніше в Ізраїлі, а український та росій
ський читач їх не знав.

1922 р. одним із керівників київської літературної 
фупи «Відервукс» («Парость») став Іцик Фефер, автор 
збірки поезій «Шпенер» («Тріски»). Із виходом у Києві 
збірок поезій 1924 р. «Вегн зіх ун азойне ві іх» («Про 
себе й таких як я»), 1925 р. - «Просте тріт» («Звичайні 
кроки») та «А штейн цу а штейн» («Камень до каменя»), а 
у  Харкові 1928 р. поеми «Елес тойт» («Смерть Елі») та 
ін. за І.Фефером утвердилася репутація поета-трибуна, 
який не втрачає зв’язку з народним корінням і 
фольклором. Твори І.Фефера друкувалися також і в 
єврейських виданнях Європи та Америки.

Увійшли в історію єврейської літератури в Україні 
Ноях Лур’с і Ноте Лур’с, останній описував життя 
сільських євреїв; Йосиф Опатошу, чиїми героями були 
прості люди, про що свідчать такі назви його творів, як 
«Роман конокрада», «У поліських лісах», оповідання 
«Чистильник взуття», «Шахтарі»; Прш Орланд, один із 
романів якого мав назву «Українська земля». Більше

Дер Ністер

Ноте Лур’є
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Гірш Полянкер

сорока просякнутих властиво єврейським 
гумором і водночас трагізмом оповідань, 
новел і нарисів опубліі^^в Гірш Полянкер.

Окрім згаданих вище, було й чимало менш 
значних, проте цікавих і достатньо відомих 
літераторів, які писали мовою їдиш і дру
кували свої твори переважно у колективних 
збірниках. Такими були: Авраам Апчук, який 
писав про життя єврейських робітників 
містечок і передмість; Мойсей Аронський 
(Зак), який створив чимало портретів і біо- 
фафій містечкових робітників; Ілля Гордон;
Бер Еркіс, однією з провідних тем творчості 
якого були роки революції і громадянської 
війни; Авраам Каган, який активно друї̂ шався 
в 1930-ті роки; Яків Кальницький, який 
набув певної популярності, зокрема, й за ви
дане українською мовою оповідання «Жид» про щиру приязнь між сільським 
ковалем та бідним євреєм; Давнд Касель; іцхак Юпніс, який за 1920-1930-ті 
роки мав більше 30-ти публікацій.

Чимало було й поетів. Серед них: Прш Блоштейн; Арон Бородянський. 
який загинув 1942 р.; Йосип Бухбіндер; Ханан Вайнерман; Шмуель Галкін -  
автор, зокрема, широковідомої за передвоєнного і воєнного часу героїчної 
поеми «Бар Кохба»; Мотл Гарцман; Хаїм Гільдій, якого неодноразово 
перекладав Володимир Сосюра; Шимон Гольденберг.

Відомим драматургом був Абрам Вив’юрко; народну п’єсу «Гершеле 
Острополер» опублікував Мойсей Гершензон.

На західноукраїнських земляху цей час особливою повагою користувався 
Яків Шудріх, який загинув 1943 р. у фашистському концтаборі поблизу 
Львова. Більшість його творів (часто не позбавлених майстерної літературнеє 
форми) була присвячена вихвалянню радянської влади, комуністичної партії, 
радянського патріотизму.

У Москві й Чернівцях єврейські театри поставили 1946 р. п’єсу Переца 
Маркіша «Деруфштанд ін гето» - «Повстання в гетто». Написаний ним роман 
«Трот фун дойрес» («Крок поколінь», 1948) - про героїзм борців Варшавськогс) 
гетго - був опублікований у Радянському Союзі тільки 1967 р. у  скороченому 
та спотвореному вигляді.

Останні роки житгя Й.Сталіна супроводя^ались тотальним розгромом 
єврейського літературного процесу та репресіями щодо письменників і 
діячів і̂ льтури.
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Наприкінці 1940-х років над головою П.Маркіша, як і всієї єврейської (і не 
тільки) інтелігенції, збиралися фозові хмари. 27 січня 1949 рої^ його було 
заарештовано, а 12 серпня 1952 рої^ - розстріляно разом з іншими діячами 
Єврейського антифашистського комітету, видатними діячами єврейської 
культури, зокрема, Д.Бергельсоном, Л.Квітком, І.Фефером, Д.Гофштейном.

Натан Забара, уродженець білоруського містечка Рогачів, який наприкінці 
1920-х років навчався в Інституті єврейської і̂ льтури при Українській академії 
наук, як і більшість єврейської молоді того часу, перейнявся довірою до 
більшовицької влади, сподіваючись, ш,о вона назавжди покінчить з єврейським 
безправ’ям. На відміну від Шолом-Алейхема, котрий створив класичний образ 
єврейського містечка часів царської Росії - Касриліві̂ , Натан Забарау своєїуу 
романі «Нілівка» мріяв зробити свою Ніліві̂  зразком радянського містечка, 
але цього не досяг: метод «соціалістичного реалізму», запропонований звер̂ о̂  
радянським літераторам, був фальшивий і не відбивав реалій життя.

Після важких фронтових років, серйозних поранень і наступного пере
бування в Німеччині кореспондентом радянської преси, письменник, як і 
багато інших видатних діячів єврейської культури, був 1950 р. заарештований, 
звинувачений у єврейському націоналізмі і відправлений на каторжні роботи 
на Колиму. Звідти йому вдалося вирватися лише 1956 р. До Києва він 
повернувся, звичайно, іншою людиною, ставши одним із перших підпільних 
викладачів івриту, що було надто ризиковано.

Але головною його турботою був збір 
матеріалів для задуманої історичної епо
пеї з життя євреїв середньовічної Фран
ції, Іспанії, Італії. Він почав листуватися з 
деякими закордонними єврейськими 
науковими центрами, де знаходилася 
потрібна йому література, і став одер>і̂ - 
вати її поштою, що, як на той час, також 
було ризиком. Відтак, із часом з-під пера 
письменника з’явився монументальний 
роман «Гал гал га-хойзер» («Колесо кру
титься»). Головними героями роману стали 
однофамільці письменника - лікар Йосеф 
Забара та його сина Йоель. Йдучи за сю
жетом, читач відвідує середньовічні міста 
Лунель, Нарбон, Монпельє (Франція), 
Барселону (Іспанія), Саперно (Італія). Весь 
роман насичений крилатими словами, 
афоризмами, приказками, прислів’ями, 

Натан Забара висловлюваннями з Талмуда й інших
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релігійних і філософських творів. І всюди наведено їхній переклад мовою 
їдиш. Роман частково публікувався журналом «Совєтіш Іеймланд». Не маючи 
змоги видати роману Радянському Союзі, Н.Забара спромігся передати його 
текст до Ізраїлю з одним із репатріантів. Єврейська закордонна преса дуже 
високо оцінила твір «радянського Фейхтвангера» (так назвала Н.3абару аме
риканська єврейська газета «Форвертс»). У СРСР роман вийшов друком 1979 
р., уже по смерті письменника, в скороченому цензурою вигляді. Помер
Н.3абарау Києві 1975 року.

У роки після припинення репресій знову активно запрацювали Г.Полянкер 
у Києві, ЛЛізен у Львові, Й.Бург у Чернівцях. Було видано кілька книг мовою 
їдиш, проте, внаслідок довготривалих гонінь на національну і̂ льтуру, зміни 
поколінь та асиміляційних процесів у СРСР (насамперед у мовній сфері), коло 
потенційних читачів творів єврейської літератури, написаних їдишем, збилося 
до кількох тисяч Іу краш,оіуу разі) осіб, переважно похилого вії̂ .

М. Феллер
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A. Кержнер

Єврейське друкарство

Історія єврейської друкарської 
справи починається у XV ст., невдовзі 
після винаходу книгодрукування 
Йоганном Гугенбергом. Вона шану
валася багатьма євреями як «вінець 
усіх наук», а праця друкаря вважалася 
«святим ремеслом», так само як і напи
сання книги. У друкарстві вбачали 
здійснення пророцтва Ісаї про те, що 
«сповнена буде земля знанням 
Господа». Але нововведенню опи
ралися, насамперед, сойфери - пере
писувачі Святих текстів; виникли 
також галахічні проблеми, наприклад, 
питання про припустимість розмно
жування друкарським способом 
сувоїв Тори, тфілін, мезузи. Релігійні 
авторитети XVI і XVII ст. постановили, що Тора для публічного читання повин
на бути тільки рукописною (так само, як і всі тфілін і ме:̂ зи), а книги, що при
значаються для домашнього вивчення, можуть бути друкованими.

Друкарство вплинуло на релігійне і і̂ льтурне життя єврейських громад, 
освіту, синагогальні ритуали тощо. Розповсюдження друкованих молитовників 
виключало довільне форіуулювання молитви. Друкарство робило доступним 
для ширших кіл вивчення Тори (П’ятикнижжя Мойсея з Біблії) й Талмуда, а 
розуміння їх полегшували друковані словники і граматичні довідники. 
Додавання до тексту Таліууда коментарів Раші і Тосафот надавало його вив
ченню нового напрямі̂ , що сприяв розвиті̂  правової новели і пілпула'.

Перша друкована книга івритом побачила світ 1474 року в Італії. У 
Центральній Європі початок єврейськол^ друкарст^ було покладено в 1512 р. 
у Празі групою друкарів на чолі з X. Шахором (помер до 1550 р.), до якого в 
1514 р. приєднався Гершом бен Шломо га-Коген (помер 1544 р.), 
родоначальник династії друкарів.

Сойфер - переписувач Святих текстів

'' Пілпул - термін, яким позначаються методи ведення витончених талмудичних 
дискусій.
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Учнями Гершома Бен Шломо га-Когена були брати Галичі (Шіу^ель, Ашер 
та Ельякім), що переїхали до Кракова, де 1534 р. одержали ліцензію від 
Сигізмунда 1. 1537р. брати Галичі навернулися до християнства й змінили свої 
імена на польські. Чи був цей вчинок результатом переслідувань і тисі̂  церкви, 
чи особистим бажанням, залишається питанням для єврейських істориків 
упродовж багатьох років. Єврейські громади піддали братів анафемі, їхніх 
видань ніхто не бажав купувати. Тоді Галичі звернулися по підтримі̂  до короля, 
який наказав єврейським громадам Кракова й Познані виї^ити весь тираж, 
що знаходився у видавництві. Сума, потрібна для цього - 1600 злотих - 
завелика навіть для двох громад. Рабини зіу^ен і були звернутися до керів
ництва єврейської фомади Львова з проханням про матеріальну допомогу.

Через кілька років старший брат, Шмуель Галич залишив Краків. Повернув
шись до віри батьків і боячись переслідувань у християнських країнах, він 
переїздить до Туреччини і засновує книжкове видавництво у  Стамбулі.

За твердженням С.Борового, перша єврейська книга з’явилася в Україні 
разом із першим євреєм. Дослідник виходив із того, що книга - обов’язковий 
і найнеобхідніший елемент щоденного побуту релігійного єврея. Тричі на день 
єврей мав молитися, читаючи текст молитви з книжки. Щотижня єврей (і то 
по кілька разів) іуусив читати призначений на цей день розділ Тори, що була 
поділена на тижневі порції (розділи). Цю книіу євреї читають цілий рік, а на 
свято Сімхат-Тора (Радість Тори) починають читати заново.

На відміну від польського, німецького й російськомовного, єврейське 
книговидання було орієнтоване винятково на єврейське населення - тільки 
воно могло читати книги гебрейською (івритом) та їдишем. Виникло єврейське 
друкарство в Україні досить пізно, оскільки впродовж тривалого часу єврейські 
громади України забезпечувалися книгами із друкарень Амстердама, Праги. 
Любліна, Кракова, міст Німеччини, Австрії і навіть Італії.

Завдяки особливол/у ставленню до друків як до національно-духовного 
надбання і внаслідок їхньої великої матеріальної цінності, книги ретельно збе
рігали. Наявність у будинках і синагогах видань XVI-XVII ст. вважалася цілком 
звичайною справою.

Врешті, один із амстердамських друкарів, кваліфікований майстер Урі 
(Фебус) Бен Аарон га-Леві Вітмунд, який упродовж багатьох років експортував 
книжки до Речі Посполитої, вирішив переїхати до Жовкви і заснувати там 
єврейсьі̂  друкарню. У Жовкві його підприємство діяло приблизно з 1693 р. 
Після повернення Урі Бен Ааронав 1705 р. до Амстердама друкарня перейшла 
до його внуків - Аарона і Іершона Давидовичів. Найчастіше вЖовкві видавалися 
календарі і книжки релігійного змісту - збірки молитов, біблійні книги, коментарі 
до Біблії й Талмуда. У 1782 р. єврейські книги друї̂ шалися на дев’яти верстатах, 
але того ж  року австрійське губернське правління наказало жовківським 
єврейським друкарям переїхати до Львова, щоб полегшити цензурний контроль

А. Кержнер
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за виданнями. Львів відтоді стає важливим центром книговидання івритом та 
їдишем. 1791 р. у  місті діяло вже чотири друкарні - Хаїма Мадфеса, Черни 
Летгеріс ̂ дови Вольфа Летгеріса), Юдіти Розанес (Манн) і Шльоми Раппапорта 
(родини Мадфес і Летгеріс, яким належали друкарні аж до вересня 1939 р„ 
були нащадками згадуваних Аарона і Гершона). З 1 791 р. відновилося 
єврейське друкарство в Жовкві: того року тут почало діяти підприємство 
Авраама Єіуди-Лейби Меєргофера, а наступного рої^ зі Львова до Жовкви 
переїхала Черна Летгеріс. Єврейське друкарство у Жовкві тривало впродовж
XIX і початі̂  XX ст.

Таким чином, до середини ХУІИ ст. Жовква була єдиним в Україні центром 
єврейського друкарства. 1733 р. було отримано королівський дозвіл на засну
вання єврейської друкарні в карпатському містечі̂ Турці (діяла вона недовго - 
тільки в 1757-1770 рр). Окрім привілейованої, у Турці була й інша друкарня, 
яка випускала дрібні навчальні книжки й календарі.

Саул Боровий писав, що «єврейський друкарський верстат з’явився в Україні 
тоді, коли в загальноєврейському потоці стала помітною українсько-єврейська 
течія; коли українське єврейство набуло самостійного і̂ льтурного обличчя. 
Це сталося з появою на історичному тлі хасидизму».

У другій половині XVIII ст. виникнення та розвиток хасидизму в Україні 
надали нового поштовху єврейському друкарству. Оскільки більшість 
хасидських провідних діячів виступали як учасники гострої полеміки, а також 
прагнули впливати на братів по вірі переконливими текстами, вдячні учні 
вважали за потрібне видруї̂ ати почуте від учителів.

Наприкінці XVIII ст. виникла низка невеликих видавничих підприємств на 
Волині і Поділлі - у  містечках Олексинець (1760, 1767-1 778), Судилків 
(1775-1828), Корець (1776-1824), Меджибіж (1780, 1810-1823), 
Полонне (1783, 1789-1834?), Порицьк (1 786-1860), Миньківці (1790- 
1832), Славута (1791-1852), Дубно (1794-1834, 1853), Бердичів (1795- 
1836), Острог (1798-1851). Пожвавлення видавничої діяльності пов’язане 
із боротьбою між хасидами та їхніми опонентами. В Олексинці було видано 
збірі^ антихасидських постанов; із 80-х років починають діяти друкарні, які 
видавали твори переважно тогочасних хасидських авторів і пам’ятки 
кабалістично-містичної літератури. Центрами полемічних видань стали 
Славута, Острог, Корець, Полонне. У Полонному, Острозі, Славуті щорої̂  
друї̂ ^вали до 5-ти найменувань, у  Судилкові - до 25 книг (наклад 1 -2 тис.).

У більшості друкарень працювали один складач та один друкар. Проте в 
Корці та Острозі було до п’яти працівників, а в Славуті та Судилкові ще більше. 
Устаткування, обладнання, тобто верстатів, було небагато. За технічною 
оснащеністю найпотужнішою була друкарня Моше Шапіро (бл. 1758-1838) 
у Славуті: у ній працювало 10 друкарських верстатів. Тут із 1808 по 1813 рр.

Єврейське друкарство
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надруковане перше славугинське видання Таліууда̂ , ш,о відрізняється великими 
перевагами. Друге славугинське видання Талмуда в цій друкарні здійснене 
протягом 1817-1822 рр. Третє видання було розпочате синами Моше, але 
припинене в 1830 р. через нешдсний випадок.

1780 р. один із улюблених учнів засновника хасидизл^ Баал Шем Това. 
ребЯків Йосеф із Полонного видав книгу «Толдотіїаков-Йосеф» («ІсторіїЯкова 
Йосефа») - збірі^ власних проповідей, які засновувалися на висловлюваннях 
Баал Шем Това. У книзі вперше були письмово викладені основи вчення 
хасидизму, і хасиди захоплено твердили, ш,о не було у світі книжки, що 
дорівнювала б цій. Противники хасидизму називали книгу Якова Йосефа 
«посудиною безчестя, джерелом темряви, яка вміщує найрізноманітнішу 
отруту, смертельну для кожного, хто тої книжки торкнеться». Її скуповували у 
різних містах і нещадно нищили, але у відповідь на переслідування з’являлися 
нові хасидські друкарні, що друї^али нові наклади, замість знищених.

Чимало друкарів були мандрівними фахівцями. Наприклад, Аарон Мадфес 
бен Хаїм Давід, зафіксований упродовж 1793-1833 рр. як працівник друка
рень в Острозі, Львові, Жовкві. Майстер, який раніше працював у Жовкві та 
Олексинці, в 1784-1786 рр. видруї^ав - уперше в Речі Посполитій - кілька 
книг Талмуда в друкарні Йоганна Антона Крігера у  Новому Дворі поблизу 
Варшави. Прагнучи усунути коні^ентів, Крігер і^ и в  корецьі̂  друкарню в її 
співвласників, якими були Цві Прш бен Ар’є Лейб і його зять Шмуель бен ішай 
Бер Сегал. Роки, коли друкарня належала Крігеру (1781 -1787 рр.), вважають 
часом розквіту містечка; друкарня в 1786 р. мала 7 працівників.

Більшість книг, видрукованих в Україні івритом та їдишем, оздоблені 
порівняно скромно. Майстри намагалися наслідувати авторитетні амстердамські 
видання, інколи в книгах вказували, що вони надруковані «бе-отіот Амстердам» 
(амстердамськими літерами). Відомі випадки, коли замість Корця місцем друї̂  
називався Амстердам. Гравюри вживалися рідко, як головний елемент 
оздоблення використовувався набірний виливний орнамент.

Видавничі заіслади, що друї̂ ^вали книжки різними мовами, були пов’язані з 
відповідними культурними середовищами. Проте нерідко друкарні, що 
обслуговували різні конфесії, підтримувгши між собою ділові стосунки. Деякі 
ремісники, зокрема, словолитники, працювали для видавництв, які друї̂ шали 
різними мовами, що сприяло взаємовпливам у галузі оздоблення книги.

З початку X IX  ст. усе визначнішим центром єврейського друкарства в 
Австро-Угорській імперії (у 1918-1939 рр. - у Польщі) стає Львів. Саме тут 
були відмінно видруї̂ ані кодекс Маймоніда «Яд га-хазака» (1805-181 1 р_

А. Кержнер

 ̂Перше друковане видання Талмуда було здійснене у Венеції видавництвом Даніелс 
Гомберга в 1520-1523 рр. Прийнята в першому виданні Вавилонського Талмуда нумерашс 
аркушів та сторінок зберігається й донині.
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Титульний аркуш одного з трактатів, типографія А. Менкеса. Львів, 1862 р.
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друкарня Герца, засн. у 1785), Шулхан Арух зі стандартними коментарями 
(тт. 1-7, 1858-1861) і Талмуд (1859-1868, обидва - видання родини 
Мадфес), із 1839 р. літургійну літературу друкувала родина Балабанів (із 
1862 р. - також у Жовкві).

Важливим центром єврейського друкарства були в 1835-1939 рр. і 
Чернівці (у 1918-1940рр.-Румунія),дедо 1892 р. родина Еіосардт, а пізніше 
й інші видавці, одночасно з Торою, Талмудом та іншою рабиністичною 
літературою друї̂ али твори з Кабали, хасидську літературу і твори діячів 
Гаскали.

У Російській імперії на 1803-1804 рр. було 14 єврейських друкарень, 
левова частка яких знаходилася у Волинській і Подільській губерніях. Окрім 
того, у трьох друг<арнях, що належали неєвреям, були єврейські шрифти.

Ці друкарні були невелиг<ими, випускали, як правило, по 2-3 наймену
вання на рік, накладом від 1000 до 2000 екземплярів. Більш активно пра
цювали друкарні в Острозі, Славуті, Межирові. До продукції цих друкарень 
входили Танах, молитовники, окремі трактати Талмуда, Шулхан Арух ,̂ Зогар  ̂
та інші книги.

У 20-ті роки XIX ст. представники «маскілім» - єврейських просвітників - 
почали видавати наукові книжки для небагатьох аматорів нової просвгш. 1828 р. 
Іцхак Левінзон надрут^ав у Крем’янці книгу під назвою «Теуда бе-ісраель» 
(«Місія в Ізраїлі»). Від імені «шукачів Правди і Світла» він доводив гюрисність 
світської освіти цитатами з Талмуда й рабинської літератури та посилався на 
найбільших єврейських авторитетів минулого, які володіли багатьма мовами й 
вивчали світські науки.

1836 р. царським указом майже всі єврейські друкарні було ліквідовано. 
ІДоб здійснювати цензуру єврейських видань, уряд вирішив зосередити 
друкування єврейською лише у Вільні й Києві. Однак, оскільки Київ пере
бував за межею «смуги осілості», на українських теренах залишили тільки 
одну єврейсьг^ друкарню - у Житомирі. Лише 1885 р. з’явилася нагода 
зорганізувати друкарню у Бердичеві. Окрім цього, указ вимагав здати 
представниг<ам влади всі книги, що не пройшли цензуру. Цензурні комітети, 
запроваджені для цього у Києві та Вільні, мали перевіряти книги, що вже 
вийшли друком. Заборонену літературу належало відіслати до Міністерства 
внутрішніх справ для знищення, але книжок виявилось настільки багато, що 
губернській владі дозволили самостійно спалювати їх. Жорстокі дії цензорів 
часто пояснювалися страхом перед доносами. Так, наприклад, наприкінці 
1840 року за доносом був звільнений цензор єврейських книг у Києві
І.Зейберлінг, який нібито сприяв хасидським виданням.

Єврейське друкарство

 ̂Шулхан Арух («Накритий стіл») - кодекс основних положень «Усного Закону» 
укладений Йосефоги бен Ефраїмом.

Зогар («Книга сяйва») - основний твір кабалістичної літератури.
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«Сатана збирається із силами проти Тори», - так відгукнувся про указ 1836 
року один із найбільших хасидських авторитетів того часу, рабі ісраель 
Ружінер. Після указу десятки тисяч видань, що не пройшли цензури були 
знищені. Тільки в Кам’янці-Подільському в 1840 р. одноразово були спалені 
753 томи різних творів.

Наслідки виконання указу на практиці можуть розглядатися не тільки як 
розгром єврейської книжкової культури в Росії, з огляду на особливий 
характер ставлення ортодоксального єврейства до книги, слід вважати, що 
вони стали національною трагедією, знищенню піддавалася істотна частина 
колективної пам’яті народу.

Однією з причин урядового указу про закриття єврейських друкарень був 
інцидент у м. Славуті, де діяла відома типографія братів Шапіро. Вона 
заслуговує, щоб про неї розповісти докладніше.

Моше і±1апіро (бл. 1758-1838) заснував єврейсьі̂  друкарню в містечі̂  
Славуті Заславського повіту Волинської губ. у 1792 році. Належність родини 
Шапіро до ревних прихильників хасидизіуу визначала характер видруї̂ таних 
книг (засновник був нащадком цадика рабі Пінхаса з міста Корця). У 
славутинській (до 1837) і житомирській (до 1867) єврейських друкарнях 
Шапіро друї̂ в̂алася велика кількість містичних творів і хасидських праць. В 
єврейських друкарнях, які належали м іт нагдім  (тобто ідейним противникам 
хасидизіуу), відмовлялися друї̂ тати подібні твори, що спонукало хасидів до 
створення власних друкарень. Серед них особливо прославилася славу- 
тинська, а потім житомирська друкарні, що належали родині Шапіро. Вони 
друї̂ али винятково єврейські релігійні книги і користувалися особливою 
довірою в хасидів. За переказами, кожен типографський набір Талмуда 
занурювали в мікву, в такий спосіб очищуючи його ритуально.

Книги, надруковані в друкарнях Шапіро, як вказуваву повідомленні цензор 
єврейських книг Київського цензурного комітету в. Федоров (Грінбаум), 
і̂ пувалися «побожними євреями охочіше за видання інших друкарень». 
Кілька видань Єрусалимського і Вавилонського Талмудів, випущені цими 
друкарнями, були виконані на високому поліграфічному рівні. У славу
тинській і житомирській друкарнях поряд із кабалістичними книгами 
видавалися твори цадиків і молитовники. Для тих, хто не був досвідчений у 
«вченому» івриті (переважно для жінок), друкувалися уривки з кабалістичних 
творів і молитовники їдишем. Власники славутинської й житомирської 
єврейських друкарень Шапіро не друї̂ вали наукових і світських книг, що 
створило їм репутацію «закоренілих фанатиків» у маскілім та у влади.

1835 р. розпочалася боротьба між славутинською та віленською (М.Ромм) 
єврейськими друкарнями за престижне право прибуткового видання Вави
лонського Талмуда. Власники друкарень звернулися для рішення цього 
конфлікту до релігійного суду, до складу якого входили компетентні рабини.

А. Кержнер
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Однак судді не змогли дійти згоди, в обговорення було втягнуто більш ніж 
100 рабинів Польш,і, Німеччини й Австрії. Врешті-решт право на видання 
отримала віленська друкарня. Рабинські постанови зобов’язували інші єврей
ські друкарні, Ш.О існували в Російській імперії, не друї̂ ати Вавилонський 
Талмуд протягом 15-ти років після цього видання, ш,об уникнути конкуренції.

Конфлікт між віленською й славутинською єврейськими друкарнями, що 
cyпpoвoд>^^aвcя доносами, привернув увагу влади.

Страшного удару по родині книговидавців Шапіро завдала смерть дру
каря, звільненого за недбалість і пияцтво. Його труп був знайдений на горищі 
друкарні. Недоброзичливці звинуватили у вбивстві друкаря власників 
закладу; вони були визнані винними. Рабі Моше Шапіро номеру московській 
в’язниці, а його сини Шмуель-Абба і Пінхас «за друї̂ тання єврейських книг 
зі шкідливими правилами хасидської секти» були засуджені до покарання 
шпіцрутенами - їх прогнали крізь стрій солдат і заслали до Сибіру. Розпо
відали, що під час виконання вирої̂  в одного з братів, рабі Пінхаса Шапіро. 
впала з голови ярмулка. Він одразу зупинився і під безперервними ударами, 
аби не зробити жодного крої̂  з непокритою головою, підняв її. Славутин- 
ська друкарня була закрита владою. Шапіро перевели друкарню до поль
ського міста Юзефова і вже незабаром відновили колишні обсяги видавничої 
діяльності (формально друкарня належала Шаї Ваксу).

Віленська єврейська друкарня незабаром також сильно постраждала; 
1840 р. пожежа завдала великих збитків, один робітник загинув. Хасиди вва
жали це Божим покаранням за несумлінну конкуренцію з друкарнею 
Шапіро.

1837 р., відповідно до урядової постанови, до Житомира було пере
везене устаті̂ ання славутинської єврейської друкарні, яким продовжували 
володіти члени родини Шапіро. із 1847 р. справами цієї друкарні опіі̂ шалися 
онуки Моше Шапіро.

А. Кержнер

Книжкова заставка з видань Славутської типографії
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У 1845 р. вийшла постанова, якою підтверд>і̂ алася законність існування 
двох єврейських друкарень у Росії, - віленської й житомирської. Єврейські 
друкарні, відповідно до постанови, «із цен:^ного боку» підлягали наглядові 
міністерства народної освіти. Безпосередній контроль за їхньою діяльністю 
був доручений директорам віленського й житомирського рабинськихучилиш„ 
а самі друкарні «віддавалися у від і^  із торгів» (тобто їх було виставлено на 
аукціон). Гроші, одержані за здачу друкарень в оренду, призначалися для 
казенних єврейських навчальних закладів. Орендарями житомирської дру
карні, як і раніше, були брати Шапіро.

У квітні 1862 рої̂  влада дозволила відкривати єврейські друкарні в межах 
сщ т  осілості й Санкт-Петербурзі і скасувала систему віді̂ ту. Брати Шапіро 
знову стали не орендарями, а власниками житомирської друкарні. Ар’є-Лейб 
Шапіро після цього наказу вдокремився від братів і відкрив власну друкарню 
в Житомирі.

У 1860-ті рр. діяльність житомирської друкарні братів Ханіни-Ліпи та 
Єгошуа-Гешеля Шапіро була визнана владою шкідливою, оскільки в ній 
друї̂ увалися винятково єврейські релігійні книги (хоча всі ці видання пройшли 
цензуру). Такому рішенню значною мірою сприяли численні доноси 
представників маскілім про «фанатизм» братів. Свої висновки про шкідливий 
вплив книг, ш,о видавалися братами, на єврейське населення представили владі 
чиновник з особливих доручень при волинському губернаторі Сварчевський 
і вчений єврей при київському, подільському і волинському генерал- 
губернаторі Г.Барац (1835-1922). Вони також звинувачували братів Шапіро 
в штучному завищенні цін на видання. Це звинувачення, як показано в
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Книжкова заставка з видання Талмуда. Типографія братів Іііапіро, Житомир
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Титульний аркуш видання одного з трактатів Талмуда. 
Типографія братів Шапіро. Житомир, 1860 р.
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доповідній записці цензора євреІ4ських книг Київського цен^^ного комітету
В.Федорова, не мало жодних підстав, тоїуу що книги, видані друкарнею, про
давалися значно дешевше, ніж видання інших друкарень. Але місцева і вища 
влади вже склали власне уявлення про «шкідливість» діяльності братів Шапіро 
(шкідливим вважалося все, що не сприяло :̂ силлям, спрямованим на асиміляцію 
євреііського населення). За розпорядженням Олександра І! 1867 р. жито
мирська єврейська друкарня була закрита. За цим наказом підлягала закриттю 
також друкарня Ар’є-Лейба Шапіро, але роботи припинилися «самі собою за 
рік до одержання [цього] розпорядження». Можливо, Ар’є-Лейб Шапіро закрив 
своє підприємство, бо не витримав коні̂ енції з братами.

Ханіна-Ліпа, Єгошуа-Іешель Шапіро і члени їхніх родин неодноразово 
зверталися до влади з проханнями дозволити їм знову відкрити друкарню в 
Житомирі, продовжити термін роботи хоча б на п’ять років, щоб завершити 
вже початі видання чи дозволити здати її в оренду. На всі прохання відповіддю 
були лише відмови. Із закриттям житомирської друкарні 150 друкарських 
робітників втратили роботу, а її власники опинилися на межі банкрутства. 
Постраждали і власники книгарень у Житомирі, Славуті й інших містах і 
містечках смуги осілості. Єврейське населення було позбавлене можливості 
отримувати релігійну літературу.

Переконавшись, що дозвіл на поновлення єврейської друкарні в Житомирі 
отримати неможливо, брати Шапіро продали в 1868 р. вчителю житомирського 
рабинського училища І.Баксту типографське майно (за твердженням волин
ського губернатора, 1.Бакстбувлише підставною особою, насправді брати Шапіро 
продов>і̂ али свою діяльність). Дата остаточної ліквідації друкарні невідома.

27 листопада 1836 р. Миколою і було затверджене Положення про 
єврейські друкарні. Це стало важливою віхою не лише у розвиті̂  єврейської 
поліфафії, ай в  історії цензури єврейських видань. На проведених торгах у 
Вільні перемогли М.Ромм і З.Невахович (на новихумовах їхня друкарня почала 
діяти 17 червня 1847 р.), а вЖитомирі брати Ліпа, Іешель та Ар’є-Лейб Шапіро 
(друкарня відкрита 25 січня 1847 р.).

Починаючи з 1847 р., єврейська друкарня в Житомирі належала братам 
Ліпі, Іешелю й Ар’є-Лейбу Шапіро і була однією з двох єврейських друкарень 
у Росії. Розмах діяльності цього підприємства був величезним; воно постачало 
єврейському населенню всього Південно-Західного краю різноманітну 
релігійну літературу.

Причиною закриття друкарні братів Шапіро став лист цензора єврейських 
творів і інспектора Житомирського рабинського училища Х.З.Спонімського, 
який не схвалював характеру діяльності власників друкарні в Житомирі.

Друкарні Роммів і братів Шапіро на початі̂  30-х рр. XIX ст. стали найбільшими 
єврейськими поліграфічними підприємствами в Росії, і саме між ними 
поступово розгорталась основна коні̂ ентна боротьба.

Єврейське друкарство
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Наприкінці 70-х рр. XIX ст. найбільшою була друкарня вдови і братів Ромм 
у Вільні. Значуш,ість цієї поліфафічної фірми зросла після того, як влада закрила 
друкарню братів Шапіро в Житомирі.

В умовах абсолютної монополії діяльність віленської друкарні в період 
1838-1845 рр. набула колосального розма>о̂ ; випускаючи до 120 000 при
мірників книжкової продукції на рік (більше мільйона друкованих арі̂ шів) і 
маючи оптові склади не лише у Вільні, а й у Бердичеві, Шклові, Мінську й ін. 
містах смуги осілості (на цих складах знаходилося до 100 000 екземплярів 
книг), друкарня стсіла найбільшою в Російській імперії.

Відновлення й поширення єврейського друкарства наприкінці XIX ст. 
пов’язане з розвитком сіоністського та інших єврейських політичних рухів. Тоді 
почали виходити газети івритом та їдишем у Галичині (Дрогобич, Коломия, 
Львів) та на Буїсовині.

Книги івритом друї̂ вала в 40-50-ті рр. XIX ст. караїмська друкарня в 
Євпаторії. 1847 р. С.С.Уваров, розглянувши прохання власника закладу 
М.Тригікана (повідомляв, що караїмська друкарня була заведена ще в 1737 р. у 
Чуфуг-Кале, але постійні роботи у ній ніколи не провадилися, лише іноді 
друїс/валися з цен:^ного дозволу потрібні караїмам духовні книги), дозволив 
її подальше існування. Відомий колекціонер і вчений АФіркович писав, що після 
смерті М.Тригікана в 1849 р. діяльність друкарні в Євпаторії призупинилася, хоча 
була вкрай необхідна караїмському населенню.

Наприкінці XIX - початку XX ст. єврейська типографська справа набула 
нової якості і значно розрослася, розширилася і всуціль капіталізувалася. 
Часи невеличких сімейних друкарень і конкуренції двох великих полі
графічних підприємств сімейств Роммів і Шапіро безповоротно кануле в 
минуле.

На рубежі ХІХ-ХХ ст. провідним підприємством єврейського книгодру- 
і^ання продовя̂ ^вала залишатися фірма родини Роммів, що називалася тепер 
«Товариство Друкарня вдови і братів Ромм». Окрім найбільшої у Вільні друкарні, 
що випускала як єврейські, так і російські книги, Роммам належали ще кілька 
менш значних і суто російських (за характером продукції) поліграфічних 
закладів, а також мережа великих книгарень у Вільні, Варшаві, Бердичеві.

За офіційними даними, на території Російської імперії 1833-1854 рр. 
видавалося 1191 найменування книг івритом та їдишем, а між 1906 і 1914- 
у середньому 700 книг щорічно. Заборона, накладена 1915 р. царським 
урядом на друк єврейським шрифтом, і криза воєнних років майже перервали 
розвиток єврейського друкарства (хоча існували нелегальні друкарні).

1910 р. у Царстві Польському побачили світ 463 книги івритом та їдишем 
накладом у мільйон екземплярів, а в інших губерніях смуги осілості - 441 книга 
накладом у мільйон двісті сорок тисяч екземплярів. Єврейські видавці ви-
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«ХокЛе-Ісроель» («Закон для Ізраїля»), П’ятикнижжя зкоментарями. Петроков, 1898 р.
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пускали молитовники, книги про закони і звичаї повсякденного єврейського 
життя, рабиністичну літературу; з початку XIX століття в Російській імперії 
побачили світ 1 10 видань Біблії з коментарями і 20 повних видань Талмуда.

У 1910 році в Росії виходило 25 газет івритом і 6 газет їдишем, а також 
єврейські газети російською та польською мовами. Перша щоденна газета 
їдишем «Дер Фрайнд» почала виходити в Петербурзі з 1903 рої̂ ; її наклад 
сягав п’ятдесяти тисяч екземплярів. Перша у світі щоденна газета івритом 
«Гайом» вийшла в Петербурзі ще 1886 року; затих часів це було сенсацією, 
і багато хто не вірив, що цією «мертвою» мовою можна писати на найзлобо- 
денніші теми. На початі̂ XX ст. у Петербурзі виходила івритом щоденна газета 
«Га-меліц», у Вільні - «Га-зман», у Варшаві - дуже популярна «Га-цфіра».

Після Лютневої революції 1917 р. на нетривалий час в Україні виникли 
сприятливі умови для книговидання івритом.

За ІДентральної Ради та УНР вони значно поліпшилися. У 1917-1919 рр., 
доки існувала українська влада, було видано близько двохсот івритських 
книжок та журналів в Одесі, майже вісімдесят у Києві, кілька у Харкові, 
Полтаві, Катеринославі, Бердичеві, Житомирі.

У буремні роки державотворчих змагань початі̂  XX ст., із приходом до 
влади Центральної Ради суттєво покращилося становище книжкової справи 
в Україні. Докорінно змінилось і становище єврейської мови і і̂ льтури. Єврей
ська мова (їдиш) була проголошена однією з чотирьох державних мов України, 
нарівні з українською, польською, російською. Що стосується книговидання, 
то воно набуло такого розвитку, що кожна друга єврейська книжка на 
території колишньої імперії виходила в Україні. Кількість видавництв як у 
центральних містах України, так і в єврейських містечках повсякчас зростала.

Другою після Києва за кількістю видань була Одеса. У 1917-1920 рр. 
вона стала головним (на території колишньої імперії) центром книгодру- 
і̂ шання івритом. У 1917-1919 рр. зі 188-ми видань, що вийшли на території 
колишньої імперії, - 109 були видані в Одесі. У 1917-1918 рр. виходили 
літературні альманахи «Кнесет», «Оламену», «Решумот», «Ерец», «Масумот». 
Але з остаточним встановленням Радянської влади видавнича діяльність 
івритом була заборонена.

У цей час Одеса стає також центром світського єврейського книговидання 
в Україні. Тут Х.-Н.БЯЛИК, С.Бен-Ціон й ІХРавницький заснували 1903 рої̂  
видавництво «Морія», при ньоіу^ В.Жаботинський у 1911 р. утворив філію 
«Тургеман» («Перекладач») для перекладу івритом класиків світової літератури. 
Х-Н.Бялик переклав «Дон Кіхота» Сервантеса, Ш.Черніховський перекладав 
Номера, Софокла, і/І.-В.Гете, В.Шекспіра, Г.Лонгфелло; Д.Фрішман - 
Д.Г.Байрона, і̂ .-В.Гете, В.Шекспіра, Ф.Ніцше, О.Пушкіна (першим переклав 
вірші Пушкіна Л.Мандельштам - ще 1847 р.). З’явилися переклади творів
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М.ЛеріУіонтова, Л.Толстого, І.Тургенєва, А.Чехова, В.Гюго, ЕЗоля та інших 
письменників.

До заснування власної друкарні видавництво користувалося послугами 
друкарень Бялика і Буришкіна, братів Грінбергів та іншими. Видавництво 
«Морія» виникло у грудні 1911 р. У першу чергу вона обслуговувала одно
йменне видавництво, крім того, в різні роки друї̂ алися газети, журнали, 
книги видавництва «Блімелех». До 1915р. (указ про заборону видань єврей
ською, оскільки єврейський друк «сприяє шпигунству») видавництво 
випускало книги і брошури івритом. Після лютневої революції 1917 р. 
«Морія» відновила свою діяльність і не переривала її, попри часту зміну 
властей в Одесі, до 1921 р., коли існування «Морії» в Союзі було заборонене.

Після переїзду з Одеси видавництво спочаті̂  облаштовується в Берліні, а 
після переселення засновників до Палестини, 1922 р. відновлює роботу двох 
відділень - берлінського і тель-авівського. Якщо говорити про тематичну 
спрямованість літератури «Морії», то вона зводиться до брошур і книг для 
єврейської самоосвіти, підручників і посібників, художньої літератури, 
головним чином івритом.

Особливо значний внесок одеського видавництва «Морія» у видання 
оригінальних івритських книг і високоякісних перекладів. Тут зусиллями 
Х.-Н.Бялика було опубліковано перший том зібрання творів І.-Л.Переца, 
збірки віршів Шауля Черніховського, Залмана Шнеура та ін. Окремої згадки 
заслуговує літературно-)о/дожній збірник пам’яті родоначальника сучасної 
єврейської літератури мовами їдиш та іврит Менделе Мойхер-Сфоріма і 
надзвичайно цінне фольклорне зібрання, що містило також висловлювання, 
прислів’я та приказки з Біблії, Талмуда, Мідрашів (усного передання Тори). Із 
наукових видань варто назвати історію Ізраїлю проф. Й.Кпаузнера, збірник 
літературознавчих праць Якова Фіхмана і чудову хрестоматію першоджерел 
з єврейської історії Бен-Ціона Дінура (Дінабурга), що вийшла в Києві.

Видавництво «Оманут» («Мистецтво») упродовж 1917 -1919 рр. випускало 
у Києві та Одесі підручники й дитячу літературу івритом.

Попри заборону мови Радянською владою, поодинокі книжки аж до 1928 р. 
періодично виходили в Києві, Харкові, Одесі, а релігійні видання - і навіть 
значними накладами - у Полтаві, Житомирі, Бердичеві.

Натомість літературу їдишем майже до 1941 р. дуже широко видавали в 
Харкові й Києві «Культурферлаг» («Культурне видавництво»; до 1932 р.) та 
Держнацменвидав УРСР.

У книжковому потоці єврейських видань івритом в Україні переважала 
дитяча та молодіжна література - 85 назв, і це зрозуміло. Єврейська держава 
в Палестині - мрія поколінь - набувала реальності, і багатьом здавалося, що її 
втілення не за горами. Батьки прагнули підготувати своїх дітей до життя, 
навчання й праці в Ерец Ісраель.

А. Кєржнер
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Серед нових книг - біблійні розповіді, легенди, притчі; популярні книги 
про Ерец Ісраель (Землю Ізраїлю) та єврейську історію, підручники (було 
видано близько двадцяти), хрестоматії.

Великим успіхом користувалася у читачів перекладна література для дітей 
та юнацтва - казки братів Грімм, оповідання Льва Толстого, І.Мамина- 
Сибіряка, пригоди барона Мюнхгаузенатощо. Видавгілися навіть книжки для 
малят, де містилося більше ілюстрацій, аніж тексту (деякі з них пере
видавалися). Були оприлюднені мовою іврит романи Віктора Гюго «93-й рік», 
І.С.Тургенєва «Рудін», три томи прози Л.М.Толстого, твори Альфонса Доде. 
Для малят, молодших школярів і юнацтва видавалися три популярні серії - 
«Моя книга», «Дитяча бібліотека» та «Гамліель».

Через утиски влади (найчастіше - за обмовами Євсекцій) багато важливих 
починань єврейських письменників, публіцистів, громадських діячів були 
придушені у зародку чи завершені за кордоном. Так, наприклад, перший том 
фундаментальної праці Алтера Друянова з історії народного ру)^ «Хібат 
Ціон» («Любов до Сіону», виник наприкінці XIX ст. у Росії й передував 
політичному сіонізму), було опубліковано в Одесі в 1919р. Але другий та 
третій томи вийшли лише за кілька років у Тель-Авіві. Під редакцією 
АДруянова роком раніше вийшов в Одесі том матеріалів (близько 500 стор.) 
з єврейського фольклору й етнографії (видавництво «Морія»). У передмові 
було сказано, ш,о вже набирається другий том. Але другий і чотири наступних 
томи вийшли вже в Берліні, Тель-Авіві та Єрусалимі.

Після жовтневої революції книгодрукування івритом всіляко пере
слідувалося і придушувалося, а з еміграцією основних видавців - фактично 
припинилося (хоча окремі книги і щастило випускати аж до 1927 року 
деяким видавництвам Києва, Харкова, Одеси). За років НЕПу (до 1928) на 
основі приватного підприємництва пожвавилося друкування релігійної 
літератури. Я.Гінзбург у Бобруйську, Мінську, Полоцьку і Полтаві, де його 
компаньйоном був А.Рабинович, тільки за 1927-1928 роки віддрукував 
близько 100 тис. молитовників. У Бердичеві і Житомирі їх випускав 
М.Епштейн, а в Ленінграді - діячі хасидизму Хабаду. Значну кількість книг 
випускали державні видавництва «Културферлаг» (Київ, 1918-1932), «Шул 
ун бух» («Школа і книга»; Москва, 1923-1928), «Централферлаг» 
(«Центральне видавництво»; 1925-1930) та інші. Брошури з єврейського 
питання російською та їдишем публікувала редакція газети «Дер емес» 
(«Правда»). У 1932-1948 рр. майже весь друк їдишем зосередився у 
видавництві «Емес» («Правда»), із закриттям якого випуск книг припинився (з 
1959 р. по кілька книг на рік їдишем публіі̂ али видавництва «Радянський 
письменник» і «Художня література»).
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Зі здобуттям Україною незалежності з’явилася можливість знову вільно 
друї̂ ати єврейські книжки. На відміну від попередніх часів, коли весь друк 
був єврейськими мовами, зараз більшість єврейської книжкової продукції 
видається російською та українською, ш,о є основними мовами спілкування 
єврейської спільноти в Україні.
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о. Підопригора

Єврейський театр

Витоки єврейського професійного театру в Україні беруть свій початок від 
народних видовищ, часто пов’язаних із біблійними сюжетами. В ашкеназьких 
євреїв найрозвинутішою формою народної театралізованої вистави були 
Пурімшпілі (ХУІ-ХХст.), що розіфувалися в період свята Пурім та підчас деяких 
інших єврейських свят. Так само й народженню українського театру передував 
вертеп ^раїнський народний ляльковий театр), різновиди якого присутні й у 
російській (театр петрушки), білоруській (батлейка), польській (шопка) 
і̂ льтурах. Наявність канонічних сюжетів, як правило, була лише приводом 
для імпровізацій народних акторів, які найбільше виявляли свої здібності та 
фантазію в інтермедіях.

Яскравим виразником єврейської театральної і̂ льтури у другій половині 
XIX ст. стало мистецтво «бродезінгерів» («співаків з Бродів») Галичини. Невдовзі 
такі самі співаки-лицедії з’явилися й на Волині і Поділлі. Мистецтво акторів- 
піснярів передувало народженню професійного єврейського театру, елементи 
якого вже були помітні у творчості «співаків з 
Бродів». Вистави проводилися систематично в 
приміщеннях (корчми, шинки тощо), де завжди 
були бажаючі їх подивитися. Виконання пісень 
перемежовувалося драматичними імпровіза
ціями. Не останнє місце посідав сатиричний 
елемент вистави.

Формування єврейського професійного 
театру спричинила передусім поява єврейської 
драматургії мовою їдиш, яка посідала ва>ісливе 
місце в ідеології маскілім («просвітників»). Серед 
відомих драматургів-просвітників - І.-Б.Левін- 
зон, Ш.Еттінгер, А.Готлобер, ІАксенфельд.

Театри довший час існували як мандрівні 
трупи.

Початком історії єврейського професійного 
театру прийнято вважати створення профе
сійної трупи А.Гольдфадена, яка зіграла свій

ш -

Авраам Гольдфаден - 
засновник сучасного 
єврейського театру
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__ перший спектакль у жовтні 1876 р. у
ІШа,  ■ о т «  i a n . r o  и  И И  У Р С Р  І

іпюям юшпй еиївшії ТСАТ» М. Ясси (Румунія). Відомо, що приблиз-
но тоді ж відбулася театралізована

А. гояцфлдан вистава єврейської мандрівної трупи в
К  О Л . У  Н  Ь  Я  Бердичеві - «Єврейський концерт під

керівництвом А.Фішзона». Згодом 
Д ІЙОВІ ОСОБИ ТА в т о н А в щ :  А.Фішзон став відомим єврейським

®*“ ..................р актором та антрепренером. Його кон-
Н ж р е » .............................................. Е. А. Т о їеш ц  О. С. Л і і і иг й  : ; : : церти поступово обростали драматур-

.. . .  імпровізаціями і дедалі більше
1 ^ ^ '«  : '■ нагадували театральні вистави. Незаба-
ШеяжЕ........................А. а. Иеааіед . -  . . -
І'Р “  { ............. 2 3. № !р  ПІСЛЯ б е р д и ч ів с ь к и х  в и с т у п ів Л Ф іш -
ть « { і и Д  . . . . . . . . . . .  Ь  І .  Кооеіьж ав л  г *  _і_П . с .  я . (».«.»«. зон прииняв запрошення А.Гольдфа-

А. Говдіед«»)- — Худввшвс М. В. Рубівгвр.
В істиу ваде -  М. О. Шеіяаіи. Зав. а.атаао«о«оо « с іи а »  -  ДСНа І СТаВ аКТОрОМ ЙОГО ТОуПИ.
А .  0.  К в р и в о ь  Оевітдеьшя -  .1.  М .  К ар аїво віч. К о стю ім  —

І  - Д і я л ь н і с т ь  А.Гольдфадена поєдну-
воіу — 1. Я. Тчяввовсьий. . . 1 ...

---- іш , ^  „  1̂  «б^о:----  в а л а  у с і т е а т р а л ь н і п р о ф е с ії:  а к т о р а ,

режисера, театрального художника, 
атп>. аи. -р«»»« й— ■ - з«., я., ». антрепренера І, врешті, драматурга. 
Програма вистави А.Гольдфадена Останнє було визначальним у період 

«Ді Кішефмахерн» («Чаклунка») становлення єврейського професій
ного театру. АГольдфаден сформував 

повноцінний театральний репертуар із широким жанровим діапазоном: 
комедіями, мелодрамами, своєрідними оперетами. Його п’єси охоче 
виконували єврейські трупи. Вони мали успіху публіки та довший час були 
зразком дпя єврейських драматургів того часу.

Музичні партії в єврей
ських виставах часто вико
нувалися на мотиви україн- 

І  ських народних пісень. 
1 Зокрема, одна з пісенних 

партій Міреле, героїні вис- 
тави «Ді Кішефмахерн» 

ш н  («Чаклунка») АГольдфадена, 
^  була покладена на мотив

відомої української пісні 
М  на слова Леоніда Глібова
' 1 «Стоїть гора високая». Спек-

таклі за п’єсами А.Гольд- 
фадена ставились і вукраїн-

Бобе Яхне ( чаклунка) - Бася (мачеха Міреле) -
А.Нугер Ш.Фінгерова ських театрах.

о. Підопригора
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Становлення та розвиток як єврейського, так і українського театрів у 
російській імперії відбувалися в умовах національного гноблення. Для єврей
ського театру однією з умов існування після 1883 р. була німецька мова, бо 
користуватися їдишем на сцені було заборонено. Аналогічно 1876 р. 
«Емський указ» заборонив на території України не лише друковане українське 
слово, а й сценічні вистави та читання «малоросійською говіркою», 1881 р. 
додатковий указ хоч і дозволив діяльність українських труп, але зобов’язав їх 
виконувати в один вечір із українським твором п’єси російською.

Деякі єврейські актори, зокрема АГольдфаден, після заборони єврейського 
театру з Російської імперії еміфували до Америки. Проте чимало театральних 
труп продовжувало існувати всупереч усім заборонам та обмеженням. До 
найвідоміших в Україні належали єврейські трупи А.Фішзона, М.Генфера, 
М.Сокола, Х.Городецького, Д.Сабсая, Я.Співаковського та ін., репертуар яких 
складався переважно з п’єс А.Гольдфадена, А.Шомера, І.Латайнера та 
самостійно адаптованих творів зарубіжної класики. Хоча виступи єврейських 
акторів користувалися популярністю в народі, єврейська інтелігенція часто 
критиі̂ ала їх за недостатній професійний рівень. Поза тим, єврейський театр 
мав значне просвітницьке значення для тих місцевостей, де єврейські маси 
жили компактно і досить відокремлено.

В останні десятиріччя XIX ст. через посилення обмежень у Російській 
імперії єврейські театральні колективи часто гастролювали в Австро-Угорщині 
(переважно в Галичині). У Львові 1889 р. було відкрито стаціонарний 
єврейський театр Я.Б.Гімпеля, де єврейські театральні трупи мали можливість 
працювати до початку Другої світової війни.

Незважаючи на скасування 1905 р. заборони користуватися «мовами 
місцевих народів», єврейські трупи й надалі мусили маскуватися назвою 
«єврейсько-німецькі» та грати німецькою. Інколи антрепренери намагалися 
боротися зі свавіллям місцевої влади. 1908 р. у Києві, не підкорившись вимозі 
урядника щодо німецької, АФішзон відмінив заплановану виставу своєї трупи, 
після чого кілька разів телеграфував імператору і скаржився на незаконні дії 
київської влади, проте - марно.

1908 р. відкрився єврейський театр в Одесі. Його фундатором був відомий 
єврейський драматург Перец Гіршбейн, який прагнув надати єврейському 
театрові елементів, притаманних модерністському, натуралістичному та 
символістському напрямкам у мистецтві. Проте естетика цих спрямувань була 
незрозумілою єврейському масовому глядачеві.

Поряд із драматичними творами Гольдфадена, Шомера, Латайнера, попу
лярність у єврейському театрі (так само й в українському) здобувають п’єси 
Я.Гордіна, який одним із перших увів характерний типаж «неврастеніка» («Два 
начала»). До найкращих творів Я.Гордіна належать п’єси «Міреле Ефрос», 
«Сирітка Хася».

Єврейський театр
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о. Підопригора

П’єси Гордінсі, Гольдфаденсі, Аша були популярними не лише в єврейськоіуу 
середовиш,і: їх з успіхом у перекладі ставили і в українському театрі 
М.Садовського.

Офіційний статус єврейське театральне мистецтво отримало у підросій
ській Україні лише після Лютневої революції 1917р. Одним із головних питань 
І та І! з’їздів єврейських акторів і хористів (відбулися 1917 р. у Москві та Києві) 
було покраш,ення становиш,а акторів. Із цього приводу було ухвалено не 
приймати жодного антрепренера до членів спілки. Реорганізація театральних 
труп, які тепер називалися «колектив № ... єврейських акторів і хористів» і 
працювали під керівництвом комісара (так тоді називався >̂ гдожній керівник) 
і адміністратора, була першою спробою «одержавлення» єврейських 
театральних колективів.

Одним із найпомітніших символів нової доби став організований у Харкові 
1918 р. єврейський театр «Ундзер вінкл» («Наш куток»). До складу трупи 
увійшли початківці й уже відомі єврейськоіуу глядачеві актори: Фібіх, Желязо, 
Зільберберг, Дальська, Рубін. У репертуарі театру представлені спектаклі 
західноєвропейського класичного репертуару - «Господиня заїзду» К.Гольдоні, 
«Витівки Скапена» Ж.-Б.Мольєра, єврейських драматургів - «Дер Іхес» 
(«Походження») Ш Аша, «Ейбікер вандерер» («Вічний блукач») О. Димова, поза 
тим - одноактні комедії, шаржі, жарти, виконувалися народні пісні. Режисером 
театру був запрошений І.-Л. Баумволь, постановки спектаклів здійснювали 
також М.Рафальський, М.Тарханов, В.Вільнер та ін. У квітні 1919р. цей єврей
ський театр виселили з приміщення, де він містився. Частина трупи переїхала 
до Києва, де до неї згодом приєдналися Е.-Р Камінська, І. Камінська, З.Турков, 
іІ.Ліберт; інша ж частина - до Білорусії.

У Києві місцева влада опікувалася Єврейським художнім театром, було 
також надане приміщення театру «Свів». Проте через нестабільність полі
тичної обстановки, часту зміну влади колек
тив невдовзі розпався.

1919р. режисер С.Семдор створює 
театр-студію «Онгейб» («Початок»). Одно
думець Л.Курбаса, прибічник оновлення 
національного мистецтва, він розвивав ідею 
національного відродження, звертаючись до 
естетики символістського, містичного театру.
Репертуар театру «Онгейб» складали, 
зокрема, п’єси ШАша, ЛАндрєєва, П.Гірш- 
бейна. Тут починав свою творчу діяльність 
Д.Жаботинський, згодом заслужений артист
УРСР, провідний актор Київського Дер- естєр-Рохл Камінська -

жавного єврейського театру, актриса Ріва видатна актриса Єврейського театру
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Руфіна та інші. З театром-студією співпрацювали театральні >^дожники
А.Тишлер, Н.Шифрін, СШор.

Товариство «Культур-Ліга», ш,о діяло у Києві з 1918 р., найбільш широко, 
активно і планомірно опікувалося розвитком єврейської культури. Крім 
освітньої діяльності, «Культур-Ліга» великого значення надавала естетичнол/у 
вихованню, під її егідою працювали художні, музичні навчальні заклади, а також 
театральна студія «Культур-Ліга», організована 13 квітня 1919р. Студією керу
вали професор, оперний співак, педагог з декламації І.Кунін (голова), 
письменник ДБергельсон, режисер ЕЛойтер. До роботи із зарахованими до 
студії 80 абітурієнтами були залучені кращі театральні сили України: режисер 
С.Семдор, мейєрхольдівець О.Смирнов, польська трагедійна актриса
С.Висоцька. Сприяв роботі студії режисер К.Марджанов (натой час наркому 
справах театру). У репертуарі студійців були: «Мошіах бен Йосиф» Штейнмана, 
програма з п’єс І.-Л.Переца, експериментальні постановки І.Куніна та
А.Смирнова.

Перший Всеукраїнський державний єврейський театр, призначений стати 
провідником нової радянської ідеології, був створений 1925 р. у Харкові, 
тодішній столиці України. Творчою базою нового театру стала театральна студія 
«Культур-Ліги», 18 випускників якої поверьулися в Україну після чотирирічного 
навчання у кращих майстрів сцени Москви. Крім студійців, до колективу театру 
увійшли актори, що фали раніше в пересувних єврейських театрах Серед 
них булиуже відомі йулюблені єврейським глядачем актори Лія Бугова, Петро 
Міндлін, Абрам Нугер та інші. Художнє керівництво здійснював режисер 
Ефраїм Лойтер, який на той час уже проявив себе як педагог і керівник 
театральної студії «Культур-Ліги».

Єврейський театр

Актори театру «Онгейб» («Початок»): 
Б.Шейнберг, Л.Колманович і Д.Жаботинський. Київ, 1922 р.
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(pNnn nui 1ЭШШ' PS 03Э’'ХЭЛ їПІІ’З)
Образи з вистави «Пурімшпіль».

(Художник І.-Б, Рибак)

Театр відкрився спектаклем «Пурімшпіль» ЕЛойтера (режисери ЕЛойтер і 
АГрановський, >^дожник і.-Б.Рибак, музика С.Штейнберга та Л.Пульвера. 
хореограф Е.Вульф), щоугвердя^^в своєрідну естетичну програму творчого 
колективу, який прагнув продовжувати краш,і 
традиції «старого» єврейського театру. Легкість 
фи, ш,о спиралася на імпровізацію, повертала гля
дача до народних витоків єврейського театру - 
пурімшпілю. На думку тогочасної критики, у 
постановці «Пурімшпіль» задовольнялася по
треба в народному видовищі, а у відвертій 
святковості театральної гри відчувався вплив 
вахтангівської «Принцеси Турандот».

У Києві Державний єврейський театр був 
організований у 1928 р. (головний режисер 
З.Він). Із 1930 р. театр очолив режисер Москов
ського >о̂ дожнього театру Б.Вершилов, а трупа 
поповнилася випускниками московської студії 
«Фрайі̂ жст». Після призначення нового режи
сера театр узяв курс на героїко-революційну ^^рис Ілліч Вершилов - 
тематику («Юліс» М.ДанІЄЛЯ, «Гірш Леккерт» художній керівник Київського

Кушнірова, «Нафталі Ботвин» Вев’юрко). (°™зГ-іГзбТр7
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ФЦзшіарси.штеі!іцберг

Уріель Акоста - Д. Дніпров Юдіф - Р. Яцовська

Менассє 
Вандерстратен - 
Д. Стрижевський

Бен-Аківа, 
верховний рабин - 

М. Ойбельман

Де Сільва, доктор - 
Я. Гольман

Бен-Йохай - 
С. Бідер

Де Сантос, рабин - 
Д. Жаботинський

Естер, мати Акости - Рувім, брат Акости - 
З, Мурована Я. Шехтман Дворецький Симон - 

М. Константиновський
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Так само, як і в інших театрах СРСР, у Київському 
державноіу^ єврейському театрі на початі̂  1930-х 
років впроваджувалася «виробнича тематика» 
(«Поема про сокиру» АПогодіна, «П’ятий горизонт» 
П.Маркішатош,о). 1934 р.,у зв’язі^з перенесенням 
столиці України до Києва, більша частина трупи 
«головного» єврейського театру України була також 
переведена до нової столиці. Об’єднання двох 
колективів суттєво не вплинуло на реалістичну лінію, 
накреслену художнім керівником театру. Окрім 
радянських п’єс, у театрі був класичний західно
європейський репертуар: «Уріель Акоста» ІСІуцкова, 
«Венеціанський і^ець» В.Шекспіра, «Нора» Г.ібсена; 
ставили єврейсьі̂  класику «Перший єврейський 
рекрут» Л.Рєзніка за ІАксенфельдом, «Суламіф» за 
АГольдфаденом, «Міреле Ефрос» Я.Гордіна та інші. 
В театрі успішно працювали корифеї єврейської 
сцени: Я.Ліберт, Г.Вайсман, Л.Колманович, виді
лялися актори АСонц, ДЖаботинський, АНугер, 
Р.Яцовська, Д.Дніпров та інші. У сезоні 1936- 
1937 рр. у Київському державному єврейському 
театрі працював німецький актор-антифашист, 
учень Е.Піскатора - Олександр Гранах.

1933 р. був організований державний єврей
ський театр і в Одесі. Трупу складали актори з 
Пересувного державного єврейського театру 
Правобережжя та випускники Одеської єврейської 
студії режисера І.Рубінштейна. Із 1935 р. >удожній 
керівник театру - ЕЛойтер. У спектаклях блисі^е 
грали Л.Бугова, В.Шварцер, П.Міндпін, Л.Меєрсон 
та інші.

Серед молодіжних студійних колективів 1920-х 
років можна виділити Білоцерківсьі̂  студію «Ройте 
блітн» («Червона кров»), ш,о діяла у 1922-1930-х 
роках під керівництвом АВерлінського та МДу- 
бинського, й Одесьі̂  єврейсьі̂  театральну студію 
режисера І.Рубінштейна. 1927 р. в Києві зорганізу
валася єврейська театральна студія під керівництвом 
Е.Лишанського, на базі якої постав Єврейський 
відділ Київського л/узично-драматичного інституту 
ім. М.Лисенка.

Ефраїм Лойтер - 
режисер

Олександр Гранах - 
німецький актор-антифашист

Л/я Ісаківна Бугова - 
провідна актриса Одеського 
Єврейського театру, народна 
артистка УРСР (1970-ті рр.)
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Найпомітнішим єврейським театральним колективом Києва був театр 
«Кунст-Вінкл» («Куточок мистецтва»). Із 1922 р. це був перший стаціонарний 
єврейський театр в Україні. Тут працювали Л.Бугова (згодом народна артистка 
УРСР), Л.Мейєрсон, С.Ейдельман, П.Міндлін та інші. Адміністративно->^дожнє 
керівництво театром здійснював директор А.Люксембург. Він залучив до 
роботи таких режисерів як А.Лундін, Г.Воловик, С.Семдор, В.Вільнер. 
Репертуар відзначався різноманітністю, проте, оскільки в основу естетики 
театру були покладені засади старої жанрово-побутової школи, наприкінці 
1920-х рр. колектив дедалі частіше зазнавав критики з боку керівних 
радянських органів. Трупу звинувачували в «невитриманості репертуару», 
«відриві від громадськості» тощо. 1928 р. «Кунст-Вінкл» перетворили на 
Перший пересувний єврейський театр, який проіснував до 1931 р.

1929 р. в Києві було створено студію С.Вайншельбаума, з якої згодом виріс 
єдиний у СРСР Єврейський театр юного глядача. Єврейський дитячий 
педагогічний театр (як він попервах називався) існував спочатку при 
Українському театрі юного глядача. Невдовзі трупа поповнилася акторами - 
випускниками Єврейського відділу Київського театрального інституту - і стала 
самостійним колективом. 1931 р. Єврейський театр юного глядача відкрився 
виставою «Утиль» за п’єсою М.Іершензона. Класика в його репертуарі була 
представлена виставами затворами Шолом-Алейхема («Двісті тисяч», «Хлопчик 
Мотл»), ІІДнзона («Йоселе»). Успіху глядачів мали постановки п’єсЛБруштейна, 
М.Пінчевського, Ф.Сіто, М.Іершензона. Провідними акторами Єврейського 
театру юного глядача були Д Булкіна, ЕГурінова, СЛейман, Ю.Глебицький. З ним 
співпрацювали режисери М.Норвид і випускник відгулу Київського іу з̂ично- 
драматичного інституту Я.3ельдіч, а також )̂ ^дожник МДрак.

1931 р. було засновано Єврейський державний пересувний театр «Ройте 
хаммер» («Червоний м о л о р >), об’єднаний 1932 р. з театром «Ройте факел» 
(«Червоний факел») із Білорусії, внаслідок чого з’явився Пересувний 
державний єврейський театр Правобережжя (режисер І.Хавіс, >о̂ дожній 
керівник Л.Бугова). До трупи театру входили актори ЯЛіберт, Н.Шейнберг,
В.Шварцер, С.Йоффе та інші; репертуар складали, зокрема, п’єси: «Овеча 
криниця» Лопе де Вега, «Кадри» І.Микитенка, «Прш Леккерт» Кушнірова, 
«Бовин» Вев’юрко, «Блут» («Кров») Оршанського.

Київський єврейський театр робітничої молоді (організатори С.Новак, 
І.Мурський) було відкрито 1929 р. Приблизно тоді ж організовуються 
аналогічні в Харкові та Дніпропетровсьі̂ .

Для обслуговування єврейських національних районів республіки 1931 р. 
у Сталіндорфі було створено перший єврейський міжрайонний колгосп
ний театр.

Єврейський театр
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1937 р. на театральній карті Києва з’явився Єврейський театр ляльок. 
Ініціаторами його створення були драматург В.Гугянський, Б.Корсунська та 
режисер Г.Сорока.

У театральному мистецтві України 1920-х - 1930-х рр. українсько-єврей
ські і̂ льтурні взаємовпливи були надзвичайно відчутними. 1921 р. у репер
туарі Київського театру ім. І.Франка з’являється спектакль «Уріель Акоста» 
К.Іуцкова, поставлений режисером ССемдором, чиє ім’я належить історії як 
українського, так і єврейського театрів. Із Харківським державним єврейським 
театром активно співпрацювали режисери «Березоля». Зокрема, учнями 
Л.Курбаса на єврейській сцені були поставлені такі вистави як «Вовчі душі» за 
Дж.Лондоном (режисер Ф.Лопатинський, 1929), «3/4 людини» Петрова- 
Соколовського (режисер Б.Балобан), «Міш,анин-шляхтич» Ж.-Б.Мольєра 
(режисер В.Скляренко) з блисі^ою грою АНугера в ролі служника Ковьєля. 
1937 р. на сцені Одеського державного єврейського театру відбулася прем’єра 
спектаклю «Глитай, або ж павук» М.Кропивницького (режисер ЕЛойтер).

Спільними зусиллями українських та єврейських митців 1940 р. на сцені 
Харківського українського державного театру ім. Т.Шевченка було поставлено 
«Тев’є-молочара» за повістю Шолом-Алейхема (сценарій ІДобрушина та
Н.Ойслендера, режисер Л. Дубовик, художник А.Тишлер, композитор 
Л.Пульвер, :>^дожній консультант С.Міхоелс). Родзинкою вистави була гра 
М.Крушельницького в ролі Тев’є.

Масові репресії 1930 рр. у СРСР не оминули й видатних діячів культури. 
Геніальний театральний режисер Лесь Курбас був вигнаний зі створеного 
ним театру й знайшов свій останній творчий 
притулок у Московському державному 
єврейському театрі, з керівником якого - 
Соломоном Міхоелсом - українського режи
сера поєднувала давня дружба та творчі кон
такти. Від репресій постраждало багато 
єврейських МИТЦІВ; зокрема, були заслані до 
таборів режисер ЕДінор, актриса М.Ліфшиць 
(загинула) та актор Г.Тарло (загинув). Був 
заарештований корифей єврейської сцени 
Я.Ліберт (на ш,астя, літнього актора випустили 
через кілька місяців), а також німецький 
актор-антифашист О.Гранах, який свого часу, 
на знак протесту проти гітлеризму, виїхав із 
Німеччини. Врятувало О.Гранаха лише втру
чання письменника Л.Фейхтвангера, визна
ного в СРСР на державному рівні «другом соломон Міхоелс 
нашої країни». у ролі короля Ліра
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Наприкінці 1930-х рр. єврейські театри України почали закривати. У Києві 
було закрито спочатку Єврейський театр ляльок, а незабаром і Єврейський 
театр юного глядача. ІДе свідчило про нові загрозливі тенденції у сфері 
національної політики щодо євреїв. 1940 р. «через те, що мережа єврей
ських театрів дуже скоротилася і потреба в кадрах акторів для єврейських 
театрів зменшилася», було вирішено, що зберігати Єврейський відділ у 
Київському театральному інституті «є недоцільним». Цей крок влади пере
дував майбутній ліквідації єврейського театру в Україні як такого. Щоправда, 
перед тим, у зв’язку із приєднанням до СРСР західних областей України, були 
створені Державні єврейські театри у Львові (1939 р.; художній керівник
І.Камінська) та Чернівцях (1940 р.).

із початком Великої Вітчизняної війни Київський та Одеський державні 
єврейські театри були евакуйовані до Середньої Азії, де грали переважно 
російською. В 1944 р. Київський державний єврейський театр за ухвалою 
уряду реевакуювався до Києва, де відбулася прем’єра спектаклю «їх леб!» («Я 
живу!») М.Пінчевського (режисер 
М.Гольдблат). Виставу, що розповіла 
про героїзм та мужність єврейського 
народу в часи війни, високо оцінила 
столична критика, театральній трупі за 
роботу над спектаклем була оголошена 
урядова подяка. Проте вже 1946 р. на 
адресу тієї ж таки вистави залунали не
схвальні зауваження щодо її «національ
ної обмеженості», невдовзі спектакль 
було виведено з репертуару театру.

1 945 р. урочисто відзначалася 
20-та річниця Всеукраїнського Київ
ського державного єврейського театру.
З цієї нагоди йому було присвоєно ім’я 
Шолом-Алейхема. Оскільки примі
щення театру потребувало відбудови, 
трупу тимчасово перевели з Києва до 
Чернівців. Але незабаром рішення про 
повернення до рідного міста було ска
соване. Деякі актори Харківського та 
Одеського державних єврейських теат
рів працювали у складі трупи Все
українського Чернівецького держав
ного єврейського театру. Серед най
кращих повоєнних постановок цього
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Єврей, евредки, партизаны, партизанки, краспоармейды
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колективу були вистави «Тев’є дер мілхікер» («Тев’є-молочар», режисер 
М.Гольдблат), «Ді Юшефмахерн» («Чаклунка» за АХольдфаденом, режисер 
М.Гольдблат), «Скнара» заМольсром (режисер Б.Норд, Гарпагон - А.Нугер), 
«Блондзенде штерн» («Мандрівні зорі» за Шолом-Алейхемом, режисер 
М.Гольдблат), «Іершеле Острополер» М.Іершензона (режисер та виконавець 
головної ролі А.Нугер) та інші.

1949 р. Чернівецькомудержавному єврейському театру було відмовлено 
у державній дотації, ш,о прирекло його на поступове згасання. Адміністрація 
намагалася врятувати його: писали листи МАруш,ову та до інших інстанцій з 
проханням перевести колектив до Києва, проте клопотання лишилися без від
повіді. Чернівецький державний єврейський театр ставив нові спектаклі, з усіх 
сил прагнучи зацікавити публіку. Зокрема, якш,о впродовж 1948 р. було 
поставлено лише сім нових вистав, то 1949 р. у театрі відбулося 13 прем’єр. 
Репертуар Чернівецького державного єврейського театру цього періоду 
майже не відрізнявся від репертуару інших радянських труп («Московський 
характер» АСофронова, «Не від світу цього» К,Фінна, «Фатальна спадш,ина» 
Л.Шейніна, «Я хочу додому» С.Міхалкова та ін.) і складався з п’єс, у яких 
особливо відчутним був час. Національна драматургія в сезоні 1949 р. була 
представлена лише виставами «Йоселе» за Я Дінезоном, «200 000» Шолом- 
Алейхема, а також виставою за п’єсою радянського драматурга АГубермана

о. Підопригора
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«ТЕВ’Є-МОЛОЧАР» за Шолом-Алейхемом.
Постановка нар. артиста М.Гольдблата, Чернівці, квітень 1945 р. 

Тев’є - М.Гольдблат, Хава - М.Карлос, ІДейтл - С.Бурсак, Годл - Б.Портна, 
Голда (дружина Тев’є) - З.І\/Іурована, Бейлке - А.Готлібовська
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«МАНДРІВНІ ЗОРІ» за Шолом-Алєйхемом. 
Постановка нар. артиста М.Гольдблата, Чернівці, 1946 р. 

Розалія Співак (Рейзеле) - С.Лейман,
Лео Рафалеско (Лейбеле) - С.Бідер
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Музична комедія «Аршин-мал-алан» 
Аскер - Я. Гольдман, сваха Джахан - 
Ш.Фінгерова, Султанбек - А.Нугер

«Кедай цулебн» («Варто жити на світі»). 
Наприкінці сезону відбулася прем’єра 
азербайджанської музичної комедії 
«Аршин-мал-алан» («Торговець ручним 
товаром») У.Гаджибекова. Вистава 
йшла російською.

Наступного року в руслі державної 
антисемітської кампанії були закриті 
всі єврейські театри країни.

Останньою виставою Всеукраїнського дер
жавного єврейського театру (прем’єра її відбулася 
в січні 1950 р.) був «Вільний вітер» ІДунаєвського 
(режисер Е.Лойтер). У лютому 1950 р. театр 
закрили.

Єдиним єврейським колективом, що працював 
в Україні з 1950 до кінця 70-х рр., був кон
цертний ансамбль «Сіді Таль», що розпочав свою 
діяльність при Чернівецькій філармонії у 1945 р. 
Концертні програми «Сіді Таль» репрезентували 
театр малих форм. У концертах виконувались 
різножанрові номери: уривки з творів класиків 
єврейської літератури, монологи, комічні та 
драматичні сцени, скетчі, а також твори, при
свячені пам’яті про Катастрофу.

Відродження єврейського театру в Україні, що 
бере початок від кінця 1980-х років, з огляду на 
кардинальні зміни демографічної (зменшення 
кількості євреїв) та лінгвістичної (вкрай обмежена 
кількість носіїв мови їдиш) ситуацій, відбувається 
не на мовній, а на єврейсько-тематичній основі 
репертуару.

і

Сіді Таль на сцені

Мати -  Сіді Таль

Література:

Центральний Державний Архів Вищих Органів Влади та Управління України, ф. 1738, 
оп. 1, спр. 41.
Театр. Орган управління в справах мистецтв при РНК УРСР, 1937 р., №9, с. 16.
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Не дивно, що сінематофаф братів Люм’єр набув особливої популярності 
серед євреїв. У Російській імперії для замкнутих у «смузі осілості» мешканців 
містечок, усіх - від мала до велика, - він став справжнім вікном у світ, до того 
ж для єврейської «людини повітря» поява сінематографа відкрила ще не 
зайняту нішу, де можна було зробити свій маленький «гешефт».

Кіносеанси спочаті̂  відбувалися у погано пристосованих приміщеннях, і з 
культурного рівня єврейських ілюзіонщиків справедливо насміхалася 
тогочасна російська преса. Проте за кілька років, завдяки зусиллям тисяч 
енергійних і заповзятливих людей, мережа кінотеатрів покрила міста й 
містечка. «Незабаром на Волині не знайдеться жодного більш-менш поряд
ного містечка з п’яти-семитисячним населенням, де б не миготіли вечорами 
привітні вогні ілюзіонів», - свідчив 1911 р. один із я^налів.

Із появою кінопрокатних контор настав новий етап розвиті̂  кінорині̂ . 
Одним із перших кінопрокатників в Україні був Сергій Френкель, який отримав 
вии^технічі̂  освіту в Бельгії. Повернувшись до Києвгі, він організував прокатну 
контору, перетворену згодом на Акціонерне кінематофафічне товариство, брав 
участь у створенні кіностудії «Люцифер» і контори «Екран», що активно 
заі̂ овувала для прокату серії картин із єврейського життя. Своя система 
кінопрокату склалася практично у всіх великих містах України.

У Катеринославі кінотеатрами «Колізей» і «Бліц» володів І.Спектор. «Колізей» 
був розрахований на 1 000 осіб і, як писала тодішня преса, «міг би прикрасити 
будь-яі̂  столицю Європи».

Значний прибуток прокатни- ^ Ь п к т  г т і г  1 - е .

кам приносили екранізації біблій
них сюжетів. Вони подавалися 
кінопресою як епізоди з єврей
ської історії. Очевидно, так ці 
фільми і сприймалися відвіду
вачами ілюзіонів. Можливість 
побачити таких біблійних героїв, 
якМойсей і Авраам, Есфір і Юдіф БкМеіекія сцеиы. овітш еииематографій
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4-го І

МІІ̂  І Ь І
ІЮ І>  М р М С К О Й  Н М Э И И

1911 г 4-гв января

ш т
(ЗА Ж И З Н Ь *

Бр. ПАТЕ,

була для євреїв, які отримали традиційну 
релігійну освіту, справжнім дивом.

1910 р. московське відділення фірми 
братів Пате випустило у прокат перший віт
чизняний фільм про сучасне єврейське життя 
«Лехаїм» («За життя»), який мав приголом
шливий успіху прокаті.

Власне кіновиробництво розпочалося у 
Російській імперії ще у 1907-1908 рр. зі 
зйомок місцевої хроніки. Остання обов’яз
ково входила до програми кіносеансів і слу
гувала неабияким засобом для залучення 

> . глядачів у кінотеатри.
1912 р. харківський кінопрокатник ДІЛари- 

тонов випустив у світ перший, знятий в Україні, фільм із єврейського життя 
«За океаном», за п’єсою популярного єврейського письменникаІІ.Гордіна, яка 
розповідала про єврейську еміграцію до Америки.

Живильним середовищем для створення єврейських фільмів була літера
тура. В основноіуу екранізувалися твори популярних тоді єврейських письмен
ників і драматургів ІІ.Гордіна, ШАша С.Юшкевича і Б.Томашевського. Особ
ливо популярними в містечксіх «смуги осілості» були «кіномовні» стрічки, 
«озвучені» мовою їдиш, за допомогою акторів, які ховалися за екраном.

В Україні стабільний випуск фільмів на єврейсьі̂  тему вдалося налагодити 
в Одесі, яка на початку XX ст. конкурувала з Варшавою за право вважатися 
культурним центром європейського єврейства. 1912 р. у цьому місті 
приступили до виробництва фільмів одразу дві кіностудії.

Одна з них - «Мирофаф» 
була заснована Мироном 
Осиповичем Гроссманом - 
легендарною особистістю, 
відомою не лише в Одесі, а 
й поза її межами, - який од
ним із перших у Російській 
імперії опанував фото- 
справу. Згодом, після ста
жування у Франції, він 
зайнявся кінематографією, 
став кінооператором і 
водночас представником 
фірми «Гомін» в Одесі.

Сцена з фільму «Лехаїм»
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СИЙЕМЙТОГРйФИЧеСКЯЯ КОНТОРА ^

Братья Л. И Э.БОРНШТЕЙНЪ
ОДЕЄЄА КШвЪ.

Э. (орнштвймъ. Одесса ' 
Г»внч, .;.-уь; 6p•reop•<V С'і’ л

6р«Тборик К ’-1'Ъ

г .артинъ Ні сгмыкъ льготных» уелокіяхг. Въ каж д}» лрограмму- 
•‘ ■'»«іС:".! 'ііньї. всегда авется Б О Е В А Я  ре^явмная картина.

' » ' о в ф и м н с т ^ЛО літч 
В ь  у г а о Ъ  с т р а с т е й  
въ ЙОАОвОрОТЪ 
Н е  см ол ьэном ъ п ути  
С а л о н ъ  А н н ы  
О с і о б о ж д е н і е  Є р у с а л и м а  
В ь  « о г т я х ъ  п о з о р а  

Л х і б о а ь  Э д и т ы .
& Ъ ш е н а а  н о ч ь  ( и л и  » н к

“ »«41* «есгляте*) .

!  Ж е р т в ы  а л к о г о л я  
і  Т е я и ы я  л и ч н о с т и  
I  К о ш м а р ь  с т у д е н т а  
'  Ж е р т в о п р и и о ш е н і е  А в р а -  
1  а м а  ,

М о д е л ь  
З и г о м а р ъ  
8 ъ  т и н і  т и э н и  
Д а і а т о р ь  и  ж е н а  м у р н а  

л и с т а  
Ч и с т и л и щ е

СП-ЬШИТЕ СЪ ЗАПИСЬЮ НА ОЧЕРЕДИ 
зііфкм іркть я̂нашк «ом«»» впН;.

..... ;.!.чнмт я докуренный ница .*  сч«п,
б у й т е  м а ш и  н о я Ь й ш г е  н і т а л о г и  и  у с л о в і я  п р о и а т а ,

Починаючи 3 1907 р. М.Гроссман 
постійно знімав для одеських кіно
театрів місцеву хроніку. Завдяки його 
зусиллям одеське життя висвітлювалося 
на екрані не гірше за столичне.

Після організації студії «Мирограф»
М.Гроссман переніс зйомки до себе на 
дачу, де побудував невеликий скляний 
павільйон. За цією адресою - Фран
цузький бульвар, 16-і нині знаходиться 
Одеська кіностудія.

До єврейської теми М.Гроссман 
уперше звернувся в 1912р., коли 
акціонерне товариство «Мізрах» разом 
із Одеським відділенням фірми «Гомін» 
організували великий проект - кіно- 
експедицію для зйомок видового фільму 
«Життя євреїв у Палестині». Мирон 
Осипович був головним оператором 
цього фільму і керував зйомками 250 об’єктів на Святій землі.

1913р. «Мирограф» випустив у прокат фільм «Трагедія єврейської кур
систки». ІДя картина була екранізацією мелодрами Абрагама Шомера, у якій 
розповідалося про дуже типову на той час ситуацію; єврейська дівчина при
їхала у велике місто, щоб здобути освіту, але, не маючи дозволу на про

живання, була змушена зареєструватися в 
поліції як повія.

1916р., після зайняття Варшави німцями, 
до Одеси разом із родиною евакуювався 
відомий підприємець Мордко Товбін, який 
володів акціями «Південного банку», до 
активів якого входила студія «Мирограф». 
Тому М.Товбін вирішив об’єднатися з Грос- 
сманом, надалі вони разом керували зйом
ками. Завдяки поєднанню зусиль М.Грос- 
смана та М.Товбіна «Мирограф» здійснив 
постановку кінодрами з єврейського життя 
за п’єсою В.Писаревського-Штрайберга «До 
старого бога» за участю відомих єврейських 
акторів. Окрім того, компаньйони випустили 
в прокат нову екранізацію популярної п’єси 
Я.Гордіна «Мірра Ефрос».Мирон Осипович Гооссман
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Міровая  с е н с а ц і я

ЖИЗНЬ ЕВРЕЕВІІ 
ВІ ПАЛЕСТИНІ!.

МОНОПОЛІЯ НА ГаВЕРН Ш :

Чірмгіюнр, ЛмтаенїИ, Екатеркшіавснію щ Ігіишк;я<
*£сет9рж»і*мьіс >»ттвьі п/агссу еео:о л ір а .

Карпііі.і імгть Ні. 8%ні.. Лондоні « Нью̂іОрнЬ. м гл-,Ч'.-..и̂ -.»і'-, лч Россіи.
Ск н«бьік»пммь уеп%хои>>

СПІШИТЕ ЗАПИСЬЮ ПО АДРЕСУ;
КІе«л., О .^іЛі’мнрСка-.., JЧ/І ї-*2. И. Дизенго«>у.

Особливо ва>і<ливу роль 
у становленні та розвитку 
єврейського кіно у підро
сійській Україні відіграло 
акціонерне товариство «Міз- 
рах», що займалося вироб
ництвом і прокатом фільмів 
переважно з єврейського 
житгя.

«Мізрах» показував свої 
картини не лише у Росій

ській імперії, а й у Європі та Америці. ІДе було одним із етапів дуже сміливого 
задуму - за допомогою кінематографа об’єднати євреїв усього світу.

Не випадково першим фільмом товариства «Мізрах» стало «Житгя євреїв у 
Палестині». Доі̂ ентальний проект, який, і за сьогоднішніми мірками, можна 
назвати масштабним. Тривалість фільму вдвічі перевищувала середній метраж 
комерційної мелодрами. Фільм називався видовим, але, радше за все, це було 
зроблено для обходу цензури. У поле зору камери потрапили біблійні пейзажі 
й могили праотців. Але домінували у фільмі епізоди, де показувалися паростки 
нового ЖИТТЯ: навчальні заклади, будівництво, землеробські господарствги І 
найголовніше, люди - веселі, життєрадісні, упевнені в собі молоді єврейські 
поселенці.

Другий фільм «Мізраха» - «>і<итгя євреїв в Аме
риці» був іфовою постановкою, в якій брали участь 
актори нью-йоркських театрів. Його зміст - 
еміграція євреїв зі «смуги осілості» до Америки у 
пошуках кращої долі. Наскільки ж схожим був 
тя>ю<ий шлях за океан для сотень тисяч єврейських 
родин! У пролозі - прощання з рідним домом, неле
гальний перехід через кордон за сприяння шахраїв- 
контрабандистів, бараки Роттердама, муки довгого 
плавання, принизливий огляд еміфантів на «Острові 
сліз». Життя в Америці починається з пошуків 
роботи - найважча і найбрудніша дістається емі- 
фантам, потім відбувається вростання у незнайомий 
побут, з’являються перші ознаки добробуту... 
Звичайно, американське житгя не можна порівняти 
з животінням у «сіу^і». І все ж... Фільм закінчується 
символічним епілогом, у якому деіиіарується, що 
Америка не буде останнім пристановищем єврей
ського народу - його чекає Земля Обітована

1'ЕЛ ТІ'-!,
ияим ш ш т т  ипнт 

Креіцгітігігь щтіжь Думы
аг ,ИИ

ПРОГРАММА;
1 імнвмшшія ночк
-■ авза ї и їїс ія
элватро^^нолнстъ

! Хм« м«. і Шіт « »»
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Йосип Сойфер

Зіставлення фільмів про єврейське життя у 
Палестині й в Америці дає досить чітке 
уявлення про вибір, який рекомендувало 
своїм глядачам товариство «Мізрах».

З серпня 19 П  р. Менахему Менделю 
Бейлісу, який служив на цегельноіуу заводі у 
Києві, було пред’явлене звинувачення в 
убивстві християнського хлопчика Андрія 
Ющинського «із ритуальною метою». Горе
звісна антисемітська «справа Бейліса», що 
тривала понад два роки й розколола росій
ське суспільство, виїсликала настільки значний 
інтересу Росії й поза її межами, що нею заці
кавилося відразу кілька кінофірм.

Хронікальний фільм за матеріалами при
ватного розслідування колишнього слідчого 
М.Красовського і журналіста С.Бразуль- 
Брушковського зняв оператор ВДобржан- 
ський для київського кінотеатру «Експрес» Ю.Шанцера. Фільм показували у 
серпні 1912 р. на закритих переглядах і за кордоном. Іще один хронікальний 
фільм створилау Києві і столична фірма братів Пате. Але вийшов він на екрани 
вже восени 1913 року, після завершення процесу, а наступного рої̂  був 
заборонений по всій Росії.

Водночас зі зйомками хронікальних кар
тину Києві йшла робота над ігровим фільмом, 
що отримав назву «Таємниці Києва, або Про
цес Бейліса». З пропозицією зняти таї̂  кар
тину петербурзька фірма «Крео-фільм» звер
нулася до молодого театрального режисера 
Йосипа Сойфера задовго до закінчення про
цесу. З 1910р. Й.Сойфер працював у театрі 
Соловцова, паралельно викладаючи у драма
тичній школі імені Лисенка.

Як згадував Йосип Сойфер, перед зні
мальною групою стояло незвичне завдання: 
синхронізувати сценарій із ходом слідства.
Для цього режисеру довелося опуститися на 
київське «дно».

Історія, що стала для режисера очевидною 
після ознайомлення з результатами незалеж
ного розслідування, була покладена в основу

■■ і  
С  " І

є. Малькевич-Ходаковська
(дружина Й.Сойфера) 

в ролі Віри Чеберяк у фільмі «Таємниці 
Києва, або Процес Бейліса»
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фільл .̂ Роль Віри ЧеберякзіфалаВ.Малькевич-Ходаковська, учениця і дружина 
Й.Сойфера, роль М.Красовського виконав провідний актор театру Соловцова
С.Кузнєцов, сам Й.Сойфер перевтілився у вірогідного вбивцю П.Сингаєвського.

Фірма «Крео-фільм» продала фільм за кордон, де він і йшову різних країнах 
Західної Європи та в Америці. Однак, судячи із повідомлень преси, фільм 
Й.Сойфера все-таки демонструвався і в Російській імперії. Очевидно, власники 
кінотеатрів показувсши його на свій страх і ризик. Наприклад, в Умані фільм 
про справу Бейліса встигли показати лише раз, після чого його було заборо
нено поліцією.

Після зйомок фільму про «справу Бейліса» кінематофаф на тривалий час 
став частиною творчого життя Й.Сойфера. Коли 1914 р. у Києві на Лук’янівці 
відкрилася найбільша тоді в Україні кіностудія «Світлотінь», заснована відомим 
у провінції театральним антрепренером, режисером і актором С.В.Писарє- 
вим, провідним її режисером став саме Й.Сойфер, який водночас працював і 
в театрі Соловцовги

1914р. вийшла на екран перша робота студії - фільм на єврейсьі̂  тему 
«Сфачений життям». Й.Сойфер не лише був його постановником, а й зіграв 
роль сина старости синагоги Давида Глазмана. В.Малькевич-Ходаковська 
виконала роль Лії - доньки Глазмана. На жаль, зміст фільму невідомий. 
Збереглася лише інформація про те, що це була історія про єврейсьі̂  молодь, 
боротьбу зі старими забобонами, пошук нових ідеалів.

Наступний фільм Й.Сойфера називався «Рабині розкошів та моди». Сце
нарій до цього фільму написав ГН.Брейтман, 
редактор київської газети «Последние извес- 
тия». Для побудови сюжету фільму він вико
ристав два джерела: роман Еміля Золя 
«Дамське щастя» й опубліковані у пресі мате
ріали скандального процесу однієї москов
ської кравчині, котра знаходила серед своїх 
замовниць дам приємної зовнішності, охоп
лених пристрастю до розкішного вбрання, і 
втягувала їх у тенета пороку. У результаті 
вийшла захоплююча історія, цілком у дусі 
модних кінодрам того часу.

Й.Сойфер зняв свій черговий фільм для 
«Світлотіні» у 1916 р. за сценарієм С.Писа- 
рєва. Фільм називався «Убивство на постоя
лому дворі, або Польський єврей». Про цю 
картину відомо лише те, що вона була екрані
зацією роману Еркмана-Шафіана «Таємниця 
вапняної печі».

Григорій Брейтман
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Художнім відгуком на масові виселення 
євреїв під час Першої світової війни з фронто
вої смуги та поширювані офіційною владою 
обвиї̂ тачення єврейського населення у зраді 
й шпигунстві стала випуш,ена «Мізрахом» у 
прокату 1915р. іфова драма «Війна та євреї».
Фільм не зберігся, немає навіть переказу його 
сюжету. Відомо лише, ш,о він демонструвався 
як «кіномовна» картина під назвою, що відразу 
прояснює його зміст, - «Іероїчний подвиг роз
відника Хаїма Шейдельмана». Автором сцена
рію був запрошений ІсаакТенеромо (Файнер- 
ман), літератор, що користувався моральним 
авторитетому колах російської інтелігенції як
людина з близького оточення Л.Толстого. «Мізрах» у черговий раз покладав 
надії на те, що кінематофаф здатний вплинути на громадсьі̂  думку.

Після Лютневої революції, що скасувала дискримінаційні закони імперії, 
«Мізрах» оголосив, що «приступає до випусі̂  цілого циклу картин на сюжети з 
Біблії, історії, єврейських класиків, а також буде висвітлювати життя фомадське, 
політичне, класове і взагалі все, що гідне уваги... В Одесі Товариством обладнано 
спеціальний павільйон, оснащений новітнім технічним обладнанням. Режисура і 
керівництво зйомками доручені )̂ ^дожниі̂  ОАркатову (Могилевському)».

О.Аркатов на той час - автор сценаріїв 
«Лехаїм» (1910), «Скрипка» (191 1). З 1912 
року він дебютував як режисер і поставив 
фільми за своїми сценаріями - «Бог помсти»
(1912), «Рахіль» (1912), драму «Горе Сари»
(1913), «Коваль Давид» (1915).

1917 р., попри свою молодість, Олек
сандр Аркатов був уже досвідченим режи
сером. За шість років праці на столичних сту
діях він поставив понад двадцять ігрових 
картин, був автором сценаріїв і режисером 
кількох популярних фільмів із єврейського 
життя і вважався основоположником єврей
ської теми у російському кіно.

Усього в Одесі за 1917 -1918 рр. О Аркатов 
зняв для товариства «Мізрах» чотири фільми, 
всі вони розповідали про утиски і прини
ження, яких довелося зазнати мешканцям 
«смуги осілості» за царату. Олександр Аркатов
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Наприклад, фільм «Кантоністи» - історична драма за повістю «Захоплення 
рекрутів» російсько-єврейського романіста Г.Богрова - викривав насиль
ницьке рекрутування до армії єврейських дітей за часів царювання Миколи І. 
Юнодрама «Судіть, люди», знята за оповіданням І.Переца «Розбиті скрижалі», 
розповідала про трагедію двох сестер, дочок єврейського корчмаря. Молодшу, 
закохану в сина місцевого землевласника, поспіхом видали заміж за учня єшиви 
з іншого міста. Старії̂  сестру силоміць викрав якийсь дворянин і примусив стати 
його коханкою. Обидві жінки були однаково нешдсливі.

Уліті̂  1917р. ОАркатов поставив фільм «Кривавий жарт» за однойменним 
романом Шолом-Алейхема. Це взагалі була перша екранізація творів класика 
єврейської літератури. Сюжет фільму- фарс,уякоіуустудент-єврей помінявся 
місцями (на один рік) зі своїм російським товаришем, саме тоді, коли в 
Російській імперії відбувався черговий спалах антисемітизму.

Останній єврейський фільм О Аркатова - «Хочу бути Ротшильдом» було знято 
за одним із відомих монологів Шолом-Алейхема Це розповідь про касрилів- 
ського меламеда, дружинаякого була незадоволена відсутністю у нього фошей 
у Шабат. Прагнучи сховатися від малоприємної реальності, меламед поринув 
у мрії про новий соціальний устрій, безмірно прихильний до всіх євреїв.

Революційні події та прихід до влади більшовиків докорінно змінили самі 
засади існування кінематографа.

Наставали нові часи. Радянська влада поступово брала на себе усю відпові
дальність за долю кінематографу. Уліті̂  1918 рої̂  була введена цензура в 
кіно, а 27 серпня 1919р. В.І.Ленін підписав декрет Раднаркому «Про перехід 
фотографічної і кінематографічної торгівлі і промисловості у ведення 
Народного комісаріату освіти». До осені 1919р. майже дві третини всіх при
ватних кінозакладів були націоналізовані.

Власники кінофірм, про
катних контор і кінотеатрів 
намагалися відстоювати свої 
права, але безуспішно. Часто 
їм доводилося вибирати між 
майном і життям. Для бага
тьох діячів кінематографа 
еміграція була чи не єдиним 
виходом.

«Мирофаф» був націона
лізований у квітні 1919 р., 
розфабований і зруйнований.
Припинило свою діяльність 
товариство «Мізрах». Закри
лася кіностудія «Світлотінь». Сцена з фільму режисера О. Аркатова «Горе Сари»
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ГН.Брейтман виїхав із родиною до Америки, осів у Чикаго. Від київського 
періоду життя залишилася згадка його імені у романі М.Булгакова «Белая 
гвардия». У вигаданій письменником гумористичній газеті «Чертова і̂ <ла» є 
такі рядки: «Игривы Брейтмана остроты. VI где же сенегальцев роты?..».

Дехто з кіномитців, вагаючись, зайняв очікувальну позицію. О.Аркатов 
намагався співробітничати із радянськими кіноорганізаціями в Україні. За 
їхнім завданням він у 1919 р. знімав агітфільми, а в 1920 р. поставив в Одесі 
за сценарієм відомого військового діяча Рухимовича ігровий фільм «Два 
світи», ш,о до широкої публіки так і не дійшов.

Розчарувавшись у новій владі, О.Аркатов виїхав з дозволу наркома 
АЛуначарського, який відав тоді і̂ льтурою, й, змінивши кілька країн, у 1924 р. 
остаточно оселився у США. У листі, написаному в 1925 р. до драматурга 
Н.Євреїнова, він пояснив причини, які спонукали його до еміграції: «...Мені 
справді немає ш,о там робити. 51 стояв на чолі Московського, а потім Україн
ського кінофотокомітету і відділу у справах мистецтва. На моїх очах най- 
абсурднішим чином руйнувалося найдорожче для мене. В ім’я розпочатої 
націоналізації група безграмотних «властей на місцях» не відала, що творила. 
Я пішов до Луначарського і сказав йому всю правду. «їдьте, якщо хочете, - 
відповів Луначарський. - Але пам’ятайте, що я нічого про це не знаю». Так я 
і виїхав, залишивши власну, щоправда, напівзруйновану студію, квартиру, 
майно і батьків».

Схожою була й доля і4.Сойфера. Впродовж 1919 р. він поставив кілька 
картин на замовлення Народного комісаріату освіти України, а на початі̂  
1920-х рр. виїхав у відрядження за кордон і назад вже не повернувся. Попри 
чисельну присутність етнічних євреїв у радянській кіноіндустрії, феномен 
єврейського кіно відійшов у минуле.
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словник
ЮДЕЙСЬКИХ РЕЛІГІЙНИХ ПОНЯТЬ І ТЕРМІНІВ

Агада — притчі, легенди, сентенції, проповіді, поетичні гімни, при
свячені народу Ізраїля та його Святій Землі, філософсько-теологічні 
міркування, що є частиною Усного Закону, але не мають характеру релі- 
гійно-юридичної регламентації.

Агудат Ісраель — політична партія, мета якої зберегти головні засади 
єврейської релігії і традиції єврейського суспільства. У час заснування 
(1912 р.) її члени вважали відродження івриту як побутової мови і єврей
ської держави без «Божої участі» (до приходу Месії) святотатством, але 
змінили свою позицію з переходом влади до німецьких нацистів.

Бар-міцва — дослівно з арамейської «Син заповіту». Проголошення 
повноліття хлопця, яке відбувається, коли йому виповнюється 13 років.

Брахот — Бенедикція — одна з основних і найдавніших форм єврей
ської молитви, ш;о багаторазово вже зустрічається в ТаНаХу. Благосло
вення вимовляють до і після їжі. їх говорять, почувши добрі чи дурні 
звістки. Благословеннями супроводжується виконання заповідей. Багато 
молитов складаються значною мірою з брахот. Основна ідея брахот — 
людина, ш;о вимовляє їх, визнає Бога джерелом усіх сил у світі і, вико
нуючи заповіді, декларує свій намір брати участь у Божественому плані 
розвитку світу.

Галаха — Загальна назва єврейського Закону. У вужчому розумінні — 
авторитетне й остаточне рішення приватного питання. Саме слово 
означає «шлях, по якому йдуть», правильне дотримання заповідей у будь- 
якій ситуації за будь-яких умов. Галаха спрямована на формування 
поведінки людини і визначає етичні обов’язки і релігійні дії. Розглядає 
всі аспекти життя людей і їхніх відносин один до одного і до Бога. Таким 
чином, вона не тільки регулює релігійне життя у вузькому сенсі цього 
поняття, але охоплює також і ту область, що розглядається неєврей- 
ськими вченими як сфера моралі й етики, цивільного і карного права.

Гемара — букв, «завершення». Коментар тексту Мішни, остаточно 
сформувався до V ст. н.е. Містить результат інтелектуальної діяльності 
багатьох сторіч: дискусії про Мішну й уточнення до неї, що належать 
рабинським авторитетам III—V ст. н.е. Разом з Мішною Гемара утворила 
Талмуд.
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Езра — книга, що носить ім’я Езри, починається, едиктом царя Кіра, 
що дозволив євреям повернутися в Землю Ізраїлю і відновити Храм. 
Персидський цар доручає Езрі очолити євреїв в Юдеї, наділивши його 
надзвичайними повноваженнями «перевірити в Юдеї та Єрусалимі 
(дотримання) закону Бога твого». Езра навіть може карати порущників 
закону Тори. Після прибуття до Єрусалиму він розриває всі змішані 
шлюби, висилає з країни всіх неєврейських дружин і дітей, збирає збори, 
де читає сувої Тори, чим викликав клятву всіх присутніх при читаннях 
не вступати в змішані шлюби, не займатися справами в Суботу і давати 
кошти на утримання Храму в Єрусалимі. Єврейська традиція вважає, 
що Езра врятував єврейський народ від загибелі. Талмуд твердить: «Езра 
був гідний одержати Тору для Ізраїлю, якби його не випередив Моше» 
(Єангедрин, 216). Публічне читання Тори, розпочате Езрою, зробило її 
доступною не лише священикам, але і простим євреям.

Єшива — букв, «сидіння», «засідання» — назва інституції, що є 
вищим релігійним навчальним закладом, призначеним для вивчення, 
головним чином, Талмуду. У певний час єшива виконувала також 
законодавчі і судові функції. В останні сторіччя служила і для підготовки 
вчених до звання рабина. Близько 2-х тисяч років єшива залишалася 
головним центром, де зберігалася і розвивалася традиційна єврейська 
культура. З єшив виходили духовні вожді єврейського народу. Надана 
кожному єврейському юнакові можливість учитися в єшиві і досягти 
високої ученості винятково завдяки здібностям і старанності сприяла 
створенню інтелектуальної еліти. Навчання в єшиві, не обмежене тер
міном, відкривало шлях до знання багатьом тисячам тих, хто прагнув 
осягти глибини Галахи і сутність етичних і теологічних повчань юдаїзму.

Йов — герой однієї з біблійних книг, багатостраждальний праведник. 
Книга Йова наскрізь перейнята прагненням — зрозуміти сенс 
страждання правед-ників і благоденство нечестивих — «Бог карає тих, 
кого Він більше любить».

Йом-Кіпур — дослівно «День прощення», «Судний день». Найваж
ливіший святий день в юдаїзмі, день посту, каяття й відпущення гріхів; 
є завершенням десяти днів покаяння, які настають з початком нового 
року.

Кагал, кегіла — єврейська громада (община), орган її самоуправління 
та контактів із владою.

Кадіш — Молитва освячення читається по померлому, але не є лише 
жалобною молитвою, «Кадіш» — виявлення глибокої віри у велич 
Всевишнього і прохання про кінцеву спокуту і порятунок, прославляння 
святості Бога. Існує 5 видів Кадіша. Більш відомий «Поминальний
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кадіш». Як поминальну молитву стали вживати на початку середніх віків. 
Після важкої втрати, людина може засумніватися в нескінченному 
милосерді Бога. Але публічне читання «Кадіша», що оспівує велич 
Творця, покликане свідчити про те, що покійний виховав відданого і 
Богобоязливого сина, гідного свого батька. Читання «Кадіш» вимагає 
міньяна та відбувається стоячи струнко із зімкнутими ногами. «Кадіш» 
писана арамейською мовою, якою говорила велика частина єврейського 
народу починаючи з епохи Другого Храму.

Кантор (хазан) — спеціально навчена людина, що веде молитви в 
синагозі, представляє всю громаду в її звертанні до Всевишнього. 
Постійним кантором (хазаном) не призначають людей молодших 20-ти 
років, а також неодружених. Кантор повинен відповідати визначеним 
вимогам. Він має бути скромною, гідною і поважною людиною, що 
строго дотримує заповіді; мати гарний голос; бути освіченою людиною; 
брати участь у житті громади.

Кіддуш — благословення на вином. Читаючи Кіддуш, тримають 
келих з вином у правій руці. За звичаєм Кіддуш проголошують стоячи, 
тому що читанням Кіддуша ми свідчимо про свою віру в те, що Бог 
створив цей світ, а свідки в суді дають показання стоячи.

Кіддуш га-Шем — мученик за віру, що під страхом смерті не зрікся 
юдаїзму, хоча мав таку можливість, чим міг зберегти собі життя (Рабі 
Аківа, граф Валентин Потоцький).

Кіпа (їдиш «ярмулка») — абревіатура двох івритських слів — «ярмей 
меелока» («той, хто боїться Бога»), Головний убір, що за звичаєм євреї 
носять на знак того, що над людиною є могутня сила; символ єврейської 
релігійності. Нині релігійні євреї не ходять і не моляться з непокритою 
головою, хоча ця заборона чітко не згадується в Талмуді. У біблійний 
період робилося це лише в особливих випадках — під час богослужіння 
коганів, під час жалоби чи хупи. У талмудичний період покриття голови 
вважалося праведністю. У давньому Римі й у багатьох інших народів 
носити головний убір було ознакою раба. Вільні громадяни ходили з 
непокритою головою. Євреї вдягали головний убір у синагозі, під час 
молитви та кожного разу, коли вимовлялося Ім’я Всевишнього, щоб 
підкреслити, що вони — Його раби. Ця традиція одержала значне поши
рення, доки не перетворилася в символ. Деякі вважають, що звичка 
знаходитися в будинку в головному уборі з ’явилася від бажання від
далитися від традиції неєвреїв, під час благословення у яких було при
йнято знімати головний убір в приміщенні. Різні релігійні течії і громади 
відрізняються своїми особливими традиціями в цьому питанні. В Ізраїлі 
та США звичай носити кипу зробив її національним символом, що 
відрізняє євреїв від неєвреїв.
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Кіцур Шульхан Арух — «Скорочений «Шульхан Арух», написаний у 
середині XIX ст. р. Шломо Ганцфридом в Угорщині. Одержав поширення 
завдяки тому, що був доступний і зрозумілий навіть малоосвіченому 
єврею. Нещодавно був перекладений російською мовою і виданий в 
Ізраїлі видавництвом «Шамір».

Книга Левіт — третя книга Тори — у єврейській традиції «Ваікра».
Кол Нідрей (дослівно «Усі обіти») — відмова від усіх обітів і клятв, 

що стосуються лише того, хто дав їх. Виголошується раз на рік на початку 
вечірньої служби в Йом-Кіпур.

Левіти — сини коліна Леві, що не належать до нащадків Агарона. 
Вони виконували в Храмі допоміжні роботи; охорошиїи вхіцні ворота, 
грали на музичних інструментах, співали. Левіти, як і когени належали 
до свого стану за народженням.

Марани — євреї, насильно навернені у християнство. У XIII ст. в 
Іспанія король Енріко II проводив політику приниження і ненависті до 
євреїв. Перед євреями постав вибір: хрещення чи смерть. Багато хто 
обрали хрещення. Подекуди цілі громади наверталися у христріянство. 
Ці хрещені євреї не були прийняті християнським суспільством Іспанії 
нарівні з християнами. Назва «марани», під якою вони стали відомі в 
Іспанії, буквально означала «свині». Чимало маранів залишилися 
євреями в душі. Вони відвідували церкви, хрестили своїх дітей, але 
таємно, незважаючи на серйозний ризик бути виданими інквізиції і 
підданим катуванням і страті, багато хто з них залишалися вірні 
колишній вірі і виконували її обряди. Вони збиралися для богослужіння 
в потаємних місцях. Дотримувалися Тори, відзначали єврейські свята.

Меламед — Учитель, викладач початкової школи чи викладач, що 
надає приватні уроки Тори і Талмуда. Дослівний переклад з івриту «той, 
хто навчає».

Мідраш — 1. Проникнення в глибинний зміст віршів Тори, розуміння 
їхнього духу, і — на цій основі — встановлення Законів релігійного і світ
ського життя. Такий спосіб зветься мідраш, що відповідає терміну 
«інтерпретація». 2. Розкриття значення слів та виразів у тексті «переклад» 
Тори мовою, що буде зрозумілою широкому колу людей. Роз’яснення 
чи коментар.

Мізрахі — сіоністський релігійний рух, що виник на початку XX ст. 
Дослівно з іврит\' «Звернені на схід».

Міньян — у традиційному єврейському праві мінімальна кількість 
членів молитовної громади — 10 чоловіків (старше 13 років, після 
церемонії бар-міцва). Якщо немає міньяна, то найважливіші молитви 
не можна читати.
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Мітнагдім — супротивники хасвдизму, ортодоксальні євреї, послі
довники Віленського Гаона. На ранньому етапі мітнагдім переслідували 
хасидів, побоюючись перетворення цього руху у нову єретичну секту. 
Гаон був переконаний, що хасидський рух являє собою загрозу юдаїзму, 
вважав хасидизм новим лжемессіанством. У 1796 р. Гаон видав херем 
(відлучення) на хасидів. З появою в кінці XVIII ст. спільного ворога — 
Гаскали (єврейська просвіта), хасиди і мітнагдім визнали, що 
розходження між ними не такі істотні.

Мішна — Усний Закон, що діє в юдаїзмі разом із Писаним — Торою.
Навуходонор — у неєврейському світі Навуходоносор відомий 

завдяки «висячим садам Вавилона», які древні греки віднесли до одного 
з семи чудес світу. У єврейському світі його репутація набагато гірша: 
він — біблійне втілення садизму. Підкорив державу Юдею (600 р. до н.е.). 
Після придушення повстання євреїв у 586 р. до н.е. Навуходоносор 
осліпив царя Цидкіягу, попередньо убив в нього на очах двох його синів. 
Пізніше Навуходоносор, розгніваний другим єврейським повстанням, 
що тривало 12 років, наказав зруйнувати Перший Великий Храм у 
Єрусалимі. Потім він вирішив остаточно ліквідувати неспокійне 
єврейське царство, забравши його найбільш видатних жителів у свою 
столицю і залишивши на батьківщині лише щонайбідніших євреїв. Це 
був Вавилонський полон — друге вигнання євреїв із рідної землі.

Песах — весняне свято, що відзначає вихід євреїв з Єгипту і звіль
нення з рабства. Тема волі — лейтмотив свята. Починається 15 Нісана і 
триває впродовж 7-ми днів в Ізраїлі та 8-ми днів у Діаспорі. Події 
докладно описані у Другій книзі Тори — «Вихід» (Шмот 1-15). Це свято 
має ще одну назву — Свято Маци, тому що протягом пасхального тижня 
євреї замість квасного хліба їдять мацу, так званий хліб бідності. Цим 
святом євреї нагадують собі, розповідають своїм дітям, що кожен єврей 
із покоління в покоління повинен відчувати, наче то саме він вийшов із 
Єгипту й позбувся єгипетського рабства.

Плач Єремії (сувій Ейха) — одна з книг ТаНаХу єврейської Біблії. 
Єремія (івр. — Єрміягу) жив близько 600 р. до н. е. в останні дні існування 
Першого Храму. Бог не велів йому одружуватися і мати дітей через 
жахливу долю, що їх очікувала. Коли євреї жили у статку, але без духовної 
опори, Єремія засуджував їх. Коли вони вирішили приєднатися до 
повстання проти переважаючого їх війська, Єремія висміяв їх. Але коли 
євреї втратили все і впали в розпач, похмурий пророк вселив у їхні серця 
надію. В епоху канонізації Тори (VII—V ст. до н. е.) єврейська поезія 
набуває стійкого трагічного відтінку. Найяскравішим здобутком цього 
часу є «Плач» (у слов’янській традиції «Плач Єремії»). Він присвячений
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руйнуванню Єрусалима. Його читають щороку 9 Ава, відзначаючи 
пам’ять руйнування Першого Храму.

Рабин — ребе, рав, рабин — це слова, що позначають людину — 
знавця Тори і Талмуда, єврейського мудреця. Рабин — релігійний 
керівник громади, вчитель «схиблених» сердець. Щоб одержати 
звання рабина треба мати глибокі знання юдаїзму, скласти складні 
іспити й отримати «сміху» (право на рабинську роботу). Головні 
завдання рабина — бути духовним наставником, розв’язувати виникаючі 
галахічні питання.

Рабинат — самостійний, незалежний від іншої форми єврейської 
автономної влади, інститут общинної організації, наділений релігій
ними, судовими і педагогічними функціями, утворений з колегії 
вчених з авторитетним у галахічному і ритуальному законодавстві 
духовним керівником єврейської громади, рабином, на чолі, — 
з ’явився, як  подальш ий розвиток інституту «суддів» (даянім) у 
талмудичну і гаонську епохи.

Рабинський суд (Бейт-дін) — у період Другого Храму в євреїв виникла 
упорядкована система судів. Третейський суд складався з 30-х суддів, 
засідав у кожнім місті і займався майновими справами. Міський суд 
(малий сангедрін) складався з 23 судей, займався винесенням вироків у 
справах злочинів морального характеру. Вищий суд Справедливості в 
Єрусалимі складався з 71-го судді (Велике Зібрання або Великий Сан
гедрін) засідав у канцелярії Храму Його очолював Голова чи Верховний 
судця і відтіля виходило світло істини по всьому Ізраїлю. Велике Зібрання 
займалося державними справами, встановлювало порядки і закони. 
Після руйнування Другого Храму сангедрін діяв поза Єрусалимом, і поле 
його діяльності скоротилося. Єврейські суди існували за всіх часів і по 
всій діаспорі. В Ізраїлі в кожному місті є рабинський суд, і з часів 
англійського мандата ці суди офіційно визнані владою. Так, з тієї пори 
існує Вищий Суд Справедливості, очолюваний Головним рабином 
Ізраїлю, в компетенцію якого входять питання сімейного життя, однак 
він має право розглядати і будь-які інші питання за згодою обох сторін.

Рамбам — Рав Моше бен Маймон {Учитель Моше, син Маймона) — 
філософ, лікар, рабин. Народився у Кордові в переддень Песах, ЗО 
березня 1135 р. Був лікарем єгипетського султана, написав численні 
книги з медицини. Головним його внеском у єврейське життя є повний 
систематизований кодекс єврейського права «Міт н е Тора» («Повто
рення Тори») з 14 томів (кін. XII ст.); філософський маніфест юдаїзму 
«Море невухім» («Наставник заблудших»), написаний єврейськими 
літерами, арабською мовою, який викладає принципи єврейського
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світогляду з позиції формальної логіки і європейської філософії. Рамбам 
помер у 1204 р. у Каїрі. Прах, відповідно до заповіту великого вченого, 
відправлено до Ерец-Ісраель і поховано у Тверії.

Раші (1040—1105) — найвизначніший коментатор Тори і Талмуда, 
шо жив у Франції. Його коментарі ясні й стислі, точні й лаконічні.

Рош га-Шана — єврейський Новий рік, який звичайно настає 
наприкінці вересня або на початку жовтня.

Седер — ритуальна родинна трапеза у свято Песах, коли читають 
песахову Агаду.

Сефарди — «Сфарад» на івриті означає «Іспанія». Сефарди — це євреї, 
предки яких із Іспанії. Після вигнання з Іспанії та Португалії євреї 
розселилися по різних країнах. Пізніше до сефардів стали зараховувати 
й інші громади, шо не ведуть своє походження від іспанських вигнанців, 
але близькі до них за звичаями: іракські, Йєменські, іранські, курдські. 
На території СНД до сефардів себе відносять грузинські, бухарські і 
кримські євреї. Сефарди нині складають велику частину євреїв 
Туреччини, Франції та Голландії.

Сідур — молитовник.
Сліхот — додаткові молитви, які читають у дні посту перед покаянням 

між Рош га-Шана та Йом-Кіпур.
Тааніт — «Піст».
Таліт (їдиш «талес») — великий молитовний покров, на чотирьох 

кутах якого закріплені китиці «циціт». Талітом покриваються під час 
релігійної служби.

Талмуд — одна з головних книг єврейської традиції, кодифікована 
близько 200 р. Талмуд — основа навчання, шо складається з коментаря і 
дискусій ранніх рабинів. Розділений на такі ж тематичні трактати, шо і 
Мішна. Талмудичні суперечки, дискусії та коментарі до законів Мішни 
завжди друкуються разом з відповідними частинами Мішни. Окремо 
узяте талмудичне встановлення, шо набуло статус єврейського закону, 
називається Галаха. Відомі «галахот» з Тори, «галахот» із Талмуда.

Трума — «дарунки», які кожен єврей повинен був приносити левітам, 
оскільки після того, як єврейський народ оселився в Ерец-Ісраель і всі 
12 колін одержали земельні наділи, сини коліна Леві наділів не одержали, 
їхнім завданням було виконувати духовну місію — служити в Храмі, а 
кожен єврей мав обов’язок забезпечувати їх: кожен єврей віддавав їм 
маасрот («десятину») і трумот («дарунки»).

Тфіла Зака — буквально з івриту «чиста молитва». Молитва, шо 
читають напередодні Йом-Кіпур
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Тфілін — дві чорні шкіряні коробочки, у яких вміш^ено пергамент із 
чотирма текстами із Тори, де говориться про заповідь накладання тфілін 
і містяться основи єврейської віри. Коробочки та пергамент зроблені зі 
шкіри кошерних тварин. Тексти пише сойфер (переписувач священних 
текстів) спеціальним шрифтом, використовуючи при цьому чорнило 
особливого приготування. Міцва (заповідь) накладати тфілін стосується 
чоловіків (із 13-ти років). Тфілін на голову і тфілін на руку накладають 
під час ранкової молитви «Шахаріт», крім Шабату та свят

Ханука — свято перемоги М аккавеїв (Хасмонеїв) над греко- 
сирійським тираном Антіохом IV Єпіфаном. Ханука відзначає пере- 
освячення (очищення) Єрусалимського Храму і Менори, опоганених 
сирійцями. Ханука означає кінець однієї з безуспішних спроб знищити 
юдаїзм. Загроза юдаїзму була як внутрішньою так і зовнішньою: вплив 
елліністичної культури був настільки великим, що деякі члени 
єврейських спільнот воліли цілком асимілю ватися, щоб бути 
прийнятими як грецькі громадяни. Опір Маккавеїв та їх союзників 
асиміляції, якою б привабливою вона не була, зберіг юдаїзм. Історія 
Хануки — це історія вікової боротьби єврейського народу за те, щоб 
залишитися євреями в неєврейському світі. Кожного дня свята в пам’ять 
про чудо з глечиком оливкової олії, якої вистачило на цілий тиждень, 
запалюють ханукальний світильник, іменований ханукія, додаючи 
кожного дня по одній свічі.

Хасидизм — релігійна течія, що виникла в XVIII ст. в Україні. 
Спочатку сприймалася як  револю ційна, з великою швидкістю 
поширилася на сусідні країни і за кілька десятків років охопила майже 
половину світового єврейства. Засновник хасидизму р. Баал Шем Тов, 
проповідував ідеї: головне — не інтелект і розум, а почуття й емоції 
віруючих; любов і турбота про простого неосвіченого єврея, любов до 
людини, незалежно від достоїнств і її якостей; кожна мить у сьогоденні 
є момент порятунку окремої особистості і крок уперед до загального 
остаточного порятл-нку; витягти народ з безодні розпачу тут і зараз; 
кращий спосіб спіткування з Богом — молитва, що проголошується в 
радості і стані екстатичного пориву, це дозволить людині «прорвати» 
звичайні закони всесвіту і створити чудо у світі повсякденного існування; 
спосіб досягнення екстатичного стану — енергійні тілесні рухи, голосний 
спів; сл>-жіння Богл' в радості; усе, що потрібно від людини — це 
насолоджуватися жіптям у святості і чистоті; Божі іскри пронизують усю 
прирол>'. вони приховані у всіх явищах, гарних і поганих; зло має не 
абсолютніш. а відносний характер; зло — не протилежність добра, а його 
нижчий ст\тіінь; сам Бог надає злу життєву силу заради самої ж людини, 
перед якою постає завдання перебороти гріх.
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Хатіма това — за легендою в «Небесній канцелярії» Всевишнього 
існують 2 книги: книга цраведників і книга лиходіїв, куди в Йом-Кіпур 
Бог записує імена людей, у залежності від їхніх учинків. Протягом 10-ти 
днів каяття (дні між єврейським Новим роком і Йом-Юпуром) євреї 
бажають один одному бути записаним у книгу праведників.

Хедер (івр. «кімната») — школа для хлопчиків. У маленьких містечках 
чи містах часто була в одній кімнаті у будинку вчителя.

Храм Перший — цар Давид хотів спорудити Богу великий храм — 
місце постійного збереження Ковчега Завіту зі скрижалями. Однак Бог 
став проти цього. Син Давида, царь Шломо (Соломон) звів у Єрусалимі 
на горі Моріа (Храмова гора) чудовий Храм. Будівництво тривало 7 років. 
Цар не шкодував грошей на спорудження Храму, замовивши доро
гоцінний ліванський кедр, і велів викласти фундамент Храму із 
величезних блоків обтесаного каменю. Усі піддані Шломо (Соломона) 
були зобов’язані відробити на цьому будівництві. Храм був центром і 
осередком духовного життя всього єврейського народу, тричі на рік — у 
свята Песах, Суккот і Шавуот — кожен єврей мав відвідати Храм, щоб 
принести там жертву і виголосити вдячні молитви Богу. Відповідно до 
єврейських джерел Перший Храм простояв 410 років, поки його не 
зруйнували вавілоняни в 586 р. до н.е. З цього часу Скрижалі Завіту 
зникли безвісти.

Шабат — субота, (сьомий день, день відпочинку, святий день, який 
євреям заповіданий Богом через Тору) в цей день існують особливі 
обмеження стосовно виконання будь-якої праці, що вимагає засто
сування фізичних зусиль.

Шалом алейхем — у перекладі з івриту — «Мир вам!». Найпо
ширеніший із варіантів вітання серед євреїв.

Шма Ісраель — так коротко називають основну молитву в юдаїзмі, 
що починається словами : «Слухай, Ізраїль! Господь — Бог наш і Він, 
Господь, — Єдиний». У цій молитві проголошується найважливіша 
засада юдейської релігії: віра в єдиного Бога, монотеїзм. Її прийнято 
читати ранком і ввечері, а також за умов смертельної небезпеки.

Шойхет (різник) — виконує забій худоби та птиці, згідно релігійних 
правил. Тора забороняє вживати м’ясо тварин і птахів, що не були зарізані 
особливим способом, названим шхіта. Правила піхіти зберегла для нас 
Тора. Шойхет дуже гострим ножем без найменшої зазубрини момен
тально розсікає трахею, стравохід, сонну артерію і яремну вену. Тварина 
непритомніє майже враз, а сам розріз безболісний. Цей спосіб забою 
тварин — найгуманніший. Крім гуманності, шхіта має ще одну істотну 
перевагу перед будь-якими іншими методами забою: вона гарантує повне
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і швидке витікання крові, що є неодмінною вимогою кашруту. Шойхет 
зобов’язаний бути глибоко релігійною людиною, ш;о добре знає закони 
шхіти. Він повинен добре розумітися в анатомії і фізіології тварин, здати 
складний іспит і мати відповідний документ від рабинату. Процедура 
шхіти детально розроблена в Талмуді і кодифікована в «Шульхан Арух».

«Шульхан Арух» (івр. «Накритий стіл») — галахічний кодекс, напи
саний сефардським рабином Йосефом Каро (1488—1575). Базується в 
основному на рішеннях іспанських авторитетів і дотепер вважається 
еталонним кодексом норм юдаїзму. Вперше опублікований у Венеції в 
1505 р. Причина загального визнання — наявність у даній праці звичаїв 
і встановлень як сефардів, так і ашкеназів. Це наслідок ш;асливої випад
ковості: коли р. Й.Каро складав свій кодекс, таку ж працю планував і 
польський рабин Моше Ісерлес (Рама). Ісерлес спочатку засмутився цій 
обставині, але питання було вирішено. «Шульхан Арух» був випущений 
як збірник, де спочатку йдуть установлення рабина Й. Каро (згідно тра
дицій євреїв-сефардів), а потім, курсивом, — доповнення і роз’яснення 
рабина Моше Ісерлеса (згідно традицій ашкеназійського єврейства). 1- 
й том — «Орах хаім» — Закони молитви і свят; 2-й том — «Йоре деа» — 
Різні норми (цдака, вивчення Тори, кулінарія)', 3-й том — «Евен га-езер» — 
Закони шлюбу і розлучення', 4-й том — «Хошен мішпат» — Єврейське 
цивільне право.

«Яд Вашем» (івр. «Рука Бога») — Ізраїльський інститут дослідження 
Голокосту й увічнення пам’яті жертв і віддання шани Праведникам 
народів світу, які рятували євреїв під час Другої світової війни, ризикуючи 
власним життям.
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• Антологія єврейської поезії. Українські переклади з їдишу /  Укл. та редактори: В. Чернін,
В. Богуславська. — К.: Дух і Літера, 2007. — 672 с.
Ця книга є антологією поезії, написаної мовою їциш у ХІХ-ХХІ от., в українських пе
рекладах. В Антології представлені як добре відомі поети: Хаїм-Нахман Бялик, Перец 
Маркіш, Давид Гофштейн, Мейлах Равич, Урі-Цві Грінберг, Лейб ЬСвітко, Ошер Швар- 
цман, Мані Лейб, Іцик Мангер, Йосип Керлер та інші, так і менш відомі читачам. 
Переклади поезій здійснили знані українські поети та перекладачі: Іван Франко, Мак
сим Рильський, Павло Тичина, Микола Лукаш, Григорій Кочур, Абрам Кацнельсон, 
Мойсей Фішбейн, Ліна Костенко, Микола Вінграновський, Борис Олійник, Дмитро 
Павличко та інші. Окрім відомих перекладів, в Антології представлені й вірші та по
еми, з якими український читач познайомиться вперше.
Віршованим текстам “Антології” передує вступне слово, що представляє єврейських 
поетів, у загальноєвропейському та світовому літературному контексті, а також у їхньо
му перегуку з українською культурою.

• Ольга Рапай. Альбом. — К.: Дух і Літера, 2007 — 96 с.
Біографія Ольги Рапай — це її твори, В Гі відношенні до праці є шось вражаюче просте, 
майже селянське. Світ її творів — оброблений наділ землі, вистраждана і прекрасна 
утопія. Вона далася великою ціною щоденної праці довжиною в ціле житгя. Цей світ — 
завойоване право жити не там, куди тебе кидає ненажерлива влада та нелюдська есте
тика соціалістичного реалізму, а у тому прекрасному світі, який ти зліпив сам собі. 
Трагізм XX століття і цієї конкретної долі відступають. Ми потрапляємо у світ світлий 
і камерний,
У майстерні Ольги — як у заново знайденій хаті. У цій хаті продовжують жити і украї
нське село, і єврейське містечко, і витончена міська культура з легкою картавинкою 
пісень Вертинського. Єврейська і українська традиції немов сплелись у казковому та 
парадоксальному лукомор’ї. Так дійсно могло бути.

• Шимон Редліх. Разом і нарізно в Бережанах. 2-е вид./ Пер. з англ. — К.: Дух і літера, 
2007. -  289 с.
Ця книга є унікальною спробою автора дослідити події, що відбувалися у Східній Га
личині і в його рідному місті Бережанах у період між 1919 і 1945 роками, поглянути на 
них не лише очима людини, яка ще дитиною пережила страхіття війни і Голокосту, але 
й очима інших учасників драми — поляків, євреїв, українців і німців. Це не просто 
ретельне історичне дослідження складних стосунків між етнічними групами, не про
сто спогади про мирні «янгольські» довоєнні часи, про трагічний період нацистської 
окупації і звірства енкаведистів під час панування совєтів. Це також пошук людяного 
й доброго в людині, пошук пояснення того, що робить із неї нелюда.
Автор книги, професор Шимон Редліх, — один з небагатьох євреїв східногалицького 
міста Бережани, якому вдалося вижити в той страшний час, І сталося це завдяки ук
раїнській родині Концевичів і польській родині Кодогних. Він знайшов у собі сили 
повернутися в минуле і розповісти нам про нього.

• Януш Корчак. Дитя людське; Вибрані твори /  пер. з пол. -  К., ДУХ І ЛІТЕРА, 2007. -  536 с.
“Дитя людське” — вибрані твори видатного польського письменника, лікаря і педаго
га Януша Корчака (1878-1942), які вперше публікуються українською мовою,
З різних за жанрами текстів (трактат, драма, щоденник тощо), зібраних під назвою, 
наданою укладачем, унаочнюється Корчакова філософія дитиноцентризму, розроб-



лена у жорсткому двадцятому сторіччі. Життя и творчість Януша Корчака — непере- 
вершені скарби світового гуманізму.

• Денис Соболев. RES JüDAICA. Евреи и Европа. Иерусалим—Хайфа, 1996—2006. -  
Киев: Дух 1 Літера, 2007. — 400 с.
Книга Дениса Соболева пропонує незвичний підхід до єврейської інтелектуальної 
історії: вона розглядається не як історія наші чи релігійної групи, а як історія «острівної» 
цивілізації.
З особливою увагою Соболев розглядає межі цієї цивілізації й точки Гі дотику з іншими 
культурами. Кожний з розділів книги присвячено одному з аспектів складної, а часто 
й трагічної взаємодії єврейської та європейської цивілізацій. Крок за кроком, книга 
Соболева аналізує ключові моменти єврейсько-європейської інтелектуальної історії: 
від історії хазар, поезії ібн Езри та прози ібн Шабтая до текстів Осипа Мандельштама, 
Вальтера Беньяміна, Жака Дерріди, і, нарешті, сучасного «російського» Ізраїлю.

• Левін К. Мандрівка крізь ілюзії. /Пер. з англ. — Л.: Свічадо, 2007. — 478 с.
Високоякісне поєднання мемуаристики, есеїстики та художньої літератури. Описане 
життя рабинської родини Львова міжвоєнного періоду, трагедія Голокосту, власний 
порятунок у резиденції Митрополита Шептицького і в монастирях студитів, служба в 
польській армії, боротьба за державу Ізраїль, важкий шлях економіста-політолога у 
США та Японії.
Основа цієї книжки -  ідеї та діяльність братів Шептицьких. Автор свідчив про 
Митрополита Шептицького ше у Римі у 1959 p., співпрацював із постуляцією у процесі 
беатифікації.
Для істориків, краєзнавців, широкого кола читачів.

• Jews and Slavs, v. 19. Jews, Ukrainians and Russians. Essays on Intercultural Relations. 
Jerusalem-I^iv. ЄВРЕЇ I СЛОВ’ЯНИ, т. 19. Євреї, українці та росіяни. Нариси про 
міжкультурні взаємини. Єрусалим-Київ /  Ред. В. Москович, Л. Фінберг. -  K., TOB 
“Задруга”, 2008. -  420 с. з іл.
Збірник складають статті 25-ти авторів із різних країн світу, які звертаються до теми 
єврейсько-слов’янських взаємин. Статті структуровано по трьох розділах: “Історія 
євреїв в Україні та Росії”. “ Євреї в українському та російському мистецтві й літературі”, 
“Єврейський світ в Україні та Росії”. Том містить багатий ілюстративний матеріал, що 
стосується відтворення образу євреїв в українському сакральному мистецтві.

• Б. Хаймович .ДЕЛО РУК Н_Ш1ИХ ДЛЯ ПРОСЛАВЛЕНИЯ». Росписи синагоги Бейт 
Тфила Беньячин в Черновцах: изобразительный язык еврейского мастера /Ред. К. Сигов, 
Л. Финберг. -  К.: Д>л і Літера. 2008 -  200 с.
Розпис синагоги “Бейт Тфиа Беньямін" у Чернівцях -  один із рідкісних витворів 
мистецтва середини XX ст.. сповнених справжнім релігійним почуттям. У розписі 
чернівецької синагоп! представлена найширша художня програма зі всіх виявлених у 
наш час у синагогах Східно; Європи, Незважаючи на безліч авторських новацій, цей 
розпис генетично пов'язаний зі старою середньовічною образотворчою традицією. 
Художник корист;. €тьс = си>сваііко-емблематичною мовою майстрів, які розписували 
дерев'яні та кім 'їн: сиінігспг
Чернівецькі розгі!;:-? с :-;е-рлвшьно оцінювати з позицій професійного мистецтва, 
тоді як вони яв.'іяють СС00Ю феномен чистого релігійного духу, втіленого у пластичних 
формах. Як су^ь-їйГ/' 7з:р 'фольклору, вони зігріті теплом ширості й безпосередності, 
якостями. IZO ніізїігчііїно Гідко зустрічаються у витворах професійного європейського 
мнете итаз XX ~



• Мартін Бубер. Ґог і Maror: роман/пер. з англ. -  К.: Дух і Літера. 2007. — 320 с.
Роман “Гог і Маґог” Мартіна Бубера, одного з найоригінальніших та найвідоміших 
філософів XX ст., незвичний для європейського читача. На перший погляд перед нами 
вигадана історична хроніка, різновид добре відомого жанру “альтернативної історії”, 
яка відбувається в хасидських осередках Галичини і Польщі наприкінці XVIII ст Проте 
це -  перший, найбільш приступний шар змістів, які зчитуються з текстуальної поверхні 
роману. На читача, який насмілиться відкрити буберівський “магічний детектив”, чекає 
справжнє інтелектуальне випробування і навіть виклик, адже філософська насиченість 
тексту, гострота моральних дилем вражає.
Книга створювалась чверть століття і була закінчена у 1941 р. Добре відома європейській 
літературі тема — роль особистості в історії — набуває у Бубера виміру екзистенційної 
боротьби за справжню цінність людського буття.

• Світ Зої Лерман. -  К.: Дух і Літера, 2008. -  352 с.
Художниця Зоя Лерман народилася, живе і працює в Києві (Україна). Це книга про її 
особисту і творчу біографію, складена на основі її власної розповіді та за спогадами й 
враженнями її друзів та колег з мистецтва.
Живопис та графіка, представлена в книзі, дає можливість судити про творчість Зої 
Лерман набагато краще, ніж будь-які слова. Зоя Лерман — художник високого 
поетичного натхнення. Вона володіє унікальним даром передати мовою мистецтва вічні 
істини добра, любові й краси. Тому її творчість не підлягає дії часу.
Зоя Лерман не має нагород та звань, які дає влада й офіційні державні організації. 
Вона — художник в найточнішому та єдиному значенні цього слова.

• Иосиф Островский. Живопись. Художественный альбом. 176 с.: ил./ Сост. Меир 
Островский. -  К.: Дух і Літера. 2008.
Художній альбом Йосипа Островського, члена Всесвітньої асоціації художників і 
скульпторів, представляє твори періоду 1970-90-х років, так званого “єврейського 
циклу”, в яких панує відтворена із небуття атмосфера єврейського містечка. Художник 
зумів передати своїм пензлем прості й водночас неймовірно складні для втілення 
образи. Його герої — містечкові музиканти, ремісники, мудреці з полотнами ТаНаХу 
та Тори й просто єврейські діти, жінки та старі, в постатях яких відбита вся велич світу 
людяності й доброти.
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