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УДК 9 (М) 7 + (069)                                          Корчак Андрій, Ульянов Володимир 

ББК 63.3 (4 УКР – 4 РІВ) +79.1 (4 УКР)  

К 66                                    

Негативи із зображеннями мацев Рівненського єврейського кладовища у 

допоміжному фонді Рівненського обласного краєзнавчого музею (РОКМ) 

Анотація. Єврейське кладовище у місті Рівному, як і багато інших єврейських кладовищ на 

території колишнього СРСР,  було варварськи знищено радянською системою задля звільнення 

ділянки під забудову. Однак, на щастя, невідомим любителем нашого минулого було проведено 

часткову фотозйомку пам’ятки, що й дало змогу пролити певне світло на призабуту до 

недавнього часу історію кладовища. 

Ключові слова: Єврейське кладовище, мацева (надгробок), допоміжний фонд РОКМ, 

«контрольна» (невелика) фотографія, негативи, фотографія, арамейське квадратне письмо, 

арамейська мова, єврейський календар, єврейська поховальна епітафія, іврит, ідиш, поетичні 

метафори, розшифрування текстів, фінікійська абетка, благословляючі руки, дзбанок, зірка 

Давида, кам’яна різьба, корона, менора, орнаментика мацев.  

Summary. Andriy Korchak, Volodymyr Ulianov. Negatives with the pictures of the Matsevs (stones) 

in the Rivne Jewish graveyard in the auxiliary fund of the Rivne Regional historical and cultural 

Museum (RHCM). The Jewish graveyard in the city of Rivne was destroyed barbarously (like many 

other Jewish graveyard) by the Soviet system to take plot for building. However, fortunately the 

unknown amateur of our past had done photo survey of the memorial partly. I have helped to have e bit 

light on the forgetfulness of his graveyards history until quite recently. 

 

Як ми знаємо з історії, до другої світової війни в містах та селах Західної 

України проживало багато євреїв. Цей народ залишив тут чимало пам’яток своєї 

культури, в тому числі і єврейські кладовища.  

Було таке кладовище, звичайно, і в Рівному. Знаходилось воно на вулиці 

Литовській, 88, але під час спорудження будівель колишнього обкому КПУ його 

знищили [4, 79]. Однак у допоміжному фонді РОКМ збереглись негативи 1960-х – 

1970-х років, на яких зафіксовані зображення мацев єврейського кладовища [1]. І 

швидше за все – це зображення мацев з вул. Литовської, 88. 

Отож, декілька слів про ці негативи. Їхня загальна кількість становить 26 штук: 

1 фрагмент загального вигляду кладовища, 5 виглядів кам’яної різьби з 
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фрагментами текстів, 15 повних виглядів надгробків і 5 виглядів надгробків зі 

зрізаною нижньою частиною тексту. Негативи знаходяться у 17-ти конвертах, які 

мають два варіанти нумерації: старий – із застосуванням арабських чисел, та новий 

– загальний номер для всіх конвертів РXVII. Окрім того, на 15-ти конвертах 

поміщені «контрольки» (невеличкі фотографії) [1]. 

Власне, ці негативи були люб’язно передані завідувачем сектору Давньої 

історії відділу історії РОКМ Тетяною Олександрівною Пономарьовою працівникам 

Бродівського історико-краєзнавчого музею для подальшого опрацювання.  

Дослідження велись практично в одному напрямку – розшифрування текстів 

мацев. Для цього спершу потрібно було надрукувати фотографії. Враховуючи 

технічний стан негативів, які є щільними і контрастними як результат 

перепроявлення, друк здійснювався вручну. З негативів, на яких текст мацеви був 

зафіксований повністю, окремо друкувалось ще й його зображення. У подальшому 

це суттєво вплинуло на процес прочитання текстів. Для зручності користування 

негативами була введена власна нумерація: фрагменти текстів – №№ 1–5, неповні 

тексти – №№ 1–5, повні тексти – №№ 1–15 (загальний вигляд в нумерацію не 

ввійшов). У результаті проведеної роботи на переважній більшості мацев було 

прочитано імена покійних та дати їхньої смерті, а також отримано декілька цікавих 

зразків поховальних єврейських епітафій.  

Але спочатку кілька загальних слів про написи на єврейських надгробних 

каменях (плитах). Виконувались вони арамейським квадратним письмом. Це 

письмо, утворене на основі фінікійської абетки давніми сірійцями, набрало 

поширення в країнах Близького Сходу в І тис. до н.е. У V–IV ст. до н.е. його 

перейняли також євреї. По суті, це єдиний народ, який зараз користується цим 

письмом. Арамейський алфавіт використовувався і використовується для запису 

слів арамейської мови, івриту та ідиш. Використання івриту з домішками ідиш 

(імена, частіше прізвища та географічні назви) та арамейської мови 

(благословення) на мацевах має відносно недавню історію – пер. пол. ІІ тис. н. е. 

(раніше писалось давньогрецькою та латинською мовами). Цьому сприяла потреба 

використання в текстах епітафій цитат з Біблії [2, 5; 6; 7]. 
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Епітафії виглядають таким чином: 

1. Вказано, що тут похована людина. 

2. Подані титули покійного. 

3. Ім’я покійного (у випадку, якщо це представник знаної родини, 

вказувалось також прізвище). 

4. Ім’я батька покійного з доданими до нього благословеннями. 

5. Дата смерті за єврейським календарем. 

6. Загальноприйнята формула: «Нехай буде душа його (її) зав’язана 

у вузлі життя». Взята з Старого Завіту – Перша книга Самуїла 25:29, 

означає побажання воскресіння з мертвих для покійного [2, 5; 6; 7]. 

Ця схема часто перепліталась з поетичними метафорами (Радивилів, Рівне) або 

ж поетичні рядки розміщувались окремо (Броди, Рівне). 

 Чиї ж все-таки надгробки і якого часу зафіксовані на досліджуваних 

негативах? Подаємо список імен та років, згідно з введеною нами нумерацією 

текстів: 

1. Ашер? син рева Нафталі. Фрагмент тексту № 3 

2. Сіма донька Їсраеля Вольфа. Неповний текст № 1. 

3. Йосеф син Шмуеля помер 16 Нісана (5 квітня) 642 року (повна 

дата буде 5642) (1882). Неповний текст № 2. 

4. Менахем Нахум син Якова га-Лєві помер 26 Менахема Ава (14 

серпня) (5) 677 року (1917). Неповний текст № 3. 

5. Хая донька Лівіша Берунштойна. Неповний текст № 4. 

6. Песі Ройза донька Ар’є. Неповний текст № 5. 

7. Ляхурі син Якова помер 21 Тевета (21 січня) (5) 682 року (1922). 

Повний текст № 1. 

8. Шайнділь Афрат донька Давіда померла 14? Елюля (13? 

вересеня)  (5) 684 року (1924). Повний текст № 2 

9. Натан Левіоніс син Хаїма Шльосберга помер 13 Ава (7 серпня) 

(5) 682 року (1922). Повний текст № 3. 
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10. Шайнце донька Їцхака Штальнберга померла 10 Тамуза (4 липня) 

(5) 625 року (1865). Повний текст № 4. 

11. Рахель донька Йосефа Аві? померла 1 Адара (10 лютого) (5) 638 

року (1878). Повний текст № 5. 

12. Агарон Гершін син Йосефа Когена помер 4 Нісана (7 квітня) (5) 

638 року (1878). Повний текст № 6. 

13. Естер Асна донька Шльоми Вітельса померла 6 Швата (14 січня) 

(5) 673 року (1913). Повний текст № 7. 

14. Їцхак син Агарона га-Лєві Маргуліса помер 10 Тевета (18 грудня) 

(5) 684 року (1924). Повний текст № 8. 

15. Яков Ар’є? син Нути га-Когена Шапіро помер 2 Ава (13 липня) 

(5) 687 року (1927). Повний текст № 9. 

16. Їцхак Яков син Мордехая Фішера помер 8 Хешвана (1 листопада) 

(5) 680 року (1919). Повний текст №  10. 

17. Хаїм син Якова Еліезера га-Лєві Шехета помер 15 Тевета (6 

січня) (5) 680 року (1920). 

18. Їсраель Моше син Хаїма Йосефа Берошека помер 9 Тевета (16 

грудня) (5) 676 року (1915-1916). Повний текст № 12.  

19. Піна донька Їрхміеля померла 10 Іяра (18 травня) ( 5) 651 року 

(1891). Повний текст № 13. 

20. Яков Їцхак син Аврагама Ашера Меліхема помер 21 Ава (15 

серпня) (5) 682 року (1922). Повний текст № 14. 

21. Захарія Ашер (Мєрочнік) син Шльоми Йосефа помер 20 Тамуза         

(18 липня) (5) 682 року (1862). Повний текст № 15. 

На решті фрагментів текстів зазначені тільки дати смерті: 

1. 2 Тевета (1 січня) (5) 663 року (1903).  

                Фрагмент тексту № 1.  

2. 5 Швата (27 січня) (5) 669 року (1909). Фрагмент тексту № 2.  

3. 15 … (5) 638 року (1877-1878). Фрагмент тексту № 4. 

У фрагменті тексту під № 5 не вказано ні імені покійного, ні дати смерті. 
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 Написи на надгробних плитах рівненського кладовища мають різний характер 

– від простих до таких, де загальна схема переплітається з поетичними 

метафорами, і до складних, де загальна схема та поетична епітафія подаються 

окремо. Наведемо два зразки з т. зв. середнім та складним типами текстів (наперед 

просимо вибачення за можливі неточності):  

 

Повний текст № 5 

1. тут покоїться 

2. молода 

3. і ніжна Боже збережи її Рахель донька 

4. пана (вчителя) Йосефа Аві? з Бердичева 

5. жінка розсудлива корона чоловіка свого 

6. долоня (рука) підтримки бідних правду 

7. в тайні даюча (робляча) закотилась зоря її 

8. в полудень дня 7 (субота)?  Адара першого (10 лютого) 

9. 638 (1878 року) нехай буде її душа зав’язана у вузлі життя 

 

Повний текст № 12 

1. чоловік 

2. справедливий, що ходив в досконалості?  

3. до могили був приведений в розквіті літ його 

4. Моше чоловік молодий (днями) 

5. прийшов (зносився) час була зірвана (квітка) краща заховано її 

6. щедрий (великодушний) і добрий серцем він був пробудись 

(встань) до життя 

7. порадник і спаситель для слабких у пригнічених 

8. опора і поміч для хитких ніг 

9. розсипав давав прагнучим не покладаючи  

10. рук?  

11. пан (вчитель) Їсраель Моше, син рева Хаїма  
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12. Йосефа Берошека помер 9-го дня 

13. в місяці Тевет (9 Тевета)  (16 грудня) року 6 (далі дата 

переноситься) 

14. 76 (1915 року) в років 32  його життя? нехай буде його душа 

15. зав’язана у вузлі життя [8] 

 

Окремо слід згадати, що в неповному тексті під № 3 наведено факт обставин 

смерті в наступних рядках: 8. він був вбитий у будинку своєму вночі руками  9. 

розбійників непокірних… 

Зрештою, варто хоча б декілька слів згадати про орнаментику рівненських 

мацев (велика подяка доценту НУ  «Львівська Політехніка» Христині Бойко за 

допомогу у цьому питанні). 

Зустрічаються тут типові трьох-, п’яти-, семи- (менора) свічники на жіночих 

похованнях, оскільки свічник є символом жінки. На мацевах можна побачити і 

зірку Давида – перехрещені два щити – один з символів юдаїзму, корону, що 

символізує поховання або рабина, або знатної людини. Символом когенів – 

нащадків жреців Єрусалимського храму, які під час богослужінь запрошуються до 

читання Тори, є руки, які означають благословення. А левитів – нащадків 

служителів храму, символізує дзбанок, оскільки вони поливали руки когенів перед 

спеціальним благословенням під час богослужіння. Серед декоративних елементів 

тут переважають зображення левів та рослинних орнаментів, зустрічаються і 

архітектурні елементи, сегменти поля з викарбуваними в них літерами פנ, які є 

абревіатурою івритських слів – по (тут) і нітман (схований, покоїться) або нікбар 

(похований), або ж нігназ (схований) [6]. Перерване життя молодих людей 

символізує зламана гілка дерева (між іншим такий символ використовується і на 

сучасних християнських похованнях). 

 Більш оригінальними є зображення двох полиць з 10-ма книгами, які 

символізують вчену людину; могили Рахель, яка знаходиться у Бетлегемі 

(Вифлеємі) із підписом «кімната Рахель» [5, 58]; плаваючого лебедя в оточенні 

водяної рослинності – символу трауру [3, 52]. 
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УДК 94 (477.5)                              Анна Морозов а 

Документи з історії євреїв у Державному архіві Чернігівської області 

Анотація. У  статті аналізується склад документів Держархіву Чернігівської області з історії 

єврейського народу, представники якого здавна мешкали на території Чернігівщини та 

залишили помітний слід в економічно-культурному розвитку краю. Подана характеристика 

публікацій краєзнавчого характеру, підготованих за документами архіву. 

Ключові слова: архів; демографія; джерельна база; економічна діяльність; освіта; релігія; 

Чернігівщина.  

Summary. Anna Morozova. Records on the Jewish History in the Fonds of State Archives of 

Chernihiv Oblast. The contents of the Records on the Jewish People in the Fonds of State Archives of 

Chernihiv Oblast, whose representatives long since lived in the Oblast and left the noticeable trace in 
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the economical and cultural development  of the region, are analysed in the article. On the basis of 

archival records the editions of Local Lore are characterized. 

Key words: archive; demography; spring base; economic activity; education; religion; Chernigov 

region. 

 

Відновлення незалежності України корінним чином змінило й державну 

політику в галузі міжнаціональних відносин. Соціально-політичні перетворення 

стали потужним імпульсом, який прискорив процес відродження культур 

національних меншин, у тому числі й єврейського народу, зокрема вивчення історії 

та культури євреїв в Україні. 

Важливе значення для вивчення регіональної історії єврейського населення  

мають краєзнавчі роботи, в яких висвітлюються питання демографії єврейського 

населення, його економічного, культурного та духовного життя, участі в 

політичному русі [1; 3; 4]. Низка праць присвячена особливостям внутрішньо-

громадського та релігійного життя євреїв в Україні [2]. Продовжуються 

дослідження про погроми євреїв у 1905 році та в роки Громадянської війни [8–9; 

11]. З’явились публікації, присвячені участі єврейського населення в розвитку 

сільського господарства України [5–6];  загальній, національній та професійній 

освіті єврейської молоді [10; 13].  

В основі усіх перелічених досліджень – документи, що зберігаються в 

Державному архіві Чернігівської області. Свого часу в майже 400 фондах архіву 

були виявлені та описані матеріали з історії євреїв, які увійшли до однойменного 

довідника [12]. 

З кінця XVIII ст., після розподілу та приєднання  до Російської імперії частини 

Польщі, розпочалося розселення єврейського населення на території Чернігівської 

губернії та постійне зростання його чисельності. Якщо за даними за 1862 рік 

єврейське населення становило в Чернігівській губернії 2,25 % від загальної 

кількості населення, то у 1884 р. цей показник становить вже 4,75 % [7,46], й у 

подальшому спостерігається незначне його збільшення. Простежити та 
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проаналізувати темпи приросту єврейського населення, його відсоткове 

відношення до загальної кількості населення, розподіл за станами тощо 

дослідникам допоможуть документи фондів Чернігівської та Полтавської духовних 

консисторій, міських дум та управ, Чернігівської казенної палати, губернської та 

повітових скарбниць та інші.  

Очевидно, що скупченість на обмеженій території, однобічна спрямованість 

економічної діяльності спричинили еміграцію євреїв за кордон. Цьому процесу 

сприяло й Єврейське колонізаційне товариство, яке мало свого представника в 

Чернігівській губернії та деякі документи про діяльність якого відклалися в фонді 

Чернігівського губернського правління. 

Більшість працездатного єврейського населення губернії була зайнята у сфері 

торгівлі. Саме завдяки зусиллям євреїв на теренах Чернігівської губернії розквітла 

низка великих торговельних галузей – хлібна, лісова, тютюнова тощо. Особливістю 

діяльності євреїв у цій галузі є переважаюча більшість невеликих торговельних 

закладів та розвинутість пересувної торгівлі в межах регіону. Але скупченість 

євреїв у містечках смуги осілості наприкінці XIX ст. призвела до 

“перевантаженості” їх  торговцями, які мали мізерний оборот.  

Євреї-підприємці грали значну роль у господарстві регіону, незважаючи на 

численні обмеження їхньої діяльності. Чільне місце належало євреям у харчовій 

промисловості, зокрема у виробництві борошна, крупи, горілки, спирту і тютюну. 

Особливістю участі євреїв у промисловості регіону є належність їм переважно 

дрібних обробних підприємств. 

Землеробна праця не набула поширення серед єврейського населення губернії. 

Незважаючи на існування досить великих землеробних колоній, відсутність 

підтримки з боку держави та місцевих органів влади призвели до їхньго занепаду в 

70–80-ті рр. ХІХ ст. 

В архівних фондах Чернігівського губернського правління, Канцелярії 

чернігівського цивільного губернатора, губернської та повітових скарбниць, 

Чернігівського губернського у земських і міських справах присутствія, податкових 



 110

інспекторів, міських дум, управ та інших збереглося багато цікавих та майже не 

опрацьованих документів, які зможуть дати відповідь на питання про внесок 

єврейського народу в розвиток економіки Чернігівщини. 

Непропорційна перевага участі євреїв у невиробничій сфері тягнула за собою 

цілу низку проблем соціально-політичного характеру, насамперед живила 

підґрунтя міжетнічних конфліктів. Між українцями та євреями відкритої 

конфронтації не існувало. Доля цих народів багато в чому збігалася. Обидва вони 

були недержавними народами (євреї до того ж – нетериторіальний народ) і в 

однаковій мірі зазнавали утисків та національного гноблення від царизму. Проте 

антисемітизм все ж таки мав розповсюдження серед певної частини українського 

населення. Після обнародування Маніфесту 17 жовтня 1905 р., в момент 

найбільшого тріумфу опозиції, стався вибух масової ненависті до євреїв. Хвиля 

насильства, що прокотилася вулицями міст і сіл, була раптовою й далекосяжною. 

За даними поліції, під час погромів у Чернігівській губернії було вбито 10 євреїв, 5 

погромників та поранено 29 євреїв і 13 погромників [8, 125]. Матеріали 

розслідування погромів 1905 р. зберігаються в фондах губернського правління, 

окружних судів, прокурорів та судових слідчих окружних судів тощо. 

1844 р. вводиться так званий коробковий податок, який складався з загального 

(на споживання м’яса) і додаткового (з торгівлі, за носіння  національного одягу) 

податків, а також свічковий податок. Ці кошти надходили до державної скарбниці. 

Крім того, євреї обкладалися й загальнодержавними податками. Документи з 

оподаткування збереглися в багатьох фондах архіву: Чернігівського губернського 

правління, Чернігівської казенної палати, губернської та повітових скарбниць, 

чисельних податкових органів. 

З 1827 р. євреїв почали брати до армії. Служба починалася з 12 років, а нерідко 

й раніше. З введенням загальної військової повинності 1874 р. почалися спроби 

ухилення від військової служби. Матеріали з усіх питань проходження військової 

служби євреями відклалися в фондах губернських та повітових рекрутського та з 

військової повинності присутствій. 
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Велика увага приділялася проблемам розвитку єврейської освіти. Незважаючи 

на низький професійний рівень вчителів, надзвичайно слабку матеріальну базу 

навчальних закладів, важкі соціально-економічні та правові умови життя 

єврейської спільноти, до 1917 року через початкові релігійно-навчальні заклади – 

хедери, талмуд-тори, казенні та приватні училища – пройшли тисячі дітей-євреїв. 

Попри асиміляційну політику царського уряду, в них були збережені традиції 

національного виховання, вивчалися єврейська мова та обряди. Матеріали з питань 

отримання єврейськими дітьми національної освіти містяться в фондах 

Чернігівського губернського правління директора училищ Чернігівської губернії 

Ніжинського ліцею князя І. Безбородька. 

Євреї навчалися також у загальних початкових навчальних закладах. 

Документи з питань отримання  початкової освіти у загальних навчальних закладах 

сконцентровані в фондах Чернігівського губернського у земських і  міських 

справах присутствія та у фондах навчальних закладів. Хоча необхідно зауважити, 

що документи більшості початкових навчальних закладів, що діяли на території 

Чернігівської губернії, на зберігання до держархіву Чернігівської області не 

надходили. 

Основними закладами, що надавали середню освіту, були гімназії. В архіві 

зберігається досить повний комплекс документів чоловічих та жіночих гімназій, як 

державних так і приватних. Вони дають змогу констатувати, що євреї становили 

досить значну частину учнів чоловічих гімназій, а перевищення бажаючих 

оволодівати знаннями над наявними місцями пояснюється не лише введенням 

відсоткових обмежень, але й недостатнім розвитком мережі цих навчальних 

закладів на території губернії. Через відсутність обмежень та розвинутість мережі 

приватних гімназій та прогімназій, євреї-дівчатка становили майже 50% до 

загальної чисельності вихованок. 

Разом із середньою освітою хлопчики мали можливість одержати професійну 

підготовку в технічних училищах, яких у Чернігівській губернії було три. На 

території губернії існувало й декілька загальних ремісничих закладів – Чернігівське 
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Олександрівське та Глухівське ім. М.Терещенка ремісничі училища, Мринська, 

Остерська, Кролевецька та Клинцівська нижчі ремісничі школи. На жаль, відомості 

про них в документах архіву практично відсутні. 

Євреї мали можливість здобувати освіту в спеціальних навчальних закладах. У 

Чернігівській фельдшерській школі для чоловіків та Ніжинській приватній 

фельдшерсько-акушерській жіночій школі готували нижчий медичний та 

фельдшерський персонал. У Ніжині та Прилуках діяли комерційні училища. У 

Чернігові існувало також жіноче єврейське професійне училище з кравецькою 

майстернею. З документами практично усіх цих закладів можна ознайомитись в 

архіві. 

Релігійно-обрядове життя віруючих було традиційним і відповідало звичаям 

іудейських громад Польщі й Литви. Документи з питань відкриття, будівництва та 

ремонту синагог, молитовних шкіл і будинків збереглися у фондах Чернігівського 

губернського правління, міських дум та управ. У цих же фондах знаходиться 

значна кількість формулярних списків духовних наставників єврейських громад – 

рабинів. 

З початком революції та падінням самодержавства в березні 1917 р. розпочався 

й новий етап у взаємовідносинах громадськості з євреями. Успіх Жовтневої 

революції відзначився рішучим поворотом у настрої єврейства. У багатьох молодих 

євреїв з’явилося почуття, що наближається “універсальна месіанська ера”, коли 

трудящі всіх націй будуть жити спільно, тому нема ніякого сенсу опікуватися 

дріб’язковими гарантіями автономії, національного представ-ництва в парламенті 

тощо. Очікування світової революції сприяло швидкій радикалізації єврейських 

соціалістичних партій, їхньому розпаду та вступу більшості їх членів до 

комуністичної партії. Усі ці процеси знайшли відображення в документах фондів 

Чернігівської окружної комісії в справах виборів до Всеросійських установчих 

зборів і Установчих зборів Української Народної Республіки, губернського та 

окружних комітетів КП(б)У. 
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Багато представників колишньої адміністрації та старої російської інтелігенції 

перейшли до стану супротивників революції, інші або утекли за кордон, або 

залишились ворожими до нової влади. Тому освічені, напівосвічені й навіть ледве 

освічені євреї, для яких державна служба була за часи царату закрита, поповнили 

ряди урядового та партійного апарату, а тисячі інших ринулися до вищих 

навчальних закладів та різних курсів, щоб підготуватися до виконання таких 

обов’язків. Ця тенденція знаходить підтвердження у великій кількості особових 

справ, що збереглися у фондах місцевих партійних органів (губернські та окружні 

партійні комітети), органів державної влади та управління (виконавчі комітети всіх 

рівнів та їхні адміністративні відділи), військово-адміністративних органів, 

навчальних закладів тощо. 

Однак поряд з десятками тисяч піднесених побічників революції були й сотні 

тисяч єврейських торговців, ремісників, маклерів, які залишились без шматка 

хліба, головним чином внаслідок погромів та вбивств, що супроводжували 

Громадянську війну, а також через занепад містечок. За роки першої світової та 

Громадянської воєн у містах запанувала розруха, транспортна система розвалилася, 

зовнішньо-торговельні зв’язки були розірвані – все це не дозволяло євреям 

займатися торгівлею. У містах панував голод, і влада силою конфісковувала у 

селян продукти харчування за допомогою спеціальних озброєних продзагонів. 

Єврей-посередник залишився без засобів існування, й деякі з них стали займатися 

контрабандою та обмінними спекуляціями, за що жорстоко переслідувалися. Про 

це свідчать чисельні справи, що зберігаються в фонді Чернігівського губернського 

революційного трибуналу.  

Коли була проголошена нова економічна політика, яка відкривала простір 

приватній ініціативі, десятки тисяч євреїв звернулися до торгівлі, ремісництва та 

приватного підприємництва. У розпал непу (1926–1927 рр.) євреї сягали 40 %  від 

загальної кількості всіх міських ремісників та  20 % – від усіх міських торговців 

[14,  274]. Однак важке оподаткування та різкі адміністративні заходи наприкінці 

20-х рр. ХХ ст. призвели до того, що усі приватні підприємства були закриті, а їхні 

власники проголошені ворожими елементами, «класовим ворогом», що був 
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позбавлений громадянських прав. Ці процеси відбилися в документах місцевих 

органів влади та управління (виконавчі комітети всіх рівнів і їхні адміністративні 

відділи), народних судів тощо. 

У середині 1920-х рр. почався масовий рух за створення єврейських 

сільськогосподарських поселень у Білорусі, Україні, Криму, а з 1928 р. – і в 

Біробіджані. Мова йшла про переселення 100  тис. єврейських родин. З цією метою 

були створені урядові й громадські організації, в тому числі й Товариство 

землевпорядкування єврейських трудящих, яке мало свої представництва на 

місцях. У Держархіві Чернігівської області зберігаються документи місцевих рад 

Товариства – Чернігівської обласної ради та Ніжинського районного товариства. 

Крім того, численні й цікаві документи з питань створення єврейських 

сільськогосподарських артілей на території області, діяльності ТЗЄТ, 

переселенських груп збереглися в фондах партійних та радянських органів 

державного управління. 

У 20–30-ті рр. ХХ ст. відбувся єврейський культурно-творчий ренесанс. Євреї 

отримали доступ до усіх навчальних закладів, створювалися навчальні заклади з 

викладанням єврейською мовою. Але слід відзначити, що в цей час були закриті всі 

початкові національні навчальні заклади, що діяли до революції (хедери, талмуд-

тори). Створювалися єврейські театри, самодіяльні драматичні гуртки, єврейські 

хорови капели тощо. При партійних та комсомольських органах, місцевих органах 

державної влади, відділах народної освіти всіх рівнів були організовані єврейські 

секції та бюро, які керували роботою серед єврейського населення, що й знайшло 

відображеня в докуметальних матеріалах цих установ. У 1930-ті роки в політиці 

уряду посилилися центристські, русифікаторські тенденції. Окремі області 

культурнного життя, які в попередній період вважалися дозволеними, були 

затавровані як «буржуазний націоналізм» та неухильно переслідувалися. Це було 

головною причиною згортання культурної роботи мовою ідиш. У фондах 

статистичнних органів відклалися матеріали зі статистики народної освіти, 

культурно-освітньої роботи серед єврейського населення як загального характеру, 

так і рідною мовою. Крім того, на зберіганні в Держархіві області знаходиться 
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значна кількість документів навчальних закладів, що діяли на території області до 

початку Великої вітчизняної війни 1941–1945 рр. 

У роки другої світової війни майже половину радянських євреїв було знищено. 

Кількість уцілілих радянських євреїв на території, що була окупована 

нацистськими військами, була майже нульовою. Знищувалися навіть діти від 

змішаних шлюбів. Фонди окупаційного періоду (міські управи), Чернігівської 

обласної комісії з розслідування злочинів нацистських загарбників дають змогу 

уявити собі масштаби Голокосту на території Чернігівської області. 

Релігійне життя єврейського населення у 20–30-ті рр. ХХ ст. після прого-

лошення відокремлення церкви від держави контролювалося місцевими органами 

державної влади (головним чином адміністративними відділами та відділами 

управління виконкомів). У фондах цих установ збереглися документи щодо 

реєстрації єврейських релігійних громад, їхніх статутів, надання у використання 

культового майна тощо. У 1940-і рр. Було введено посаду Уповноваженого Ради у 

справах релігій при Раді Міністрів УРСР у Чернігівській області, який розглядав 

питання про діяльність єврейських релігійних громад у 40–50-ті рр. до закриття 

синагог та молитовних будинків на території області у 1957–1959 рр. 

Як свідчить цей невеликий огляд, документи Державного архіву Чернігівської 

області висвітлюють усі сторони духовного, культурного та економічного життя 

єврейського народу на території нашої області. Свідчення багатьох з цих фондів 

раніше не використовувалися і ще чекають на своїх дослідників. Крім дослідників 

історії єврейського народу, документи архіву зацікавлять і тих, хто займається 

істрією своєї родини, бо його фонди містять багато матеріалів генеалогічного 

характеру. І хоча деякі матеріали увійшли до довідника, підготовленого 

американською дослідницею М. Вейнер [15], але він доступний далеко не всім, і 

містить неповний перелік документів цього напрямку. 

Список використаних джерел та літератури 

1. Мень М. До історії єврейської громади // Євреї в Ніжині. Науковий зібрник.-  

Ніжин, 2001. – С. 24–50.  



 116

2. Його ж. Ніжин – один з духовних центрів іудаїзму України // Євреї в Ніжині. 

Науковий зібрник. – Ніжин, 2001. – С. 10–24.  

3. Его же. Нежинские цадики и их современники. – Нежин: дизайн-студія 

«Міланік», 2007. – 231 с. 

4. Морозова А.В. Демографія та міграційні процеси серед єврейського населення 

Північного Лівобережжя України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // 

Сіверянський літопис. – 2005. – № 2-3. – С. 55–59. 

5. Її ж. Євреї-землероби Чернігівської губернії та їхні колонії // Архіви України. – 

2003. – № 1-3. – С. 128–137.  

6. Її ж. Єврейське землеволодіння та землеробство, землеробні колонії північного 

Лівобережжя України // Сіверянський літопис. – 2003. – № 5-6. – С. 74–81.     

7. Її ж. Єврейське населення Лівобережної України (друга половина ХІХ – початок  

ХХ ст.). Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернігівський державний педагогічний 

університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2005. – 316 с. 

8. Її ж. Єврейські погроми 1905 р. у Чернігівській губернії // Сіверянський літопис. 

– 1998. – № 6. – С.124–136.    

9. Її ж. Єврейські погроми на Чернігівщині у  1918 – 1921 рр. // Сіверянський 

літопис. – 2000. – № 6. – С. 116–123.    

10.  Її ж. Освіта євреїв у Чернігівській  губернії в останній третині ХІХ – на початку 

ХХ століть // Сіверянський літопис. – 2001. – № 1. – С. 44–55.    

11.  Її ж. Погроми на Сумщині у 1918–1919 рр. // Сумська старовина. – Х. – С. 236–

243.     

12.  Морозова А., Полетун Н. Документи з історії євреїв у Державному архіві 

Чернігівської області. Довідник. – Ніжин: «ТОВ «Видавництво «Аспект-Поілграф»,  

2003. – 320 с.   

13.  Симоненко В. Єврейське казенне училище // Євреї в Ніжині. Науковий зібрник. 

–  Ніжин, 2001. – С. 65–73.   

14.  Єттингер Ш. Россия и евреи. Сб. статей / Пер. с иврита. – Иерусалим: Библио-

тека-Алия,1993. – 314 с.       



 117

15.  Weiner V. Jewish roots in Ukrain and Moldova: pages from the past and archival 

inventories. – New-York, 1999. – 564 р. 

 

 

УДК-94(477.5)                        Анна Морозова 

Релігійне життя євреїв Чернігівської губернії  

(друга половина XIX – початок ХХ ст.) 

 Анотація. У статті розглядається релігійне життя єврейського загалу Чернігівської губернії, 

вплив на нього з боку влади. Також аналізується мережа культових споруд (синагог, молитовних 

будинків та шкіл) на теренах губернії, мотиви висунення та обрання казенних та духовних 

рабинів. 

 Ключові слова: молитовний будинок; рабин; релігійне життя; синагога; Чернігівська губернія. 

Summary. Anna Morozova. The religious life of the Jews of Chernihiv Province (the letter half of the 

XIX – beginning of the ХХ сentury). The religious life of the Jews of Chernihiv Province and the 

influence on its from the side of power are investigated in the article. The network of the religious 

buildings (synagogues, prayerful buildings and schools) at the territory of this region, the motives of the 

promotion and election of the state and spiritual rabbins are analysed. 

Key words: meetinghouse; rabbi; religious life; synagogue; Chernihiv province. 

 

Релігійна історія українського єврейства, досить складна та суперечлива, є 

одним з малодосліджених аспектів загальної історії України. 

Євреї, як релігійна меншість у православній державі, зазнавали дискримінації 

та переслідувань, що викликали в них почуття соціального дискомфорту та були 

причиною відмови частини єврейства від своїх коренів та навернення у 

християнство. З іншого боку, в Російській імперії іудаїзм не був заборонений, а 

замкненість життя у смузі осілості хоча й мала негативні наслідки, але сприяла 

підтримці релігійних традицій, вихованню дітей та молоді відповідно до вимог 

національної релігії. 

      На теренах Лівобережної України євреї сповідували іудаїзм класичних 

напрямків – ортодоксальний (миснагдим) та хабад. Хабад – це продовження і 

розвиток хасидизму. Рух хабад вніс етичні і теологічні аспекти до релігійного руху, 

який лідери хабад очолили ще за доби Середньовіччя. Вони проголосили джерелом 
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віри не почуття, а розум, який має панувати над почуттями і керувати ними; 

добрим є той піднесений стан, що є результатом навчання, міркування і 

споглядання [9,10–24]. 

       Крім того, молитовні школи відрізнялися молитовниками, що в них 

використовувалися при богослужіннях – це “Нусах Сфарад” та “Нусах Ашкеназ”. 

Відповідно засновувалися молитовні школи “Сфарад” та “Ашкеназі”. Так, в усіх 

існуючих на 1874 рік п’яти молитовних школах м.Чернігова богослужіння велося 

за молитовником “Сфарад”, а у лютому 1874 р., відповідно до дозволу 

Міністерства внутрішніх справ, Чернігівське губернське правління дозволило 

заснувати євреям-вихідцям “…південно-західного краю…” молитовну школу з 

богослужінням за молитовником “Ашкеназі” [5, 2–3 зв.,11]. 

       Синагога – святилище єврейського народу, вона є “будинком зборів”, де 

парафіяни моляться, вивчають Тору та іудейські традиції, задають питання тощо. 

Найважливішими елементами синагоги є священний Ковчег з сувоєм Тори – місце 

для того, хто читає молитви. Більшість традиційних синагог мала ще одне місце 

всередині зали для читання Тори [8, 176]. Кожен дорослий чоловік-єврей міг 

керувати богослужінням. Рабин брав участь у молитві нарівні з рядовими членами 

громади [8, 178]. Взагалі синагоги на теренах Російської імперії були не такими 

великими, як у містах Західної Європи. Здебільшого це були дерев’яні споруди, 

іноді ретельно прикрашені [16, 53]. Навіть не всі повітові міста мали синагоги.  

Молитовні школи та молитовні будинки – це особливі будинки або 

приміщення, де євреї молилися при ківоті, у кількості не менш, ніж 10 осіб й не 

молодше 13 років. Це було громадське богослужіння [11, Cт.1301]. Богослужіння, 

при якому відсутній ківот або П’ятикнижжя, не вважалося громадським й могло 

проводитися у приватному приміщенні без окремого дозволу. За даними на 1859 

рік, у Чернігівській губернії діяли дві синагоги (Чернігів, Ніжин) і 34 молитовні 

школи [14, 1–4]. 

Збільшення чисельності єврейського населення викликало необхідність 

будівництва нових синагог у районах розселення євреїв у другій половині XIX ст.  
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На початок XX ст. у Чернігівській губернії існувало п’ять мурованих та десять 

дерев’яних синагог і 21 мурована та 83 дерев’яні молитовні школи (міста 

розташування не вказані) [10, 16].  

Взагалі в іудаїзмі головним вважається не будинок, а громада. Молитовною 

громадою вважалася така, що мала молитовний будинок та правління при ньому. У 

смузі осілості для заснування нової молитовної школи був необхідний дозвіл 

губернатора. Клопотання про заснування молитовної школи подавалося від імені 

усього єврейського населення міста або містечка. Для відновлення молитовної 

школи, що згоріла, дозвіл був не потрібен. Якщо кількість єврейських будинків не 

перевищувала 30, – дозволялося відкрити  одну молитовну школу, якщо вона 

сягала 80, – можна було відкрите ще одну синагогу, при більшій кількості 

дозволялося відкриття ще однієї молитовної школи на кожні 30 будинків понад 

вісімдесят. Крім того, при відкритті молитовної школи необхідно було 

дотримуватися вимог щодо відстані від православних церков (якщо на одній вулиці 

або площі – не менш, ніж 100 саж., якщо на різних – не менш, ніж 50 саж.) та 

шинків і трактирів. Внутрішнім господарством молитовних шкіл керувало духовне 

правління, яке обиралося молитовною громадою цієї школи. До духовного 

правління входили: вчений, староста школи (гоба) та скарбник (неймон) [13, 330]. 

Нагляд за діяльністю цих правлінь був покладений на міські управи. Витрати на 

утримання духовних правлінь та богослужбове начиння складалися з добровільних 

пожертвувань членів громад та зі зборів у кварти при молитовних школах [13, 330]. 

Керували ж духовним життям єврейської громади рабини. Положення про євреїв 

1804 року зберегло за ними право вибору рабинів, але останні повинні були 

затверджуватися губернською владою. Рабини обиралися на 3 роки і, крім 

винагороди від громади, не одержували нічого за здійснення обрядів. Ці правила 

були збережені і Положенням про євреїв 1835 р., яке, проте, надало рабину нові 

якості. Якщо за Законом 1804 р. “посада рабина – це наглядати за обрядами віри та 

судити усі суперечки з релігійних питань”, то зараз його функції були розширені: 

“направляти євреїв для дотримання моральних обов’язків, додержування загальних 

державних законів та покори владі”. Крім того, на рабина була покладена суто 
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чиновницька функція – ведення метричних книг. Цим же Законом було визначено, 

що обряди обрізання, присвоєння імені, укладання шлюбу та поховання можуть 

здійснювати лише рабини або помічники в його присутності чи з письмового 

дозволу. Крім того, за здійснення цих обрядів рабин одержував винагороду 

відповідно до угоди, укладеної з громадою [7]. 

        1857 р. був виданий Закон, згідно з яким рабином міг бути обраний лише 

той, хто закінчив курс рабинського училища, казенного єврейського училища 2-го 

розряду або загального навчального закладу – вищого, середнього чи повітового 

училища. Однак дуже часто цей закон не виконувався. А там, де влада змушувала 

громади обирати вихованців рабинських училищ, їм призначалося таке мізерне 

утримання, яке було недостатнім для існування. Це призвело до того, що як 

представниками єврейського населення, так і представниками влади було 

поставлено питання про позбавлення євреїв права вибору рабинів. Але Комітет з 

улаштування побуту євреїв визнав це невідповідним правам вільного обрання 

рабинів і це “не досягло би своєї мети, як більшість примусових заходів щодо 

євреїв”. 

         У той же час не кожна єврейська громада мала змогу обрати рабина 

відповідно до встановлених вимог та утримувати його. Тому, наприклад, у 

Чернігівській губернії станом на 1882 рік з 15 повітових єврейських громад рабини 

були лише в семи – Чернігівській, Ніжинській, Конотопській, Новгород-Сіверській, 

Глухівській, Стародубській та Новозибківській. Інші єврейські громади були 

прикріплені до одного з цих рабинів.  

        Визначивши для рабинів лише загальноосвітній ценз, законодавство 

надало можливість займати посаду рабинів особам, які були не обізнані у 

єврейських науках. З іншого боку, вимога загальноосвітнього цензу стала 

перешкодою до посади рабинів особам, що були компетентні у єврейських 

питаннях, але не відповідали цьому цензу. Тому спостерігається поряд з казенними 

(громадськими) рабинами наявність духовних рабинів, які  обиралися як члени 

духовних правлінь молитовних громад. Духовний рабин був релігійним 

наставником своєї громади, який опікувався розповсюдженням релігійних знань та 
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розвитком талмудичної науки. Серед них відзначалися й духовні рабини з 

Чернігова Йосип Тумаркін та Перець Хейн [6, 232]. 

Комісія з перегляду діючих законів щодо євреїв висловилась за збереження 

посади рабинів, які затверджувалися б урядом, та їхню виборність. Але вона також 

запропонувала продовжити термін служби рабинів, збільшити їхню кількість у 

густонаселених місцевостях та обмежити стосовно кандидатів на посаду 

помічників рабинів освітній ценз рівнем знання російської мови в обсязі курсу 

двокласного початкового училища. У грудні 1888 р. Департамент духовних справ 

іноземних сповідань звернувся до губернаторів з проханням висловитися щодо 

зазначених пропозицій [3, 1]. 

Вчений єврей при чернігівському губернаторі Є.Фрейдін у рапорті за січень 

1889 р. відзначав, що для більш доцільного та правильного виконання обов’язків 

необхідно було б продовжити термін служби рабинів. Але з іншого боку, серед тих, 

хто обирається вперше на посаду рабина, може виявитися людина, не здібна до 

виконання цих функцій. Тому Фрейдін  вважав за доцільне визначити термін для 

обраного вперше – 3 роки, обрані вдруге і втретє обіймають посаду по 6 років, а 

той, хто обирається на четвертий термін, – залишається на безстроковій службі 

(пожиттєво). За одиницю рабинського району Фрейдін пропонував рахувати повіт, 

якщо чисельність єврейського населення в ньому не перевищувала 20 тис. У цьому 

випадку рабин повинен мати двох помічників: одного – для міста, другого – для 

повіту. У містах, де кількість єврейського населення перевищувала 10 тис. осіб, 

пропонувалося на кожні 5 тис. обирати помічника рабина, що дозволило б їм 

виконувати обов’язки відповідно до чинного законодавства. Розподіл же міст та 

місцевостей на окремі округи чи дільниці вчений єврей вважав за недоцільне.  

Як зазначав Фрейдін, на цей час жоден з помічників рабинів на території 

губернії не мав належного освітнього цензу, але вони добре виконували свої 

обов’язки [3, 47–48]. Запропоновані зміни не були впроваджені урядом й освітній 

ценз для рабинів залишився, що позначалося на їхньому рівні. Так, 31 жовтня 

1910 р. в.о. чернігівського губернатора Т.Л.Рафальський повідомив Департамент 

духовних справ іноземних сповідань Міністерства внутрішніх справ, що з 15 
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рабинів та одного помічника рабина Чернігівської губернії лише сім рабинів та 

помічник мають встановлений освітній ценз [2, 2]. Проаналізувавши склад 

громадських рабинів Чернігівської губернії за досліджуваний період, можна 

побачити, що серед них були особи не лише з початковою (повітові училища, 

казенні єврейські училища) або середньою (гімназії та реальні училища) освітою, 

але й такі, що отримали як спеціальну (у рабинських училищах), так і загальну 

вищу освіту (у Московському, Київському, Новоросійському, Варшавському 

університетах).  

8 червня 1901 року Державна Рада затвердила новий порядок виборів рабинів 

та їхніх помічників. Відповідно до цього порядку, вибори проводилися не 

безпосередньо членами релігійної громади, а через уповноважених громад, що 

входили до відання рабина, який обирався, та укладали з ним договір про 

утримання. Уповноважені обиралися з осіб, які мали право брати участь у виборах. 

Це право мали члени молитовних громад, які перебували у російському підданстві, 

лише чоловічої статі не молодше 25 років та які були членами цієї громади не 

менш двох років до виборів. Кількість уповноважених від кожної громади 

становила: від молитовної громади, що нараховувала не більш, ніж 100 членів, 

обиралося десять уповноважених, а від громади, що мала понад 100 членів, до 

вказаної кількості на кожні 100 виборців або частину цього числа додавалося ще по 

одному уповноваженому. Час та місце виборів призначалися місцевою міською 

управою або прирівненим до неї органом. Вибори проводилися при наявності не 

менш ніж 1/3 членів. У разі наявності меншої кількості виборців, через два тижні 

збиралося зібрання, яке було дійсне за будь-якої кількості тих, що з’явилися. 

Вибори уповноважених проводилися простим (більшістю голосів) та таємним 

голосуванням. Протокол зібрання затверджувався міською управою. Після цього 

міська управа збирала уповноважених у містах – під головуванням члена міської 

управи або міського старости, а у містечках – міщанського старости та у 

присутності чиновника, призначеного місцевим поліцейським керівництвом. 

Вибори рабина та його помічників проводилися таємним голосуванням серед осіб, 

що подали документи на право обійняти посади рабина. Обраними вважалися ті, 
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хто набирав більшість виборних голосів. При однаковій кількості проводилося 

жеребкування. По закінченні виборів складався акт, який протягом доби 

передавався до міської управи для затвердження. Вибори признавалися дійсними, 

якщо в них брали участь не менш, ніж ½ виборців. В іншому випадку призначалися 

нові вибори через два тижні, які були дійсні за будь-якої кількості виборців. Скарги 

та протести з приводу виборів рабинів та їхніх помічників приймалися протягом 

семи днів після виборів [15, 3–4]. 

Посади рабинів приваблювали багатьох через стабільне матеріальне 

забезпечення. Утримання рабинів за договорами з єврейськими громадами 

становило від 50 до 900 руб. на рік в залежності від спроможності громади. Крім 

того, за здійснення обрядів стягалася окрема плата: за реєстрацію дитини чоловічої 

статі – 20–50 коп., жіночої статі – 20–35 коп., за укладання шлюбу – 1–2 руб., за 

розлучення – 1–10 руб. [12]. Це призводило до того, що, наприклад, на посаду 

чернігівського рабина 1907 року претендувало 11 осіб [4, 333 зв.–334 зв.]. Зазвичай, 

рабини обиралися громадою не більш, як на два-три терміни. Траплялися випадки, 

коли рабини подавали до губернатора прохання про дострокове звільнення, але 

вони не задовольнялися через те, що перевибори тривали досить довгий час й 

громада залишалася без нагляду з боку офіційної влади. Треба відзначити й окремі 

факти багаторічного служіння громадських рабинів. Так, наприклад, глухівський 

рабин Глейзер А.Х. прослужив 17 років, стародубський рабин Ханкін А.А. – 22, 

чернігівський рабин Фрейдін Е.Г. – 30, сосницький рабин Левицький Л.Б. – 34, 

конотопський рабин Гольденфарб Ш-Г.А. – 37 років, а новозибківський рабин 

Окунь Л.З. – навіть 45 років. Послужні списки більшості з них відсутні. 

Простежимо життєвий шлях одного з них – конотопського громадського рабина 

Гольденфарба Шмуіл-Гірши Ароновича. Народився він 1846 року у купецькій 

родині. Закінчив курс Бердичівського казенного єврейського училища 2 розряду, і з 

1871 року обрався рабином конотопською громадою. 6 грудня 1895 р. 

нагороджений золотою медаллю з написом “За усердие” для носіння на грудях на 

Станіславській стрічці. У грудні 1900 р. затверджений директором Конотопського 

відділення товариства кураторства над тюрмами. 1 січня 1907 р. Ш-Г.А. 
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Гольденфарбу було пожалуване звання спадкового почесного громадянина [1]. Як 

бачимо, навіть ця незначна посада дозволяла окремим представникам єврейського 

населення досягнути досить високого становища у суспільстві.                                  

Духовне життя єврейського населення Чернігівської губернії не зазнавало 

значного впливу з боку влади. Євреї мали можливість сповідувати різні напрямки 

іудаїзму. Вплинути на єврейські маси влада намагалася через духовних наставників 

– казенних рабинів, але взагалі вони виконували лише чиновницькі функції та були 

посередниками між єврейськими громадами та владою на місцях. На духовний 

розвиток єврейського населення вони не мали особливого впливу через дотримання 

останнім більш ортодоксальних напрямів іудаїзму й наявність вчених при 

синагогах та молитовних школах. 
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УДК 947.6                                                                                                 Муратов Игорь  

Еврейская надгробная эпиграфика как источник истории еврейского 

народа в Западной Украине и Молдове 

Анотація. Стаття присвячена досить актуальній і в той же час недостатньо вивченій темі. 

Роль епіграфічних джерел у вивченні історії єврейського народу на території Західної України і 

Молдови незаслужено применшена, увага, що приділяється їм в літературі, є не достатньою. 

Найбільш яскравим і поширеним типом пам'ятників єврейської епіграфіки на території Західної 

України і Молдови є єврейські надгробки – мацеви. Метою розвідки є опис єврейських надгробків 

як історичних джерел та аналіз інформації про життя євреїв в місцях їх розселення, яку може 

дати вивчення цього типу джерел. Стаття звертає увагу на деякі найбільш поширені методи 

вивчення пам'ятників єврейської надгробної епіграфіки.  

 Ключові слова: євреї, епіграфіка, мацева. 

Summary. Igor  Muratov. Jewish tombstones as historical source on history of the Jewish people in 

the Western Ukraine and Moldova. This article is devoted actual enough and at the same time it is not 

enough to the studied theme. The role of sources of epigraphs in scientific study of history of the Jewish 

people on territory of the Western Ukraine and Moldova is undeservedly reduced, attention which is 

spared them in literature, extraordinarily little. The most bright and widespread type of monuments of 

Jewish epigraphic on territory of Western Ukraine and Moldova are the Jewish tombstones — matsevot. 

The purpose of the article is creation of basic idea that the Jewish tombstones as historical source is, 

what information about life of Jews in the places of their settling apart this type of sources can give to 

scientific study of history of the Jewish people. The article pays attention to some most widespread 

methods of study of monuments of Jewish graveside epigraphic. 

Key words: Jews, epigraphic, matcevot. 

 

1. Введение. 

С точки зрения источниковедения как специальной исторической дисциплины 

мацейвы являются ценнейшим историческим источником. Однако степень 

изученности мацейв и степень их вовлечения в процесс изучения истории 

еврейского народа, общин и городков Украины и Молдовы по ряду причин крайне 

недостаточна. Изученное и задокументированное еврейское кладбище даёт 

огромный набор исторических сведений о различных сторонах еврейской жизни в 

населённом пункте. Исторические сведения на основе мацейв могут быть получены 
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двумя способами: во-первых, путём прочтения прямой информации, имеющейся на 

надгробии – даты смерти покойного и эпитафии, во-вторых, путём интерпретации 

и расшифровки символических изображений, украшающих поверхность мацейв. 

Безусловно, наиболее ценными являются сведения, которые дают мацейвы с 

установленной датировкой. Например, наиболее ранняя мацейва, найденная на 

еврейском кладбище, может помочь в установлении времени появления 

организованной еврейской общины в местечке. Дело в том, что как только 

еврейская жизнь в городке достигала высокого уровня организации, а 

относительная численность евреев – значительной, то евреи официально, 

юридически образовывали общину. В период, когда в городке живут 

немногочисленные еврейские семьи, умерших евреев необходимо было для 

захоронения перевезти на еврейское кладбище какой-либо общины (чаще всего на 

ближайшем еврейском общинном кладбище). В Великом княжестве Литовском, 

например, существовал даже закон, запрещавший досмотр тел покойных при их 

перевозе через таможню [7, 46–47 (статья 12)]. После того, как евреи оформляются 

в общину, они в первую очередь выкупают землю под собственное общинное 

кладбище. Участок земли, покупавшийся под еврейское кладбище, часто имел 

фиксированную площадь, поэтому, когда вся площадь кладбища была «заполнена», 

надгробия для «новых умерших» устанавливались в основном на местах наиболее 

старых захоронений. В очень старых еврейских общинах площадь кладбища 

заполнялась несколько раз, поэтому отличительной особенностью еврейских 

кладбищ, принадлежавших старым общинам, является то, что они всегда на 

значительный уровень возвышаются над окружающей поверхностью. Из-за этой 

особенности еврейских кладбищ, вызванной фиксированностью и 

ограниченностью их площадей, наиболее древние и ценные мацейвы можно 

обнаружить лишь археологическими методами. Мацейвы, обнаруженные путём 

раскопок «в основании» еврейского кладбища, в большинстве случаев являются 

наиболее древними и могут дать обоснованную информацию о времени основания 

еврейской общины в населённом пункте. Иногда более поздние мацейвы 

производились из старых путём вторичного выбивания на них новых надписей. Это 
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очень редкие случаи, прибегание к которым относится в основном к XVII в. и 

свидетельствует, по-видимому, об упадке еврейской общины в период 

непосредственно после казацкого восстания Б. Хмельницкого. 

2. Основные исторические сведения, получаемые при изучении мацейв.  

Памятники погребальной эпиграфики привлекались в качестве исторического 

источника историками конца XIX – начала ХХ вв. [1, 2, 11, 15, 16]. Значение их 

обусловлено содержащимися в них конкретными данными по истории еврейских 

общин. Наиболее важными конкретно-историческими сведениями, 

представляемыми еврейской надгробной эпиграфикой, являются: 

1) Сведения о занятиях еврейских жителей городка – на некоторых мацейвах 

изображались предметы, используемые в различных ремеслах и наиболее тесно с 

ними ассоциируемые. Например, на мацейве портного часто изображались 

ножницы; у плотника – пила и рубанок, у раввина или знатока Торы – Арон кодеш 

(шкаф со свитками Торы) или Пятикнижие, иногда изображавшееся в виде 

«стопки» из пяти книг, что, однако, не было обязательным. 

2) Сведения по истории еврейских общин, генеалогии, биографии отдельных 

личностей. История знатных раввинских семей, эпитафия часто отмечает 

происхождение погребенного из такой семьи или от знаменитого предка. 

Надгробия из Галиции, Буковины, Закарпатья, содержащие фамилии 

похороненных, дают материал для изучения генеалогии и истории отдельных 

семей; историю общинных институций, поскольку в эпитафии обычно отмечается 

работа на той или иной должности в общине (раввин, резник, моhэл, сойфер, 

парнас и тому подобное); персоналии: надгробные надписи могут включать 

важные сведения об отдельных интересных для историка личностях. Принцип 

размещения захоронений зажиточных евреев примерно в семи ближайших к входу 

на кладбище рядах захоронений позволяет точно определить «клановость», которая 

имелась в поселении. Тот факт, что у входа на кладбище традиционно размещались 

могилы наиболее богатых жителей штетла подтверждается тем, что зачастую 
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именно в первых от входа рядах захоронений размещаются наиболее сложные по 

техническому исполнению, а соответственно и более дорогие по стоимости 

изготовления мацейвы. 

3) Информация о том, каков был уровень еврейского образования в городке; 

каково было количество раввинов и других служителей культа, количество 

образованных людей и знатоков Торы, музыкантов и подобных деятелей еврейской 

культуры, были ли таковые вообще в данном населенном пункте. Зачастую на 

надгробиях религиозных авторитетов размещались названия их произведений о 

религии, традиции, Торе и hалахе (иногда даже с датой и местом издания). 

4) Художественное исполнение мацейв наглядно демонстрируют в первую 

очередь уровень искусства камнерезов в данной местности, их приверженность к 

определённым художественным стилям и приёмам в технике исполнения мацейв и 

методах построения композиции памятников резного искусства. 

5) Однотипность сведений, содержащихся в надгробных надписях, и их 

большое количество делает эпитафии материалом хорошо подходящим для 

различных статистических исследований. Мацейвы дают такие сведения 

статистического характера, как, например, численность богатых жителей-евреев и 

их относительное количество, общие сведения об уровне жизни и её средней 

продолжительности (для мужчин и женщин), уровень детской смертности и другие 

демографические сведения (соотношение количества мужчин и женщин). Что 

наиболее интересно, эпитафии позволяют провести статистику популярности 

мужских и женских еврейских имён по регионам, показывают количество и долю 

имён нееврейского происхождения.  

6) Большое количество географических названий, которые размещаются в 

текстах на мацейвах, помогают судить о том, насколько широки были внешние 

связи члена общины, какой характер носили контакты с общинами из других 

регионов. Географические названия, которые можно встретить в эпитафиях, 

позволяют делать выводы о миграции еврейского населения и широте 
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географической распространённости мацейв, которые производились в одной 

камнерезной мастерской. 

7) Эпитафии, которые размещали на мацейвах в память о покойном, 

являются прекрасным источником в области еврейского фольклора и семитской 

филологии. Эти полноценные литературные произведения показывают уровень 

развития литературных навыков, стилистические особенности в области 

литературы, которые имели распространение во время создания конкретной 

мацейвы и общую эрудицию жителей региона в области знания канонов и 

традиций иудаизма, которая заключалась в знании текстов книг Торы и 

произведений выдающихся талмудистов, использовании цитат из них в текстах 

эпитафий.  

На Украине самое старое найденное надгробие датировано 1520 г., памятники 

XVI в. сохранились на шести кладбищах: в Буске (Львовская область), Меджибоже, 

Сатанове (Хмельницкая область), Бучаче, Скале-Подольской и Вишневце 

(Тернопольская область). Памятники XVII в. зафиксированы, кроме этого, в 

Подгайцах, Кременце (Тернопольская область), Болехове (Ивано-Франковская 

область), Немирове (Львовская область), Мурафе, Тарноруде, Тростянце 

(Винницкая область), Кореце (Ровенская область). Надгробия XVIII в. сохранились 

на нескольких десятках кладбищ [12, 15–43].  

Активное заселение евреями Галиции и Волыни относится к XV–XVII вв., 

однако исторические источники этого периода, повествующие о евреях в 

восточной Польше, как еврейские, так и польские, весьма скудны. Поэтому сам 

факт наличия надгробий XVI в. в том или ином городке является важным 

свидетельством существования там сложившейся еврейской общины.  

Так, обнаружение в Бучаче памятников 1587 и 1590-х гг. является весомым 

подтверждением записи люстрации 1572 г. о присутствии здесь евреев [13, 1436]. 

Имеется три эпитафии, датированные 1648 г. (или – (5)409 г. от Сотворения Мира, 

по еврейскому календарю) свидетельствуют о несчастьях, потрясших общину во 
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время восстания Хмельницкого, на иврите названы "казни 409 [года]", которые 

однако не привели к уничтожению общины, что подтверждается памятниками 

1656, 1663, 1665, 1667, 1669 гг. После сожжения города турками в 1672 г. и вплоть 

до возобновления владельцем города Стефаном Потоцким в 1699 г. привилегии 

бучацким евреям община была в состоянии полного упадка [13, 1436]. Этим, 

очевидно, объясняется тот факт, что не обнаружено ни одного надгробия, 

относящегося к периоду с 1669 по 1702 г.  

В Болехове еврейская община возникла сразу после получения городом 

муниципального статуса в 1612 г. [18, 1185–1186]. Памятники 1648 г. и более 

поздние доказывают, что восстание Хмельницкого не привело к исчезновению 

общины, причём надгробия 1685 г. и, возможно, 1678 г. ставят под сомнения 

утверждение о полном разгроме еврейской общины татарами в 1670 г. [1, 782–783].  

Первое упоминание о евреях в Меджибоже относится к 1517 г. В 1648 – 1653 

гг. отряды Б. Хмельницкого трижды захватывали город, каждый раз подвергая не 

успевших бежать евреев истязаниям и уничтожению. Восстанавливается община в 

конце 1650-х гг., в 1661 г. в городе было несколько еврейских домов [9, 199–200]. 

Один из памятников из Меджибожа, датированный 1555 г., является единственным 

сохранившимся здесь надгробием XVI века. В то же время надпись на 

противоположной стороне этого камня, относящаяся к другому лицу, содержит 

дату 1659 г., что подтверждает тезис о возрождении общины в конце 1650-х гг.  

Найденное в Вишневце надгробие 1583 г. опровергает утверждение о том, что 

евреи впервые поселились здесь лишь в начале XVII в [19, 165–166]. Два 

памятника 1673 г. и один – 1686 г. свидетельствуют о том, что по крайней мере к 

началу 1670-х гг. община восстановилась после уничтожения её в 1653 г. татарами, 

возвращавшимися после битвы у Берестечка. 

В Буске еврейская община, хотя и не самая значительная по численности и 

влиянию (она являлась "прикагалком" львовского кагала), существовала с XV в., 

будучи одной из древнейших в регионе [2, 115–116]. Здесь сохранилось самое 
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старое на правобережной Украине надгробие 1520 г. и самое большое число 

памятников XVI в. (9 надгробий). Однако период с 1623 по 1691 гг. не дал ни 

одного памятника, что, по-видимому, свидетельствует об упадке или полном 

уничтожении общины в это время. 

В Сатанове сохранились памятники, датируемые промежутком с 1582 по 1646 

гг. и надгробие 1680 г. 

Помимо этого, памятники XVI–XVII вв. сохранились в более мелких 

еврейских общинах, сведения по истории которых крайне скудны: Скала-

Подольская (1575, 1584 гг.), Корец (1629, 1631 гг.), Немиров Львовской области 

(1638 г.), Подгайцы (1627 г.), Мурафа (1638 г.), Тростянец (1666 г.). 

Примерами исторических сведений подобного рода, которые получены на 

основе перевода и интерпретации текстов эпитафий с мацейв различных кладбищ 

на территории Украины и Молдовы, служат данные, полученные в результате 

Экспедиций по еврейским местам Украины и Молдовы, организованных 

Петербургским еврейским университетом в 1990-е гг. 

3. Датировка еврейских надгробий: методы и проблемы. 

Старейшим из памятников, обнаруженных на территории современной 

Украины, можно считать львовскую стелу XIV в., зафиксированную в 1920-х гг. 

собирателем еврейской старины Максимилианом Гольдштейном (его 

фотоматериал хранится в фондах Украинского государственного музея этнографии 

и художественного промысла во Львове). Из ныне существующих и известных на 

Украине самой давней является стела 1524 г. в Буске [5, 35]. 

Старейшая из сохранившихся в Молдове – стела, датированная 1640 г. Она 

обнаружена историком И.Пилатом и ныне находится в созданном им в Кишиневе 

Национальном музее евреев Молдовы. Ход развития искусства создания мацейв в 

Восточной Европе аналогичен процессу его трансформации в Западной Европе, 

хотя и протекает с некоторым отставанием во времени, соответствующему более 
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позднему приходу сюда евреев. Ранние памятники веют традициями 

Средневековья. Преобладающую роль в них играет эпитафия, скромно 

обрамленная тягой по обводу камня. Отдельные подобного рода плиты XVII–XVIII 

вв. с превосходно исполненным шрифтом еще недавно можно было видеть на 

снятынском кладбище, да и поныне с их остатками можно столкнуться в Оргееве 

[5, 36]. 

Старейшим считается ныне уже не существующее львовское кладбище, 

основанное в 1414 г., но с отдельными перенесенными сюда более ранними 

стелами. Живой интерес и полемику историков вызвали публикации о древних 

памятниках Крыма, давнего очага иудейско-караимской культуры, развивавшейся 

своим особым путем. На заповедном кладбище в Чуфут-Кале, близ Керчи, имеются 

надгробия VII в. и, как полагают, более ранние, но со спорными из-за плохого 

состояния камня датами. 

     Для сравнения: самое старое на территории Польши надгробие найдено во 

Вроцлаве и датируется 1203 г. В восточной Польше, однако, наиболее старые 

памятники относятся к середине XVI в [20, 27–44]. Еврейская энциклопедия 

сообщает, что на территории Польши и Литвы нет надгробий старше XVI в. 

Отдельные свидетельства о памятниках XV в [14]. представляются 

сомнительными. 

Датировка надгробий может проводиться несколькими способами: 

1) По прямой информации на мацейве — дате смерти покойного. Это наиболее 

простой и в тоже самое время точный метод датировки, который в случае, если 

дата  может быть прочитана и правильно интерпретирована, даёт достаточно 

точную информацию о времени создания мацейвы и захоронения. Простота 

способа заключается в том, что для осуществления датировки исследователю 

достаточно даже довольно низкого начального базового уровня владения ивритом 

(чтобы «найти» в тексте эпитафии, выбитом на мацейве, собственно дату смерти), в 

то время, как для прочтения даты достаточно всего лишь знать алфавит иврита, а 

точнее, числовые обозначения букв, принятые в этой алфавитной системе. Таблица 
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с числовыми значениями букв алфавита иврита и таблица перевода дат (с середины 

XV до конца XX вв.) приводится в приложении к данной работе. Преимуществом 

такого способа датировки является то, что он может быть применён 

непосредственно в ходе экспедиции, на месте обнаружения памятника эпиграфики. 

К тому же, благодаря современным возможностям фото- и видеофиксации, можно 

установить дату, когда была произведена мацейва, через продолжительное время, 

пользуясь её изображением в качестве исторического пособия. Максимальная 

погрешность, которая может быть при датировке мацейвы данным способом, 

составляет лишь логически предполагаемое время, которое могло быть потрачено 

мастером-камнерезом на производство конкретной мацейвы, учитывая сложность 

её исполнения. Но даже данную малозначимую для исследования мацейв 

погрешность можно учесть и сократить, руководствуясь тем обстоятельством, что 

обычно по традиции мацейву на месте захоронения устанавливали через год после 

смерти покойного. Для проведения датировки этим, наиболее ценным по своей 

точности и информативности, способом следует уточнить, что:  

а) дата приводится по еврейскому календарю в соответствии с 

летоисчеслением от Сотворения Мира. Перед датой следует слово "умер", 

"скончался" либо идиома, имеющая аналогичное значение: "расстался с миром", 

"отправился в свой мир", "присоединился [к своему народу]", "почил", "вознесся на 

небеса", "вошёл", "отошел к свету при свете жизни" (Болехов), "прервалась его 

жизнь", "душа его вышла в райский сад", "погасла его свеча", "он был потребован 

для небесного суда" и другие. Замена слова "умер" иносказательными оборотами 

хорошо известна и по более ранним надписям. Объясняется она, по-видимому, 

стремлением избегать таких "неблагоприятных" слов, как "смерть", "несчастье", 

"проклятие", характерным для набожных средневековых авторов и переписчиков 

текстов. Если сочетание букв, обозначающее год, образует слово с негативным 

значением, порядок букв может быть изменён. Причиной этого является всё то же 

стремление избегать «нежелательных» слов. Подобные эвфемизмы отражают 

представления о смерти в еврейской традиции: по истечении отмеренного срока 
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душа вызывается для Высшего Суда. Она оставляет тело (что подобно угасанию 

свечи) и возносится ввысь, в "собственный" мир, то есть в райский сад, где 

соединяется с другими душами Общины Израиля. Изменение порядка букв при 

записи даты смерти вызывает определённые трудности и ошибки при датировке 

мацейв.  

б) похороны происходят в день смерти, если же этот день – суббота, то на 

следующий день, что может быть отражено в тексте: "скончался и похоронен в 

день..."; "скончался в субботу и погребен в воскресенье". Иногда отмечается день 

недели, особенно, если это суббота. Сопоставление даты и дня недели позволяет 

подтвердить точность датировки в случае, если возникают сомнения при 

прочтении года или дня месяца (зачастую бывает сложно провести различие между 

некоторыми буквами квадратного письма). В отдельных случаях, однако, 

отмечается несоответствие даты и дня недели. Подобное явление, часто ставящее в 

тупик исследователей средневековых надписей, вероятно связано с тем, что в 

Средние Века, в условиях отсутствия календарей, даты не имели очень большого 

значения [8, 164], и ошибка в указании дня месяца была возможной. 

в) год всегда приводится по летоисчислению "от Сотворения Мира". При 

написании дат еврейского календаря даты записывают с помощью приёма под 

названием гематрия — системы соответствия букв алфавита языка определённым 

конкретным числам. В иврите это соответствие составляется по правилам и имеет 

определённую закономерность. Для обозначения года используются числовые 

значения букв алфавита: единицы – от א до ט (включительно), десятки – от י до צ 

(включительно), сотни – от פ до ת. Интересно, что буква "כ"(хаф), обозначающая 

"20", часто приводится в конечной форме ך (хаф-софит), даже если после неё 

следует буква, обозначающая число единиц. Поскольку обозначать подобным 

образом тысячи неудобно, год обычно обозначается по "малому исчислению", то 

есть без указания тысячелетия. Изредка тысячелетие обозначается словами "пять 

тысяч", в этом случае после года может следовать "по большому исчислению" в 

виде аббревиатуры. 
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Так как в алфавите иврита каждой букве соответствует определённая цифра 

или число, то, составив из этих букв комбинацию наподобие слова, можно задать 

конкретный год по еврейскому календарю. Числовые значения букв есть в 

алфавитах лишь тех культур, в языках которых долгое время отсутствовали цифры, 

поэтому принцип кодировки чисел буквами имел широкое применение и в других 

алфавитах – латинском, греческом и славянских кириллице и глаголице, в языках 

которых долгое время не было цифр. Сам принцип составления даты из букв, 

означающих числа, применяемый в иврите, в целом аналогичен римской системе 

счёта (только справа налево).  

Если сочетание букв, обозначающее год, образует слово с негативным 

значением, порядок букв может быть изменён. Причиной этого является всё то же 

стремление избегать "нежелательных" слов. 

Месяц Ав часто имеет эпитет «Менахем» (утешитель) Ав, что принято при 

датировке печальных событий. Если дата смерти приходиться на праздник, 

полупраздник, пост или иной знаменательный день, то вместо числа и месяца 

указывается название этого дня. 

Согласно еврейскому календарю, летоисчисление начинается не от «Рождества 

Христова», а от сотворения мира, которое было в 3760 г. до Рождества Христова. В 

еврейском и григорианском календарях не совпадают начала месяцев и их 

названия, не совпадает время отсчёта начала нового года. Для датировки мацейв 

необходимо знать названия месяцев еврейского календаря и даты основных 

календарных праздников, так как их названия постоянно употребляются в текстах 

эпитафии на мацейвах при обозначении даты захоронения. В еврейских эпитафиях 

год указывался уже в надписях первых веков христианской эры, однако эра "от 

Сотворения Мира" получила широкое применение лишь в Средние Века [10, 510; 

17, 527].  

Соотношение  дат  еврейского и григорианского календарей 

устанавливается вычитанием 3760 (с 1 января по 29 элула) или 3761 (с 1 тишрей по 
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31 декабря) от указанного в еврейском календаре года [6, 83–88]. Так, 1 тишрей 

5746 по еврейскому календарю соответствует 16 сентября 1985 г. по 

григорианскому календарю. Год может быть зашифрован при помощи 

хронограммы, часто — библейской цитаты. В этом случае нужно сложить 

числовые значения всех букв, входящих в эту фразу, либо букв, выделенных 

каким-нибудь образом: при помощи точек, "птичек", крупного шрифта и т.п. 

Практическое значение указания даты смерти состояло в том, что оно давало 

возможность будущим поколениям молиться о покойном в день его смерти. 

При сопоставлении результатов данного метода необходимо учитывать, что по 

традиции мацейву делали по прошествии не менее одного года после смерти 

человека. Однако погрешность в год не представляется для исследователей, не 

занимающихся историей повседневности, какой-либо проблемы.  

2) Археологическим методом. Применение данного метода обосновано тем, 

что большинство еврейских кладбищ, как уже отмечалось, из-за ограниченности 

своей площади имеют многослойную структуру и поэтому часто представляют 

собой возвышенное место над уровнем окружающей местности (особенно это 

отличает наиболее древние кладбища). Наиболее древние мацейвы зачастую не 

дают возможности разобрать прямую информацию в виде даты смерти, поэтому 

археологическими методами, ориентируясь на уже датированные мацейвы этого  

же кладбища, обнаруженные на том же уровне раскопа, можно примерно 

установить время создания мацейвы. Однако данный метод очень неточен, потому 

что очень часто можно наблюдать явления, когда из-за структуры почвы на 

кладбище и возраста многослойных захоронений, более старые мацейвы 

оказываются на поверхности, в то время как мацейвы XIX – начала XX вв. оседают 

глубоко под землю, что приводит к неминуемым ошибкам при послойных 

раскопках. К тому же археологические методы, применяемые на территории 

кладбища (пусть даже уже долгое время не действующего) несут много аспектов 

морального и нравственного характера, требуют разрешения у различных 
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иудейских организаций или общин, в собственности которых находятся данные 

кладбища.    

3) Художественные принципы датировки. Очень сложный метод, который не 

может быть применён сам по себе, «без опоры» на другие методы датировки. 

Данный метод изначально, по умолчанию не может дать точного результата, 

обычно мы можем сказать лишь столетие, в котором было произведено надгробие, 

датировку которого мы производим. Для произведения датировки мацейвы с 

применением данного способа необходимо разбираться в общей стилистике 

исполнения мацейв, а также хорошо владеть хронологией изменений сюжетного 

наполнения в изображениях, владеть информацией о канонах исполнения 

надгробий, которые были характерны для конкретного региона в различные эпохи. 

Следовательно, для проведения необходим специалист конкретно по еврейской 

эпиграфике (мацейвам), обладающий значительным опытом, к тому же владеющий 

ивритом и идишем на довольно высоком уровне. Следует констатировать факт, что 

в настоящее время на территории Республики Беларусь не имеется ни одного 

специалиста высокого уровня, который занимался бы данной проблематикой на 

высоком профессиональном уровне, поэтому разработка данной темы и особенно 

применение художественных методов при датировке надгробий довольно 

проблематичны в первую очередь из-за отсутствия кадров с необходимой 

квалификацией и опытом.  

Анализу могут быть подвергнуты не только изображения на мацейвах,  но и 

тексты, которые на них размещаются – их содержание и стилистика написания 

(шрифты). На территории Украины и Молдовы сохранилось огромное 

разнообразие шрифтов, изучение которых в сравнении в характерными приёмами и 

традициями книжной графики является весьма перспективной темой для 

исследования. 
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УДК 947.6                                                                                                   Муратов Игорь 

Основы композиции и внешний вид памятников надгробной еврейской 

эпиграфики в Правобережной Украине и Молдове 

Анотація. Cтаття присвячена досить актуальній і в той же час недостатньо вивченій темі. У 

ній розглянуто деякі чинники, що зробили вплив на характерні риси в техніці виконань рельєфних 

зображень на надгробках, принципи розміщень зображень на поверхні надгробка, основи 

композиційного взаєморозташування окремих стійких і широко поширених елементів в 

графічному зображенні – зображення з символічним навантаженням декору, орнаментації і 

тексту епітафії. Автор звертає увагу на значний вплив, здійснений на мистецтво єврейської 

надгробної епіграфіки, традиції і прийоми єврейської книжкової графіки в процесі її розвитку, на 

техніку виконання надгробків, типові форми мацев і різноманітність композиційних рішень. У 

роботі описуються найбільш поширені прийоми, які використовувалися майстрами-різьбярами 

при виконанні надгробків на території аналізованого  регіону. 

 Стаття торкається основ мистецтва єврейського надгробного рельєфу і буде корисна для 

найширшого кола читачів. 

Ключові слова: єврейська епіграфіка, символи, декор, орнаментація, традиція. 

Summary. Igor Muratov. Bases of a composition and appearance of monuments gravestone Jewish 

epigraphic in the Right-bank Ukraine and Moldova. The clause is devoted enough actual and at the 

same time insufficiently to the studied theme. Clause considers such features of art Jewish epigraphic, 

as some factors which have influenced characteristic features in technics of executions of relief images 

on gravestones, principles of accommodations of images on a surface of a gravestone, a basis of 

composite interposition of the separate steady and widely widespread elements in a graphic 

representation к-images with symbolical loading, a decor and ornamentation and the text epitaphs 

(inscriptions). The author pays attention on significant influence which schedules during its 

development on technics of execution of the gravestones, typical forms mazevot and a variety of 

composite decisions have rendered on the art of Jewish gravestone epigraphical tradition and 

receptions of Jewish book. In work the most widespread receptions which were used by masters-carvers 

at execution of gravestones in territory of the given region are described. 

The clause considers bases in the art of the Jewish gravestone relief and also will be useful to the broad 

audience of readers. 
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В еврейском традиционном искусстве, наследие которого в наши дни 

становится наконец объектом всестороннего и планомерного изучения, особое 

место занимают каменные резные надгробия. Уже давно к еврейским надгробиям 

привлечено внимание исследователей. Примерно со второй половины XIX – начала 

XX вв. в литературе появляются научные исследования, описания кладбищ и 

тексты эпитафий многочисленных памятников от древности до новейшего 

времени. 

Эта область художественного творчества, принадлежащая прошлому, 

получила широкое развитие в странах диаспоры, особенно в Галиции, Буковине, 

Подолии и "черте оседлости" Российской империи, где приобрела исключительно 

самобытный характер, достигла высокого уровня изобразительности. Искусство 

резной стелы здесь выявляет определенную общность региональных черт, достигая 

необычайной пластической выразительности. 

Сопоставление памятников из западно- и восточноевропейских стран выявляет 

существенные их различия. Для рельефов западных стел не характерна 

изобразительность. Нечасто встречающиеся в ней мотивы культового содержания 

из символики иудаизма не становятся самодовлеющими, не получают сколько-

нибудь серьезного художественного воплощения. Но именно изображения, причём 

не только культового, но и общечеловеческого, жизненного, бытового содержания, 

и отличают стелы восточноевропейского региона, и, прежде всего, Галиции и 

"черты оседлости", где искусство резной стелы обретает необычайное и 

удивительное своеобразие. 

В своем развитии древние формы искусства резной стелы прошли долгий путь 

изменений, их внешний вид претерпевал трансформацию. В то же время мацейва 

никогда не утрачивала духа восточного искусства, которое оставалось ее 

художественной первоосновой. Характер стелы трансформировался в процессе 

миграции евреев под влиянием искусства стран их пребывания, а также 

определенных общественно-религиозных течений, в зависимости от типа 
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материала для изготовления надгробий, который был доступен в каждом 

конкретном регионе и других факторов. Так, по мнению искусствоведа Н. 

Апчинской, «значительное влияние на сам характер и образ поздней стелы оказало 

возникновение в XVIII в. в недрах иудаизма нового религиозно-мистического 

учения – хасидизма, в котором утверждалось, что посюсторонний и потусторонний 

миры находятся в тесном взаимодействии». И создатели мацейв, безусловно, в 

большинстве своем религиозно грамотные и искренне набожные, чьи взгляды 

сформировал хасидизм, по-разному выражали их в своих памятниках. Основатель 

учения Баал-Шем-Тов жил и проповедовал в Восточной Галиции, поэтому хасидизм 

распространился в первую очередь по всей обширной территории современных 

Украины, Молдовы, Белоруссии и Польши. Как считает исследовательница, «вторым 

фактором явилось влияние развитого народного искусства живущих по соседству 

украинцев, белорусов, молдаван, русских и поляков» [7, 7].  

Разнообразна конфигурация надгробия общепринятого классического типа – 

стелы. По общей геометрической форме мацейвы в большинстве случаев 

представляют собой прямоугольную вертикальную стоящую каменную плиту с 

различными вариантами решения верха формы заготовки: со срезанными углами, с  

фигурными завершением – округлым углом на два ската или иных, более сложных 

форм. Формообразующей основой многих стел являются скрижали Завета, формы 

арки, портала. В формах некоторых мацейв можно встретить примеры пластики, 

перекликающиеся по внешнему выражению с формами, например, украинского 

барокко, русского ампира, но сюжеты и мотивы мацейв присущи только еврейским 

надгробиям. Примером сказанному могут послужить мацейвы, декорированные под 

влиянием стиля украинского барокко и тем не менее не ставшие национальными 

украинскими памятниками [7,6]. Таких надгробий нет у других народов, населявших 

Галицию, Буковину и «черту оседлости». Пластика мацейв – сугубо еврейское 

явление. 

На лицевых поверхностях стел по-разному скомпонованы тексты эпитафий и 

пластические рельефные изображения (иногда наносимые и на обратную сторону 

камня), совместно несущие основную семантическую информацию. Часто все это 
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обрамляется декоративно-профилированным бордюром с архитектурно-

орнаментальными мотивами. Придерживаясь общего принципа декоративного 

канона мацейв, мастера при этом каждый раз достигали неповторимости. Обычно 

стелы обращены на восток, однако эта ориентировка зачастую нарушалась из-за 

неудобного рельефа местности: ведь из-за бедности общины под кладбище 

зачастую приобретались непригодные для обработки и застройки, наиболее 

дешевые участки земли. 

Большинству стел свойственна предельно лаконичная композиция, часто 

основанная на геральдическом принципе: отдельные изображения тяготеют к 

одному центру, что усиливает как зрительный, так и смысловой эффект. 

Многократность повторения усиливает эстетическую выразительность 

композиции. 

Есть стелы с ярусной композицией, представляющие собой несколько 

параллельных, пластически связанных изобразительных рядов – своеобразные 

многоуровневые построения, совмещающие в своих пределах разновременные 

эпизоды и разномасштабные фигуры. Соразмерность здесь обусловлена и 

значительностью образа, и эстетическим решением, гармоничностью формы 

выражения; возможно, она определялась положением в религиозной иерархии. 

Композиция большинства стел построена на основе центрально-осевой 

симметрии. В неподвижности симметрии – простейший убеждающий образ юности 

и величия, симметрия вызывает ощущение глубокого покоя, что соответствует и 

сущности надгробных памятников. Такая композиция соединяла в себе 

монументальную статику с особой экспрессией и внутренним динамизмом. Ось 

симметрии утверждала незыблемость этих сравнительно небольших памятников. 

Главные элементы композиции располагались на оси симметрии, что 

подчеркивало их значимость. Но во множестве образцов зеркальная симметрия с 

абсолютным равенством левой и правой от оси частями нарушается. Известно, что 

буквальная симметрия, основанная на точном соответствии левой и правой частей 

относительно вертикальной оси, придает композиции некоторую сухость и 

чрезмерную неподвижность. Очевидно, зная или чувствуя это, мастера в 
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большинстве своих решений прибегали к приему, не дающему буквального, 

зеркального соответствия. Наблюдается так называемая диссимметрия, когда обе 

части по сторонам от оси уравновешены, но отличаются в деталях. Мастера-

художники использовали исключительно тонко найденные, почти незаметные 

отклонения от строгой симметрии. Такое построение обостряло эмоциональное 

воздействие и повышало выразительность общей формы. 

Пропорция стел дает основание предполагать, что мастера-резчики мацейв в 

своей работе опирались не только на чистую интуицию, но были, очевидно, 

знакомы с определенными композиционными канонами, изначально основанными 

на теории композиции, и пользовались ими. Возможно также, что они 

ориентировались на некоторые  положения Каббалы – средневекового еврейского 

мистического учения, пытавшегося найти символическую, цифровую и буквенную 

кодировку предметов, событий и явлений окружающего мира, как реального, так и 

потустороннего.  Пропорциональная гармоническая взаимосвязь построена на 

принципах геометрического подобия фигур. Основными исходными фигурами 

служат квадрат и прямоугольники с соотношением сторон 1:2 и «золотого сечения» 

[7,18].  

Материал стел и техника исполнения во всех надгробиях одни и те же: камень 

или известняк и резьба по нему. При всей ограниченности выразительных средств 

художники-камнерезы умели малыми средствами сказать о многом. Мастерство 

этих художников зримо проявляется как в описанном общем решении надгробий, 

так и при разработке их отдельных деталей. Поражает выразительность рисунка, 

разнообразие трактовок отдельных элементов – сколь отличны они в исполнении 

разных мастеров, как неповторимо их выражение, никогда, однако, не покидающее 

пределов вымышленного мира, и насколько часто проявляется в каждой 

интерпретации некая общая тенденция, выражающаяся в устойчивости 

изобразительных приемов и свидетельствующая о наличии определенных 

традиций. 

Эстетическое совершенство, красоту стел обеспечивает отчетливая идея ее 

общего решения и, главное, гармония всех частей, должное построение пропорций, 
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ритмов, масштабов, умелая проработка деталей. Все вышеназванное объединяется 

понятием «композиция». Композиция аккумулирует в себе все закономерности 

эмоционально-художественного формообразования. Использование ее средств 

создает их эмоциональную, художественную выразительность, заставляет камень 

затронуть чувства.  

В своеобразных скульптурных формах многих стел проступает пластический 

язык, уходящий корнями в классику, имеющий порой некоторый особый 

восточный «акцент». Представляется, что этот органический разнообразный 

симбиоз в сочетании с содержательной духовной сущностью, играющей 

доминирующую роль, создает общее еврейское эмоциональное звучание 

памятников, составляет то своеобразие, которое свойственно лучшим еврейским 

надгробиям. 

Произведения камнерезов говорят о высокоразвитом и тонком чувстве 

материала, о разумном и бережном отношении к его природной красоте. Мастер 

оставляет неправильные очертания плиты, влекущие более живое, непринужденное 

решение всей композиции. Не всегда выверена лицевая плоскость камня, иногда же 

резьба выполнена по волнистым неровностям скола. Целиком доверяя чувству, 

резчик не злоупотребляет линейкой и циркулем, пренебрегая ими даже в тех 

случаях, когда рисунок построен на симметрии, и свободно работает резцом, 

предварительно наметив им основные ориентиры. Поэтому даже многократно 

повторенный сюжет всякий раз предстает как бы в новом изложении. 

В резьбе на камне мастера умело используют разнообразие технических 

возможностей. Изображение может быть выполнено врезной контурной линией, 

преимущественно же делается рельефным, при различной заглубленности фона, и 

нередко доводится до горельефа или даже круглого изваяния со сквозной прорезью 

плиты. Встречается фактурная обработка фона насечкой, иногда с заглублением 

его по контуру изображения. Шрифт – рельефный или более графичный, врезной. 

Изобразительный язык резьбы прост и убедителен. В нем выработался ряд 

условных приемов, идущих от своеобразного понимания формы, пространства, 

масштаба. В его лаконизме можно усмотреть известные причинные связи. Дело в 
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том, что требование обязательной установки памятника на каждом захоронении, а 

отсюда – недорогой его стоимости уже известным образом влияло на характер 

изображения, побуждая мастеров добиваться выразительности возможно более 

скупыми средствами. Кроме того, свойства самого камня, особенно если это 

пористый и ломкий известняк, преграждают мастеру путь к детализации. Однако 

же ни стремлением к удешевлению работы, ни свойствами материала не объяснить 

этот могучий лаконизм, присущий основной массе рельефов. Чаще всего мастер 

останавливает резец задолго до того, как камень его "предупредит". 

Специфичность пластического языка, простота и решительная обобщенность форм, 

очищенных умелым отбором от второстепенного и случайного, идут, прежде всего, 

от представлений самого художника и отражают определенную систему образного 

воплощения, свойственную народному искусству. 

Работы камнерезов свидетельствуют о тонком чувстве композиции. Наиболее 

зримо это проявляется в решениях асимметричных с непарными мотивами, где 

мастер лишен возможности уравновесить одну сторону рельефа ее зеркальным 

повторением. Однако легко заметить, что и в композициях с центральным и 

фланкирующими элементами симметрия не столь уж строга. Каждому из непарных 

изображений присущ момент интерпретации – несомненный результат свободного 

владения формой и непринужденности исполнения. 

В поисках разнообразия решений мастер прибегает к различным приемам 

сочетания основных компонентов резьбы – надписи и изображения. В одних 

случаях четко отделяет эпитафию от рисунка, противопоставляя их друг другу в 

условиях декоративного равновесия, в других – смягчает переход от шрифта к 

рисунку с помощью орнаментики. Надпись может обрамлять изображение, часто 

вторгается в него отдельными словами или, как правило, начальными знаками слов 

«здесь погребен» (po nikbar), органично вплетающимися в ткань узора. 

В эпоху Средневековья изобразительный элемент стелы не только не получает 

развития, но заметно скудеет. Облик ее в диаспоре суров и аскетичен. По мере 

ослабевания ограничительного духа средневековой схоластики исчезает и прежняя 

сдержанность форм, обретающих все большее разнообразие решений и 
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декоративизм. Так, в своде еврейских законов «Шульхан Арух» допустимыми 

были плоские (не скульптурные) изображения человека, если какие-либо части его 

тела деформированы или вообще отсутствуют. В соответствии с этими правилами 

фигуры людей на еврейских фресках частично драпируются или заслоняются 

листвой, облаками, камнями и т. п. Надгробие становится объектом 

художественного поиска, однако в рельефах надгробий, в отличие от других видов 

искусства, образ человека во все времена остается под запретом.  

Время расцвета еврейской графики в некотором плане наступает именно 

благодаря религиозным запретам, касавшихся содержания изображений и 

относившихся преимущественно к изображениям человека и различным 

антропоморфным сюжетам, реже к изображениям животных, а на ранних этапах – 

даже растений.  Развитие сюжетного наполнения изображений, их разнообразия 

шло параллельно с развитием иллюстрирования священных текстов, а на более 

поздних этапах – различных общинных и бытовых документов (пинкасим, ктубот и 

др). В плане внешней формы надписей рассматриваемая эпиграфическая традиция 

близка к традиции ашкеназско-еврейской рукописной книги, из которой создатели 

надписей заимствовали специфические приёмы и формы. В целом, общий вид 

мацейвы с оформившимся порталом и типичным способом размещения текста 

эпитафии выглядел сообразно оформлению книжной страницы и изменялся во 

времени вслед за традициями книжной графики, тенденциями её изменения. В деле 

производства рукописей наблюдается удивительное разнообразие способов 

иллюстрирования священных текстов. Наиболее интересно то, что, помимо 

диковинных зверей и птиц, впервые за всю историю еврейского изобразительного 

искусства именно в рукописных книгах появляются первые несмелые попытки 

нарушить религиозные запреты в виде своеобразных изображений людей. В XIII–

XIV вв. в Германии художники рисуют людей, стараясь не переступить запрет на 

человеческие изображения. Для этого человеческие фигуры изображаются с 

птичьими или звериными головами. Так, например, в Птичьей агаде 1300 г. из 

Музея Израиля каждый персонаж представляет собой диковинный гибрид человека 

и птицы, причём птичья голова непременно увенчана островерхой шапкой, 
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которую в то  время вынуждены были носить в качестве отличительного знака 

евреи Германии. 

Под воздействием книжных традиций и происходят изменения в искусстве 

резной надгробной стелы. Постепенно формируется определенный тип стелы, где, 

копируя типичное оформление страницы, разрабатывается мотив портала (shaar) с 

выделенной, слегка заглубленной нишей для текста и боковыми «колоннами», 

несущими той или иной формы завершение, иногда явно напоминающее фронтон 

здания. Некоторые склонны ассоциировать идею решения надгробий в форме 

портала с представлениями о вратах рая, видя, таким образом, в самом памятнике 

мессианский символ [4,34]. Что же до архитектурной схемы подобной стелы, то 

она коренится в мировом зодчестве, составляя одну из конструктивных и 

художественных его основ. Уже в XVI–XVII вв. множество стел в странах 

европейской диаспоры разработаны в форме арочного портала, украшенного 

картушами, вазонами, преимущественно растительным узором [4, 34]i. Позднее 

барочные влияния обогащают резьбу сильным рельефом, контрастной игрой 

светотени. Появляются колонки, волюты и разорванные фронтоны самых 

разнообразных очертаний. Впоследствии в странах Восточной Европы получают 

распространение и развитие изобразительные мотивы культового и житийного 

содержания.  

Еврейские резные стелы чрезвычайно интересны в художественном аспекте. 

Известная часть рельефов отличается весьма изощренной, близкой к характеру 

чеканных на металле узоров, разработкой рисунка животных и птиц, изощренным 

исполнением окантовок, узоров, завитков и иных элементов, несущих 

ренессансные и барочные мотивы, образующих в сочетании с элементами 

восточного происхождения довольно строгие композиции, которые следует 

отнести к профессиональному искусству. Наряду с этим основной массе стел 

свойственны народные черты, поэтому в их внешнем виде строгости форм 

противостоит свободная непосредственность изложения.  
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Во второй половине XVIII в. в резьбе утверждается изобразительное начало в 

противовес архитектурно-декоративному. Эпитафия все чаще сопровождается 

предметным изображением. Извечные мотивы древа жизни, семисвечника, 

виноградной грозди, зверей и птиц, встречающиеся на древних плитах в виде 

робких начертаний, теперь выполняются с необычайно тонким декоративным 

чутьем. Резной узор и сюжетные мотивы занимают все более обширную 

поверхность плиты, тесня собою текст, и без того обычно немногословный. 

Изобразительность, смысловое начало становятся характерной особенностью 

стел конца XVIII–XIX вв. В Бессарабии, Галиции и Карпатах, на западных землях 

Российской Империи – последнем рубеже миграции евреев, где пресловутая "черта 

оседлости" привела к их большой концентрации, – формируется своеобразная, 

нигде за пределами этого региона в такой форме не встречающаяся культура 

резьбы на камне. Традиционная в своей основе, она обнаруживает здесь новые, 

неведомые ранее черты, во многом связанные с определенными факторами жизни 

народа. Для масс, испытывавших нужду, подвергавшихся национальному 

унижению, но воспитанных религией в духе смирения и надежды, надгробие 

являлось как бы связующим звеном между живыми и умершими, между реальным 

и потусторонним миром. Кладбища становились местом паломничества, где у 

могил близких люди молили о защите и ниспослании им лучшей жизни. 

Условность рисунка в рельефах неизменно сочетается с ясностью изложения. 

Резьба не знает ни ракурса, ни перспективы. Образы зверей, птиц даются в 

профильном изображении, когда четко выражена их силуэтная характеристика, и 

нам не встретятся рисунки животного, идущего на зрителя, или руки, протянутой 

вперед от картины. Листья и цветы тщательно расправлены, точно в гербарии, и 

все компоненты рельефа размещены таким образом, чтобы друг друга не заслонять, 

не мешать выявлению полноты их форм. Любопытны и некоторые условности в 

восприятии самой формы, характерные, кстати сказать, и для крестьянского 

искусства. Камнерез может показать цветок как бы в рассеченном виде, обнажая 

внутренние части, скрытые от взора венчиком. У сосуда изображены одновременно 

и устье, и донце. Так же вольно, в осознаваемом противоречии с натурой, 
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относится художник к понятию масштаба, находя нужные размерные соотношения 

предметов. И нас не удивит, если равновелики дом, птица и дерево, в кроне 

которого лишь несколько крупных листьев. 

Облик надгробий индивидуализируется. Каждое должно отличаться от 

соседних и легко распознаваться среди множества плит. Отсюда – так убедительно 

отраженное в каждом камне стремление к оригинальности, боязнь повторов. В 

рисунке резьбы все чаще находят выражение личностные черты умершего, 

связанные с его именем, возрастом, профессией, религиозно-кастовой 

принадлежностью. Изображения сюжетного плана призваны передавать целую 

гамму понятий и чувств, испытываемых живыми, их скорбь и заботы. 

Резьба каменных стел, её сюжетика, характер исполнения, как и степень 

сложности, во все времена являлись категорией социальной. Естественно, что 

более усложненная, трудоемкая разработка резьбы свойственна памятникам на 

могилах  состоятельных людей – представителей буржуазии и еврейской 

«религиозной аристократии» [4, 34] (левитам, коэнам). Их стелы превосходят 

обычные своими размерами, обилием декора. Напомним, однако, что подобного 

рода стелы, отражающие достаток или знатность умершего, составляют на 

кладбищах лишь малую часть камней, декор которых в массе своей чрезвычайно 

скромен и носит народно-ремесленный характер. 

Необходимо, наконец, отметить интерес мастеров к цвету, проявляющийся, 

правда, не часто, но весьма заметно и броско там, где это имеет место. Росписью 

изображение могло быть усилено, когда твердость материала препятствовала 

получению нужного рельефа. Также заказчику мог импонировать и сам красочный 

эффект, резко выделявший полихромные плиты среди нерасцвеченных, серых. К 

росписи прибегали также с целью внешнего обновления памятника. Красителями 

служили светло-желтые и красно-коричневые земли, известь, сажа и синька, 

замешанные на яичной эмульсии. Однако сохранялась подобная роспись недолго. 

Со временем краска вымывалась дождями, выветривалась, лишь в углублениях 

резьбы сохраняя для нас память о былом своеобразии этих ярко окрашенных 

камней. 
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В конце XIX в. искусство резной стелы, после более чем двухвекового 

расцвета, начинает угасать, не избежав участи всего народного искусства этой 

поры. Сюжет утрачивал прежнее значение, рисунок становился сухим, 

маловыразительным. Лаконизм в трактовке образов уступал место грубости, 

традиционность – случайности. Мастера массово и повсеместно стали пользоваться 

шаблонами, внесшими в облик стел губительное однообразие. В конце концов 

каменные плиты стали вытесняться пилонами, обелисками, памятниками 

всевозможных иных форм, где утрачены исконные черты искусства еврейского 

народа, которому свойственно бесстилье и однообразие. Большое традиционное 

искусство оказалось забытым. 
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УДК 37(=411.16)(477.83-25),,193”(091)                                                 Борис Орач 

Єврейська освіта у Львові до початку ІІ cвітової війни 

Анотація. У статті вперше зроблена спроба проаналізувати всі чинники формування єврейської 

освіти у Львові до початку ІІ світової війни. Виявлено, що від початків приходу євреїв до Львова 

і до ІІ світової війни єврейське населення самотужки формувало і фінансувало освітню гілку 

культури. Проаналізовано всі ланки освітньої драбини, внесок просвітницьких діячів, фінансову 

життєдіяльність освітніх установ, їх навчальні програми. Водночас звернена увага на політику 

держав, у складі яких знаходилося на аналізований історичний відрізок часу місто Львів, 

стосовно освітньої галузі єврейської громади. Вивчення цього питання єврейської історії та 

культури сприяє формуванню цілісної картини культурного обличчя єврейської етнічної 

меншини і українського суспільства загалом.   

Ключові слова: хедер, Талмуд-Тора, меламед, єшива, синагога, рабін, кагал, хаскала, хасидизм, 

«Тарбут». 

 Summary. In the article for the first time the attempt was made to analyze all factors of the Jewish 

education formation in Lviv prior to the beginning of the World War II. It was revealed that since the 

arrival of Jews in Lviv and until the World War II, the Jewish population independently formed and 

financed the educational branch of culture. All levels of the educational structure, the contribution of 

educational personalities, the financial activity of educational institutions, their curricula have been 

analyzed. At the same time, the attention was paid to the policy of states, to which the city of Lviv 

belonged at the certain historic period, and to the educational branch of the Jewish community. The 

investigation of this matter of the Jewish history and culture contributes to forming of the entire picture 

of the cultural distinction of the Jewish ethnic minority and the Ukrainian society in general in the 

certain period of its development. 

Key words: header, Talmud-tora, melamed, eshiva, synagogue, rabin, bedlam, khaskala, khasidizm, 

«Tarbut». 

 

           Євреї – народ книги, єдиний у світі народ суцільної грамотності. Історія 

єврейського народу після знищення ІІ Храму – це перманентні переслідування, 

вигнання, погроми, криваві наклепи. Але кожного разу, коли єврейським громадам 

доводилося переселятися з одного місця в інше, в першу чергу проводилося 

будівництво синагоги і бейт-гамідрашу (дому вчення) і лише після того – житла. 

          Львів – єдине місто в Європі, де ще до кінця ХVIIІ ст. існували дві 

єврейські громади: одна в Краківському передмісті, яка утворилась у ХІІІ ст., і одна 
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міська – в південно-східній частині міста, яку створив Казимир ІІІ у другій 

половині ХІVст. 

         Для хлопчиків від 4-х до 13-ти років навчання було обов’язковим. Перша 

ланка освітньої системи – хедер. Хедер був приватним  учбовим закладом,  він 

розміщався в одній із кімнат помешкання меламеда (вчителя). Особливість хедера 

полягала в тому, що там навчалися діти різного віку. Одні тільки починали вивчати 

абетку, інші – вже вміли читати і писати. Практично всі діти, які відвідували хедер, 

ділились на три групи за віком.  Меламед переходив від однієї групи до іншої, 

пояснював і давав завдання для самостійної праці. Ніяких офіційних програм для 

хедерів не було, об’єм знань залежав виключно від особистості меламеда. В хедері, 

в якому я навчався в дитинстві (м. Радом, Польща), меламед навчав нас, крім 

обов’язкової Тори, арифметиці, 

 давав деякі знання з історії. 

          Наступна ланка – Талмуд-Тора. Якщо хедер був приватним учбовим 

закладом, то Талмуд-Тора утримувалась на кошти кагалу, і знання учнів регулярно 

перевірялись інспекторами шкільного відділу правління єврейської громади. 

          Вищою ланкою єврейської освітньої системи була єшива, там вивчався 

Талмуд. Рейтинг єшиви цілковито залежав від особистості ректора. Ним був 

зазвичай відомий талмудист, який не тільки сам досконало знав талмуд і праці всіх 

коментаторів Тори і талмуда, але і сам був автором праць на релігійну тематику. 

         У XVI ст. найбільш відомими були єшиви Кракова (ректор – Моше 

Ісерлес (1520–1572), Любліна (ректор – Яков Поллак  (1470–1555). Серед кращих 

була і Львівська єшива, особливо наприкінці 90-х рр. ХVІ ст., коли її очолив 

відомий в Європі талмудист Йошуа Фальк. Йошуа Фельк народився в Німеччині, 

навчався в єшивах, які очолювали найбільш відомі талмудисти XVI ст. – Шломо 

Лурія та Моше Ісерлес (згодом був рабином декількох єврейських громад у Європі, 

переїхав до Львова, де одружився на дочці заможного підприємця Ізраїла Ейделеса 

(Злочівського). У 1590 р. Ізраїл Злочівський купив у Миколи та Станіслава 

Жовківських за 2000 таленів трьохповерховий будинок по вул. Єврейській (зараз 

І.Федорова, 28), який він передав своєму зятю з метою організації в ньому єшиви. 
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Згодом цей будинок стали називати «Камениця Рабиновської». Випускниками цієї 

єшиви стали відомі учені та талмудисти, учні Йошуа Фалька. Згадаємо лише 

кількох з них: Давід Галеві, автор книги «Туре Загав», яка є коментарем до книги 

«Шулхан Арух» Йосефа Каро. «Шулхан Арух" (в перекладі з івриту – «Накритий 

стіл») є зведенням законів, обов’язкових для кожного релігійного єврея і за нашого 

часу. На фасаді будинку №27 по вул. І.Федорова, в дворі якого знаходилась 

знищена нацистами славнозвісна синагога «Золота Роза», вмурована табличка з 

надписом на івриті: «Тут молився наш рабин, автор «Туре Загав». Останні роки 

свого життя Давід Галеві виконував функції рабина громади Краківського 

передмістя Львова. 

         Його брат Іцхак Галеві – автор багатьох праць, присвячених Талмуду. Він 

досконало володів івритом і написав великий твір, присвячений граматиці івриту. 

Іцхак Галеві був також поетом і його пісня «Шир Гиула» («Пісня визволення») 

включена в молитовники. Випускниками єшиви стали Абрахам Раппапорт, який 

став відомим рабином і вченим-талмудистом, та Бер Єйленбург, також відомий 

рабин. 

          Необхідно відмітити, що Йошуа Фальк виконував не лише обов’язки 

ректора Єшиви. Він був головою Ваада Чотирьох Земель (Великої Польщі, Малої 

Польщі, Червоної Русі та Поділля), який був своєрідним єврейським парламентом 

протягом  XVI–XVIII ст. (до 1764р.). У 1607р. Йошуа Фальк опублікував збірник із 

постановами Ваада Чотирьох Земель. Також він є автором деяких талмудичних 

праць, дослідження про лихварство. 

          Не слід думати, що протягом ХVІ–ХVІІІ ст. євреї займались виключно 

науковою діяльністю, яка пов’язана з релігією. Заможні євреї посилали своїх синів 

на навчання в провідні університети Європи, головним чином на філософський та 

медичний факультети (у той час в університеті було 4 факультети: теологічний, 

філософський, юридичний та медичний). 

            Так, відомий львівський лікар Симхе Менахе в 1640 р. відправив свого 

сина Боруха в Падую (Італія), яка славилась своїм медичним факультетом. 

Закінчивши медичний факультет і отримавши диплом доктора медицини, Барух 
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відправив зі Львова трьох своїх синів, які також отримали в Падуі дипломи 

докторів медицини. Один з них – Менахем (його звали Емануель де Йона) став 

придворним лікарем польського короля Яна ІІІ Собеського. Придворним лікарем 

королеви Бони Сфорца, дружини короля Зиґмунда I, був також єврейський лікар. 

Доктор Емануель де Йона виконував також обов’язки голови єврейської громади 

Львова. У 1689 р. на  його замовлення в Бреслау була відлита велика менора, яку 

він подарував синагозі Нахмановича. 

         У 1772 р. відбувся перший розподіл Польщі. Своїм декретом від 10 липня 

1772 р. австрійська імператриця Марія-Тереза дозволила євреям створювати 

загальноосвітні школи. Її спадкоємець Йосиф ІІ, який вважав себе освіченим 

європейським монархом, прихильником ідей французької просвіти, поставив перед 

собою мету залучити євреїв монархії до європейської освіти. 

           7 травня 1789 р. монарх  видав «Патент толерантності», який складався з 

7 розділів і 64 параграфів. Розділ 2, параграфи 11–14 присвячені єврейській освіті. 

Освітня система складалась з трьох ланок: нижчої, нормальної і вищої. 

Відвідування нижчої школи було обов’язковим для всіх єврейських хлопчиків. 

Якщо єврейський юнак хотів одружитися, він повинен був подати документ про 

закінчення школи. Для підготовки вчительських кадрів була відкрита вчительська 

семінарія. 

            Для реалізації цієї програми у Галичині за рекомендаціями Моше 

Мендельсона, засновника Хаскали («Просвіти»), до Львова з Праги прибуває 

однодумець Мендельсона Герц Гомберг. У Львові він відкриває «нормальну», 

тобто 7-річну, школу у центрі міста і «тривіальну», тобто 4-річну, у Краківському 

передмісті. У «нормальній» школі проводились 2 години занять до обіду і 2 години 

після обіду. Навчальні предмети: письмо, читання, математика, історія, географія, 

польська мова, німецька мова, релігія. У «тривіальних» школах  заняття також 

проводились в дві  зміни. Заняття були обов’язковими.  Якщо учень пропускав 

заняття по неповажній причині, міська влада призначала батькові адміністративне 

покарання у вигляді штрафу і навіть примусових робіт. В архівах я знайшов сотні 
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(!) заяв  від батьків, які просять зняти з них штраф,  пояснюючи, що причина 

пропуску була поважною. Двічі на рік в цих школах проводились екзамени. 

           Переважна більшість єврейського населення, особливо її ортодоксально-

консервативна частина,  віднеслась вкрай негативно до цих шкіл, яких називали 

«єврейсько-німецькими». Опоненти стверджували, що, оскільки викладання в цих 

школах проводилось німецькою мовою,  діти  асимілюються,  перестануть бути 

євреями. Сім’ям, які віддали своїх дітей у ці школи, був оголошений  бойкот. 

Внаслідок цього число дітей, які відвідували ці навчальні заклади, різко 

скорочувалось. Самому Герцу Гембергу жодна єврейська сім’я не хотіла дати місце 

для житла, і він змушений був виїхати зі Львова. У 1806 р. всі єврейсько-німецькі 

школи (не тільки у Львові, а й у всій Галичині) були закриті. 

          Але в Галичині вже починали зріти грона нової течії – Хаскали 

(Просвіти), ініціатором якої був Моше Мендельсон (1729–1780). Ця течія, яка була 

створена в Німеччині, знайшла багато прихильників у Галичині і почала швидко 

розповсюджуватись на її теренах. Першим видатним діячем Хаскали був Мендель 

Левін з містечка Сатанова (1749–1826). У Берліні він вивчав праці видатних 

західноєвропейських просвітителів, достатньо оволодів німецькими та 

французькими мовами. Повернувшись у Галичину, зайнявся активною 

просвітницькою діяльністю. Один з його прихильників Йосип Перль у 1813 р. 

отримав дозвіл на відкриття єврейської загальноосвітньої школи в Тернополі (тоді 

Тернопіль входив до складу Російської імперії). 

У Львові першу загальноосвітню школу (після невдачі єврейсько-німецьких 

шкіл Гомберга) відкрив видатний прихильник прогресивного іудаїзму, рабин, який 

приїхав з Праги до Львова, Абрахам  Кон. Вона була розміщена в будинку по вул. 

Св. Станіслава (зараз Тиктора, 5) і проіснувала майже  100 років (до 1941 р.). 

Спочатку вона  була 4-річною, згодом стала 7-річною, а в 30-х рр. ХХ ст. 12-річна 

школа на вул. Св. Станіслава була середньою чоловічою. Згодом він відкрив 

жіночу школу на вул. За Зброєвною, 3 (зараз Арсенальна). Абрахам Кон склав 

учбову програму, сам написав ряд навчальних посібників для шкіл. 
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Діяльність Абрахама Кона  викликала обурення ортодоксів і хасидів, які  

твердили, що Хаскала призведе до масової асиміляції євреїв.  Після того, як 

Абрахам Кон побудував на пл. Старий Ринок у 1846 р. гарну синагогу «Темпль», 

підіслана в його помешкання ортодоксами людина підсипала йому в їжу отруту, і 

він помер. 

             Після смерті цього діяча обидві створені ним школи отримали ім’я 

А.Кона. У другій половині ХІХ ст. велика увага приділялась професійній освіті 

єврейських дітей. 1860 р. був створений фонд Марка Бернштейна. Марк Бернштейн 

– успішний підприємець, який більшу частину свого майна використав на 

благодійні цілі, зокрема, на створення професійних шкіл. Згодом іменем Марка 

Бернштейна була названа одна з вулиць центральної частини міста (зараз вул. 

Шолом-Алейхема). 

Перше професійне училище було відкрито по вул. Св. Станіслава (сучасна вул. 

Тиктора) поруч зі школою ім. А. Кона.  Згодом, на вул. Св. Терези (зараз вул. 

Ангеловича, 28) побудовано 4-поверховий будинок, в якому було розміщено 

єврейську промислову гімназію ім. А. Коркіеса  (зараз у цьому будинку – 

Залізничне профтехучилище №1). 

На вул. Пекарській, 9 було побудовано будинок для жіночого професійного 

училища (зараз будинок технікуму). В училищі дівчата набували професій 

кравчині, кулінара, навчались веденню домашнього господарства. Разом з 

професійною освітою вивчали всі предмети загальноосвітніх шкіл. Поруч з 

навчальними класами було обладнано  інтернат для дівчат–сиріт. Влітку вони 

відпочивали в оздоровчому таборі недалеко від Коломиї. 

1912 р. відомі громадські діячі д-р Гершон Циппер і д-р Ізраїль Мінцер стали 

ініціаторами створення у Львові загальноосвітньої єврейської гімназії. Реалізувати 

цю ідею вдалось лише після закінчення І світової війни. 1918 р. у Львові було 

створено «Єврейське товариство початкової і середньої школи». 

Першим завданням було добути гроші на придбання будинку та обладнання. 

Частину грошей зібрали у вихідців зі Львова, які під час війни емігрували до Відня, 

у євреїв Варшави та львівських банкірів-євреїв. За ці гроші товариство купило три 
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будинки, які примикали один до одного на вул. Зигмунтівській (зараз вул. Гоголя), 

Городоцькій та Замкненій. Усі ці будинки були побудовані в 1853 р. Мозесом 

Йонасом. Спадкоємцем став його син Мауриці  Йонас.  

 Першим головою Товариства став Моше Шорр (згодом сенатор Польщі і 

головний рабин Варшави), у склад правління ввійшли 24 шановані і дуже 

авторитетні члени єврейської громади Львова. Серед них – д-р А. Коркіес, 

засновник професійних училищ для єврейських юнаків, Роза Мельцерова (в 

майбутньому – депутат сейму), д-р Давід Шрайбер (депутат  сейму і сенатор), д-р 

Генріх Стернер (засновник організації «Хашомер Хацаір»),  д-р Цецілія Кляфман,  

яка заснувала професійні училища для дівчат. Завдяки їх зусиллям три будинки 

були об’єднані в один великий будинок із внутрішнім двором, було придбано 

необхідне обладнання для шкіл, отримано ліцензію на відкриття гімназії. 

На початку 1919 р. почались регулярні заняття. Наприкінці 1919 р. у 

приміщеннях працювали дві чоловічі гімназії (гуманітарна та класична) та одна 

жіноча гуманітарна гімназія. У 1920 р. кількість  класів збільшилась від 23 до 29. У 

них навчалось 835 юнаків та 329 дівчат. Навчання було платним, але діти бідних 

сімей (а їх нараховувалося біля 40%) звільнялись від плати за навчання. Окрім 

внесків за оплату навчання, бюджет складався з внесків членів товариства (а їх 

було 1800 чоловік), пожертвувань заможних євреїв, прибутків від різних масових 

заходів. Педагогічний колектив складався з 60-ти досвідчених педагогів. Першим 

директором чоловічих гімназій був  Михаіл Брандштетер, жіночої – д-р  Генріх 

Лілієн та Бетті Фаєрман. Крім 3-х гімназій, у приміщеннях працювала коедукаційна 

(тобто сумісна для юнаків та дівчат) гімназія, яка готувала викладачів мови іврит. 

Учнями цієї школи були діти батьків, які готувались до переїзду на стале 

проживання в Ерец Ісраель. 

Викладання в гімназіях проводилось польською мовою по програмах, які були 

затверджені для всіх державних гімназій в Польщі. Додатково вивчалась мова іврит 

та історія євреїв. Навчальна програма гуманітарних гімназій включала наступні 

предмети: релігія, латинська мова, польська мова, німецька мова, математика, 

фізика та хімія (один навчальний предмет), філософія, малювання, спів та музика, 
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фізична культура. Крім того, в класичній гімназії  вивчалась давньогрецька мова. 

За вибором учні могли вчити французьку та англійську мова. На першому поверсі 

були добре обладнані фізична, хімічна, біологічна лабораторії, кабінет малювання, 

майстерні (серед них палітурна), бібліотека, де було багато книжок на івриті. 

У школі працювали чудові викладачі. Поруч з традиційними лекційно-

семінарськими заняттями педагоги-новатори працювали за «дальтон-планом», який 

передбачав індивідуальні заняття учнів. Учитель виконував функції консультанта: 

він  давав учневі рекомендації по вивченню певної теми, а учень вивчав її 

самостійно. Багато уваги педагогічні колективи звертали на виховну працю. В 

архівах я знайшов звіт за рік жіночої гімназії, в якому про виховну роботу 

написано: «У виховній роботі беруть участь: керівництво гімназії, колектив 

вчителів, батьківський комітет, шкільне та класне  самоврядування. Виховна 

робота реалізується шляхом проведення бесід, колективного читання і праці, 

анкетування, художніх заходів, екскурсій, відвідування театрів, музеїв, кіно, 

розвитку самостійності та ініціативи, виховання почуття колективізму і гуманізму, 

естетичного смаку, любові до мистецтва. 

В атмосфері  співдружності і співпраці ми намагаємось здобути довіру молоді, 

вивчити умови життя наших границь, їх характери, інтереси, психіку і відобразити 

це в індивідуальних картках. Намагаємось виховати і закріпити в наших ученицях 

почуття обов’язку, відповідальності, серйозного відношення до праці, до людей, до 

суспільства,  виховати повагу до національних традицій, розуміння ролі жінки в 

сучасному світі». 

Визначну роль в житті гімназії відігравав батьківській комітет (Kolo 

rodzicielskie). Кожного року комітет друкував у вигляді брошури звіт. В архівах 

зберігалися звіти окремих  років. Комітет допомагав школі в обладнанні кабінетів, 

бібліотеки, регулярно надавав допомогу бідним учням. Їдальня в школі 

обслуговувала тільки бідних дітей, які отримували щоденно безкоштовно сніданки 

та обіди; організовувався щорічно літній відпочинок у таборах в Карпатах, купляли 

одяг і взуття. Діяли шкільні гуртки (любителів класичної культури, есперанто, 

любителів літератури на івриті, вокальний хор). 
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Гімназія патронувала сільською школою в селі Ясениці Золочівського повіту, 

допомогала школі обладнанням, навчальними посібниками, художньою  

літературою. Регулярно проводились концерти і благодійні заходи для залучення 

коштів. 

Про високий рейтинг гімназій свідчить такий факт. На початку 30-х рр. 

видатний єврейський поет Хаїм Нахман Бялік здійснював подорож по країнах 

Європи. Відвідавши Львів, він  в першу чергу побував в єврейській гімназії. 

 Кількість учнів зростала з кожним роком і шкільних приміщень не вистачало. 

У 1937 р. правління ЄТПСШ прийняло рішення добудувати 4-й поверх. Місцева 

влада довгий час не давала дозволу, оскільки за чинним законом висота будинку не 

повинна була перевищувати ширину вулиці. Довгий час продовжувалось 

листування між різними інстанціями, посилали навіть заступників до Варшави. 

Допомогла та обставина, що неподалік, на тій самій вулиці Зигмунтовській, було 

побудоване Управління львівської залізниці, висота якого перевищувала ширину 

вул. Зигмунтовської. Наприкінці 1938 р. дозвіл на добудову був отриманий. 

ЄТНСШ заключило договір з фірмою, яка повинна була приступити до 

будівельних робіт у вересні 1939 р. 

В архівах я знайшов листа, датованого 21 серпнем 1938 р. (тобто за 10 днів до 

нападу Німеччини на Польщу), в якому керівник будівельної фірми архітектор та 

інженер Йосиф Авін уточнює деякі деталі будівництва з Управлінням державної 

будівельної інспекції. 

У 1997 р. під час перебування в Ізраїлі я зустрівся із випускниками єврейських 

гімназій Львова (вул. Зигмунтівська). Їх в Ізраїлі виявилось 14, переважна 

більшість виїхала ще до початку ІІ світової війни. Вони весь час підтримували тісні 

зв’язки між собою, організовували в Хайфі конференцію, присвячену 30-річчю 

гімназії. В Тель-Авіві відбулися конференції, присвячені 40-річчю та 50-річчю 

гімназії, видали збірник спогадів про рідну гімназію, де майже кожному вчителю 

присвячена окрема розповідь. 

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. в Галичині, зокрема у Львові, були 

створені школи фонду барона Моріца Гірша. Моріц Гірш (1831–1896) нажив 
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великий статок на будівництві залізних доріг в Туреччині, значну частину якого 

присвятив благодійній діяльності. Він агітував євреїв перебратися до Аргентини, де 

багато родючих незасвоєних теренів. М.Гірш заснував багато 

сільськогосподарських шкіл, де євреї мали можливість набувати професії 

рослинництва і тваринництва, і купував земельні ділянки, давав гроші на 

будівництво житла і необхідну сільськогосподарську техніку. Станом на 1904–1915 

рр. у Галичині працювало 48 таких шкіл, кількість учнів яких була 7859, викладачів 

– 205. Зокрема, у Львові на Сигнівці було обладнано с/г училища з великою 

земельною ділянкою і тваринною фермою. 

На початку 30-х рр. у Львові було засновано Єврейське товариство 

комерційних училищ. У його веденні були: комерційна гімназія по вул. Колонтая, 8 

(зараз вулиця Менцинського, в приміщенні гімназії знаходиться економічний 

бізнес-коледж), торгова школа по вул. Зигмунтівська (зараз вул. Гоголя). У них 

навчалось  близько 500 юнаків і дівчат. Крім того, у Львові працювало 3 приватні 

єврейські гімназії: Кемерлінгової, Фукс-Карпової та Гольдфарбен. 

Усі єврейські гімназії у Львові мали «prawo publicznosci», тобто абітурієнти 

отримували атестат зрілості  такого самого зразка, як і у польських державних 

гімназіях. Таке право треба було завойовувати щорічно. Кожного року державними 

інспекторами проводилось тестування учнів єврейських шкіл з найважливіших 

предметів навчального курсу.   

Єврейські діти вчились також в польських державних школах. Це були школи, 

засновані в ХІХ ст. у районах,  де переважало польське населення і де наприкінці 

ХІХ ст., коли євреї  мали право проживання  в будь-якому районі міста, кількість  

євреїв  стала стрімко зростати. 

Так, у польських школах ім. М.Рея, ім. Т.Чацького та ім. Я. Собеського 

більшість учнів були євреями. У документації шкіл відсутня була графа 

«національності», але про національний склад учнів можна судити за такими 

даними. Так, у школі М. Рея на вивчення римо-католицької релігії було виділено 10 

годин у тиждень, а на вивчення «Мойсеєва закону» – 40 годин. 
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У цих навчальних закладах були ще деякі відмінності. Зокрема, під час 

єврейських свят Песах, Сукот, Пурим заняття в школі не проводилися, хоча у всіх 

інших польських школах це були звичайні навчальні дні. 

Адміністрація цих шкіл підтримувала  регулярні  контакти з правлінням 

єврейської громади Львова і отримувала від  них матеріальну допомогу. 

В архівах я знайшов звернення директора школи Марії Карбовської до голови 

правління єврейської громади з проханням виділити кошти на харчування 

єврейських дітей. У зверненні підкреслено, що майже половина єврейських дітей 

приходить до школи голодними, вони потребують також кращого одягу і взуття. 

Правління громади завжди позитивно реагувало на такі звернення і надавало 

школам матеріальну допомогу. 

Визначну роль у розвитку єврейської освіти у Львові відігравали культурно-

просвітні товариства. Найважливішим з них був «Тарбут», правління якого 

розміщувалось на вул. За Зброєвній (зараз Арсенальна). Головним напрямком 

діяльності «Тарбута» була пропаганда мови іврит, єврейської історії і традиції. У 

різних районах м. Львова діяли філіали «Тарбута», зокрема, на вул. Городоцькій, 5 

та 173, на вул. Красицьких, 8, Яна Стики, 1, Вибранівська, 2. 

У ранкові часи тут займались діти до 6 років, після обіду – учні «повшехних» 

(7-річних) шкіл, а надвечір – дорослі. Заняття були платні, але 20% навчались 

безкоштовно. Понад 40% отримували пільги за рахунок дотацій єврейської 

громади. За даними 1938 р., у системі «Тарбут» навчались 685 дітей та підлітків і 

60 дорослих. 

У 1936 р. у Львові відкрили Єврейський народний університет ім. Альберта 

Ейнштейна. Він розміщувався у самому центрі міста, напроти пам’ятника Адаму 

Міцкевичу. Керівництво університету, яке складалося з відомих вчених та 

громадських діячів, ставило перед собою завдання ознайомлення єврейського 

населення з останніми досягненнями в галузі науки і техніки, новинками культури, 

зокрема, єврейської. 

На кожен місяць складався тематичний план лекцій, до читання яких 

залучались відомі вчені, спеціалісти у різних галузях знань. Лекції вони читали на 
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громадських засадах, без гонорарів. Відвідування лекцій було безкоштовним, але, 

оскільки потрібно було кошти на оренду приміщень та їх утримання, активісти 

товариства збирали добровільні внески на потреби народного університету. 

Єврейська громада піклувалась вихованням та навчанням сиріт, а також 

забезпеченням їх харчуванням, одягом та взуттям. Ці функції виконувало 

Товариство притулків для єврейських дітей. Воно створило притулки по 

вул. Янівській (зараз Шевченка, 3б), вул. Зборівській, 9, Будинок сиріт ім. Сім’ї 

Розенштейн, будинок дитини ім. д-ра Мельцерової. 

Товариство по наданню допомоги та будови учбових закладів для сліпих 

створило свій центр на вул. 3-го Травня, Центр Глухонімих – на вул. За Зброєвної. 

Підвищенням кваліфікації усіх рівнів займався Педагогічний інститут на вул. 

Станіслава, 5, а також семінарські курси на пл. Стрілецькій, 4 (зараз пл. Данила 

Галицького). 

У будинку на пл. Стрілецькій був також організований притулок для дітей. 

Свої школи мали і ортодоксально-релігійні організації. 

У цих школах діти отримували релігійну освіту та виховання при суворому 

дотриманні всіх обрядів. Для 90% усіх дітей навчання та харчування тут були 

безкоштовними. У школі релігійного товариства «Маркізей Тора» навчалось 

приблизно 500 дітей, у школі товариства «Міціон Тесе Тора» – 150 дітей. Учбово–

просвітницьку діяльність проводило і товариство «Хавеве Гадаат». 

Після того, як у 1939 р. Західна Україна ввійшла до складу Української 

Радянської Соціалістичної Республіки, усі єврейські організації зупинили свою 

діяльність. Релігійні школи були закриті, а загальноосвітні учбові заклади стали 

радянськими і працювали по програмах, обов’язкових для всіх учбових закладів 

Радянського Союзу. 
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УДК  726.3.023.1-035.3.034(477.8)                                            Богдана Пінчевська                

Єврейські художники Галичини першої третини ХХ століття 

та проблема вивчення єврейського мистецтва 

Анотація. На прикладі вивчення єврейського мистецтва художніх центрів Галичини 

відбувається дослідження феномену формування світського єврейського мистецтва Східної 

Європи. Саме тут найчіткіше визначився процес десакралізації єврейського мистецтва, його 

поступовий відхід від підпорядкованого релігії, церемоніального призначення до загальносвітових 

основ професійної художньої творчості.  

Причини і наслідки цього явища - м᾽яка освітянська політика Краківської Академії Мистецтв, 

привілейоване становище єврейства в Австро-Угорській Імперії у порівнянні з Імперією 

Російською і, найголовніше, значний, здебільшого не оглянутий спадок єврейських митців 

Галичини. Усе це становить складний, багатошаровий матеріал для теоретичних і практичних 

мистецтвознавчих досліджень. Незважаючи на очевидну дискусійність, властиву 

міждисциплінарнам темам, пов'язану з історичними особливостями формування світського 

єврейського мистецтва, на думку автора, єврейське мистецтво нічим не відрізняється від усіх 

інших мистецтв, котрі включають “національні” визначення у назві.   

Результативність застосування до єврейського мистецтва мистецтвознавчих методологій 

огляду, систематизації та аналізу доводить праця певних дослідників цієї теми – Є. 

Маліновського (Польща, Варшава), Г. Глембоцької (Україна, Львів) та ін.   

У якості прикладу може виступити ілюстрований каталог „Єврейські митці Галичини”, 

створений у межах програми Міністра Культури Польщі „Gaude Polonia” (Польща, Варшава, 

2005).   
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Ключові слова: світське єврейське мистецтво, єврейські художники, історія мистецтва 

Галичини, каталог “Єврейські митці Галичини”, мистецтвознавство, бібліографія.   

Summary. On an example of studying of the Jewish art of the art centres of Galicia (Krakow, Lvov) 

research of a phenomenon of formation of secular Jewish art of the Eastern Europe is possible. Here 

process десакрализации the Jewish art, its gradual leaving from religious contexts to merge to world 

art process is most accurately traced. Causes and effects of this phenomenon, - the soft educational 

policy of the Krakow Academy of Arts; exclusive position of Jewry in Austro-Hungarian Empire, in 

comparison with Empire Russian; and that the most essential, remained, but a little studied creative 

heritage of the Jewish artists of Galicia, - makes a considerable, multidifficult material for theoretical 

art criticism researches. Despite the obvious riskiness peculiar to interdisciplinary themes, caused by 

historical features of formation of the secular Jewish art deprived in first third of the XX-th century of 

own territory, - according to the author, the Jewish art differs nothing from all other arts, whose names 

assume "national" definitions. Efficiency of application in studying of the Jewish art of art criticism 

methods of ordering and the information analysis works of some researchers of the given theme, - 

E.Malinovsky (Poland, Warsaw) prove, G.Glembotskoj (Ukraine, Lvov), etc.  

The illustrated catalogue presented in article „Jewish artists of Galicia”, created thanks to the grant of 

the Minister of Culture of Poland „Gaude Polonia” (Poland, Warsaw, 2005) can be one more example 

of such efficiency. 

Keywords: the secular Jewish art, Jewish artists, history of art of Galicia, catalogue „Jewish artists of 

Galicia”, study of art, bibliography. 

 

Вступ. Вивчення теорії та історії єврейського мистецтва – дисципліна не надто 

поширена в українських ВУЗах, незважаючи на те, що хронологія тісного контакту 

між українською та єврейською культурою налічує багато століть. І якщо питання 

легітимності використання термінів „українського”, „французького”, „російського” 

мистецтва не викликає сумнівів у контексті вітчизняного мистецтвознавства та 

вивчається в якості осібних дисциплін на факультетах культурології чи теорії та 

історії мистецтва, то словосполучення „єврейське мистецтво” мимохіть провокує 

безліч питань, пов’язаних із сумнівами в існуванні єврейського мистецтва як 

такого.  

 Мета автора доповіді – розкрити цю тему за допомогою висвітлення певних 

аспектів діяльності єврейських художніх осередків Східної Європи, зокрема 

Галичини. Одна з особливостей регіону полягає в багатовіковому симбіозі 



 169

українського, польського та єврейського культурно-етнічного й художнього 

прошарків. Саме галицький полікультурний простір, досягнення котрого 

сконцентрувались у культурних центрах Галичини, Кракові та Львові, став 

полігоном для надзвичайно прогресивних як на той час пошуків у сфері 

образотворчого мистецтва.    

 За період творчої активності цих осередків, 1890–1939 рр., на територіях 

Східної Європи фактично сформувалось світське єврейське мистецтво. 

Особливістю єврейського мистецтва цього періоду є потужний процес 

десакралізації, котрий докорінно змінив статус єврейської культури у Східній 

Європі.  

 Якщо від ХІ ст. до кінця ХІХ ст. мистецтво єврейських громад Східної 

Європи мало всі ознаки мистецтва церемоніального і було обумовлено найперше 

релігійною тематикою, тримаючись в межах декоративно-ужиткового, здебільшого 

народного мистецтва, то ближче до початку ХХ ст. ситуація почала змінюватись. 

Елітні прошарки єврейських громад Східної Європи, у тому числі Галичини, 

почали надавати більшого значення світській освіті. Таким чином, завдяки 

спровокованій Хаскалою асиміляції, котру, серед іншого, можна вважати 

початковим процесом відкритості єврейської культури, що прогресував з часом, 

активізувався процес розкриття і розширення взаємодії єврейської та оточуючих 

культур. Просвітництво стало основою для подальшого процесу асиміляції 

єврейської культури, з одного боку, і посиленого пошуку ідентифікації місця 

єврейської культури в контексті культури світової поза межами релігійних 

чинників самовизначення, з іншого. У зменшеному вигляді ці процеси унаочнено в 

розвитку єврейського мистецтва.  

 

Мистецтвознавчі методології у вивченні єврейського мистецтва 

Мистецтвознавчі аспекти спроби онтологічного огляду світського 

східноєвропейського єврейського мистецтва особливо результативні в контексті 

досліджень діяльності художніх центрів Галичини.  
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До кінця ХІХ століття єврейське мистецтво Східної Європи серед фахівців у 

цьому питанні звично вважається найперше мистецтвом релігійним. Воно 

підпорядковувалось вимогам, нормативам і потребам синагогального  церемоніалу. 

У якості світського, професійного образотворчого єврейського мистецтва не 

існувало; художні процеси провінції Австро-Угорської імперії, якою була 

Галичина, більше впливали на формування польського та українського мистецтва. 

Мистецтво національних меншин у загальному художньому процесі відігравало 

другорядну роль, єврейське ж мистецтво було відсутнє як явище у зв’язку з 

відсутністю змоги і бажання отримувати професійну художню освіту серед 

представників ортодоксального єврейства, котрі здебільшого були водночас 

представниками фінансової та культурної еліти східноєвропейських єврейських 

громад. З часом, коли темпи процесу культурної інтеграції або й асиміляції 

єврейства збільшились, а саме наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття, 

нерозривний зв’язок між словосполученнями «церемоніальне мистецтво» та 

«єврейське мистецтво» набуває умовних рис.  

 У зазначений період, котрий визначає хронологічні межі нашого 

дослідження, на перший план виступає процес формування світського єврейського 

мистецтва. За відносно короткий відрізок часу – близько п’ятдесяти років – 

єврейське мистецтво впевнено увійшло в контекст розвитку українського та 

польського мистецтва – основоположних складових художнього середовища 

Галичини. У цей період відбулося формування осібного професійного художнього 

середовища митців єврейського походження.  

 Зупинимось на ньому детальніше. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття 

на території Галичини функціонує середовище світського, у тій чи іншій мірі 

асимільованого єврейства, чиї інтереси цілком відповідали духу доби, культурній 

моді тощо. Згідно із західноєвропейським прикладам, у цей час у Львові 

послідовно створюється ряд особистих та громадських колекцій єврейського 

мистецтва. Здебільшого в ті часи під визначенням «єврейське мистецтво» розуміли 

об’єкти синагогального ритуалу, фрагментарно додаючи до цього переліку 

живопис та графіку нечисленних професійних митців.  
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 З часом, коли єврейські митці отримали змогу одержувати вищу художню 

освіту у Краківській академії мистецтв або в інших художніх ВУЗах (скажімо, у 

Варшавській академії мистецтв, в академіях Мюнхена та Парижа), кількість 

професійних митців у єврейському світському середовищі збільшилась. Саме тоді, 

в період від початку ХХ століття до початку першої світової війни, а згодом – і 

міжвоєнний період, сформувалось коло, завдяки якому можна говорити про 

створення світського єврейського мистецтва.  

 У цей період започатковано не тільки традицію колекціонування в контексті 

єврейської культури Галичини, але й закладено основи для подальших теоретичних 

досліджень єврейського мистецтва. Польська, єврейська та українська періодика 

активно реагувала на вистави єврейських митців та єврейських художніх 

об’єднань. Художні рецензії, статті каталогів, звіти про відвідані вистави дотепер 

становлять основу теорії єврейського мистецтва Галичини, залишаючись безцінним 

джерелом для дослідження як питань становлення національної ідентифікації у 

мистецтві, так і суто художніх проблем.  

 

Актуальність певних аспектів дослідження єврейського мистецтва 

Галичини  

У цілому теорія та історія єврейського мистецтва Галичини кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. залишає простір для обрання більш конкретної теми досліджень: 

скажімо, огляд творчої спадщини конкретного митця, крізь призму творчості якого 

найкраще розкриватиметься проблематика теми єврейського мистецтва Галичини, 

як ось, наприклад, образотворча діяльність  Бруно Шульца, спадок експресіоніста 

Максиміліана Фоерінга, представника Паризької школи Леопольда Готліба,  

імпресіоніста Ерно Ерба чи будь-кого з близько ста відомих і видатних або з 

п’ятисот імен загалу митців, чия діяльність підпадає під одне з багатьох визначень 

єврейського мистецтва.  

 Конкретизацією теми дослідження може бути також огляд діяльності певної 

художньої групи або художнього об’єднання, дотичного до єврейського мистецтва, 
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– аналітичний огляд творчості групи єврейських експресіоністів Львова чи 

характеристика діяльності львівського мистецького єврейського середовища.  

 Методологічні і теоретичні наслідки наукової праці над цією роботою варті 

окремої доповіді; серед них – зв'язки між ідеологією і мистецтвом, а також – 

упорядковування існуючих визначень явища «єврейського мистецтва». Адже 

універсального визначення національного в мистецтві не існує, точніше, існує 

забагато варіантів такого визначення. Систематизація існуючих визначень 

національного в мистецтві на прикладі єврейського мистецтва дозволить внести 

ясність у спеціальну термінологію, а також визначити критерій відбору 

художників, творчість яких підпадає під предмет нашого дослідження.  

 

Класифікація літератури, дотичної до теми єврейського мистецтва 

Галичини 

Робота над цією темою передбачає огляд:  

1) Колекцій, присвячених єврейському мистецтву, – церемоніальних 

предметів, а також живописних та графічних творів, які можна віднести до 

аналізованої теми тематично (історичні, жанрові композиції, портрети);  

2) Вистав окремих митців та художніх об’єднань;  

2) Теоретичних публікацій, присвячених позиціонуванню єврейського 

мистецтва.  

Аналіз конкретних творів, огляд вистав, огляд історії єврейських колекцій 

Галичини, дослідження загального перебігу мистецьких процесів у 

полікультурному польсько-українсько-єврейському культурному середовищі 

Галичини є достатнім матеріалом для можливих узагальнень щодо проблеми 

єврейського мистецтва. Таким чином, метою цієї роботи також є спроба фіксації 

взаємних рефлексій елементів національного мистецтва у творах професійних 

митців, які жили і працювали на території Галичини наприкінці ХІХ – у першій 

третині ХХ ст.  

 

Стан дослідження єврейського мистецтва Галичини в Україні 



 173

Власне в Україні тему творчості єврейських митців Галичини в 

образотворчому мистецтві вивчено не надто ґрунтовно. Натомість досить детально 

її досліджено польськими дослідниками та колекціонерами (численні публікації 

Єжи Маліновського, історика та теоретика польського і єврейського мистецтва, 

каталоги зібрання Національного музею Польщі (Варшава), численних 

антикварних закладів Варшави – „Космос”, „Ламус”, галереї В. Фібака тощо).  

 Певну кількість науково-дослідницьких та оглядових праць мистецтвознавців 

Павла Жолтовського, Фаїни Петрякової, Галини Глембоцької, Вікторії Сусак 

(Львів), а також деяких інших львівських дослідників присвячено теорії та історії 

мистецтва в українсько-польсько-єврейських контекстах. Серед них переважають 

описи колекцій львівських музеїв, які містять здебільшого твори декоративно-

ужиткового мистецтва. Проте певна частина праць вказаних дослідників – розділи, 

абзаци, фрагменти, а також тексти кількох каталогів – дотична до теми саме 

образотворчого мистецтва творчих осередків єврейства Галичини, творів живопису 

та графіки, які становлять зацікавленість автора цієї роботи.  

 Видання, яке б об’єднало в одне ціле існуючі публікації, досі не існує. 

Загалом і тому можна стверджувати, що тема образотворчого мистецтва творчих 

осередків Галичини з метою виявлення аспектів національного українського, 

польського, а також єврейського мистецтва саме на території України вивчена 

мало.   

Каталог «Єврейські митці Галичини» 

      Проект, створений у межах гранту Міністра культури Польщі «Gaude 

Polonia» у 2005 році, носив назву „Єврейські митці та митці єврейської теми на 

території Галичини: Біографії. Творчість. Спадок” („Katalog dzieł artystów 

żydowskich i polskich uprawiających tematykę żydowską, którzy działali w Galicji”).  

 У цій праці, створеній під керівництвом класика історії єврейського 

мистецтва Польщі, професора Єжи Маліновського (Jerzy Malinowskiego), було 

використано перший в Україні каталог художньої виставки, присвяченої саме 

єврейському мистецтву, впорядкований Галиною Глембоцькою та Вікторією Сусак 

у 2004 році.  
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 У процесі праці над каталогом створено кілька переліків прізвищ єврейських 

митців Галичини та закладено основи польськомовної бібліографії на цю тему – від 

видань кінця ХІХ – початку ХХ ст. до сучасних публікацій.  

 Результатом цієї праці став електронний каталог обсягом у 193 сторінки. 

Принцип, за яким зібрано ілюстрації до теми єврейського мистецтва Галичини, 

полягає у співставленні живописних та графічних творів найбільш відомих 

єврейських митців у колекціях України та Польщі. Таким чином, ім’я кожного 

митця супроводжується короткою біографією, бібліографією, структурованою 

хронологічно (сучасні митцю публікації, публікації сучасних мистецтвознавців), а 

також тримовним каталогом – українським, російським та польським – де вказано 

зображення та музейні описи творів єврейських митців у: 1) музейних чи 

приватних колекціях України; 2) музейних чи приватних колекціях Польщі.  

 У цій роботі впорядковано ілюстративний та частково бібліографічний 

матеріал до майбутньої кандидатської дисертації. Саме праця з ілюстраціями була 

метою при її створенні. До каталогу увійшли праці таких митців, як Северин Бєщад 

(Bieszczad S.), Станіслав Денбіцький (Denbicki S.), Отто Добровольський 

(Dobrowolski O.), Ерно Ерб (Erb E.), Станіслав Фабіанський (Fabianski S.), 

Максиміліан Фоерінг (Feuerring M.), Кароль Фриз (Frycz K.), Якуб Глязнер (Glasner 

J.), Леопольд Готліб (Gottlieb L.), Мауріціо Готліб (Gottlieb Maur.), Войцех 

Грабовський (Grabowski W.), Отто Ган (Hahn Otto), Каетан Вінсенті Кєлісіньський 

(Kielisinski K. W.), Артур Клар (Klar Artur), Яцек Крушевський (Kruszewski J. W.), 

Еміль Кунке (Kunke Emil), Генрік Лангерман (Langerman H.), Постель-Леопольский 

Вільгельм (Leopolski Postel W.), Ефраїм Моше Лілієн (Lilien Efraim M.), Людвік 

Лілле (Lille Ludwik), Еммануель Мане-Кац (Mane-Katz Emanuel), Артур Маркович 

(Markowicz Artur), Рудольф Менкіцький (Mękicki Rudolf), Зиґмунд Менкес (Menkes 

Zygmund), Єжи Меркель (Merkel Jerzy), Хелена Мізес (Mieses Helena), Мауріцій 

Мінковський (Minkowski M.), Моше Псахіс (Psachis Mojzesz), А. Рімер (Riemer A.), 

Станіслав Шренява-Жецький (Rzecki Szreniawa Stanislaw), Бруно Шульц (Schulz 

Bruno), Казимир Сіхульський (Sichulski K.), Стефан Зоненвенд (Sonnenwend 

Stefan), Йонаш Штерн (Stern Jonasz), Бруно Тепа (Tepa Bruno), Вільгельм Вахтель 
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(Wachtel Wilhelm), Каспар Желєховський (Zelechowski K.). Ілюстрації додаються до 

доповіді.  

 

Мета дослідження. Актуальність дослідження можна було б довести згідно із 

статистичними даними, вказуючи на значну кількість і якість публікацій щодо 

теорії та історії єврейського мистецтва у провідних країнах світу і відсутність 

подібних праць в Україні. Або, уникаючи принизливих порівнянь, можна було б 

вказати на інтенсивний темп зростання наукових праць, присвячених національній 

ідентифікації у мистецтві, характерний не тільки для західних, але й для 

східноєвропейських країн.  

 Не користуючись статистикою, зазначу, що будь-яка країна, на території якої 

протягом кількох сторіч поспіль мешкало єврейство, зберігає значну кількість 

матеріалів, дотичних до історії єврейського мистецтва. Професійне 

мистецтвознавство Польщі, Німеччини, Англії включає публікації, присвячені 

творчості єврейських митців чи художніх об’єднань, пов’язаних з єврейським 

мистецтвом, нарівні з поважними дослідженнями національного мистецтва власної 

країни.  

 Актуальність дослідження полягає також у тому, що кількість існуючих 

матеріалів, пов’язаних з історією єврейського мистецтва на території сучасної 

України, обернено пропорційна кількості виданих наукових робіт, присвячених цій 

темі; врівноважити цю пропорцію автор публікації сподівається також і за 

допомогою створення власної праці, присвяченої єврейському мистецтву в 

українських зборах.  

 Мета, яку переслідує автор цієї роботи, а саме – визначення рис єврейського 

мистецтва на прикладі творчих осередків Галичини – має у підґрунті спробу 

поглибленого дослідження польських, єврейських та українських міжкультурних 

контактів у сфері образотворчого мистецтва. Взаємопроникнення, 

взаємодоповнення чи, навпаки, гострі або приховані контрасти між творчими 

виявами митців, які належали до одного середовища, формуючись при тому на 

різних менталітетних основах, – ця тема заслуговує на визначення 
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„міждисциплінарної”, залишаючись при тому дослідженням, можливим лише у 

межах мистецтвознавства. У визначенні ознак національного елементу в мистецтві 

– релігійних, літературних ремінісценцій, спеціальної символіки, – а також аналізі 

інформаційного блоку планується застосувати насамперед формальну 

мистецтвознавчу методологію.  

 Наостанок зазначу, що хотілося б уникнути визначення «мистецтво 

національних меншин» у випадку з реконструкцією процесу формування 

світського єврейського мистецтва Галичини. По-перше, поліетнічна ситуація 

Галичини дозволяє не зосереджувати увагу на принизливому терміні; по-друге, в 

культурознавчому контексті процентне співвідношення етнонаселення певної 

країни чи регіону логічно систематизувати згідно з інтелектуальним, культурним, 

мистецьким потенціалом і обумовленим ним реальним внеском у загальний 

художній процес як найближчого оточення, так і світового мистецького контексту.  
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Гебрейський некрополь у Чернівцях 

Анотація. Гебрейський некрополь по вул. Зеленій у Чернівцях є невід’ємною частиною історико-

культурного ареалу давнього міста і водночас – даниною шани й пам’яті тим поколінням 

гебреїв, котрі творили історію Чернівців як західноєвропейського міста. 

Ключові слова: гебреї, некрополі, надгробки, традиція. 

Summary. Yuriy Prestupenko. Hebrew necropolis in Chernivtsi. Hebrew necropolis in Zelena street in 

Chernivtsi is the integral part of the historic and cultural environment of the ancient city and at the 

same time – the tribute of respect and memory for those generations of Hebrews who created the history 

of Chernivtsi as the West European city. 

Keywords: Hebrews, necropolises, tombstones, tradition. 

 

        У становлення Чернівців як міста зробило свій внесок його єврейське 

населення. У певні періоди історичного розвитку цей внесок був неоднаковим, але 

загалом значним, особливо в австрійський період. 

 Перші ізраїліти (таку назву євреїв зустрічаємо в історичних джерелах) 

з’явилися на Буковині, відповідно і в Чернівцях, у XV ст. [7, 37]. Сюди вони 

переселилися з Трансільванії [15, 213]. Крім них, тут мешкали переселенці з 

Польщі та Німеччини. Тодішніх прибульців було небагато, позаяк молдавські 

господарі, котрі володіли краєм, всіляко унеможливлювали їхнє перебування на 

цих землях. Відомо, що австрійці, котрі зайняли Буковину у 1774 р., нараховували 

тут лише 562 єврейські родини [15, 213]. 

 Прихід австрійської адміністрації на Буковину істотно вплинув у 

подальшому на становище тутешніх євреїв. Особливо це стосується часу, коли на 

імператорському троні царював Йосиф ІІ (1780–1790 рр.) [12, 74]. Цей 

„революціонер на троні”, як його називали сучасники, відразу заявив, що прагне 

перетворити євреїв „у корисних громадян монархії” [9, 389]. Відтак один за одним 

з його канцелярії почали виходити декрети і укази, які регламентували життя 

єврейської людності краю. Вони мали на меті ліквідацію відмежованості ізраїлітів, 

втягнення їх в економічне життя держави, зрештою – їх германізацію [10, 56]. 

 Декретом 1788 р. Йосиф ІІ запровадив обов’язкову військову повинність для 

євреїв (вперше в Європі). Черговий його рескрипт ліквідував всі обмеження, 



 179

дотичні до єврейської торгівлі, заохочував ізраїлітів до занять ремеслами і 

промислами. Найважливішим з усіх цісарських указів був Толераційний патент 

(або Едикт терпимості), оприлюднений у 1789 р. Цей закон зрівнював у правах 

представників усіх конфесій, визначав політичні і релігійні стосунки між євреями і 

неєвреями, юридичні права і обов’язки єврейського населення перед державою [10, 

64–82]. Усі ці розпорядження Йосифа ІІ спричинили до переїзду на Буковину 

великої кількості ізраїлітів, особливо заможніших. У 1817 р., наприклад, тут 

мешкала вже 1031 родина [15, 213]. 

 Незважаючи на те, що політика його наступників на троні стосовно 

єврейської людності була менш толерантною, чисельність євреїв не переставала 

зростати. Особливо багато ізраїлітів потягнулося на Буковину після революції 1848 

р. і отримання цим краєм автономії в 1849 р., а також після прийняття конституції 

1867 р., коли монархія Габсбургів стала двоєдиною Австро-Угорщиною. Значна їх 

частина прагнула осісти у Чернівцях, головному місті краю. Виділення Буковини в 

окрему провінцію перетворило Чернівці, які в 1786–1849 рр. були центром 

Чернівецької округи, котра входила до складу Галичини, у столицю буковинського 

краю [6, 67]. У місті знаходилися крайові адміністративні органи, судові інстанції, 

фінансові структури, дирекція, прокуратура, інспекція тощо. Поступово зростала 

роль Чернівців у торговому, промисловому та комунікаційному відношенні. Це, 

природно, вплинуло на збільшення населення міста, чисельність якого в 1851 р. 

становила 20467 жителів, у 1891 р. – 54171, у 1910 р. – 86128. З цієї кількості 

відповідно 5700, 17359, 41360 чол. припадало на євреїв [14, 13; 5. – 1890. – №33; 8, 

3]. Прийняття в 1867 р. нової конституції забезпечило рівні права всім мешканцям 

монархії, хоча „першим серед рівних” було, звичайно, німецьке населення. Для 

єврейського німецькомовного населення це рівноправ’я проявилося в різних 

аспектах життя. Найшвидше і найбільше воно зреалізувалося через провідну участь 

євреїв у муніципальних урядах. Зокрема, у 1905 р. бургомістром Чернівців обрано 

Едуарда Райса, котрий обіймав цю посаду до 1907 р. [7, 105]. Чимало засідало в 

магістраті райців-ізраїлітів, про що можна довідатися з протоколів та звітів [5]. З-

поміж них виходять депутати до буковинського сейму, обираються депутати до 
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австрійського парламенту (Бено Штраухер, Давид Тіттінгер). Євреї працювали у 

фінансових урядах, поштово-телеграфічних, судових і комунікаційних сферах, 

активно займалися наукою. Вони домінували в господарській діяльності та 

торгівлі, 75–80% якої перебувало в їхніх руках. Зайнятість у промисловості і 

ремеслах становила 24% (1910 р.). Немалий відсоток євреїв був задіяний у 

громадській службі, так званих вільних професіях, освіті тощо. Відомостями про 

них рясніють шпальти чернівецьких газет [5]. Безсумнівно, кінець ХІХ – початок 

ХХ ст. – період найбільшого розвитку єврейського життя в Чернівцях. 

 Воно дещо погіршилося в період румунського періоду історії краю та міста 

(1918–1940 рр.): послабилися позиції євреїв у політиці, промисловості та ремеслах, 

кредитній справі, науці, проте це були незначні втрати. Їх чисельність 

продовжувала переважати серед міського населення. Тільки воєнне лихоліття 

перетворилося для євреїв у справжню життєву катастрофу. 

 Найважливішими з-поміж усіх складників життя єврейської громади були 

три: лазня, синагога (божниця) і цвинтар. В історичних джерелах цвинтар фігурує 

під різними назвами: „der gutter ort”, „der heiler ort”, „dejt olam” – „дім вічності”, 

„окописько”, „кладовище” відповідно. Найдавніший єврейський цвинтар виник у 

Чернівцях, імовірно, з поселенням тут перших ізраїлітів. Він знаходився неподалік 

гетто, на тому місці, де зараз розташовані корпуси трикотажної фабрики. 

Проіснував до 1946 р., коли, власне, фабрика розбудовувалася, внаслідок чого 

цвинтар ліквідовано [11]. 

 Справді, ще задовго до цієї події (протягом майже 80 років) на ньому 

поховання не проводилося. Відтак кагал постановив закласти нове кладовище. 

 На той час вже існували окремі християнські поховання на Горечі. Однак 

західніше земельна ділянка залишалася незайманою. Кагал звернувся до магістрату 

з пропозицією про придбання цієї ділянки і зумів виторгувати її, щоправда, не 

відразу почав використовувати. Померлих одноплемінників спочатку ховали на 

місці майбутнього християнського кладовища на невеликому земельному клаптику 

у верхній його частині. Тільки в кінці 60-х років ХІХ ст. з’явилися перші могили на 



 181

новому єврейському цвинтарі (Абрагама Шльосмана, 1866 р., кв. № 2; Сари 

Маєрзанд, 1867 р., кв. № 8; Іліллеса Вайзельгіля, 1868 р., кв. № 4). 

 Відомо, що старі єврейські цвинтарі закладалися без чіткого планування, 

заздалегідь обміркованого поділу на алеї та доріжки. Чернівецький цвинтар, без 

сумніву, відрізняється від них. Його змодернізована основа викликана вимогами 

магістрату. Оскільки християнський цвинтар, який межує з єврейським, мав чіткий 

поділ на квартали, алеї та доріжки, міська рада запропонувала кагалові 

дотримуватися цього принципу, аби не вносити дисгармонію у загальну 

планувальну структуру. Противитися не було сенсу, відтак єврейське кладовище 

отримало відповідне розпланування. Подібно до християнського, цю роботу 

спершу виконав інженер Реллі, а довершив міський геометрист Гаімбе [5. – 1884. – 

№7]. 

 Сусідство християнського та єврейського кладовищ спричинилося до того, 

що магістрат опікувався як першим, так і другим. Зокрема, коли в квітні 1884 р. 

постала проблема осушення християнського цвинтаря, радник Табора 

запропонував провести тотожні роботи також на „ізраїльському цвинтарі”, на що 

міська влада погодилася. Фірма Е.Таубера, котрій було доручено цю справу, 

провела осушення, хоча і часткове [5. – 1884. – №34, 35]. Незавершеність робіт 

примусила радника Піті ще раз звернутися до магістрату з пропозиції продовжити 

осушення, котру більшість райців підтримала [5. – 1884. – № 35]. 

 У наступні десятиліття магістрат приділяв єврейському цвинтарю немало 

уваги, всіляко сприяючи його впорядкуванню і розширенню. Причому це 

стосувалося не тільки австрійського, але й румунського періоду. У 1908 р. у зв’язку 

з епідемією холери санітарна комісія, створена магістратом, прийняла рішення про 

виділення на всіх цвинтарях міста спеціальних ділянок для поховання померлих від 

цієї хвороби. Торкнулася ця постанова і єврейського кладовища [4, арк.1]. 

 Перші цвинтарні оздоби – надмогильні пам’ятники – з’явилися одночасно із 

заснуванням цвинтаря, у 1860-х роках. Їх риси – традиційні для єврейського 

поховання. Це вертикальна стела, з’єднана з горизонтальною плитою. Надгробки 

такого типу виконані з пісковику. Зростання заможності єврейського населення 
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Чернівців помітно позначилось на влаштуванні надмогильних пам’ятників. 

Причому їх форми повністю відмінні від традиційних. Вони перегукуються з 

надгробками, спорудженими на сусідньому християнському цвинтарі. Тут 

зустрічаються саркофаги, обеліски, колони, едикули, гробівці сакральних типів, 

розкішні мавзолеї. Окрім пісковику, вони виконані у граніті та мармурі. 

 Вплив християнських мотивів на будівництво єврейських надмогильних 

пам’ятників цілком зрозумілий. Майстри, котрі працювали на християнському 

цвинтарі, виконували замовлення також на єврейському, переносячи сюди ті 

зразки, які були поширені у цвинтарному оздобленні того часу. Плідно працював 

над оздобленням єврейського некрополя Б.Редер. Він виконав надгробки Давида 

Катца (1930р.), гробівець Гольдів (1929 р.), надгробок Лазаря Розенфельда (1918 

р.). Не менше робі залишив по собі Карл Кундль. Це передусім надгробки Гонори 

Редінгер (1882 р.), Файге Амстер (1897 р.), Йосифа Перля (1901 р.). Свій внесок в 

оформлення кладовища зробили брати Москалюки. Зокрема, Карлові належить 

мармуровий обеліск на могилі Аарона Вольфа Готтліба (1923 р.), Вільгельмові – 

мармурова стела на могилі Юра Штойермана і Жозефіни Луттінгер. Кілька 

надмогильних пам’ятників вийшло з-під долота Лавріна Кукурудзи: гробівець Аба 

Штайнера (1885 р.), надгробок Кароліни Шіфки (1905 р.). Крім них, тут працювали 

місцеві єврейські майстри – Л.Монденах (надгробок Йосифа Лазаруса, 1907 р.) та 

заїжджі з Відня – Ед.Хаузер (гробівець Штайнерів, 1906 р.). 

 Участь євреїв у вапняному промислі, експлуатації каменоломень, 

виробництві цегли забезпечувала потреби в будівельному матеріалі. Зокрема, свою 

продукцію пропонували власники каменоломень А.Ю.Гольдфрух, Коллер і 

Вайссберг, фірми Софії Целлер, Кляйберга, „Сини Соломона Центнера і спілка”; 

Мойсей Рамлер продавав цемент, вапно, гіпс [5]. 

 Ансамбль єврейського некрополя формувався поступово, але фахово. До 

цього процесу були причетні люди різних професій, уподобань, з неоднаковими 

фінансовими можливостями. Тут знайшли своє місце спочинку євреї різного 

соціального походження, слави і пошанівку: Бено Штраухер – депутат 

австрійського парламенту та буковинського сейму, при румунській владі – депутат 
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парламенту Румунії, голова Сіоністської партії та єврейської громади; Едуард Райс 

– перший єврейський бургомістр Чернівців (1905–1907 рр.); Макс Фокшанер – 

голова Чернівецької палати адвокатів, відомий політик. Свій гробівець мають Анна 

та Маркус Кіслінгер. Власне, вони за свої кошти збудували єврейський 

громадський та культурний центр Буковини „Тойнбіхалле”. Тут лежать філантропи 

Тіттінгери, громадські діячі Кампельмахери, політики Йосиф Штайнер, Яків 

Пістінер, банкір Самуель Луттінгер, письменник-байкар Еліезар Штейнбарг. А ще 

вчителі-меламеди, судді-гаони, служителі культу – шульклемпери, урядники-

поріци, різники-шойхети, менекери, вчені-талмудисти – талмуд-хахани, духовні 

особи – когени, левіти, жароніди, нотаріуси-самоші, громадські обранці-парнеси, 

адвокати-тоаніми, кантори „співаки” – хазани та багато іншого єврейського люду. 

 Євреї – ревні хранителі своїх традицій. Це в повній мірі стосується й 

поховального ритуалу, котрий залишався незмінним упродовж багатьох століть. 

Навіть наприкінці ХІХ ст., у 1880-х роках, вони не наважувалися відступити від 

прийнятих канонів. Приміром, продовжували ховати небіжчиків без труни, хоча в 

Європі вже давно відмовилися від цього [5. – 1885. – № 3]. 

 Віддавна організацією похоронів займалося поховальне братство – Хевра 

Кадіша. Проте поступово його функції переходили до сучасніших поховальних 

закладів, котрі виникали наприкінці ХІХ ст. Євреї здебільшого користувалися 

послугами найавторитетнішого з них – „Ентрепріз де помпе фунебре”. Цей заклад, 

зокрема, організував похорони одного із засновників промисловості Буковини – 

Аба Штайнера у березні 1885 р. Чернівецькі газети приділили увагу похорону 

цього чоловіка. 

 „Учора, 14 березня, ховали Аба Штайнера. Власник парового млина, один з 

найбагатших ізраїлітів на Буковині. Прожив 64 роки, життя закінчив у Меранії. 

Колись убогий, доробився маєтку, на організацію в Чернівцях будинку для 

покинутих дітей, незалежно від віросповідання, заповів 12000 ринських, 300 – для 

римо-католицького костелу, 300 – божниці. Цілий маєток поділив між дітьми. 

Тіло було забальзамоване у Відні, у п’ятницю його привезли до Чернівців і 

поховали з нечуваною пишністю. Від залізниці рушила траурна процесія – „галют”. 
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Перед труною на вороному коні, відповідно вбраний, їхав „гермек” з жалібною 

хоругвою. Далі йшла челядь і працівники млина з чорними пов’язками на рукавах. 

Потім їхала підвода з великою кількістю вінків. Катафалк тягнуло шість коней. Все 

організувало поховальне товариство „Ентрепріз де помпе фунебре”. Рабин, др. 

Ігель і кантор йшли поруч, далі – родина, знайомі, депутація магістрату з прапором, 

депутації інших товариств, потім – міщани. Цей похорон більше нагадував 

християнський, аніж ізраїльський. Після молитов у синагозі тіло відпроваджено на 

ізраїльський цвинтар, де після завершення традиційних церемоній роздано убогим, 

згідно з тестаментом, 200 ринських” [5. – 1885. – №22]. За таким же сценарієм 

відбувалися похорони Тіттінгерів: Кароліни (1895 р.) і Давида (1900 р.) [5. – 1895. – 

№83; 1900. – № 43]. 

Ті часи минули. Зараз поховальний ритуал виглядає по-іншому. Однак 

єврейський цвинтар залишається діючим, тут у міру можливості продовжують 

ховати померлих чернівчан-євреїв. Нині він перебуває під опікою держави. Згідно з 

рішенням виконкому Чернівецької міської ради від 07.02.95 р. № 83/3, його 

територія також увійшла до складу історико-культурного заповідника. У 1997 р. 

проведено його реорганізацію і створено міське комунальне підприємство 

„Історико-культурний заповідник „Кладовища по вул. Зеленій”. 

Єврейський цвинтар і надалі займає західну частину Горечівського пагорба. 

План некрополю – складної конфігурації, орієнтований зі сходу на захід. Його 

південна частина межує з вулицею Лубенською, західна дещо спадає схилом 

долини, північна впирається в господарське обійстя, а вулиця Зелена відділяє від 

християнського кладовища. Цвинтар займає площу 14,2 га, поділений на 137 

кварталів. Головна алея розділяє цвинтарну територію на дві  частини: південну 

(меншу, квартали 1–28) та північну (більшу, квартали 29–137). Крім того, вздовж і 

впоперек розбігаються численні доріжки. 

Цвинтар має два входи: один – з вулиці Лубенської, інший – з вулиці Зеленої. 

Його акцентує масивна споруда, збудована з цегли, прямокутна в плані. Її 

формують три частини – однакової висоти бічні крила і вище центральне, котре має 

завершення, типове для єврейської архітектури – купол. Ця будівля – Бейт Кадішін 
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(„Дім прощання”, покійницька). Без неї не обходився жоден єврейський цвинтар. 

Закладена вона в 1903 р. зі згоди Чернівецького магістрату. Будівництво 

здійснювалося під керівництвом міського будівельного радника Моріца Біркенталя 

та міського архітектора Юліуса Бохнера. Виконавцем робіт був архітектор Йосиф 

Фюнкель. У 1905 р., як сповіщає напис на плиті всередині ритуального 

приміщення, будівництво було завершено. Тут відбувався останній акт 

поховального ритуалу перед тим, як тіло небіжчика опускалося в могилу. 

Незважаючи на важливість цієї будівлі, її нинішній стан незадовільний, а вигляд 

відверто псує сприйняття вартості інших цвинтарних споруд [3, арк. 24–28]. 

Відразу за Бейт Кадішін розкидані поховання з розмаїтими надмогильними 

пам’ятниками. Найпоширеніші класичні або традиційні зразки їх композицій – 

вертикальна стела, сполучена з горизонтальною плитою, котра має назву мацева 

[13, 39]. Вона прикрашена символічною орнаментикою, забезпечена відповідними 

написами. Для переважної більшості мацев спільними рисами є прямокутна форма 

і стрункі пропорції, а також пластичний мотив завершення. Найдавніші надгробки 

мають прямокутне завершення (Хайе Суре Ейнгорн, 1869 р., кв. №51), але 

найпоширеніше – трикутне (Гілка Анна Розенраух, кв. №62). Ці форми 

доповнюються й іншими, зокрема півкруглими та фігурними. Вони зустрічаються 

на надгробках Симона Шрехтера, Давида Катца (кв. №1), Сари Меєрзанд (1867 р., 

кв. №8), Ребекки та Лео Райтманів (1888 р., кв. №11), Беріша Гершля (1887 р., кв. 

№12), Менделя Вендера (1882 р., кв. №26). Незважаючи на свою традиційність, 

єврейські майстри ніколи не перебували в ізоляції від оточуючого їх мистецького 

світу. Вони придивлялися до творів неєврейських колег, творчо освоювали 

побачені форми. Поміж іншими надгробками з’являються саркофаги, зокрема 

домовини Іліллеса Вайзельгіля (1868 р., кв. №5), Герша Амстера (1876 р., кв. №8). 

Надмогильні пам’ятки представлені також обелісками, встановленими на 

постаменті. Обеліски не однорідні. Частина з них – чотиригранні, з пісковику, 

граніту та мармуру (Бабі вем Фаге Амстер, 1897 р., кв. №6; Ісаак Барбер, 1886 р., 

кв. №28; Берта Тіттінгер, 1881 р., кв. №28; Кароліна Шіфка, 1905 р., кв. №2). Інша 

– представлена колонами, іноді всіченими, канельованими декорованими вінком, 
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шаллю, вазоном (Гонора Редінгер, 1882 р., кв. №27; Фанні Йонас, 1883 р., кв. №26). 

Окрема група обелісків імітує зламаний стовбур, оздоблений вінком, встановлений 

на постаменті, взірці лапідарної кладки (Тінтіл Катц, 1903 р., кв. №28). 

Лапідарну кладку наслідують також ряд стел, але їх не так багато (Адольф 

Балтінестер, 1914 р., кв. №6; Гайнріх Луттінгер, 1934 р., кв. №2). 

Майстри, працюючи над оздобленням надгробних пам’ятників, наприкінці 

ХІХ ст. звернулися до новітньої скульптури. Досі їхня робота нічим не відрізнялася 

від божничого різьбярства, амбіцією якого було створення гарного вівтаря, біми 

або крісла пророка Іллі. Тепер на могилах з’являються едикули, котрі своїм 

завершенням повторюють форми аттиків ренесансних синагог (Бруно Тіттінгер, 

1886 р., кв. №11), розвивається модерністський напрямок в архітектурі малих форм 

(гробівець Гольдів, 1929 р., кв.№2). Одночасно з едикулами споруджуються 

пінаклі. У своїй основі вони прямокутні, декоровані колонами, завершені куполами 

або знову повторюють накриття синагог (Симон Амстер, 1893 р., кв. №7; Марія 

Мадерер, 1893 р., кв. №12). Своєрідну композицію мають гробівці, котрі нагадують 

келії. Євреї називають їх огеліями [1, 320]. Вони багато декоровані колонами, 

пілястрами, аркатурними фризами, карнизами, рустом, накриті куполами чи 

наближаються до класичного портика (гробівці Аба Штайнера, 1885 р., кв. №2; 

Етель Шатц, 1884 р., кв. №7; Малке Коффлер, 1881 р., кв. №12-А; родини 

Зальтерів, 1903 р., кв. №32). Такими є типові надмогильні пам’ятники євреїв. 

Найбагатші будували гробівці, споріднені з храмами чи мавзолеями (гробівець 

Кіслінгерів, кв. №28). 

У стильовому відношенні надмогильні пам’ятники єврейського некрополя 

представлені зразками, характерними для архітектури доби історизму, сецесії, 

модернізму. 

Крім індивідуальних надмогильних пам’ятників, середовище єврейського 

некрополя формують ще п’ять меморіальних поховань. На першому спочивають 

євреї, котрі загинули у першій світовій війні 1914 – 1918 рр. 81 окрема могила 

утворює меморіальний комплекс розмірами 28 х 8 м. Востаннє могили 

впорядковувались у 1938 р. на добродійні кошти родини Гевюрц Маркуса та Дори 
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(кв. №37). Друге поховання – також часів першої світової війни, включає 11 

окремих могил загиблих євреїв і розташоване у кварталі №56. 

На третьому – російські вояки-мусульмани, котрі загинули тоді ж. Спочатку їх 

хотіли поховати на християнському цвинтарі. Але магістрат висловився проти 

захоронення 33 магометанців. Відтак їх прийняло єврейське кладовище. У червні 

1940 р. за ініціативою заступника голови Чернівецької єврейської громади 

І.Адельсбергера на могилі було встановлено пам’ятник (кв. №91). 900 розстріляних 

мирних жителів – жертв Голокосту – поховані у великій братській могилі, кв. №96. 

На території єврейського цвинтаря при вході з вулиці Лубенської знаходиться 

невелика ділянка, зайнята християнськими похованнями. До і під час другої 

світової війни тут знаходилися цивільний та військовий цвинтарі, що займали 

площу близько одного гектара. У 1941–1942 рр. тут розмістили „кладовище 

героїв”, де поховали близько 400 румунських громадян, що загинули від 

„більшовицької окупації” [2]. 

Творчий доробок майстрів, які виготовляли надгробки та встановлювали їх на 

могилах, сягнув високого художнього рівня. Окрім наукової та культурної цінності, 

єврейський некрополь становить значний інтерес для зарубіжних та українських 

громадян, які сповідують іудаїзм. 
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УДК 002.2(=411.16)(091):069.02(477.83-25)                                      Олена Погонець 

Єврейські книги в колекції Музею книги і друкарства України (м. Київ) 

Анотація. У розвідці коротко наводиться історія єврейського друкарства в Україні та 

пропонуються до уваги єврейські книги з колекції Музею книги і друкарства України, серед яких: 

Тора, єврейські книги другої половини ХІХ – початку ХХ ст., надруковані в Бердичеві, Житомирі, 

Львові, Юзефові. 

Ключові слова: Україна, Музей книги, єврейське друкування. 

Summary. OLENA POHONETS. The Jewish books from the collection of  the Museum of Book and 

Book-printing of Ukraine. This survey gives a brief account of the history of Jewish book – printing in 

Ukraine and calls attention to Jewish books from the collection of the Museum of Book and Book-

printing of Ukraine, among them: Tora, Jewish  books of the second half  ХІХ - the beginning of ХХ 

century, printed in the towns of Ukraine. 

Keywords: Ukraine, Museum of book, Jewish book-printing. 

 

Музей книги і друкарства України було засновано 1972 року, в рік, 

проголошений ЮНЕСКО Міжнародним роком книги. Діюча наукова концепція 

передбачає багатоплановий показ книги як невід’ємної частини культурно-

історичного процесу та явища, що одночасно належить до інтелектуальної, 

духовної й матеріальної сфер діяльності людини. Експозиція  висвітлює історію 

вітчизняної книги і книжкової справи від часів Київської Русі і до наших днів. 
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Комплектування музейної колекції, що на сьогодні нараховує більш як 56,5 тис. од. 

зб., підпорядковане меті якомога повніше забезпечити вивчення історії та культури 

книжкового простору етнографічної території України і поселень українців за 

кордоном.  

Серед книг, що зберігаються в музеї, є вісім єврейських, яким  присвячено 

пропоноване повідомлення. 

Як відомо,  перша єврейська друкована книжка з’явилася в Італії 1474 р. і 

швидко по тому  єврейське друкування поширилося майже на всій території 

Європи. Але в Україні єврейське друкарство виникло досить пізно, лише в другій 

половині ХVІІІ століття. Єврейські книги у великій кількості ввозилися 

мандрівними книгарями з друкарень Амстердама, Праги, Любліна, Кракова,  міст 

Німеччини та знаходили доволі великий збут. Єврейське книговидання, на відміну 

від польського, німецького і російськомовного, орієнтувалося винятково на 

єврейське населення, оскільки тільки воно могло читати книги гебрайською (іврит) 

мовою та мовою ідиш. Єврейська друкарська справа в Україні тісно пов’язана з 

релігійно-громадською боротьбою між хасидами (об’єднання найбільш 

ортодоксальних і радикальних євреїв) та їх опонентами. 

 У ХVІІІ – на початку ХІХ століття відомі єврейські друкарні у таких містах і 

містечках України: Олексинець, Корець, Меджибіж, Полонне, Порицьк, Межирів, 

Миньківка, Славута, Дубно, Остріг, Брежець, Могилів, Бердичів,  Судилків, 

Житомир, Кременець,  Білозурка, Заславль, Межиріччя, Калюсь, Збриж, Радзівілів, 

Біла Церква, Богуслав. Згадуються ще декілька друкарень,  книжки яких до нас не 

дійшли. З 80-х років ХУІІІ ст.  видавалися переважно твори тогочасних хасидських 

авторів і пам’ятки кабалістично-містичної літератури, але  зустрічалися друкарні, 

які  опікувалися і виданням Талмуду. Показовим  є видання Талмуду, здійснене  

Славутською друкарнею Мойсея Шапіто, надзвичайно впливового серед хасидів. 

Воно витримало конкуренцію закордонних видавців і до сьогодні цінується 

фахівцями за високу друкарську досконалість. Проте значна на перший погляд 

кількість друкарень не спричиняла великої кількості книжкової продукції. 

Друкарні були малопотужними, у більшості з них надруковано не більше одного 
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десятка книжок, а деякими – не більше 1-3 книжок. Кількість робітників друкарень 

могла бути від 2-х до 7-ми. Друкарні досить часто мандрували з місця на місце. До 

друкування книжок в єврейських друкарнях ставилися з великою шанобою, про що 

свідчать  написи в кінці деяких видань про святу працю коло друкарського 

верстату або зазначення прізвищ робітників, з вірою працюючих над святою 

справою складання. Тираж  видань, як вважають дослідники, коливався від однієї 

до двох тисяч примірників. 

На початок  правління Миколи І (1825–1855) кількість єврейських друкарень 

України значно зменшилася. У цей час єврейські книги друкуються в небагатьох 

містах: Бердичеві, Судилкові, Острозі та Славуті. Але працюють зазначені  

друкарні інтенсивно і цей період надовго залишається рекордним у видавничій 

продуктивності єврейської книги в Україні. Разом з тим посилюється тиск на 

єврейську книжку, який  призводить до встановлення жорсткої її цензури. Для 

полегшення нагляду за єврейськими друкарнями російський уряд у 1837 році 

розпорядився навіть закрити всі досі існуючі друкарні і залишити їх лише в Києві і 

Вільно, де перегляд книг доручили спеціальним цензорам. Усі ж митниці і 

губернські  прикордонні служби мали  піддавати  книжки, що завозилися, 

обов’язковій цензурі.  Розпочалася  доба  друкарської монополії і жорстоких 

утисків на “шкідливі книжки”. Саме в ті часи Острозьку друкарню було перенесено 

до міста Юзефова в Польщі, а  єврейську друкарню в Києві так і не було засновано.  

Згодом Житомир було визначено  містом, де має бути друга єврейська друкарня, 

можливо через відкриття там урядового Равинського інституту. Монополію на 

Житомирську друкарню одержали нащадки славетних славутських друкарів. Ця 

друкарня була відкрита у січні 1847 року і до 1862 року залишалася єдиною 

єврейською друкарнею в Україні.  

Більшість книг, надрукованих в Україні мовами іврит та ідиш, оформлені 

порівняно скромно. Гравюри вживалися рідко, головним елементом оформлення 

був набірний  виливний орнамент. Однак нерідко друкарні, що обслуговували різні 

конфесії, підтримували ділові стосунки між собою. Окремі ремісники, зокрема 
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словолитники, працювали для закладів, які друкували різними мовами, і це сприяло 

взаємовпливам у галузі оформлення книги. 

Значна частина продукції тієї доби  та й більш пізньої до нас не дійшла. 

Книжки свідомо знищувалися в жорстокій внутрішній боротьбі, страждали від  

цензури, ставали жертвами різних стихій і лихоліть. Нині вони є бібліографічною 

рідкістю і це гальмує їх вивчення. Тому кожен примірник подібного видання, на 

наш погляд, необхідно фіксувати і намагатися ввести до інформаційного та 

наукового обігу. 

Розглянемо  єврейські книги, представлені в колекції Музею книги і 

друкарства України. Це видання  другої половини ХІХ – початку ХХ століття в 

кількості 7 од. зб.  та рукописна Тора початку ХХ століття. 

 Тора, м. Вільно, 1902 р. (шифр Дф – 4683)  була передана музеєві у травні 

1973 року Києво-Печерським державним історико-культурним заповідником  за 

наказом Міністерства культури УРСР. (іл.1) Написана на пергаменті. Її розміри – 

36,76 м х 49,3 см. Стан збереження – задовільний. Сувій Тори експонується в 

постійно діючій експозиції та ілюструє розвиток форми книги і сам матеріал, з 

якого вона виготовлялася.  

У 1991 році було закуплено 3 єврейські друки у приватної особи – мешканки 

міста Києва. Опис книг подається за прийнятою в музеї схемою. 

1.  МКДУ Кн – 37478 СД – 560. 

Книга. Хумеш т.е. Пятикнижие Мойсеево. – Частина 2. – Юзефов, друкарня 

Б.Зетзера, 1874. – Цензурний дозвіл: Київ, 12 вересня 1872 р. – Мова – іврит. (іл. 2) 

584, 43, [1], 76, 24, 12 с. Основна частина тексту набрана в 2 колонки, з 

поєднанням шрифтів різних розмірів. Титульний аркуш – декоративно-шрифтовий, 

дублюється російською мовою. Шмуцтитул – шрифтовий, оздоблений подвійною 

декоративною рамкою. Пагінація розміщена угорі сторінок. Колонтитули – 

шрифтові. 1 кінцівка – віньєтка. 

22,8х15,4х4 см 

Оправа – картонна, обтягнута шкірою, орнаментально-шрифтова. Корінець –  

напівзаокруглений, орнаментально-шрифтовий. Тиснення – з позолотою. 
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Стан збереження – незадовільний: оправа пошкоджена; тиснення витерлося; на 

форзаці – сторонні написи; папір забруднений; титульний аркуш надірваний та 

заплямований. 

2. МКДУ Кн – 37479 СД – 564 

Книга. Махзор, т.е. круг праздничных молитв. – Частина І. – Житомир, 

друкарня братів Тапірів, 1862. – Цензурний дозвіл: Київ, 11 серпня 1861 р. – Мова – 

іврит. (іл. 3) 

524 с. Рядків: близько 41, 28. Складане поєднання шрифтів різного розміру. 

Титульний аркуш – декоративно-шрифтовий (у 2 кольори: чорний, червоний), 

назва дублюється російською мовою. Пагінація розміщена угорі сторінок. 

Колонтитули – шрифтові. 

27,7 х 21,5 х 1,5 см 

Оправа – картонна, обтягнута папером під “мармур”, з ледериновими  кутами. 

 Корінець – коленкоровий, напівзаокруглений. 

Стан збереження – незадовільний: папір забруднений; пляма від чорнила; деякі 

аркуші пошкоджені; блок розхитаний; корінець відірваний. 

3. МКДУ Кн. – 37480 СД – 561 

Книга. Machsur (Махзор). – Львів, видавництво і друкарня А.І.Матфеса, 1858. 

– Мова – іврит. 9 (іл.4) 

394 с. Частина тексту набрана у 2 колонки. Рядків: 39, близько 26. Складане 

поєднання шрифтів різних розмірів. Титульний аркуш – декоративно-шрифтовий, у 

2 кольори, назва дублюється німецькою мовою. Пагінація розміщена угорі 

сторінок. Колонтитули – шрифтові. Рамки в тексті. 

29,2 х 23 х 2 см 

Оправа – картонна, обтягнута шкірою, декоративно-шрифтова. Тиснення – з 

позолотою. Корінець – напівзаокруглений, декоративно-шрифтовий. 

Стан збереження – незадовільний: папір забруднений; на титулі пляма; оправа 

потерта; корінець розірваний.  

У 1992 році у букіністичному відділі магазину «Мистецтво» (м. Київ) музеєм 

було закуплено такі єврейські друки: 
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МКДУ Кн. – 37831 СД - 565 

1. Моген-Овот: Об’яснения к разным местам в Пятикнижии. – Том  1 / Соч. 

раввина Ш.З.Шнеерсона. – Бердичів, літо-друкарня Шефтеля Я.Г., 1902. Цензурний 

дозвіл: Київ, 5 червня 1901 р. – Мова – іврит. (іл.  5) 

[8], 96 с. Рядків – 44. Набір в дві колонки. – Титульний аркуш – шрифтовий, у 

декоративній рамці. Назва дублюється російською мовою. Шмуцтитул – 

шрифтовий. Виливні прикраси. Декоративна заставка. Пагінація розміщена угорі 

сторінок. Колонтитули – шрифтові. Форзаци – декоративні. На форзаці – печатка 

книжкового магазину К.Ф.Гончаренка. 

32,4 х 25 х 1,2 см 

Оправа – картонна, обтягнута папером під “малахіт”, кутики – тканинні. 

Корінець – шкіряний, заокруглений, прикрашений друкарськими лінійками. Обріз 

– тонований. Стан збереження – задовільний. Боковинки оправи злегка потерті. 

МКДУ Кн. – 37832 СД – 566 

2. Моген-Овот: Об’яснения к разным местам в Пятикнижии. – Том  ІІІ / Соч. 

раввина Ш.З.Шнеерсона. – Бердичів, літо-друкарня Шефтеля Я.Г., 1902. Цензурний 

дозвіл: Київ, 9 жовтня 1901 р. – Мова – іврит. 

[4], 100 с. Рядків – 44. Набір в дві колонки. – Титульний аркуш – шрифтовий, у 

декоративній рамці. Назва дублюється російською мовою. Шмуцтитул –  

шрифтовий. Виливні прикраси. Декоративна заставка. Пагінація розміщена угорі 

сторінок. Колонтитули – шрифтові. Форзаци – декоративні. На форзаці – печатка 

книжкового магазину К.Ф.Гончаренка. 

32,4 х 25 х 1,2 см 

Оправа – картонна, обтягнута папером під “малахіт”, кутики – тканинні. 

Корінець – шкіряний, заокруглений, прикрашений друкарськими лінійками. Обріз 

– тонований. Стан збереження – задовільний. Боковинки оправи злегка потерті. 

МКДУ Кн. – 37833 СД – 567 

3. Моген-Овот: Об’яснения к разным местам в Пятикнижии. – Том  V / Соч. 

раввина Ш.З.Шнеерсона. – Бердичів, літо-друкарня Шефтеля Я.Г., 1902. Цензурний 

дозвіл: Київ, 9 жовтня 1901 р. – Мова – іврит. 
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[4], 208 с., [4].  Рядків – 44. Набір у дві колонки. – Титульний аркуш –  

шрифтовий, у декоративній рамці. Назва дублюється російською мовою. 

Шмуцтитул – шрифтовий. Виливні прикраси. Декоративна заставка. Пагінація 

розміщена угорі сторінок. Колонтитули – шрифтові. Форзаци –  декоративні. На 

форзаці – печатка книжкового магазину К.Ф.Гончаренка. 

32,4 х 25 х 1,8 см 

Оправа – картонна, обтягнута папером під “малахіт”, кутики – тканинні. 

Корінець – шкіряний, заокруглений, прикрашений друкарськими лінійками. Обріз 

– тонований. Стан збереження – задовільний. Боковинки оправи злегка потерті. 

МКДУ Кн. – 37834 СД – 568 

4. Моген-Овот: Об’яснения к разным местам в Пятикнижии. – Том  VІІ / Соч. 

раввина Ш.З.Шнеерсона. – Бердичів, літо-друкарня Шефтеля Я.Г., 1902. Цензурний 

дозвіл: Київ, 9 вересня 1901 р. – Мова – іврит. 

[4], 146, [4], 30 с.  Рядків – 44. Набір в дві колонки. – Титульний аркуш –  

шрифтовий, у декоративній рамці. Назва дублюється російською мовою. 

Шмуцтитул – шрифтовий. Виливні прикраси. Декоративна заставка. Пагінація 

розміщена угорі сторінок. Колонтитули – шрифтові. Форзаци –  декоративні. На 

форзаці – печатка книжкового магазину К.Ф.Гончаренка. 

32,4 х 25 х 1,8 см 

Оправа – картонна, обтягнута папером під “малахіт”, кутики – тканинні. 

Корінець – шкіряний, заокруглений, прикрашений друкарськими лінійками. Обріз 

– тонований. Стан збереження – задовільний. Боковинки оправи злегка потерті.  

Завершуючи повідомлення, необхідно зазначити, що, на наш погляд, питання 

історії єврейського друкарства в контексті історії друкарства в Україні у науковій 

літературі  висвітлено недостатньо і, безумовно, потребує подальшого вивчення. 

 

Коментарі до вживаних назв єврейських творів і понять 

Амораі – творці Гемари, що діяли в період після завершення Мишни (ІІІ ст.) і до 

завершення Ієрусалимського (IV ст.) та Вавилонського (V ст.) Талмуда. 



 195

Махзор – збірник молитов і піснеспівів, що періодично повторюються протягом 

року. 

Мишна – від дієслова «повторювати». У талмудичній літературі стало означати 

«вивчати», «навчати шляхом постійного повторювання». Зібрання законів, які  від 

початку передавалися усно з покоління у покоління. 

Талмуд (іврит, вчення, навчання) – багатотомний звід правових і релігійно-

етичних положень іудаїзму, що охоплює Мишну і Гемару в їх єдності. Талмуд – 

унікальний твір, який вміщує дискусії, що велись протягом близько 8-ми століть (з 

ІІ ст. до н.е. по VІ ст. н.е.) і призвели до фіксації Усного Закону. Відомий також як 

Усна Тора (Усне Вчення або Усний Закон). 

Гемара (завершення, вивчення) – звід дискусій і аналізу тексту Мишни, що 

проводилися амораями, і вміщували їх постанови та уточнення Закону. У побуті 

терміном Гемара часто називають Талмуд в цілому, а також кожен з його трактатів 

окремо. 

Танах (євр. Біблія) має назву Писемна Тора (Писемний Закон).  В основі 

талмудичної творчості лежить коментарій Танаха, особливо його першої частини – 

П’ятикнижия  або Тори. 

Тора – П’ятикнижиє Мойсеєве або Книги Мойсеєві, перші п’ять книг Біблії. 

Хумеш – те саме, що і П’ятикнижиє Мойсеєве. 

 

Словник термінів складових елементів книги, що зустрічаються в 

повідомленні 

Колонтитул – елемент апарату видання, що містить деякі дані про видання 

(прізвище автора, заголовок книги або журналу, статті, заголовок розділу; 

початкові літери або заголовки статей довідкових видань і т.д.). Розміщується на 

сторінці вище тексту і, як правило, відділяється від нього лінійкою. 

Колонцифра – порядковий номер сторінки видання, що розміщується зверху або 

знизу сторінки. 

Пагінація – 1) послідовна нумерація сторінок видання за допомогою колонцифр; 

2) число сторінок, аркушів, стовпчиків. 
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Титульний аркуш (титул) – початковий аркуш видання, на якому розміщуються 

основні вихідні відомості. 

Форзац – конструктивний елемент видання в оправі, основне призначення якого – 

скріплювати, з’єднувати книжковий блок з палітурною кришкою: аркуш паперу 

між палітурною кришкою та блоком книги. 

Шмуцтитул – 1) у стародруках – додатковий титул, який розміщують перед 

титульним аркушем для охорони його від забруднення і псування; 2) аркуш, який 

передує частині, розділу видання і містить їх коротку назву. 
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Наративні джерела з іудаїки доби національно-визвольних змагань 1917-1920-

х рр. у рукописних фондах ОДНБ ім. М.Горького 

Анотація. У фондах Одеської державної наукової бібліотеки ім. М.Горького зберігаються 

унікальні джерела, які, зокрема, репрезентують джерельну базу вивчення доби національно-

визвольних змагань українського народу 1917-1920-х рр. та участь у цих подіях єврейства. Мета 

розвідки – охарактеризувати наративні рукописні матеріали з історії й культури єврейського 

народу в ті буремні часи. 

Ключові слова: джерела, рукописи, іудаїка, національно-визвольні змагання 1917–1920-х рр. 

Summary. Tatiana Podkupko. Original sources of judies the times national liberation movement 1917–

1920 in manuscript fund Odessa state scientific library of a name of M. Gorkogo. In Odessa state 

scientific library of a name of M.Gorkogo holdings has continued original sources, that, particularly, be 
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of great value reading materials the times national liberation movement Ukrainian nation 1917–1920 yes 

and take great interest in event Jew. As an object this ethical is popularize manuscript fund of history and 

culture Jewry in that hard time. 

Keywords: sources, manuscripts, iudaika, national liberation movement 1917–1920 yes. 
 

У 2009 році виповниться 180 років з дня відкриття Одеської публічної 

бібліотеки (нині Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького). Загалом її 

фонд становить близько 5 млн. томів, а відділ рідкісних видань і рукописів містить 

майже сорок тисяч одиниць зберігання [9, 6]. Серед цього багатства гідне місце 

займають матеріали з іудаїки.  

Мета цієї статті – охарактеризувати наративні рукописні матеріали з історії й 

культури єврейського народу в буремні часи 1917–1920-х рр., які зберігаються, 

вивчаються та періодично експонуються на виставках в Музеї книги, котрий є 

складовою відділу рідкісних видань і рукописів ОДНБ. 

У рукописних фондах бібліотеки ретельно зберігаються джерела, які 

репрезентують джерельну базу для вивчення доби національно-визвольних змагань 

українського народу, зокрема і участь в усіх подіях єврейства. Особливу цінність 

становить так звана початкова (первісна) джерельна база, що сформувалась у часи 

створення самих джерел, тобто в першій чверті ХХ ст. Слід зазначити, що 

джерельна база цього рівня в усіх сховищах і колекціях фактично не збереглась у 

повному обсязі та складі всіх її компонентів [11, 46–60]. Документи повністю або 

частково були втрачені, знищені, пропали з об’єктивних і суб’єктивних причин. 

Тому навіть окремі джерела з колекції ОДНБ становлять наукову, історичну і 

культурну цінність.  

У фондах бібліотеки також представлено і другий рівень джерельної бази. 

Вона, у свою чергу, складається із двох частин. Перша – iсторіографiчно засвоєні 

документи або вже впроваджені до наукового обігу шляхом публікацій (суцільних, 

корпусних, пофондових, часткових), цитування, покликання, згадування в тексті та 

науковому апараті друкованої продукції дослідників [10, 48–77]. Друга – 
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потенційна джерельна база, тобто ті джерела, що зберігаються в рукописному 

відділі в різних фондах і ще не введені в науковий обіг.  

Складність пошуку, виокремлення і вивчення матеріалів з іудаїки 1917–1920-х 

рр. зумовлена тим, що ці матеріали розпорошені по різних рукописних фондах. 

Зокрема, дуже цінна для дослідників інформація відображена в джерелах, що 

входять до особистих фондів.  

Усі джерела з іудаїки зазначеного періоду умовно можна класифікувати 

наступним чином: 1) історичні; 2) краєзнавчі; 3) книгознавчі; 4) джерелознавчі; 

5) біо-бібліографічні. Залежно від спрямованості, документи з іудаїки 

експонуються на багатьох виставках в Музеї книги. Матеріали з іудаїки 1917–1920-

х рр. прикрашають експозиції, присвячені буремним рокам ХХ століття. Це 

дозволяє зацікавленим науковцям звернути увагу на той чи інший документ, книгу, 

рукопис.  

Цікавими для дослідження наративними джерелами є праці видатних 

істориків, бібліографів, книгознавців, краєзнавців – Борового С.Я., Гроссмана С.С., 

Когана Л.Р., Оксмана Є.Г., Гескина С.І., Рапопорта М.В., Вугмана І.С. та ін.  Із 

цілого ряду їх рукописів дослідники зможуть почерпнути важливу й необхідну 

інформацію про складні, насичені та суперечливі роки першої чверті ХХ ст. 

Цікаву інформацію з минулого єврейства зазначеного періоду містять джерела, 

представлені у Фонді 60 – “Історія”. Особливий інтерес для вчених-істориків, 

краєзнавців, архівістів представляють особисті замітки учасників революційних 

подій, які зібрані І.Руденко [1, 23–45]. 

Історія, особливості побуту та культурного життя (навіть фотографії) 

військовополонених 1917 – початку 1920-х рр. відображені у фонді 65. Назви 

деяких справ чітко розкривають зміст документів: 65/5 – Рузер Леонід Ісаакович. 

Автобіографія й довідка; 65/12 Лучанская Роза Марківна. Лаврентій Иософович 

Картвелишвили. Спогади й біографія; 65/16 Соболь Наум Лазарович. 

Автобіографія. Копії довідок; 65/17 Яковер Бор. Мих. Спогади; 65/18 Ганкин Бор. 

Зелик. Спогади; 65/19 Трайтилович Сара. Спогад; 65/22 Сапирштейн Макс. Як. 

Спогади...; 65/23, Сапирштейн Роза Як. Біографія; Спогади про роботу в Одесі 
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(1917–1919 р.); 65/34 Райтер Аркадій Костянтинович. Спогади: “Январские дни в 

Одессе”, “Как встречали Новый год 45 лет тому назад”, “Воспоминание немцов-

колонистов”, “Эпизоды подпольной работы среди французских оккупационных 

войск” тощо [3]. Переважна більшість документів написана російською мовою на 

пожовклому від часу папері. Усі вони зберігаються в окремих картонних теках.  

Джерела з особистих фондів носять історичну, краєзнавчу, джерелознавчу, 

культурну цінність. Вчені, що працюють в області іудаїки доби національного-

визвольних змагань 1917–1920-х рр., необхідні дані можуть знайти в дослідженнях 

Фонду Льва Рудольфовича Когана, літературознавця, одного з найбільших фахівців 

із творчості О.М. Островського [8]. Вартий уваги також фонд Йос. Ем. Южного-

Горенюка, зокрема спогади про Софію Іванівну Соколовську (“Олену”) [7]. 

Рукописна “Одессика” багата на матеріали з історії та культури євреїв у 

Південній Пальмірі. Фонд 75, наприклад, містить архів С.І. Гескина (колишній 

слідчий) з матеріалами з історії “одеського циклодрома”, тобто про перші показові 

польоти літаків [4]. Є матеріали, присвячені Уточкину, Дуровим й ін.  

У краєзнавчому рукописному фонді, крім джерел, які віддзеркалили культурне 

життя, містяться ще й дуже рідкісні історичні праці. Серед них особливу увагу 

привертає праця Ю.Г.Оксмана “Бібліографічний покажчик творів 

А.О.Скальковського” – машинопис 20-х рр. ХХ сторіччя [4]. 

Окремий 76 фонд наповнений матеріалами з історії Одеської державної 

наукової бібліотеки ім. М. Горького. Дослідників єврейської тематики буремної 

доби тут особливо зацікавлять листи різних відомих і не дуже осіб до І.С. Вугмана 

(який свого часу був директором ОДНБ) [5]. Також у фонді зберігаються і його 

листи різним особам й установам 1919–1927 рр.  

Дуже цінну інформацію несуть “Книги відгуків відвідувачів бібліотеки” за 

1920-ті рр., “Книги відгуків про екскурсії в Музеї книги”, книга “Відвідувачі 

“Книжкового музею” та ін.  

У рукописному фонді, присвяченому історії ОДНБ, перебуває цілий ряд 

книгознавчих досліджень і розробок С.Я. Борового (1903–1989), у тому числі 

машинописні варіанти – “ОДНБ у післяжовтневий період”, “Підсумки соцтехіспиту 
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в ОДНБ”, “Є книги особливої долі…” тощо [5; 6]. Ерудиція цього дослідника, його 

походження, довге життя, що увібрало в себе безліч цікавих подій і знайомств, 

сприяли створенню унікальних праць. Це цілий ряд видань про єврейське життя на 

Україні й у Росії в XX столітті; розгорнутий опис процесу поступового знищення 

єврейської національної культури, загибелі найталановитіших її представників та 

ін.  

Серед біо-бібліографічних робіт особливо хочеться виділити дослідження про 

маловідомий “одеський період” С.Л. Рубінштейна (1889–1960) – російського 

філософа й психолога, одного з організаторів психологічної науки в СРСР.  

Особливо цінним для дослідників є зібрання різної агітаційної друкованої 

продукції, зокрема листівок. Свого часу їх почали колекціонувати Саул Якович 

Боровий, який залучив до цієї захопливої, а тепер важливої для нащадків роботи, 

Ісидора Романовича (Рувиновича) Бродовского (1875–?, після 1932). Це був 

одеський журналіст, що друкувався в газеті “Одеські новини”, автор брошури 

“Єврейська бідність в Одесі” (О., 1902), екземпляр якої з дарчим написом автора 

перебуває в ОДНБ.  

Матеріали для вивчення іудаїки періоду національного-визвольних змагань 

1917–1920-х рр. різноманітні й зосереджені в різних фондах ОДНБ. Ми закликаємо 

фахівців у різних областях знань звернутися до першоджерел, які дбайливо 

зберігаються в Одесі! 
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УДК  37+930.85](=411.16)(477.4)(091),,19”                                         Слободянюк П. 

Культура й освіта євреїв Правобережжя в радянський період 

Анотація. У статті на основі архівних та опублікованих у наукових та періодичних виданнях 

матеріалів розглядається питання створення, функціонування та кількісний склад єврейських 

культурно-освітніх товариств, закладів культури та освіти на території Правобережної 

України. 

Ключові слова: єврейське бюро, єврейські гімназії, єврейські школи, єврейські культурно-

товариські організації, клуби. 

Summary.  In the article on the basis of the materials archived and published in scientific and periodic 

editions the question of creation, functioning and quantitative composition is examined on territory of 

Right-bank Ukraine of Jewish cultural and educational societies, establishments of culture and 

education. 

Keywords: Jewish bureau, Jewish gymnasium, Jewish schools, Jewish cultural and comradely 

organizations, clubs. 

 

Сьогодні, коли народ України будує демократично-правову державу, 

звернення до проблем історії національних меншин в Україні є надзвичайно 

важливим. Одним із аспектів проблеми є історія єврейських общин Правобережної 

України та їх співжиття на протязі цілого ряду століть з українським народом. 

Нині поки що немає загальновідомих наукових розробок, дисертаційних, 

монографічних узагальнюючих робіт про українсько-єврейські відносини, про 
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історію єврейського народу на Правобережних землях, що підкреслює актуальність 

досліджуваної теми. З ідеологічних мотивів та через утиски євреїв у радянські часи 

наукові і навіть публіцистичні матеріали з цієї тематики майже не друкувались. 

Тому зібрані і систематизовані нами матеріали з історії культури і освіти 

українського єврейства є хоча й новою, але дуже маленькою крихіткою інформації 

з історії єврейського народу.  

Беручи до уваги актуальність, складність, багатогранність та недостатню 

розробку цієї теми, ми не претендуємо на її вичерпне розкриття.  

Завдання дослідження – окреслити головні аспекти культурного і освітнього 

життя євреїв, а саме головні аспекти історичного перебування євреїв на Поділлі, 

Волині, Київщині та на окремих, пов’язаних з цими регіонами, територіях. 

Завоювавши владу, більшовики розуміли, що втримати владу можна було за 

умови доступності комунобільшовицьких ідей широким народним масам, які б 

оволоділи ними, стали керівною ідейною силою, орієнтиром до дїї. Для цього була 

створена ціла система державних, адміністративних та громадських політико-

виховних та культурно-просвітницьких інституцій, покликаних реалізувати увесь 

комплекс надзвичайно складних завдань. 

При наркоматі та його органах на місцях діяли спецбюро, зокрема євбюро, які 

організовували культурно-просвітницьку роботу серед єврейського населення. За 

допомогою державних органів євбюро створювали єврейські школи та дитсадки, 

забезпечували їх необхідним обладнанням та підручниками, здійснювали заходи по 

ліквідації неписьменності через лікнепи, хати-читальні, клуби і бібліотеки тощо.  

У 1921 р. у Подільській губернії було створено декілька єврейських шкіл, 

зокрема у Кам’янці-Подільському, Жванці, Лянцкоруні (Зарічанці), Городку, 

Смотричі, Купині, а також столярні, шевські, ткацькі курси, дитсадки, 4 дитячих 

притулки. 1925 р. в губернії вже працювало 106 єврейських закладів [2, 69–70]. 

Незабаром у Кам’янці-Подільському, Проскурові, Вінниці, Житомирі, Білій 

Церкві, Чернівцях та в інших містах і містечках Правобережжя були обрані 

єврейські громади, почали виходити єврейські газети, відкрився ряд єврейських 

навчальних закладів. Так, єврейські училища діяли в Проскурові, Кам’янці-
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Подільському, Вінниці та інших містах. У 1919 р. у Луцьку діяли чотири єврейські 

школи, які підпорядкувалися міській управі, зокрема, шкільній комісії, що складала 

бюджет шкіл, затверджувала навчальні програми, розв’язувала кадрові питання [3, 

237, 490]. 

У Шепетівському окрузі, наприклад, функціонували 4 єврейських хати-

читальні (самоокупні), 5 кустарних клубів. Але зарплатня культорганізаторів була 

мізерною, тому підібрати хороших працівників було важко. Мотивуючи тим, що 

євреї складали 13% населення Поділля, 1919 року єврейське культурно-освітнє 

товариство “Тарбут” внесло до Подільської губернської народної ради пропозицію 

про те, щоб на утримання єврейських шкіл виділялося 13% усіх асигнованих на 

освіту коштів в губернії. Та оскільки єврейські діти навчалися не лише в 

єврейських, а й в інших школах, таке рішення прийняте не було, тому різним 

установам доручалося підтримувати єврейські інституції [1, 8–9]. 

Уряд українського гетьмана Павла Скоропадського заснував для всіх громадян 

УНР єдину триступеневу школу – початкову, вищу початкову, середню. У ряді 

місць відкривалися вечірні курси для дорослих, що надавало євреям загальний та 

відкритий доступ до освіти.  

Гетьманський уряд, створений 1918 року із визначних діячів, за декілька 

місяців сформував Академію наук, відкрив два нових університети, заснував 

Національний архів і бібліотеку, Історичний музей, розгорнув роботу в галузі 

початкової та середньої освіти, книговидавництва, мистецтва, преси. Так, у квітні-

травні 1918 р. в Україні видавалося понад 180 газет, в т.ч. ряд єврейських.  

У 1918 р. був заснований Кам’янець-Подільський державний український 

університет на чолі з ректором Іваном Огієнком. В університеті навчалось 1400 

осіб, в т.ч. 1111 українців, 211 євреїв, 35 поляків, 32 росіянина, 8 німців, 3 білоруси 

та 1 вірменин. Євреям надавалася можливість здобувати освіту єврейською мовою 

за спеціальністю вчителів єврейської історії і літератури. Згодом університет було 

перейменовано в Інститут народної освіти. 1921 року Кам’янець-Подільський 

університет було розділено на Інститут народної освіти та Інститут сільського 

господарства [16, 56, 57]. У місті євреї навчалися  також на робфаці та у трьох 
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технікумах. У м.Проскурові в 1917–1920 рр. діяла громадська єврейська гімназія, а 

на базі педкурсів було засновано трирічну педагогічну школу (трирічні педкурси) 

[17, 25]. 

Єврейське населення було активним учасником соціально-культурного життя, 

ліквідації неписьменності. 1921 р. в Подільській губернії, наприклад, було створено 

743 хати-читальні, 153 бібліотеки, 78 клубів, а вже у 1924 р. – 821 хата-читальня, 

527 бібліотек, 229 клубів, культурно-освітня діяльність яких націлювалась як на 

українізацію, так і на інтернаціоналізацію суспільного життя [4, 96].  

У цей час в Україні всіляко підтримувався духовно-культурний розвиток 

іноетнічних груп та національних меншин. Перед культосвітніми закладами, 

наприклад, ставилося завдання широко інформувати населення про політичні події, 

економічне життя, українські ініціативи, пропагувати українство, постачати людей 

українською літературою, а також підтримувати єврейські, польські та інші 

культурницькі установи. 

Значна увага приділялася розвиткові української мови та мов національних 

меншин. 1 серпня 1923 р. ВУЦВК та РНК України прийняли декрет „Про заходи 

забезпечення рівноправності мов та сприяння розвитку української культури”, в 

якому закріплювались права і можливості вживання рідної мови у стосунках з 

державними органами та в громадському житті.  

Налагоджувалась учительська робота в культосвітніх закладах, школах, 

дитсадках національною мовою. Так, згідно з розпорядженням Наркомосвіти 

України від 07.05.1924 р. № 9877, були організовані курси для підготовки 

інструкторів нацменшин, зокрема: в Житомирі – для єврейських та німецьких 

вчителів, у Шепетівці і Коростені – для польських вчителів. При курсах діяли 

спеціалізовані бібліотеки [5, 28–30]. Організовувались кафедри єврейської мови 

при Тульчинських і Гайсинських педагогічних курсах та Брацлавській 

профтехшколі, пункти лікнепу – серед єврейського населення. В усіх округових 

друкарнях були сконцентровані польські та єврейські шрифти для друку 

національної літератури. Одночасно вживались адміністративні заходи щодо 

закриття в містечках існуючих єврейських шкіл „хедерів” [13, 20]. Мета такої 



 207

політики була однозначною – залучити єврейське населення та інші нацменшини 

до радянського будівництва.  

У 1925 р. в Луцьку діяло чотири гімназії: одна – державна (з польською мовою 

викладання) і три – приватні (російська, українська, єврейська), працювали 

вчительські та духовні семінарії. Якщо в українській гімназії навчалося 214 учнів, 

російській – 312, то в єврейській – 466 учнів. У місті існували також сім 

початкових шкіл, торгівельна і дві фахових школи [14, 54]. 

Якщо в 1923 р. в Подільській губернії було 136 шкіл лікнепу, то в 1924 р. 

працювало 829 шкіл, а у 1925–26 навчальному році в Проскурівському, 

Кам’янецькому, Шепетівському округах уже нараховувалось 1449 шкіл, в яких 

навчалось 128,6 тис. учнів. Навчання у ряді шкіл, зокрема, в Шепетівці, 

Старокостянтинові, Славуті, Полонному, Ізяславі, Красилові велось єврейською 

мовою [27, 25]. 

Серйозною перешкодою у налагодженні змістовної навчально-виховної роботи 

в єврейських школах була відсутність навчальних посібників, обладнання. Школи 

були забезпечені підручниками лише на 20–30% [12, 15]. У той час, коли українські 

книжки видавались у друкарнях Кам’янця-Подільського, Вінниці, інших міст, 

єврейські, як правило, переписувались від руки.  

На початку 20-х років у Шепетівській окрузі, наприклад, нараховувалось 7 

єврейських шкіл, з них 5 семирічок і 13 чотирирічок (Ізяслав, Шепетівка, Славута, 

Старостянтинів, Красилів, Лабунь, Остропіль, Судилків, Аннопіль, Кунів, Ямпіль, 

Гриців). У єврейських школах навчалось понад 1,7 тис. учнів. У Шепетівській 

окрузі працювало 48 (2 з вищою, 43 з середньою, 3 з нижчою освітою) вчителів. 

Школи були платними, утримувались, ремонтувались за рахунок єврейського 

населення. Скажімо, кошти від єврейських громад зі США регулярно отримувала 

Судилківська єврейська школа Шепетівської округи та інші [22, 191]. У містечках 

підпільно діяло багато приватних домашніх шкіл для навчання і виховання 

єврейських дітей (хедерів). Так, 1924 р. ціла сітка єврейських шкіл, що діяла на 

квартирах євреїв, була виявлена органами влади у мм.Базалії, Купелі [23, 336].  
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Існував ряд єврейських, польських, німецьких культосвітних осередків, 

гуртків, творчих об’єднань. Зокрема, у Кам’янці-Подільському діяв будинок 

єврейської культури, який проводив різноманітну культурно-освітню, виховну 

роботу, організовував дозвілля єврейського населення [6, 1–10]. У 1927 р. в 

Шепетівській окрузі функціонувало 540 українських шкіл, 57 – польських, 29 –  

єврейських (з них 5 – семирічних, решта трьох-чотирьохрічні), 8 – німецьких, 4 – 

чеські школи. Тут було 2 єврейські сільради, 8 єврейських сільгоспколективів у 

складі 163 родин із тисячею десятин землі. Особливої популярності на той час 

набували трудові школи, школи початкового навчання. Починаючи з 1920–1921 

рр., початкові (три-чотирирічні) школи були відкриті майже у всіх селах. Навесні 

1921 р. тільки на території сучасної Хмельницької області було 2438 трудових 

шкіл, яким було надано 22,7 тис. підручників (в середньому по 9 на школу) [7, 3, 

37, 39, 48]. 

У місцях компактного проживання єврейського населення у школах 

переважали єврейські діти. Скажімо, 1924 р. у третій трудовій школі м.Славути 

навчалось 85% євреїв і лише 15% українців та поляків [8, 53, 54].  

При усіх економічних негараздах у країні розповсюджувались єврейські 

видання, газети і журнали. Трудшколи і єврейські класи при українських школах 

передплачували дитячий журнал „Фрейд”, газету “Емес”, педагогічний журнал „Цу 

дер наер шул”. У Шепетівській окрузі, наприклад, діяв ряд єврейськомовних 

культосвітніх установ. Школи 7-річки працювали в Полонному, Шепетівці, 

Старокостянтинові, а також 13 шкіл – 4-річних, 7 шкіл – трьохрічних та Заславська 

п’ятирічна єврейська школа. У 25 населених пунктах працювали пункти лікнепу, 

13 хат-читалень, 18 політосвітніх кутків при сільбудинках і бібліотеках тощо [26, 

180–184]. Наприкінці 20-х років в окрузі функціонувало 98 національних шкіл (із 

540 українських шкіл), з яких 57 – польських, 29 – єврейських, 8 – німецьких, 4 – 

чеських; діяло 14 профшкіл (одна єврейська), взагалі не було російських шкіл, 78% 

нацшкіл було охоплено кооперативами [12, 15]. 
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Єврейські школи діяли у Сатанові, Фельштині, Пиляві, Меджибожі, Старій 

Синяві, Вовковинцях, Волочиську, Городку, Кузьмині, Купелі, Чорному Острові, 

Михамполі, Ярмолинцях [19, 175]. 

У 1927 р. в Шепетівській окрузі, наприклад, у єврейських школах (8 – 

трирічних, 12-чотирьохрічних, 8-семирічних) навчався 4121 учень, працювало 

більше 120 вчителів (92 з них утримувались на кошти місцевого бюджету). Нестача 

кваліфікованих вчителів, шкільних приміщень заважала  належному рівню роботи 

шкіл. 1927 р. побудована єврейська школа в м.Шепетівці, вартістю 35 тис.крб. і 

відпущено 5 тис.крб. для будівництва єврейської школи в Аннополі. Підносилося 

клопотання про будівництво єврейських шкіл у містечках Судилкові та Кульчинах 

та створення ряду інтернатів для бідних дітей.  

Великою популярністю на той час користувалася єврейська профшкола  

м. Славути [9, 5–7, 11]. Важливу роль у справі часткової ліквідації безробіття серед 

містечкової молоді відіграла організація будівельних курсів у м. Шепетівці, 

розрахованих на 40 учнів столярної справи. Випускники курсів здобували 

кваліфікацію фахівців 4–6 розрядів [10, 17]. Було вирішено відкрити школи-

інтернати при Немирівській, Янівській, Хмільницькій 7-річках для обслуговування 

навколишніх єврейських громад.  

Виділялися кошти для субсидування єврейських дитячих колоній Вінницької 

округи та відкрито чотирирічну школу при Немирівській колонії. На місцевий 

бюджет було взято єврейські дитячі садки в Єрусалимці при громаді кустарів та 

при кравецькій майстерні м. Вінниці. При Вінницькому євпедтехнікумі в 

місцевому бюджеті виділено кошти для 4-літньої єврейської школи за рахунок двох 

місцевих громад, а також збільшено кількість стипендій для цього ж єврейського 

технікуму та електромеханічної школи. Єврейський сектор був створений при 

Вінницькому агротехнікумі, збільшено єврейський відділ і створено окрему 

єврейську школу для вчителів при Держкурсах українознавства, організовано 

школу кустарів у Хмільнику, Літині, Жмеринці та курси підвищення кваліфікації 

кустарів у Вінниці. 
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Цілеспрямоване бюджетне фінансування виділялось для утримання 

єврейського драмтеатру, євдрамстудії, двох працівників єввідділу Вінницької філії 

ВУАН, по одній єврейській хаті-читальні в кожному райцентрі Іллінецького 

єврейського клубу, шкіл для малописьменних євреїв у Вінниці, Немирові, 

Жмеринці, Хмільнику [24, 65]. Аналогічна робота по створенню відповідних умов 

проводилась по всій Україні. На цей час припадає здійснення так званої культурної 

революції, яка разом з індустріалізацією та колективізацією складала триєдине 

завдання соціалістичного будівництва в СРСР.  

Будівництво єврейських шкіл у першу чергу повинно було вирішити проблеми 

піднесення культурно-технічного рівня народу, масову підготовку технічної 

інтелігенції, спеціалістів різних галузей народного господарства і оборони країни.  

Із середини 20-х до кінця 30-х років в СРСР діяло два інститути єврейської 

культури: в Києві при Академії наук України та в Мінську при Академії наук 

Білорусії.  

У серпні 1930 р. було введено загальне обов’язкове навчання в обсязі 4-річної 

школи. Для учнів шкіл в Україні було випущено 50 тис. букварів російською, 10 

тис. – польською, по 5 тис. єврейською і болгарською мовами [25, 79–85]. 

Згідно з постановою ЦК ВКП/б/ від 25 липня 1932 р. „Про навчальні програми 

і режим в початковій та середній школі”, постановою РНК СРСР і ЦК ВКП/б/ від 

15 травня 1934р. „Про структуру початкової і середньої школи в СРСР”, а також 

постановою РНК СРСР і ЦК ВКП/б/ від 3 вересня 1935 р. „Про організацію 

навчальної роботи та внутрішній розпорядок у початковій, неповній середній і 

середній школі”, була запроваджена загальна для усієї країни структура 

загальноосвітньої школи, єдиний день початку й кінця навчального року, кількість 

уроків та їх тривалість, єдина для всіх шкіл система оцінок і т.п. 

1 травня 1934 р. РНК СРСР і ЦК ВКП/б/ прийняли постанову „Про викладання 

громадської історії в школах СРСР”, якою засуджувались абстрактно-соціологічні 

схеми, що допускались у викладанні.  

На Поділлі у цей час уже діяли 3 інститути, 12 технікумів, 58 профшкіл, 6 

педкурсів, 4 профкурси, 14 шкіл ФЗН, один робфак [15, 253]. Багато євреїв-
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випускників цих навчальних закладів позитивно зарекомендували себе у різних 

сферах народного господарства.  

Єврейські діти, що після громадянської війни залишились без батьків, 

виховувалися в освітньо-виховних установах різного типу: дитячих будинках, 

колоніях, що утримувались за кошти держави та громадських організацій. Їм 

виділялись кращі поміщицькі та монастирські будинки, земельні ділянки, худоба, 

реманент. Зрозуміло, що єврейську культуру, мову, історію там не вивчали, а 

просто створювали умови для прожиття і освіти. У Шепетівській окрузі, 

наприклад, діяло 29 єврейських шкіл і одна профшкола. Євреї складали найвищий 

відсоток (72 %) серед нацменшин, що навчались у школах із рідною мовою 

викладання. В 20-х роках єврейські школи реорганізовувались у радянські трудові 

навчально-виховні заклади (Старокостянтинів та ін.). 

У середині 20-х років в Україні працювало 342 школи з єврейською мовою 

навчання, а в 1929–30 р. – вже 786 [11, 18]. 

У 30-х роках єврейські, як і решта національних установ та організацій, почали 

ліквідовуватись, перетворюватися в російськомовні заклади. Закривалися і 

єврейські ради та господарства. Робота з національними меншинами згорталась, 

набирала формального характеру, а жива, творча діяльність почала змінюватись 

командно-адміністративним підходом. Закривались синагоги, зокрема у 

Волочиську, Купелі, Меджибожі, Деражні, Зінькові та інших.  

У 1941 р. в Кам’янець-Подільській області діяло 745 клубів (37 районних, 708 

сільських), 165 кіноустановок, 7 театрів (3 колгоспні, 2 лялькові), 104 бібліотеки 

(88 для дорослих, 16 дитячих). Євреї мали можливість користуватися 

національними культурними цінностями України, задовольняти свої духовно-

культурні запити, естетичні потреби, для них були відкриті двері шкіл, училищ, 

технікумів, вузів. 

У повоєнний період в країні виходило три щоденних газети, 11 тижневиків, 

діяло три видавництва, що випускали твори єврейської літератури, підручники, 

журнали.  
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У 1989 р. в Україні проживало 486326 євреїв,  1979р. – 632610, в т.ч. 482246 – 

у містах і 4080 – у селах (7,1%) 1979 року – 9% євреїв; українську мову визнавали 

рідною 2,1% євреїв, у 1979 р. – 2,0%, а російську – 90,6 % євреїв [18, 14]. 

Якщо 1979 р. на Хмельниччині мешкало 13207 чоловік єврейського населення 

(12989 міського і 218 сільського), то через 10 років його кількість зменшилась на 

21,8 % і становила 10323 (в т.ч. 10208 в містах і 11 в селах) особи. Найбільший 

відсоток євреїв до загальної кількості населення був у м. Славуті – 2,6%, м. 

Хмельницькому – 2,3%, м. Шепетівці – 2,0%, м. Кам’янець-Подільському – 1,5%. В 

інших містах і районах чисельність єврейського населення не перевищувала одного 

відсотка.  

У 1979 р. єврейську мову в області вважали рідною 2641 (20,4%), І989 р. – 

1396 (13,7%) євреїв. Російську мову визнавали за рідну 1979 р. – 9585 (73,2%), 1989 

року – 3217 (80,1%) євреїв. Українську визнавали рідною тільки 759 євреїв (6,4%) у 

1979 р., 588 євреїв (6,1%) – у І989 р. [20, 24–29]. 

На Вінниччині чисельність єврейського населення з 1979 по 1989 рр. 

зменшилась із 33926 до 26200 осіб, або з 7 % до 1,4 % від усього населення. 1991 

року тут народилося 101, а 1992 р. – 69 єврейських дітей. А на Хмельниччині за ці 

два роки народилося відповідно 51 і 25 малят, причому жодної єврейської дитини 

не народилося у сільській місцевості. Усього протягом 1991–1992 рр. в Україні 

народилося 1618 і 1342 єврейські дитини, з них 1599 і 1331 – в міських населених 

пунктах, лише 19 і 11 – у сільських. Такий стан єврейської демографічної ситуації 

характеризував значний вплив на євреїв асимілятивної радянської політики, що 

викликало відповідну реакцію і стурбованість серед єврейської громадськості за 

кордоном [21, 58, 170, 174]. 

Таким чином, за роки радянської влади пройшла девальвація єврейської 

національної культури і переведення її на інтернаціонально-комуністичний ґрунт. 

У цей час були закриті єврейські школи, газети, релігійні і світські навчальні 

заклади, ліквідовані усі незалежні громадські та політичні організації євреїв.  

Колективні і державні форми господарювання позбавили євреїв їх 

споконвічної специфіки приватних, індивідуальних форм трудової діяльності та 
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підприємливості. З євреями було зроблене теж ж, що й з українцями – відлучено 

від засобів виробництва і позбавлено можливості самостійно вирішувати свою 

долю, сповідувати свою релігію, спілкуватися рідною мовою.  
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УДК   94 (447) (=411.16)                                                                  Наталия Шевченко            

Черновцы как феномен эмансипированного еврейства 

Анотація. Стаття присвячена стану чернівецького австрійського єврейства в період між 

1830–1930 рр. Феноменом вважається громадянський та соціальний статус асимільованих 

євреїв в суспільстві в зазначений період. У Буковині, з огляду на особливості краю, євреї повною 

мірою реалізували рівноправ’я, проголошене в Австро-Угорщині Конституцією 1867 р. 

Ключові слова: феномен, емансипація, рівноправ’я, громада.  

Summary. Shevchenko Natalia. Chernivtsi as a Phenomenon of the Emancipated Jewish Community. 

The article examines the status of the Austrian Chernivtsi jewish community in 1830-1930. The civil and 
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social status of the assimilated jews is seen as the phenomenon peculiar of the given period. In 

Bucovina, considering the specificity of the region, the jewish community has fully realized the principle 

of equality declared in the 1867’s constitution of the Dual Empire. 

Key words: phenomenon, equality, community, equality of right, society. 

 

  Небольшой австрийский город Черновцы в ХІХ – нач. ХХ в. представлял 

собой особое явление в еврейском мире.  

   В глазах и мнении многих, кто знакомился с городом, слышал о нем или 

общался с его жителями, Черновцы имели репутацию богатого делового и 

финансового центра, а его жители слыли интеллектуалами. Существует много 

свидетельств публицистов, писателей, политиков и простых обывателей, 

содержащих характеристику города. Его назвали “маленьким Парижем” и 

“маленькой Веной”, говорили о том, что Черновцы – это корабль наслаждения с 

украинской командой, немецкими офицерами и еврейскими пассажирами. Корабль, 

который постоянно курсирует между Западом и Востоком.  

Что касается корабля, о котором высказался известный австрийский публицист 

Георг Гайнцен, весь парадокс в том, что офицерами были не только немцы, а 

командой – не только украинцы, или русыны, как называли они себя в ХIХ веке. 

Евреев никак нельзя было назвать просто пассажирами. Продолжая метафору, 

можно утверждать, что евреи работали в трюме кочегарами, на палубе матросами, 

нередко стояли за штурвалом, были штурманами, лоцманами корабля и его 

капитанами.  

В этом-то и заключается черновицкий феномен. 

Недавно посетивший Черновцы внук императора Франца Йосифа I – Отто фон 

Габсбург, на встрече с черновчанами прямо сказал о том, что нельзя забывать об 

огромном вкладе евреев в развитие экономики и культуры края. Для многих это 

прозвучало неожиданно. Тем более, что за последние 20 лет выросло поколение, 

которое не знает и не догадывается, что когда-то Черновцы были еврейским 

городом. И если сегодня иногда некоторые допытываются: «Так что же тут 

еврейского?», я отвечаю: «Город… Сам город, его физическое тело – дома, улицы, 



 216

площади, парки и кладбище”. 

Здесь, в Черновцах, никогда не было гетто, погромов. А к середине ХIХ века 

сложилась такая ситуация, что евреи не были ни угнетаемой, ни гонимой нацией.  

Они во всей полноте реализовали провозглашенное Конституцией Австро-Венгрии 

равноправие народов империи. 

Теперь сделаем небольшой экскурс в прошлое, чтобы понять, какую роль 

отвела история евреям Черновцов на Буковине. 

Буковина вошла в состав Австрии в 1775 г., при императрице Марии-Терезии. 

В отношении евреев Мария-Терезия придерживалась такого мнения, что евреи – 

это зло, которое надо терпеть. В одном ряду с евреями были обозначены нищие, 

цыгане и проститутки. Это тоже, по ее мнению, было зло, которое надо терпеть. 

В год оккупации Австрии в Черновцах проживало 290 семей, из которых 112 – 

были евреями. В своей докладной записке в Придворный военный совет первый 

генерал-губернатор Буковины Габриэль фон Сплени, описывая край, доносил, что 

«Черновцы достаточно населенный город. Лучшие дома принадлежат иудеям, 

которых во всем дистрикте нет в таком количестве, как в этом городке3» [4, 21]. 

Задача военной администрации заключалась в том, чтобы снизить процент тех, 

кого считали злом и кого следовало терпеть. Для начала еврейское население 

разделили на “своих” и “чужих”. Своими называли коренных молдавских евреев, а 

чужими стали семьи, приехавшие в город после русско-турецкой войны 1769 г. 

Затем были приняты радикальные меры: выселение «чужих» евреев, а также 

нищих, которых собрали, погрузили на подводы и вывезли за черту города в поле.  

Как писал один из исследователей еврейской общины на Буковине Самуэль 

Йозеф Шульзон, с приходом Австрии евреи попали «из воли в неволю» [13, 3–45] 

Австрийская администрация считала, что турки позволяли слишком много 

вольностей молдавским евреям. Поэтому следовало все привести в норму в 

соответствие с новым порядком, который устанавливался в крае. Дальнейшее 

вытеснение еврейского населения происходило за счет увеличения налогов, 

лишения права арендовать землю, торговать хлебом и выпечкой, держать прислугу 
                                                 
3 Здесь и далее перевод с украинского автора 
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из христиан моложе 40 лет и т. д. 

Такая политика продолжалась довольно долго, вплоть до 30-х годов ХІХ века. 

Столетие, с 30-х гг. ХIX века до середины 30-х годов ХХ века, на мой взгляд, и 

было временем существования черновицкого феномена. В развитии феномена 

отчетливо прослеживаются три стадии.  

Первая стадия – становление (1830–1877 гг.) 

Вторая стадия – расцвет (1877–1922 гг.) 

Третья стадия – угасание (1922–1940 гг.) 

Внутри периодов при желании можно выделить ключевые моменты, но для 

краткости попробуем остановиться на этих трех этапах. 

  Первая стадия обусловлена трудностями австрийской администрации в 

экономическом подъеме и развитии Буковины – самой отсталой провинции 

Австрии. Дело в том, что колонизация немцев шла очень слабо. На начало ХХ века 

в крае насчитывалось десять сельскохозяйственных немецких колоний, в основном 

в Южной Буковине. Это в несколько раз меньше, чем в соседней Галиции. Как 

следствие, германизация осуществлялась с большим трудом. 

Среди коренного населения не оказалось достаточно сильной и 

подготовленной элиты, которая могла бы проводить государственную политику. 

Опора на румынское боярство не оправдала ожиданий, а среди русынов дворянства 

практически не было. В то же время очень активным социальным элементом были 

евреи, которые по преимуществу жили в городах и говорили на немецко-еврейском 

жаргоне – так называли еще до недавнего времени язык идиш. Они занимались 

мелкой торговлей, ремесленничеством. Существовала достаточно многочисленная 

прослойка купцов и посредников.  

Надо учесть, что в еврейской среде в то время росло число сторонников школы 

Мендельсона и, следуя Толеранцпатенту императора Йосифа II, евреи охотно шли 

в нормальные и еврейские школы, а затем в гимназию, где преподавание велось на 

немецком языке. 

Это обстоятельство и сыграло решающую роль в том, что евреям в Буковине 

были предоставлены, как сейчас говорят, преференции во всех сферах 
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хозяйственной и социальной жизни. Евреи оказались в поле зрения правительства 

как носители немецкой культуры и цивилизации.  

Благодаря льготному налогообложению, которое освобождало всякого, кто 

начинал дело, на 5 лет от всех видов платежей, на Буковину хлынули те, кто хотел 

заработать и разбогатеть – рисковый и предприимчивый народ. Это были 

иммигранты из Галиции, России, Австрии и даже Германии. Вот цифры роста 

еврейского населения города (тыс. чел.) [8 ,7]: 

 

1857 1880 1900 1930 1939 

4,7     

17,8% 

11,4     

25,0% 

21,6     

32,0% 

42,6    

37,9% 

50,0    

40% 

 

  Буковина стала как бы своеобразной Америкой, где смелые и смекалистые 

могли реализовать свои планы.  

Не открою секрета, если скажу, что деловой хватки и практической смекалки 

евреям всегда было не занимать. Они нашли поле для применения своих 

творческих сил и очень скоро захватили ведущее положение в экономике края. Был 

заложен фундамент дальнейшего развития общины по пути прогресса. 

После преобразования Австрии в дуалистическую монархию (1848) для 

образованных евреев открылись самые широкие перспективы для применения сил 

и способностей. Правительство протежировало просвещенцам, видя в них средство 

ассимиляции и германизации. Евреи стали на Буковине носителями немецкого 

духа. 

Окрепшая к тому времени еврейская интеллигенция возглавила черновицкую 

общину и заняла многие видные места в государственных учреждениях. Выгоды 

просвещения были столь очевидны, что молодежь со всех концов империи 

устремилась в Черновцы, где было достаточно много светских учебных заведений. 

Однако картина была совсем не такой идеальной, как она выглядит сегодня. В 

глазах сторонников традиции Черновцы слыли городом безбожников и 

вольнодумцев, вокруг которого на расстоянии нескольких миль горел ад. 
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Между «маскилим», которые приняли реформистское направление в иудаизме, 

и ортодоксами началась многолетняя борьба. Городской раввин Майзельс-Горовиц 

грозил херемом тем, кто хотел молиться по-немецки.  

Самым драматическим событием в этой борьбе был уход из дома одного из 

сыновей Ружинского цаддика – Бера (1869). Его приютил в Черновцах 

преподаватель права д-р Лейба Рейтман, что вызвало взрыв негодования среди 

хасидов не только Буковины, но и Галиции. 

Не буду останавливаться на перипетиях  духовной драмы религиозного 

человека. Этот сюжет достоин писательского пера. Объективно его поступок 

укрепил позиции реформаторов и пошатнул авторитет Садгорской династии. 

Окончательная победа реформаторов  приходится на 1877 год, когда в городе 

на средства ста донаторов был построен грандиозный Темпль. Ярким проявлением 

поддержки общины стала торжественная церемония открытия храма. В тот день 

процессия горожан во главе с президентом края бароном фон Шмуком перенесла 

свитки Торы из старой синагоги Гроссшил в новую хоральную синагогу на 

Темпльгассе [12, 3–56]. С этого момента черновицкий феномен вступил во вторую 

стадию – стадию расцвета. 

Величественное здание более шестидесяти лет, до момента сожжения его в 

июне 1941 г., являлось главной гордостью черновицкой общины. Несколько слов 

об архитектуре здания, которое было построено в мавританско-византийском стиле 

[1, 163–167]. 

По мнению искусствоведа из Харькова Евгения Котляра, мавританский стиль 

синагог в Европе сам по себе является манифестацией реформаторов [14, 1–7]. 

Этот стиль был выбран сознательно, дабы здания отличались от традиционных 

девятипольных каменных синагог ортодоксальных евреев и деревянных синагог 

хасидов. В столицах большинства европейских государств в ХIХ в. были 

построены темпли в пышном мавританском стиле. Но вот что интересно. В 

Черновцах есть еще одно здание в мавританском стиле, которое, хоть и в очень 

плохом состоянии, но сохранилось. Это – резиденция Садгорских цаддиков [9, 

160–161].  
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Известно, что после нескольких реконструкций в ХIХ веке дворец приобрел 

черты мавританского стиля. Тут возникают вопросы. Как могло случиться, что 

твердыня веры преображается по подобию храмов еретиков, какими, по мнению 

хасидов, были реформаторы? Что это – дань моде или подражание?  

По своему архитектурному решению здание в Садгоре – не хасидский клойз и 

тем более – не штибл. Это, безусловно, дворец. Ядром его служил парадный, 

пышно украшенный зал, расположенный на центральной оси симметрии. В 

Черновцах в то время уже была построена великолепная резиденция митрополитов 

в мавританско-византийском стиле, которая имела то же архитектурно-

планировочное решение, тот же декор. 

Сама по себе напрашивается аналогия, что и назначение здания в Садгоре 

было тем же самым – представительским. По воспоминаниям старожилов, в этом 

здании не молились. А что тогда? 

  Ответ, вероятно, кроется в представлениях Садгорских цаддиков о своей 

роли и месте в жизни общины, и, если хотите, – на земле. Все это было очень 

далеко от суровой и аскетической жизни хасидских цаддиков, что и вызывало гнев 

и возмущение современников. 

Мне представляется, что обосновавшись в Австрии, рядом с немецким по духу 

городом, Садгорские цаддики восприняли другие представления о религиозной 

иерархии и, возможно, неосознанно, а скорее всего – осознанно устраивали свою 

пышную резиденцию по европейскому образцу. 

Сколь бы далекими от темы не казались данные рассуждения, они дополняют 

наши представления об австрийском еврействе в Черновцах.  

Жизнь черновицкого еврейства в последней четверти ХIХ века и начале ХХ 

века проходила точно так же, как это описал австрийский писатель Стефан Цвейг в 

своих воспоминаниях «Вчерашняя жизнь». 

 Понятие эмансипации евреев в глазах общества было синонимом  

ассимиляции. Сама ассимиляция не имела негативного оттенка в глазах 

современников. Хорошо известно, что Теодор Герцль в те времена представлял 

себе день, когда венские евреи в едином порыве пойдут к собору Св. Стефана и 
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примут крещение. Надо сказать, что в архивных документах черновицкой общины 

содержатся единичные случаи перехода евреев в католичество, встречаются также 

документы о выходе из общины. Само по себе последнее говорят о том, что евреи 

сознавали себя равноправными гражданами страны и больше не нуждались в 

защите прав общиной. Правда, выход из общины не был массовым явлением. 

Социально значимой в тот период была полемика, развернувшаяся на 

страницах галицийских газет между еврейскими публицистами и писателем 

Иваном Франко. В своей статье «Семитизм и антисемитизм в Галиции», 

подчеркивая гегемонию евреев в области торговли, промышленности и экономике 

края в целом, он сформулировал понятие эмансипации таким образом: « 

Ассимиляция для нас это – прежде всего задача гражданского равенства на основе 

равных прав и равных обязанностей». Возвращаясь к еврейскому вопросу в своей 

рецензии на книгу Теодора Герцля «Еврейское государство», Франко писал: 

«Равноправие жидов, которое существует на бумаге, в действительности не 

реализуется; высшие должности в государственном аппарате почти повсеместно 

закрыты для жидов» [5, 24]  

Это писалось о положении евреев в Галиции. А вот что писал в 1899 г. обер-

лейтенант жандармерии Едуард Фишер в обстоятельном труде под названием 

«Буковина. Загальне краєзнавство», подготовленном краевым жандармским 

командованием: «Исключительное положение как в умственной, так и в 

социальной сферах занимает главным образом еврейская интеллигенция Буковины. 

С еврейскими единоверцами она не имеет ничего общего, за исключением расовых 

признаков, расового характера и религиозных убеждений. Она отличается 

образовательным, духовным уровнем развития, достигла ведущего положения во 

многих отраслях культурной жизни края, в ее руках находится оптовая торговля и 

пресса. Она дала краю ряд выдающихся личностей – профессоров, адвокатов, 

врачей, чиновников и писателей, которые имеют большие заслуги в подъеме 

культуры на Буковине» [3, 139–148.]. 

Речь идет о соседних австрийских провинциях, но разница в положении евреев 

– поразительная. 



 222

Вот что говорят цифры о статусе черновицких евреев [6, 80–86]. Из числа 

занимающихся свободными профессиями (чел.): 

юристы    

187

0 

189

0 

190

0 

8 45 82 

 

врачи  

188

8 

189

0 

190

0 

34 46 92 

 

 В 1905 г.: 

 в гимназиях города был 1351 еврей-гимназист из 3292 учеников, 

 в высшем реальном училище занималось 375 евреев из 603 учащихся, 

 в женской школе училось 20 еврейских девочек на 100 школьниц, 

 в ремесленных училищах получали специальность 310 евреев из общего 

числа  620 учащихся.  

Весьма впечатляют данные Черновицкого университета, открытого в 1875 г. 

(год столетия прихода Австрии на Буковину) [10, 30–34].: 

Студенты из числа евреев (чел.):   

1875-

1876 

1895-

1896 

1913-

1914 

1918-

1919 

51      

25% 

142    

38% 

431     

36% 

475     

31% 

 

Во все указанные годы, за исключением последних (1918–1919), процент 

евреев преобладал над всеми другими нациями – поляками, румынами, украинцами 

и немцами.   

Из 44 ректоров за весь австрийский период было 9 евреев. Много их было 

среди преподавателей гимназий и народных школ. На государственной службе 
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находилось много чиновников еврейской национальности: судьи, налоговые и 

финансовые инспекторы, почтмейстеры, служащие железнодорожной станции и т. 

д. В австрийский период в городе было два бургомистра из числа иудеев – доктор 

Эдуард Райс (1905) и барон Сало Вайсельбергер (1914). 

Начиная со второй каденции, в рейхсрате были депутаты буковинского 

еврейства из черновицкой общины – Исаак Рубинштейн, Генрих Вагнер, Поппер, 

Давид Титингер, Бено Штраухер и Розенцвайг. Почти все они примыкали к 

немецким либералам, за исключением Бено Штраухера, который первым поставил 

вопрос о национальной еврейской политике.  

Деятельность многолетнего председателя общины Бено Штраухера или 

Великого Раша, как его называли в Черновцах, заслуживает отдельного разговора. 

Сам он из семьи ремесленников из предместья Черновцов. Получил юридическое 

образование в Венском университете и вернулся на родину в качестве адвоката. 

Сразу стал активно участвовать в жизни городской общины. В 1897 г. его избрали в 

венский парламент, где он занимал отдельную позицию по еврейскому вопросу [6, 

54-55]. 

Вся его последующая жизнь – это борьба за национально-культурную 

автономию евреев, введение всеобщего избирательного права и признание евреев 

нацией. Будучи всю свою сознательную жизнь в высших эшелонах власти – в 

муниципальном совете, в буковинском ландтаге, австрийском и румынском 

парламентах, – он много сделал для своего народа. 

В 1907 г. Штраухер прошел в парламент от сионистской партии. Вместе с 

тремя галицийскими депутатами он создал фракцию – еврейский клуб, целью 

которого была борьба за гражданское равенство. Примечательно, что в парламенте 

сложилась редчайшая ситуация, когда 255 депутатов составляли славяне, а 257 – 

немцы. Четыре голоса еврейских депутатов – это была золотая акция, которой 

умело пользовался Бено Штраухер как руководитель фракции. 

В следующем году в буковинском ландтаге Бенно Штраухер сумел 

подготовить и провести официальное признание еврейской национальности. Если 

бы это решение утвердил венский парламент, это имело бы, как говорят, 
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судьбоносное решение для всего австрийского еврейства и обеспечило полное 

политическое равноправие на основе национальной квоты в сейме. 

Вопрос о национальности евреев в Австро-Венгрии был поставлен на повестку 

дня в последние десятилетия ХIХ в. Дело в том, что евреи не считались нацией. 

Они называли себя австрийцами иудейского вероисповедания. К примеру, 

итальянцев было в Австрии меньше, но за ними было признано право быть нацией. 

А евреи – пятая по общей численности этническая группа – нацией не 

признавались. При переписях населения учитывался разговорный язык, а на 

Буковине свыше 95 % евреев говорило на немецком языке. Это во многом 

определяло немецкий характер провинции. 

Борьба за признание национальной идентичности на Буковине велась в общем 

русле борьбы на политическое равенство. Бено Штраухер как лидер евреев, депутат 

ландтага и парламента ставил это в повестку дня. В кампанию выборов в 

парламент 1908 г. он призывал евреев в графе «язык» писать, что родной язык – 

еврейский.  

Но какой из еврейских языков надо было указать – иврит, идиш, ладино? 

Споры об этом велись очень ожесточенные, и вылились в противостояние между 

ассимилированной частью общины и сторонниками идишкайта.  

 В Черновцах о языковой проблеме говорили так: «До площади Рингпляц 

(Центральной) разговаривают на идиш, а выше – по-немецки». (Нижний город – 

ниже улицы Школьной – назывался Еврейским. Там преимущественно жил 

еврейский пролетариат. А Верхний, австрийский город, был местом обитания 

среднего класса.)   

В августе 1908 г. в Черновцах группа черновицких студентов общества 

«Юдише культур» сумела организовать конференцию любителей языка идиш. В 

ней приняли участие видные еврейские писатели того времени Шалом Аш, Лайба 

Перец, Абрам Райзен, Хайм Шидловский. Программный доклад делал писатель и 

публицист Натан Бирнбаум. Принимали участие в конференции сионисты, 

представители Бунда и другие сторонники левого рабочего движения. 
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Но вот в чем парадокс. Руководители черновицкой общины отказались 

предоставить участникам конференции зал в Еврейском доме. Первые заседания 

прошли в Украинском народном доме. И только потом это решение было 

пересмотрено, и конференция продолжила работу в общинном доме на площади 

Элизабетплац, т.е. в Еврейском доме. 

Думаю, в рамках этой статьи нет нужды говорить о выводах конференции. Но 

факт ее проведения именно в Черновцах, говорит о том, что вопрос национальной 

индентичности во всех аспектах этой проблемы волновал не только 

интеллигенцию, но и пролетарские массы евреев.  

Напомню, что все это происходило в тот самый год, когда Великий Раш – Бено 

Штраухер боролся за депутатский мандат в парламент под лозунгом 

самостоятельной национальной еврейской политики, добивался квот для евреев в 

законодательном органе власти монархии на основе признания евреев нацией.   

Еще одним делом жизни д-ра Штраухера было строительство Еврейского 

дома. Он был открыт в том же 1908 г. Стоит пристальнее вглядеться в архитектуру 

этого здания на одной из самых престижных площадей города. На фасаде здания 

создана архитектурная композиция, которая является прямой цитатой из моисеевой 

книги «Исход»: четыре атланта несут на плечах Ковчег Завета [10, 43–46]. 

Поражает грандиозность замысла и декоративно пространственного решения. 

  Фасад здания еврейской общины в Черновцах – настоящий манифест судьбы 

и миссии народа.  По мнению многих, такой фасад и сегодня невозможен в 

Израиле. Это – архитектура австрийского еврейства. 

  До I-ой мировой войны в черновицкой общине доминировали идеи 

культурной автономии и политической эмансипации. Черновицкие евреи были 

патриотами монархии и не собирались покидать этот край.  

По свидетельству одного из последних представителей состоятельного 

черновицкого еврейства Фридриха Гольдфрухта, евреи вкладывали деньги в 

недвижимость, в доходные дома. Это, по его мнению, свидетельствовало о 

патриотизме: не вывозить капиталы в заграничные банки, а развивать экономику 

здесь, на Родине [15]. 
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Семья доктора Гольдфрухта имела в городе 8 домов. До сих пор существует 

здание синагоги, которую построил его дедушка. И так поступали многие.  

Город быстро развивался и богател. До первой мировой войны он приобрел 

тот самый облик, который сохранился до сего времени. 

По мнению немецкого историка и публициста Раймунда Ланга, «Город был 

центром сосуществования народов. Многообразие на тесном пространстве, 

единство, которое слагалось из полноты. Больше десяти национальностей жили 

рядом, и ни одна из них не была достаточно могущественной, чтобы 

господствовать над другими, благодаря чему тут жили мирно» [7,2]. Это был 

золотой век толерантности, которая является одной из главных составляющих 

черновицкого феномена. 

Большинство черновицких евреев были довольны положением в империи и 

тем более на Буковине. Сторонники сионизма не пользовались широкой 

популярностью, хотя с первого дня существования имели последователей в 

черновицкой среде. По воспоминаниям писателя Йосифа Бурга в 1924 г., когда 

Владимир Жаботинский впервые приехал в город и выступал в Еврейском доме, 

гимназисты его освистали.  

Пионерами сионисткой идеи в Черновцах были делегаты первого конгресса в 

Базеле, где присутствовал молодой адвокат доктор Маер Эбнер. Впоследствии он 

стал вождем сионистов Буковины, а позднее – Румынии. Эбнер создал первую 

молодежную сионистскую организацию «Хасмонеи» (1898). Одна за другой 

возникли корпорации «Эмуна», «Хеброния», позднее – массовая спортивная 

организация «Маккаби» и др. 

Эволюция взглядов людей старшего поколения на сионизм хорошо 

прослеживается на отношениях между двумя лидерами черновицкой общины – 

Бено Штраухером и Маером Эбнером  

 Бено Штраухер, отдавший жизнь упрочению положения евреев Буковины и 

Австрии, не признавал  Эбнера. Они жили на соседних улицах, но старались нигде 

и никогда не встречаться. Так продолжалось многие десятилетия, пока в крае 

сохранялось равновесие национальных сил, о котором сказано выше. 
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После первой мировой войны на Буковине произошла смена власти, начал 

крепнуть румынский национализм и антисемитизм. Первым раскатом грома был 

срыв спектакля известного актера Моисси в городском театре (1922). 

В тот вечер группа румынских студентов ворвалась на сцену и выгнала из 

театра актера и зрителей. Происшествие имело большой резонанс. Театр некоторое 

время не работал, а потом его преобразовали в румынскую национальную оперу. 

Однако опера долго не просуществовала, и евреев обвинили в том, что они 

игнорируют румынский театр. 

 С этого печально известного события началась третья стадия черновицкого 

феномена – угасание. В 1932 г. в драке с румынскими гимназистами был убит 

гимназист Давид Фалик. Настроения евреев резко качнулись в сторону сионизма. 

По свидетельству черновчанки Розы Цукерман, которая состояла в обществе 

«Эмуна», в 30-е годы «мы все были сионистами». 

Приезд Владимира Жаботинского во второй раз был воспринят совершенно 

иначе. В зале «Моргенройт», где лидер сионистов произнес пламенную речь, 

молодежь восторженным ревом встречала его многократный призыв: «Du solt 

kampfen!» – « Мы должны бороться»! 

 Будучи сенатором в румынском парламенте, лидер сионистов, редактор 

черновицкой газеты «Остьюдише цайтунг» Маер Эбнер отчаянно боролся за 

сохранение свобод евреев, но силы были неравными. Постаревший Бено Штраухер 

в двадцатые годы еще пытался в румынском парламенте что-то сделать, но в 

середине 30-х годов пришел к выводу о необходимости уехать в Палестину. Друзья 

отговорили его от этого шага.  

Умер он в Черновцах, еще успев встретить Красную Армию, которая 

оккупировала Буковину в 1940 г. 

Маер Эбнер уехал в Палестину.  

 

Конец тридцатых годов ознаменовался массовым исходом евреев из 

Черновцов и Буковины. Они увезли с собой горячую любовь к родному краю и на 

чужбине создали миф о Черновцах, который живет до сих пор.  
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Катастрофа вообще поставила точку в самом существовании черновицкой 

общины. Однако идеи эмансипации не умерли и получили свое продолжение и 

развитие в других краях и на другой почве. Евреи выбрали иные пути для решения 

своих проблем. Но факт остается фактом: на протяжении ста лет австрийское 

черновицкое еврейство осуществило на практике идеи равноправия и свободы. 

Можно сказать, что история дала евреям шанс, и они им воспользовались.  
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