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ДУХ ІЗРАЇЛЮ НАРОДЖЕНИЙ І В УКРАЇНСЬКИХ МІСТЕЧКАХ

Виставка «ДЕРЖАВА ІЗРАЇЛЬ –
УКРАЇНСЬКЕ КОРІННЯ» продовжила свій шлях
до Жашкова, Умані та Богуслава
Виставка «Держава Ізраїль – українське коріння»
24 жовтня її показ пройшов у двох містах
продовжує відкривати для її відвідувачів щось нове Черкаської області – Жашкові та в знаковому для
про вклад вихідців з українських земель у створення та хасидів місті – Умані. А 29 жовтня – в славному
розвиток Держави Ізраїль.
Богуславі на Київщині.
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 ЖАШКІВ
У Жашкові громада невеличка та й свого офісу вона
не має, тому презентація
пройшла в пристосованих
умовах, але це не вплинуло
на цікавість до цієї теми (на
фото 1). Дуже багато попрацювала для створення належних умов та організації заходу
голова Жашківської громади
Раїса Третяк, за що ми їй
щиро вдячні.
На початку Клавдія Колесникова, яка веде цей
проєкт, заінтригувала членів
громади, коли сповістила,
що далеко не про всіх наших земляків з містечок
Черкаської та Київської областей розповідається на
виставці, а ось про вихідця
з Жашкова тут згадується
двічі, а ім‘я його сина відомо
всьому світу (на фото 2).
Мова йде про Шмуеля Даяна (Китайгородського) – одного із засновників першого
ізраїльського кібуцу Дґанія –
та про його сина політичного

діяча,
воєначальника,
міністра оборони Ізраїлю
Моше Даяна. Стаття про
нього «Від жашківських
Китайгородських – до
ізраїльських Даянів» була
опублікована в травневому номері газети «Надія» за
2015 рік. Лекторка, зокрема,
розповіла про жашківських

2
предків Шмуеля Даяна на
прізвище Китайгородські, які
були рабинами (на фото 3 –
його батьки Авраам і Хая);
про те, чим він відзначився в
Ерець-Ісраель. А також про
цікаву історію його «хитрого»
одруження на інтелектуалці,
сіоністці та просто красуні
Дворі Затуловській, яка теж

3

приїхала з України і разом
з чоловіком розбудовувала кібуц Дґанія (на фото
4 – Шмуель Даян з дружиною Дворою та сином
Моше в 1918 році): «У 1913
році в Дґанію приїжджає з
України Двора Затуловська.
Приїжджає, щоб залишитися. Нема в кібуці хлопця,
який б не закохався в неї,
і Шмуель не був винятком.
Кому ж дістанеться Двора?
Мабуть, події розвиваються в небажаному для Шмуеля напрямку, тому що він
влаштовує збори, де ставить
питання про невідповідність
товариша Затуловської завданням поточного моменту.
Мовляв, при такій субтильній
статурі важко працювати мотикою. Крім того, товариш
Двора не знає ні слова на
івриті. І дівчину виганяють з
Дґанії. Потім Шмуель їде в
Європу. Через кілька місяців
він повертається в кібуц, але
не один: на зворотному шляху він заїхав в Україну і яки(Продовження на стор. 2)
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мось чином зустрівся там
з Дворою Затуловською! У
1914 році він одружується
на ній, і в 1915 році у них
народжується первісток
Моше Даян».
А ще одна історія,
пов’язана з жашківськими
євреями, прозвучала під час
розповіді про Голду Меїр. У
1948 році вона стала першим послом Ізраїлю в СРСР,
і в вересні цього ж року
завітала до Московської
хоральної синагоги на святкування Рош а-Шана. Й
її як новоявленого месію
зустрічали тут до десяти
тисяч євреїв, які приїхали
з усіх куточків країни, а
деякі люди в екстазі навіть
цілували край її одягу. Серед них був і перший голова Жашківської громади
Аркадій Лісновський, тоді ще
молодий хлопець. Ця поїздка
не пройшла для нього без
наслідків – після повернення додому його визивали
на допит до КДБ, взяли на
замітку як неблагонадійного
і добре попсували долю в
майбутньому.
Про те, яке враження
справила на жашківців ця
виставка, вони розповіли у
своїх відгуках.
Голова Жашківської
громади Раїса Третяк: «Ми
дуже раді, що ви до нас
приїхали з цією виставкою,

ми одержали багато нової
інформації про те, в яких
тяжких умовах створювався
Ізраїль, яка це велика праця
зокрема і наших земляків із
Жашкова».
Валентина Волицька:
«Дуже цікаво було послухати про наших жашківських
земляків; про те, що
прем’єр-міністр Ізраїлю
Голда Меїр була вихідцем з
України; про те, як засновувалася держава Ізраїль. Ми
багато чого не знали, а тепер знаємо».
Микола Самохін: «Дуже
сподобалась розповідь про
нашого земляка, батька
Моше Даяна».
Вікторія Самохіна: «Мені
найбільше сподобалась
історія про Голду Меїр, те,
що вона була сильна духом,
вона мене дуже вразила».
Ірина Чесановська:
«Мені сподобалося те, що
в нас є такі відомі земляки,
які багато чого добилися, і
в них можна повчитися, як
треба жити в світі, щоб зробити його кращим».
Катерина
Малюх:
«Дуже вдячна вам за цікаву
розповідь про усіх наших
земляків, які стали великими людьми і є прикладом
для нас, як нам жити, як
нам бути і як добиватися,
щоб наше майбутнє стало
кращим».

6
унікальний матеріал для
яких вона наполегливо розшукувала на івритомовних
ізраїльських сайтах. Уманчанам пощастило народитись в одному місті із чотирма діячами сіоністського
руху, відомими в Ізраїлі.
Про одного із них –
ізраїльського архітектора
Єгуду Магидовича (на
фото 7) – згадується на
презентованій виставці. У
квітні 2008 року про нього писала й наша газета
«Надія» в статті «Їх покликала Земля обітована». Син
уманського капелюшника
Беньяміна Цві та уманської
домогосподарки на ім’я
Рахіль у 1919 році разом із

сім’єю емігрував до ЕрецьІсраель на знаменитому
пароплаві «Руслан» і згодом став першим головним
архітектором Тель-Авіва.
А
про
іншого
–
єврейського громадського діяча Цві Бунфельда
(на фото 8 – лекторка
показує його портрет),
який,
починаючи
з
уманської гімназії і майже
до останніх днів свого життя з ентузіазмом займався
сіоністською діяльністю в
Російській імперії, Європі
та Ерець-Ісраель, і грав у
ній не останню роль – детально вдалося дізнатися
тільки тепер. Його захоплення сіоністською ідеєю

 УМАНЬ
В Умані виставку розгорнули в офісі єврейської
громади (на фото 5).
Правління громади на
чолі з Олегом Вишневецьким та її активісти дуже
відповідально і з душею
поставилися до організації
презентації на місці, були
дуже гостинними, допомагали з монтажем та демонтажем виставки. Дирек-
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тор регіонального музею
єврейської історії «Ми родом зі штетлу» Клавдія Колесникова розповіла про
діяльність
Сіоністської
федерації України, а також
провела екскурсію виставкою (на фото 6).
А
потім
вона
традиційно
доповнила
свій виступ розповідями
про відомих земляків,

НАДЕЖДА

7
ноябрь 2021 г.



ДУХ ІЗРАЇЛЮ НАРОДЖЕНИЙ І В УКРАЇНСЬКИХ МІСТЕЧКАХ

8
було настільки сильним, що
він навіть свого сина назвав
Герцлем на честь засновника цього руху Теодора Герцля, хоча уманський рабин
був проти цього. Він був
другом і соратником одного із лідерів сіоністського
руху Зеєва Жаботинського,
і багато матеріалів з його
архіву зберігаються зараз
в Інституті Жаботинського в
Тель-Авіві.
А про двох інших
земляків розповідалося в
статті «Як уманські євреї
в Ізраїлі кібуци створювали», опублікованій в
газеті «Надія» в №11 за
2017 рік. Один з них – Цві
Ієгуда (на фото 9), який
увійшов в історію як видний діяч сіоністського руху,
а згодом – як ізраїльський
політик. Ще в Умані тоді ще
юний Цві заснував осередки молодіжних сіоністських
організацій, а згодом,
здійснивши алію до ЕрецьІсраель, став одним із
засновників першого легендарного ізраїльського кібуцу
Дґанія. А його земляк-уманчанин Зеэв Шефер (на
фото 10) став політичним і
військовим діячем в Ізраїлі,
був серед засновників
партії «Ахдут Ха-Авода»
(«Трудова
єдність»),
кібуцу Айелет а-Шахар та
Гістадруту – ізраїльської
профспілки.

9
ноябрь 2021 г.

Під час обговорення всієї цієї інформації
члени Уманської громади
розповіли про свої враження від усього побаченого та
почутого.
Голова
Уманської
громади Олег Вишневецький: «Я вам скажу,
що така лекція – це, напевно, джерело історії нашого народу і, звичайно,
найбільше нам приємно, що
саме уманчани стояли біля
витоків створення держави Ізраїль. Не завадило б
нам і сьогодні мати таких
патріотів. Бо тоді вони ж
за владу і не боролися –
тоді ідея була. А сьогодні,
можливо, є ідея, тільки не
можна зрозуміти, яка вона.
Ми вдячні лекторові за те,
що ми можемо дізнатися
історію уманських євреїв,
і будемо раді, якщо в майбутньому буде ще щось
таке ж цікаве».
А старійшина громади
Майя Капрова поділилася
справді унікальними спогадами: «Річ у тому, що
після революції у нас тут в
Умані теж була сіоністська
організація, і в ній також
брали участь мої тато та
мама. Вони тоді були молодими, дружили, а потім
одружилися. А збиралися вони у місцевості, яка
називається Греків ліс (колись там справді був ліс,

10
НАДЕЖДА

поряд був військовий аеро
дром, а зараз це мікрорайон
Умані). Їх переслідували енкаведисти, і в тата на спині
залишилися два шрами від
шомполів: їх наздоганяли та
били. Це був кінець 1920-х
років, їм тоді було по 15–16
років. Вони збиралися у
Софіївці, але найчастіше – у
Грековому лісі».
Ольга Друзгальська:
«Лекція дуже сподобалася,
приїжджайте до нас ще».
Любов Беспрозванна:
«Дякуємо за таку прекрасну лекцію: дуже зрозуміло,
взагалі форма викладу
доступна, матеріал найбагатший, і все дуже-дуже цікаво. Вона багато
ілюстрована, і ми почули
багато нового матеріалу,
про який не знали раніше».
Римма Швець: «Мені
було дуже цікаво, тому що
частину цього матеріалу я
вивчала на уроках історії в

школі в Ізраїлі, куди поїхала
за молодіжною навчальною
програмою. Було цікаво почути трохи іншу сторону цієї
інформації. Якби я на кілька
років раніше потрапила на
таку лекцію, то мені було б
легше в ізраїльській шко
лі.
Дуже дякую, що ви розпо
відаєте про це тут, бо дуже
корисно знати, що відбу
валося і відбувається там,
на історичній батьківщині».
Тетяна Руденко: «Дякую за таку лекцію, бо
ми живемо у звичайному
світі, зі своїми турботами, і практично ніколи не
замислюємося про такі речі,
а коли ви розповідаєте, то
справді дізнаєшся стільки
нового, повертаєшся до
минулого свого наро ду та отримуєш настільки
потрібну нам інформацію.
Так би сам по собі ніколи не
знайшов часу, не задумався
і не поліз би її шукати».

 БОГУСЛАВ
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29 жовтня виставка
відвідала Богуслав. Захід
пройшов у будівлі, де колись були хедер, єшива та
синагога; або, як її ще називають, «Кам‘яниця». Це
найстаріша будівля міста,
що була зведена в 1726 році
для єврейської общини та
єшиви, що дуже символічно.
Зараз тут розташований Музей народних промислів –
філіал Музею історії Богуславщини, а в майбутньому
влада міста планує виділити
тут простір для єврейської
історії Богуслава.
І товариство єврейської
культури на чолі з Романом
Тівіним, і директор музею
Андрій Гуменюк, і начальник відділу культури, молоді
та спорту Богуславської
міськради Тетяна Куценко
зробили все від них залежне, щоб презентація виставки пройшла на гідному рівні і
в гідних умовах, за що ми їм
щиро вдячні.
Серед гостей були
присутні члени єврейської

громади Богуслава, у тому
числі і дружина правозахисника Семена Глузмана – Ірина, директор Музею
історії Богуславщини Андрій
Гуменюк, співробітники
місцевої
бібліотеки
і
краєзнавці, які цікавляться
єврейською історією (на
фото 11). Було також дуже
приємно зустріти нашу давню знайому по КорсуньШевченківській регіональній
єврейській недільній школі
Олену Стеценко – вчительку музики Богуславської
спеціалізованої школи № 1,
яка готує зі своєю ученицею
наукову роботу з єврейської
історії Богуслава.
Всі присутні з великим зацікавленням сприйняли екскурсію Клавдії
Колесникової по виставці
(на фото 12), доповнювали її своєю інформацією,
ставили запитання. Атмосфера була напрочуд творча і наповнена любов’ю до
єврейської історії Богуслава.
(Закінчення на стор. 4–5)
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А справжньою «родзинкою» презентації виставки в
Богуславі (місцевим компонентом, який додається в
кожному місті) була історія
сім‘ї Островських (на фото
13 – Клавдія Колесникова
розповідає про цю сім’ю).
Це було справді унікальним
явищем – ціла велика родина сіоністів, і всі вони на
початку Другої алії по черзі
репатріювалися з Богуслава до Ерець-Ісраель. Вони
представляли три покоління
однієї сім’ї: дідусь рабин
Цві Островський; його
син рабин Йосеф Лейб
Островський (орендар порому через річку Рось) та
його шестеро дітей: три
сини Ашер, Аарон, Яків та
три доньки Міріам, Хана і
ще одна, ім’я якої невідоме.
Найвідоміша з них – Міріам
Барац (Островська): з
чоловіком Йосефом вони
були засновниками першого кібуцу Дґанія, а їх
син став першою дитиною, що народилась та
виросла в кібуці (на фото
14 – Міріам і Йосеф Барац зі старшим сином
Гідеоном у 1913 році);
45 років вона пропрацювала дояркою на кібуцній
фермі. Островські були се-
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ред перших переселенців,
що будували ізраїльське
місто Кфар-Саба, а зараз
там є вулиця їх імені; серед
них були також охоронці
та письменники. Таким був
шлях від порогу дому сім’ї
Островських на українській
землі до Ізраїлю.
Наприкінці директор
музею Андрій Гуменюк від
імені міського відділу культури подякував лекторці за
проведений захід і вручив
їй квіти та цінний подарунок
(на фото 15). А присутні на
ньому поділилися своїми
відчуттями та думками.
Жителька міста, колишня працівниця відділу
соцзахисту Надія Ткаченко
розповіла багато відомостей
про богуславських євреїв,
яких вона знала: «Богуслав
– це місто, де жило багато
євреїв. Євреї – люди дуже
добрі, могли всім допомогти. У нас була велика контора «Змішторг» (змішана
торгівля), з неї товар по магазинах розвозили на возах
переважно літні євреї. Серед них був Іголінський – голова великої працелюбної
сім’ї (потім вони виїхали
в Америку). На вулиці
Корсунській жив інвалід
війни заслужений лікар Натан Зайденберг. Багато євреїв виїхало
в Ізраїль. На вулиці
Шевченка жила дуже
знаменита
сім’я
Міші та Еті Брайловських – це були
бухгалтери, яких,
мабуть, і в Союзі не
було. Жила і сім’я
Островських, про
можливих предків
яких згадується в
розповіді лекторки – голова родини
працював майстром
на фабриці «Жакардпрядсукно». Зараз в місті вже мало
євреїв. І було краще
жити при євреях, ніж
зараз: вони виїхали,
а наїхали зовсім
14 інші люди, і кожен
рве до себе шма-
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ток. Якось нема такої дружби, такої взаємодопомоги.
Наприклад, інвалід війни
заготівельник шкірок Шніцер
всім допомагав. Я знаю, що
єврейським дітям тут забороняли вступати до вузів, і
вони їхали десь до Свердловська і в інші міста. А мені
жаль, що вони виїхали, що
їх тут залишилось мало, бо
найкращі свої роки я була
саме серед євреїв».
Краєзнавиця
Леся
Ніколенко: «Ми сьогодні
побули на такому цікавому
заході, який провела пані
Клавдія Колесникова з на-

осіб, їх сюди приводили, і
вони починали вивчати Святе Письмо, Тору, каліграфію.
Це все дітки вивчали, а
потім у багаті єврейські родини їх вели обідати – як
було все продумано. А за
готелем по вулиці Пушкіна
в 1910 році будується теж
школа для єврейських
хлопчиків, і теж так само
25 осіб, і теж так само вони
йдуть у єврейські родини і
там їх харчують. Ви тільки
зверніть увагу, як масово
організовано і як прекрасно
готувалися діти до майбутнього, яка просвітницька ро-

15
шого
міста-побратима
Корсуня: обидва міста
об’єднує рік заснування
князем Ярославом Мудрим
у 1032 році та річка Рось.
Я – краєзнавець, історик,
відмінник освіти, письменниця, меценат, академік,
магістрантка Українського
католицького університету.
Я уродженка міста Богуслава, мій рід живе тут уже
протягом 400 років, я уже
четверте покоління. Насамперед, потрібно було сказати, що ми знаходимося у
найстарішій і найвеличнішій
будівлі Богуслава 1726 року,
яку збудували євреї, де спочатку був хедер, що означає
школа. Євреї збудували її
тому, що весь час місто згорало від різних нападів. Тепер її назвали «Кам’яниця»
– мені не подобається ця
назва. Тут вчилися єврейські
хлопчики з п’яти років, 25

бота. Оці хедери та єшиви –
вони були і в Петербурзі, і в
Відні, і по всій Європі. І вони
прийшли й сюди в містечко
Богуслав, у якому було шість
синагог. Тут жили Покраси;
тітка Голди Меїр – мій батько ходив до цієї тітки, будинок якої не зберігся; тут Борі
Нємцова, демократа, якого
вбили в Москві, рідня жила;
тут жила рідня Яна Френкеля; тут батьківщина матері
Іллі Ільфа. Тут Шолом-Алейхем жив тринадцятирічним
хлопчиком і, дякуючи Роману
Тівіну, стоїть пам’ятний знак
на місці хати його бабусі
та дідуся, в якій жила його
мати. Ми дякуємо йому за
те, що він єврейський цвинтар окультурив і побачив могили дідуся і бабусі ШоломАлейхема. Він унікальний,
бо він не тільки музикант,
краєзнавець, фотограф –
до речі, ці професії були
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ДУХ ІЗРАЇЛЮ НАРОДЖЕНИЙ І В УКРАЇНСЬКИХ МІСТЕЧКАХ

притаманні євреям, бо їм
не дозволялось займатися багатьма професіями.
Я шостий рік досліджую
сакральні
споруди
Богуславщині в українській
національній спадщині.
Ця земля настільки свята, що я декілька років
не могла зрозуміти, чому
тут було шість синагог.
Ось найбагатша синагога, де кафе «Українка», ось
найбідніша синагога на
вул. Корсунській. Ви казали за пором – правильно,
їх два було: один робочий,
там, де друга ділянка фабрики, і вони робочих туди-сюди перевозили, зараз там «Міст кохання»; а
другий важливий пором –
там, де місцевість Лобунка
та мебельна фабрика, і на
тому поромі дев’ятирічний
Тарас Шевченко з батьками на волах віз сливи
продавати сюди на торжище. Я виросла з євреями,
бо в моєму класі було 13
євреїв і 13 українців, ми
спілкувалися, я і мацу їла, і в
родини ходила, і навчилася
цих виразів «А шоб вы все
мне были здоровы» тощо.
Це був шарм. Коли євреї
виїхали масово, я плакала,
мені не вистачало оцього
міста мого. Повірте, в’їхали
селяни – у них інша культура. І якби ви мені навіть не
казали, що пані Островська
єврейка, то я б сказала, що
оцей жест «руки в боки» –
це український жест, який
передався і євреям. Ми
були єдиним цілим, ми один
одного проводжали і плакали. Шануймося, любіть

Ізраїль, любіть Україну – і
хай у нас все буде гаразд!»
Дружина
правозахисника, психіатра, почесного жителя Богуслава Семена Глузмана Ірина
Глузман: «Моє дівоче
прізвище Пієвська, я десять років шукала, звідки
воно – і знайшла: від села
Пії Миронівського району. А
рід мого чоловіка – з Медвина Богуславського району.
Все, що ми почули і побачили, абсолютно дуже цікаво,
шкода, що мало по часу.
Тут є два пункти, про які я
хочу сказати. Перше – коли
ми говоримо «Звідки я?»,
то хочеться назвати злочини радянської влади. Один
з них – абсолютне забуття свого минулого. Про те,
що я єврейка, я дізналася
взагалі в п’ять років на
вулиці, мені сказали: «Я не
люблю євреїв, вони такі
хитрі», я прийшла додому
і сказала те ж саме. Мене
батьки спитали: «Що, і маму
не любиш, і папу?» І тут
почало щось доходить до
мене. Ми не знаємо, звідки
наші прізвища, хто ми, де
ми. Це не тільки євреїв
стосується – це стосується
і українців – всіх, хто тут
жив, в цій країні абсолютного забуття. І тому зараз
ми відновлюємо корені,
шукаємо, хто ми, хто були
наші предки – ці знання
дають нам рухатися вперед. А друге – це закриті
кордони. Коли ви почали
нам розповідати, як люди
виїжджали, куди хотіли, робили те, що хотіли, навчалися, де хотіли. А тут була аб-

солютно закрита територія
на вісімдесят років. Їм було і
важко, і легко, це правда – а
тут було тільки важко».
Голова Богуславського ТЄК Роман Тівін: «Коли
я був у Кракові на «Марші
пам’яті та життя», мене
вразило, що його мер сказав, що після Голокосту
все єврейське в місті було
зруйноване; і коли вони почали все це відновлювати,
повертати історію, і особливо після виходу фільму
«Список Шиндлера», який
пов’язаний з Краковом; то
сюди почалося справжнє
паломництво, і завдяки
єврейській історії місто почало заробляти. І в Богуславі
на сьогоднішній день багато
є того, що можна показати
євреям з інших країн. Наприклад, приміщення третього
садочка – це колишній дім
Лоєва, тестя Шолом-Алейхема. Коли будуть відновлені
такі єврейські пам’ятки, коли
це стане відомо в світі, то
тисячі вихідців з міста захочуть сюди приїхати, щоб
побачити, звідки їхні предки. Богуслав може стати туристичною Меккою. І мені
болить, що приміщення, де
були хедер та єшива, назвали «Кам’яницею», так
не можна було робити.
У 1928 році мамин брат
закінчив тут останній курс навчання. Тут нагорі знаходилася єшива, а внизу – синагога,
в якій у мого прадіда Симхи Мамута було місце, яке
було підписане його ім’ям,
бо його внук гарно навчався. Там ще стояв столик, за
яким Шолом-Алейхем читав

їм свої твори, так за цей столик відмінників садили. І коли
ми з мамою повз цей будинок йшли на кладовище, то
вона мені казала, щоб я йому
поклонився, бо це одне із
місць, де вивчали єврейські
мову, традиції та історію».
Директор
Музею
історії
Богуславщини
Андрій Гуменюк: «Лекція
настільки пізнавальна, вона
розкриває багато аспектів
життя Богуславщини, куди
люди пішли з цих країв –
а пішли вони в світ і зробили дуже визначні великі
речі. Я зараз реалізовую
великий фотопроєкт «(Не)
з аб у ті о б л и ч ч я », який
буде розділений на три
категорії – православні,
католики і євреї. І в
«Кам’яниці»
я
хочу
розмістити фото і видатних і простих євреїв, які
проживали в Богуславі
наприкінці 19 – на початку 20 століття, в костьолі –
католиків, а в монастирі,
що будується, розмістимо
православних. І по місту
також хочу розмістити на
стовпах банери з фото людей – щоб просто прізвище,
ім’я та їхня професія. Для
нього підійдуть і фото знаменитих вихідців-євреїв,
про яких ви розповідали.
В майбутньому я хочу, щоб
будівля «Кам’яниці» несла
свій історичний підтекст,
показати, що пережила ця
будівля в часі – і найдовший
період був єврейський,
тому єврейській історії можна присвятити цілий зал на
першому поверсі».
Клавдія КОЛЕСНИКОВА.

 ЦЕ ПОТРІБНО ЖИВИМ!

ДІЯЛЬНІСТЬ ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВИВЧЕННЯ
ЄВРЕЙСЬКИХ КЛАДОВИЩ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ
Наша асоціація вже давно співпрацює з Фондом «І-ЕсДжей-Еф Східна Європа» (Європейська ініціатива зі збереження єврейських кладовищ – ESJF), і ми на сторінках
нашої газети постійно розповідаємо про його діяльність у
нашому регіоні. Нагадаємо, що ще в 2015 році за допомогою цього Фонду були розчищені та огороджені єврейські
кладовища в дев’яти містах і селищах нашої асоціації:

Корсуні-Шевченківському, Кагарлику, Димері, Бородянці,
Василькові, Іванкові, Ставищі, Богуславі та Каневі.
У 2019 році вони частково взяли участь у розчищенні та
огородженні Фастівського кладовища. А влітку цього року
обнесли парканом старе кладовище в Тальному.
Наприкінці літа та восени їхня діяльність продовжилась. Про це – в нашій статті.

ВСТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СТЕНДІВ
БІЛЯ ВЖЕ ОГОРОДЖЕНИХ КЛАДОВИЩ

громад в Україні» та інших
джерел. Він проілюстрований
зображенням позначення єврейського кладовища
Іванкова на мапі Російської
імперії 19 століття; фото
проєкту єврейського молитовного дому в Іванкові
1893 року; фото похорону загиблого в погромі
1919
року
місцевого
єврейського юнака; а також відбитком сторінки з

Такі стенди, підготов
лені співробітником Фонду
Д. Шарко, вже з’явилися
біля воріт єврейських кладовищ в Іванкові, Бородянці
та Богуславі. Вони стисло
розповідають про єврейську
історію цих міст еч ок двома мовами – укра
ї нською
та англійсь
кою – та ілюст
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ровані цікавими історичними
фото.
Зміст стенду в Іванкові
(на фото 1) базується на
інформації з книги заступника голови Іванківської
єврейської громади Нелі
Григорович «Родом зі штетлу», Інтернет-сайту Хаїма
Буряка «Історія єврейських
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архівної справи 1886–1890
років «Про Іванківський коробочний збір» з Державного архіву Київської області. А
розповідає він, зокрема, про
те, що єврейська громада
з’явилася в цьому містечку
не пізніше першої половини 19 століття. У 1847 році
в місті та околицях проживали 642 єврея, в 1864 – 560,
(Закінчення на стор. 6-7)

5 стр.

 ЦЕ ПОТРІБНО ЖИВИМ!
(Закінчення. Початок на стор. 5)

1
в 1897 – 1577. У 19 сто
літті було збудовано дві
синагоги, жодна з яких на
сьогодні не збереглася.
Згадується про місцевих
рабинів Мордхе-Дойва Левицького, його сина Янкеля Левицького та Фроїма
Коваленка. До революції
євреям Іванкова належали
400 будинків, 60 лавок, дві
шкіряні фабрики, лісопильня,
млин Горенштейнів, лікарня,
ощадно-позикове товариство; діяли синагоги, релігійні
навчальні заклади і єврейська
бібліотека. Під час погромів
1919–1920-х років було вбито
понад 150 євреїв. На початку
1930-х років був заснований
єврей
ський колгосп, який
очолював Я. Шустерман.
У 1939 році єврейське населення Іванкова налічувало
430 осіб. Існують дані, що
за час Голокосту було вбито
близько 500 євреїв – жителів
селища та околиць. Невеличку післявоєнну громаду
очолив Ісаак Гороховський.
Також згадуються відомі
євреї – вихідці з Іванківщини:
ізраїльський громадський
і політичний діяч, батько
прем’єр-міністра Ізраїлю
Іцхака Рабина Нехемія Рабичев; ізраїльський письменник і драматург Хаїм
Хазаз; музикознавець, збирач єврейського музичного фольклору Мойсей
Береговський; актриса і
кінорежисерка Хана Шма
йонок; живописець Генріх
Хабінський. Повідомляється
також, що на початок
19 століття вже існувало
єврейське кладовище, на
якому на сьогодні збереглися близько 150 надгробків.
Про появу такого самого стенду в сусідній
Бородянці ми дізналися з
посту дослідниці Анни Пономаренко в «Фесбуці», який
вона помістила 31 серпня:
«Напевно, кожному мешканцю Бородянки відомо про
єврейське кладовище на її
території, але мало хто знає
про історію бородянських
євреїв. Влітку 2021 року біля
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воріт єврейського кладовища
Бородянки був встановлений
інформаційний стенд з короткою історичною довідкою
про життя євреїв тут з
часів Речі Посполитої до
кінця ХХ століття. Історичну
довідку склали співробітники
європейського
фонду
ESJF, за сприяння якого на
єврейському кладовищі була
встановлена нова огорожа в
2015 році». Наразі вона разом із трьома співавторами
готує розлогу статтю з
єврейської історії селища,
якою обіцяла поділитися і
з нашою газетою. А поки
що розповімо про зміст
інформаційного стенду, фото
якого вона вмістила в тому ж
пості (на фото 2).
Оскільки єврейська
історія містечка ще мало
вивчена, то й ілюстрацій
на ньому небагато: це позначення єврейського кладовища Бородянки на тій
же мапі Російської імперії
19 століття; його зйомка з
дрону, проведена під час
експедиції Фонду «І-ЕсДжей-Еф Східна Європа»,
та фото з архівної справи 1850 року «Перепис
євреїв Бородянки» з Державного архіву Київської
області. А щодо самої
історичної довідки, то вона
починається з твердження,
що євреї в цих місцях почали оселятися ще з середини 18 століття, й існує легенда про те, що єврейське
поселення було названо
Маріямпіль на честь доньки
власника графа Потоцького Маріанни. У 1765 році в
Бородянці та на її околицях проживали 353 єврея, у
1784 – 265, у 1847 – 650, у
1897 – 621. У 1784 році євреї
володіли 38 будинками. За
свідченнями на 1864 рік
згадується про одну синагогу. З 1885 року рабином
у містечку був Авром-Лейб
Герман. У 1917 та 1923 роках бородянські євреї постраждали від погромів. А у
1939 році тут налічувалося
284 єврея. Під час Голоко-
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сту було розстріляно багато євреїв, але точні число
та місце розстрілу невідомі.
У 1999 році тут проживало
36 євреїв. А на єврейському
кладовищі, яке було засноване не пізніше початку
19 століття, донині збереглося лише кілька десятків
надгробків, найдавніший із
яких датується 1915 роком, а
найпізніший – 1990-им.
А ось що написано на
такому ж само стенді біля
старовинного єврейського
кладовища в Богуславі, поки
що прочитати неможливо:
не встигли його встановити, як у жовтні його розмалювали фарбою місцеві
«любителі єврейської історії»
(на фото 3). Про це нам
з жалем повідомив голова
Богуславського товариства
єврейської культури Роман
Тівін. Вандали, у яких був
балончик з фарбою та не
було мізків, порозважалися подібним способом не
тільки біля стенду – вони
замалювали ще й гранітну
інформаційну табличку, встановлену Проєктом зі збере-

ження єврейських кладовищ
в Європі біля воріт кладовища (до речі, це вже друга
табличка – першу, встановлену в 2015 році, розбили
навесні 2019 року); а також
вказівник «Єврейське кладовище», поставлений міською
владою у 2019 році. Ще
один стенд «Відновлення
історичної справедливості.
1948–2020», встановлений міськрадою в 2020 році
біля бордюр з єврейських
мацев, перевезених з вул.
Шевченка на єврейське
кладовище, вони тільки пошкрябали, і голова ТЄК забрав його звідти від гріха
подалі. Роман Тівін зразу ж
повідомив про цей вандалізм
різноманітним установам та
організаціям: Богуславській
міськраді, обласній поліції,
операційному
директору Об’єднаної єврейської
громади України Віталію
Камозіну – але поки що
нічого не змінилося. У Фонді
«І-Ес-Джей-Еф
Східна
Європа» теж знають про цей
випадок і пообіцяли замінити
спотворені стенд та табличку.

СТАРЕ ЄВРЕЙСЬКЕ КЛАДОВИЩЕ
«ЗАГРЕБЛЯ» В СМІЛІ ВЖЕ ОГОРОДЖЕНЕ
Воно стало вже дванадцятим кладовищем у
нашій асоціації, навколо
якого було встановлено огорожу в рамках будівельних
проєктів Фонду «І-Ес-ДжейЕф Східна Європа». Фонд,
за підтримки Європейської
комісії, 26 жовтня 2021 ро

ку провів просвітницьконавчальні заходи, а також
камерну церемонію відкриття
проєкту «Простір спадщини: єврейський цвинтар та
міська історія» та вшанування
пам’яті єврейської громади
Сміли (на фото 4 – учасники церемонії біля нової
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огорожі). На церемонії
біля входу на кладовище
були присутні та виступили міський голова Сергій
Ананко, голова єврейської
громади Сміли Ніна Лозоватська, екскурсовод Лариса Петрушевець. Реалізовує
його Фонд у співпраці з
органами місцевого самоврядування, наголосила координаторка проєкту Олена
Колб: «Без міської влади це
б не було можливо взагалі,
і ми вам дуже дякуємо за
те, що ви з нами і що ми
маємо вашу підтримку».
Смілянський міський голова Сергій Ананко сказав:
«Це дуже така здорова ідея
була, ми на неї зразу ж погодилися, і буквально через три місяці пішов перший результат, я навіть не
вірив своїм очам. Тому я,
перш за все, вдячний вашому Фонду за те, що ви
звертаєте увагу на пам’ять –
це пам’ять наша, це пам’ять
наших дітей». Міський голова
Сергій Ананко наголосив, що
є бажання, аби це історичне
місце ввійшло в туристичний маршрут, та запевнив,
що впорядкування цвинтаря
триватиме і надалі.
«Важливо, що огорожею обрамили саме
історичні межі єврейського
цвинтаря, – відмітила голова Смілянської єврейської
громади Ніна Лозоватська
(на фото 5). – Я вже років
десять очолюю громаду, і
за цей час було дуже багато
проєктів і пропозицій, але всі
вони нічим не закінчувалися.
Сказати
правду,
коли
надійшла пропозиція від
цього Фонду, я теж не дуже
вірила, що це закінчиться

реальним втіленням у життя. Дуже велика вдячність
міській вла
д і, тому що
попередні пропо
з иції не
включали в себе історичні
розміри кладовища, а зараз огорожа встановлена в
дійсно історичних межах, де
поховано багато поколінь наших предків».
Із єврейським цвинтарем у Смілі пов’язана цікава
міська історія. Її переповіла
лектор-екскурсовод міського
краєзнавчого музею Лариса
Петрушевець: «Досить часто
виникали пожежі, найбільша
була в 1882 році, і починаючи з цього року графи
Бобринські звертаються до
київського губернатора з проханням облаштувати якимсь
чином і облагородити центр
нашого міста. І було вирішено
змінити місце осілості
євреїв за греблею. Саме тут
наділяли ділянки, орендовані
для євреїв. Тому і зрозуміло,
чому саме тут історично виникло це кладовище».
На честь вшанування
пам’яті громади міський голова запалив свічку пам’яті.
Смілянський єврейсь
кий цвинтар – другий у
Черкаській області, який
увійшов у перелік для
встановлення огорожі в
2021 ро
ці (перший – старий єврейський цвинтар у
Тальному). Однією із умов
того, щоб це місце поховань потрапило в проєкт,
була наявність надгробків із
написами єврейською мовою. Такі на цьому цвинтарі
збереглися. Серед старих пам’ятників помітно
вирізняється новий – цей
надгробок впорядкували
вже за нинішніх часів. «Це
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є сучасний пам’ятник, –
розповідає під час екскурсії
цвинтарем Олена Колб (на
фото 6). – Але чому ми до
нього підійшли – тому, що
на ньому дуже добре видно
написи незрозумілою мовою – мовою іврит, і оскільки
в нас переважно ніхто не
говорить івритом, то цей напис дуже важко прочитати. І
спеціально для того, щоб написи ставали трохи більше
зрозумілими, наш Фонд
підготував посібники для
загальноосвітніх шкіл».
Довготривале збереження спадщини – це не
тільки фізична огорожа,
це ще й розуміння цінності
історичного спадку, тому
проєкт передбачає ще й
навчально-просвітницькі заходи. У Смілі така зустріч
відбулася у міському Будинку культури (на фото 7).
Аудиторія отримала від Олени Колб багато тематичної
інформації: наприклад, як
правильно читати написи
на надгробках, як вирахувати дату поховання, що
потрібно знати про основні
символи та єврейську абетку. Відрадно, що матеріал
подано із прив’язкою саме
до Сміли. Учасники заходу, крім всього, отримали
методичні посібники та інші
інформаційні матеріали.
Після церемонії та
зустрічі в будинку культури Сміли Фонд передав у місцеві бібліотеку,
музей та школи посібник
«Досліджуємо єврейське
кладовище». Його представники також побували
на екскурсії в краєзнавчому
музеї.
У Смілі існувало два
єврейські цвинтарі. Вони
позначені на Плані міста
1893 року, який склав Іван
Дороганевський, як недіюче
та нове. Проте на трьохверстових картах Шуберта, які
створювались у той самий
час, зазначено тільки одне –
діюче. Єврейський цвинтар
також був зазначений на
трьохверстових військовотопографічних картах Шуберта кінця ХІХ століття. Точна
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дата заснування єврейського
цвинтаря в Смілі не відома.
Точно відомо, що у ХVIII сто
літті на єврейському кладо
вищі Сміли був похований
учень засновника релігійної
течії хасидизм Баал Шем
Това рабі Йосі з Дуньова (Дунаївців), який у Смілі
був проїздом, захворів і помер у 1794 році. Зараз на
кладовищі стоїть сучасний
огель (шатро) на пам’ять
рабі Йосі з Дуньова. Дата
найстарішого
нагробку
(мацеви) відноситься до
1900 року – зі знайдених
експеди
цією Фонду, а наймолодшого – до 1970 року.
Загалом на цвинтарі близько
600 нагробків, а його загальний периметр 768 метрів.
Цей периметр і був огороджений цього року.
Фонд «Європейська
ініціатива зі збереження єврейських кладовищ»
розпочав свою діяльність
у 2015 ро
ці. За цей час
привів до ладу понад
120 єврейських кладовищ
в Україні, у тому числі й
у Смілі. Основним ресурсом фінансування Фонду
є Міністерство Закордонних справ Федеративної
Республіки Німеччина. Основною метою діяльності
є захист та збереження
єврейських кладовищ у
країнах Східної Європи.
За матеріалами прес-релізу
Фонду «І-Ес-Джей-Еф
Східна Європа», сюжету
Смілянської телестудії
«Тясмин» та інформацією
Нелі ГРИГОРОВИЧ,
Анни ПОНОМАРЕНКО
та Романа ТІВІНА.
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 ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ!
УСТАНОВЛЕНЫ ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ НА ЕВРЕЙСКИХ
КЛАДБИЩАХ ЖАШКОВА И МЕДВИНА
Финансирование установки этих памятных знаков обеспечено Объединенной еврейской общиной Украины, которая поддерживает проекты установки мемориальных знаков
на местах расстрелов в годы Холокоста и старинных еврейских кладбищах в 70 регионах Украины, при деятельном
участии ее операционного директора Виталия Камозина.
27 октября по иници- ва датируется 1884 годом, а
ативе председателя Богус- самая последняя – 1941-ым.
лавского ОЕК Романа Тиви- Там, в лесу, возле дороги на
на был установлен знак на с. Щербашенцы, осталось
месте остатков еврейского около тридцати поваленных и
кладбища с. Медвин Киев- разбросанных памятников, в
ской области (на фото1). основном 1910–1920-х годов.
Сейчас самая старая мацеЕвреи здесь поселились
со времен Речи Посполитой
(после 1569 года). В 1852
году здесь проживало около 500 евреев, а в 1910 году
– 1500, и действовало две
синагоги. В 1914 году евреям принадлежали аптека, 3
лесных склада и 26 лавок. 24
марта 1918 года в Медвине
произошел погром, устроенный местными крестьянами;
еврейские лавки и товары
были сожжены. После всего этого в 1939 году здесь
оставалось 125 евреев, боль1
шинство из которых стали
жертвами Холокоста. После

Киевская община
Бейс Агарон
ВеИсроэль

проводит постоянный
набор учеников в иешиву
для изучения Торы
и еврейской традиции
 Возраст от 15 лет.
 Предоставляем жилье, питание,
медицинскую страховку, стипендию
(4500 грн) и многое другое.
 Наличие документов, подтверждающих еврейство по материнской линии, обязательно.
Адрес: г. Киев,
ул. Межигорская, 37
моб. тел. 050-413-66-63 (Ицхок)
office@beisaharonvyisroel.com

Будем рады видеть вас в нашей
дружной семье!

освобождения от нацистов
сюда вернулись только несколько еврейских семей.
А 3 ноября по инициативе и при деятельном участии
лидера еврейской общины Жашкова Раисы Третяк
установлен памятный знак у
входа на местное еврейское
кладбище (на фото 2). Сейчас на нем порядка 80 мацев, старейшая читаемая из
которых датируется 1918 годом, а самое последнее захоронение – 1982-м годом.
Кладбище частично ограждено маленьким забором.
В 1862 году здесь действовало три синагоги. В
1897 году в Жашкове проживало 2445 евреев (47% от
общего населения города).
Во время Гражданской войны
еврейское население регулярно страдало от погромов.
Как следствие, в 1923 году
здесь осталось всего 393 еврея. В 1920-х годах община
даже обращалась к шестому
Любавичскому ребе ЙосефуИцхаку Шнеерсону с прось-

MORASHA OLAMI

это молодежный еврейский центр для
общения, учебы и самореализации,
представитель всемирной молодежной
еврейской сети «Olami» в г. Киеве:
 современное уютное и просторное помещение в историческом центре Киева –
Подоле (2 мин. от метро);

тренинги, мастер-классы, еврейские
праздники и поездки за границу (Великобритания,
Испания, Израиль и др.);
 изучение иврита (несколько уровней
сложности);
 всегда вкусное угощение и теплая
дружная атмосфера.
Наш центр предназначен для евреев по
еврейскому закону
(по материнской линии),
возраст от 17 до 29 лет.
Звоните по тел:
+380 96 392 5800 (Хаим)

Проект „ТУРБОТА ПОКОЛІНЬ – ХЕСЕД ДОРОТ” был создан и работает при
поддержке „Джойнт” (JDC) – ведущей еврейской международной гуманитарной организации, которая более тридцати лет помогает нуждающимся евреям и развивает
еврейскую жизнь в странах бывшего Советского Союза. Подробную информацию о
JDC вы найдете на сайте: www.JDC.org
Учредитель – Черкасский областной
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«Турбота поколінь – Хесед Дорот»
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Редактор КЛАВДИЯ КОЛЕСНИКОВА
Наши спонсоры: Еврейская Федерация Большого
МетроВеста (штат Нью-Джерси, США) и Международная общественная организация Центр «Джойнт».

бой помочь в ремонте миквы.
В 1920–1930-е годы в городе
действовала еврейская начальная школа. В канун Второй мировой войны община
составляла 877 человек. В
вой
ну здесь было создано
гетто: евреям было запрещено покупать продукты питания, поэтому многие умерли
от голода. Всего во время Холокоста было убито около 500
евреев из Жашкова.
За материалами сайта ОЕОУ.
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ПРОЕКТ

«STARS.NET»
Изучай ТОРУ, не выходя из дома, и получай
высокую стипендию!
Проект для евреев
по материнской линии
с 16 до 28 лет,
проживающих в городе,
где не проводятся
уроки STARS
ИНФОРМАЦИЯ:
+380 50 742-50-79
+380 96 421-72-71
Наоми
marinach.djc@gmail.com

Социальные услуги для подопечных (жертв
нацизма) Хеседа предоставляются при поддержке гранта от „Конференции по материальным претензиям еврейского населения к правительству Германии”.
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