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«Етнокультурний ландшафт штетла Славіти 

(на матеріалах з історії м. Славути хмельницької області)» 
Катериненко Олександра Анатоліївна, 

НВК «СЗОШ, ліцей «Успіх», 11 клас, м. Славути, 
Науковий керівник: Білецька Галина Василівна, вчитель світової літератури, вчитель-

методист НВК «СЗОШ, ліцей «Успіх» м. Славути 
Проходить час, відходять цілі покоління людей, разом з ними зникає їх культура – те, що створено 

зусиллями людей і на благо людей – усе, що оточувало, чим вони жили, їх соціум. Тому доцільність  
нашої роботи полягає в  необхідності віднайти, законсервувати, зібрати  те, що залишилося.  
Темою даного дослідження є культура штетла – єврейського містечка, типового для півночі 

Хмельниччини, колишньої Волинської губернії. 
Єврейство було одним із формуючих факторів історії міста Славути. Таких містечок безліч було в 

Україні. Тож метою нашої роботи є необхідність скласти в одне ціле все знайдене в історичних 
документах, музейних матеріалах, спогадах старожилів, тогочасній пресі, художній літературі для хоча 
б часткового відтворення життя єврейської частини – штетла -  м. Славути. 
Актуальність дослідження визначається тим, що нам, українцям, давно прийшов час відновити  

якомога повнішу картину життя на наших землях. 
Об’єктом дослідження є залишки культурного пласту єврейського містечка на території сучасного 

міста Славути. 
Предмет дослідження - етнокультурний ландшафт штетла. 
 Завдання роботи 
1.Виявити, з’ясувати та узагальнити джерельні матеріали з теми. 
2.З’ясувати причини та закономірності появи євреїв на Славутчині. 
3.Визначити основні формуючі фактори життя жителів штетла. 
4.Дослідити об’єкти культурної спадщини нашого міста, пов’язані з єврейською культурою. 
5.Визначити причини, з яких іудейська громада грала таку велику роль у розбудові міста, його 

громадському та економічному житті. 
 6.З’ясувати ступінь збереження, можливості подальшого дослідження та  відновлення пам’яток 

єврейської культури. 
     Серед основних методів, використаних під час дослідження, вкажемо наступні: історичний 

метод, метод аналізу та  синтезу, порівняльний метод, які дозволяють зробити наступні висновки. 
Місто Славута – «магнатське  містечко», засноване у І половині XVII ст., на цих землях  уже 

оселялись сім’ ї євреїв внаслідок масової еміграції з Європи. На нашу думку, Славута цього періоду 
являла собою саме такий штетл (на ідиш  – Славіта). 

Єврейська громада зазвичай управлялася радою громади, кагалом. Більшість євреїв Славути 
працювали в комерційних або дрібних промислах, були зайняті у промисловості та невеликому 
виробництві. Вони дотримувалася законів хасидизму -  релігійної течії в іудаїзмі. 

Набір професій серед євреїв був дуже різноманітний: ремісники, робочі, водоноси , вчені - 
талмудисти та багато інших. Колонія включала такі компоненти архітектурного середовища: житловий 
будинок, синагога,  навчальні заклади і кладовище. Єврейський дім був основною соціальною 
одиницею містечка. Традиційна єврейська родина була основою общини. 

 Синагога вперше згадується 1731 року, вона діє і зараз за адресою: вул. Шолом – Алейхема, 19, 
використовується ще і як офіс єврейської громади Славути. В ній зберігається 35 книг, виданих в XIX 
ст.,  одна з них надрукована в славутській друкарні братів Шапіро. 

Освіта була одним з головних напрямків діяльності спільноти,  функціонували традиційні навчальні 
заклади – хедери. В молодшій групі школярі навчалися азбуки та читання івритських текстів.  

Єврейське кладовище  - некрополь, на якому поховано євреїв згідно з єврейською традицією. 
Славутське єврейське кладовище складається зі старої та нової частини. Стара частина  знаходиться по 
вул. Волинській (Замейській), вона в дуже занедбаному стані, відносно добре збережено лише один 
надмогильний камінь. Нова частина єврейського кладовища було заснована в 1902 році.  Євреї, які 
перебувають в місті і за кордоном, єврейські групи з України зробили повторне зведення каменів,  
очистили їх, постійно очищається рослинність, відремонтовано стіну і ворота.  

 



                                                           ЗМІСТ 

 

ВСТУП……………………………………………………………………………4 

РОЗДІЛ 1  ВИНИКНЕННЯ МІСТА СЛАВУТИ ТА ПОЯВА  

У НЬОМУ  ЄВРЕЙСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ……………………………………6 

1.1. Історична довідка……………………………………………………..6 

1.2. Штетл Славута……………………………………………………………8 

РОЗДІЛ 2  АРХІТЕКТУРНИЙ ПРОСТІР СЛАВУТИ  

В КОНТЕКСТІ ЄВРЕЙСЬКОГО СВІТОУСТРОЮ…………………………..11 

2.1.  Будинок………………………………………………………………….11 

2.1.1. Справа  Шапіро…………………………………………………….13 

2.2. Синагога …………………………………………………………………15 

2.2.1. Історична довідка…………………………………………………..15 

2.2.2. Внутрішня будова синагоги м. Славути………………………….16 

2.2.3. Геніза………………………………………………………………..17 

2.2.4. Ритуальна лазня……………………………………………………19 

2.2.5.  Обрядовий  одяг…………………………………………………...19 

2.3. Освіта в єврейській громаді…………………………………………….20 

2.4. Кладовище……………………………………………………………….22 

2.4.1. Загальні відомості………………………………………………….22 

2.4.2. Сучасне єврейське кладовище м. Славути……………………….24 

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..25 

СПИСОК  ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ……………………………………………28 

ДОДАТОК А…………………………………………………………………….29 

ДОДАТОК Б……………………………………………………………………..38 

ДОДАТОК В……………………………………………………………………..42 

 

 

 

 



 4

ВСТУП 

 

Проходить час, відходять цілі покоління людей, разом з ними зникає їх 

культура – те, що створено зусиллями людей і на благо людей – усе, що 

оточувало, чим вони жили, їх соціум. Тому доцільність  нашої роботи полягає в  

необхідності віднайти, законсервувати, зібрати  те, що залишилося.  

Темою даного дослідження є культура штетла – єврейського містечка, 

типового для півночі Хмельниччини, колишньої Волинської губернії. 

Єврейство було одним із формуючих факторів історії міста Славути. Таких 

містечок безліч було в Україні. Тож метою нашої роботи є необхідність скласти 

в одне ціле все знайдене в історичних документах, музейних матеріалах, спогадах 

старожилів, тогочасній пресі, художній літературі для хоча б часткового 

відтворення життя єврейської частини – штетла -  м. Славути. 

Актуальність дослідження визначається тим, що нам, українцям, давно 

прийшов час відновити  якомога повнішу картину життя на наших землях. І якщо 

історичні події вивчені та висвітлені дослідниками відносно добре та логічно, то 

культурний сегмент, зокрема культура єврейського поселення, не має повного 

висвітлення, хоча, на нашу думку, саме культурний шар дає необхідні уявлення 

про реальне життя людей у минулому. А це, в свою чергу, дасть можливість 

розставити нові акценти у історії в цілому  та в історії Славути зокрема. 

Об’єктом дослідження є залишки культурного пласту єврейського містечка 

на території сучасного міста Славути. 

Предмет дослідження - етнокультурний ландшафт штетла. 

 Завдання роботи 

1. Виявити, з’ясувати та узагальнити джерельні матеріали з теми. 

2. З’ясувати причини та закономірності появи євреїв на Славутчині. 

3. Визначити основні формуючі фактори життя жителів штетла. 

4. Дослідити об’єкти культурної спадщини нашого міста, пов’язані з 

єврейською культурою. 
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5. Визначити причини, з яких іудейська громада грала таку велику роль у 

розбудові міста, його громадському та економічному житті. 

 6. З’ясувати ступінь збереження, можливості подальшого дослідження та  

відновлення пам’яток єврейської культури. 

 Серед основних методів, використаних під час дослідження, вкажемо 

наступні: історичний метод, метод аналізу та  синтезу, порівняльний метод,- які у 

своїй сукупності дозволяють виявити загальні тенденції, спираючись на окремі 

факти та зробити відповідні висновки 

 Новизна дослідження полягає в тому, що у ньому вперше зроблено спробу 

якомога більш повно відтворити культурне життя компактного поселення іудеїв у 

Славуті; зібрано документальні та особисті свідчення щодо обраної теми; 

узагальнено отримані дані. 

 Теоретичне значення даної роботи полягає в тому,  що   дослідження 

культури єврейського поселення обов’язково мало би повести за собою інші 

дослідження – української та польської культурних частин міста, місць 

компактного проживання німців та чехів. Саме це  стало б найбільш повним 

науковим дослідженням з історії міста Славути. 

Практичним  значенням  є те,  що дана робота покликана відновити і 

посилити інтерес до історії свого краю жителів Славутчини, краєзнавців, учнів та 

учителів навчальних закладів, любителів історії; розвивати толерантність у 

нашому суспільстві, адже нація, що не знає свого минулого, своєї культури, не 

поважає її, не є терпимою до усіх проживаючих поряд, не має майбутнього. 
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РОЗДІЛ 1 

ВИНИКНЕННЯ МІСТА СЛАВУТИ ТА ПОЯВА У НЬОМУ  

ЄВРЕЙСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ 

 

1.1. Історична довідка 

 

Перші письмові згадки про місто Славуту зустрічаються в документах  XVII 

століття. На той час у цьому місці існувало два поселення – Деражня і Воля. Села 

належали князям Заславським. Близько 1634 року  Деражню і Волю було 

об’єднано. Нове поселення спочатку називали Славутиною, згодом Славутою. 

Основою для формування нового міста став привілей князя Заславського 1633 

року. Фактично через 4 роки від локації в містечку існували ринкова площа, на 

якій розташовувалися 10 плаців міщан – християн, 22 єврейських та 2 будинки 

осадника міста Авеля Тошковського, адже ще з  ХVI ст. на землях, що входили до 

складу Польщі та Литви, оселялися окремі сім’ ї євреїв, почалася масова еміграція 

цього народу з країн Центральної та Західної Європи. Після Люблінської унії 

більшу частину земель отримали магнати, у володінні яких опинилися величезні 

маєтки;це створило умови для виникнення  «магнатських» міст, містечок, сіл, 

куди стікалися євреї. Представники місцевої знаті запрошували їх селитися в 

належних їм селах та містах на досить сприятливих умовах для розвитку краю, 

ремесел та торгівлі [1, 14]. Багато які з таких населених пунктів поступово 

перетворювалися на свого роду єврейські містечка – штетли (з ідиш – містечко). 

На нашу думку, Славута цього періоду являла собою саме такий штетл, що на 

ідиш називався Славіта. На початку XVII століття євреї стали здебільшого 

займатися орендою, збутом продуктів сільського господарства, різноманітними 

ремеслами, відкупом податків і зборів, винокурінням, лихварством  Проте під час 

війни 1648 – 1649 років  у нашому краї, у Славуті зокрема, діяли повстанські 

загони козаків. Жителі містечок і навколишніх сіл, проявляючи солідарність з 

повстанцями, чинили напади на польські маєтки, при цьому фактично докорінно 

знищуючи євреїв. Історики відмічають, що територія краю була значно розорена. 
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Від часу свого заснування і до 1673 р. містечко знаходилося в безпосередній 

власності родини князів Заславських. По вигасненню родини Заславських Славута 

переходить у власність Любомирських, а пізніше князів Сангушків (у 1720 рр.).  

 

 

Спустошеними і безлюдними залишалися ці землі. Вражають факти, що 

свідчать про жорстоке насильство щодо єврейського народу: їх фізично 

знищували, гнали в рабство, примушували переходити у православ’я, люди 

змушені були навіть здаватися в полон татарам, щоб уникнути загибелі.  

Однак  з XVIII ст. Славута стає відомим торгівельним центром Південно – 

Східної Волині [2, 198 - 200]. Про таку значну роль свідчить те, що у 1754 році 

польський король Август III дарував місту Магдебурзьке право. Згідно з цим 

документом міщани не тільки отримували дозвіл на самоврядування, але й пільги 

щодо торгівлі і ремесел. Це сприяло подальшому розвитку міста. Торгівельно–

комунікаційне перехрестя та наявність значних природних ресурсів і зумовило 

подальший розвиток містечка та перетворення його на потужний центр 



 8

магнатської латифундії князів Сангушків.  Саме тоді місто підпадає під дію указу  

Катерини II від 1791р., яким була введена  межа єврейської осілості . 

 «...Для постійного проживання євреїв відкрита не вся Імперія, а лише частина 

її території, що складається із 15 губерній,... : Волинської, Подільської…» .  

 Саме в цей період і формується поліетнічна спільнота міста і все більшу роль 

відіграють у цьому євреї. За Миколи І вони були обмежені у праві проживання в 

містах. У багатьох із них виникли спеціальні квартали(гетто), в яких мали 

мешкати лише євреї. Це були ашкеназі – один з двох найчисельніших субетносів, 

нащадки вихідців із середньовічної Німеччини і східноєвропейських країн, що 

користувалися переважно мовою ідиш – однією із найпоширеніших єврейських 

мов [3, кол 1185 – 1187]. 

 

1.2. Штетл Славута 

 

По мірі того, як розвивалось місто, воно все більше набувало ознак штетлу. 

Славута являла собою невелике місто. Воно мало компактне єврейське 

поселення, в ньому зазвичай проживало від декількох сотень до декількох тисяч 

жителів, які займалися обслуговуванням навколишніх сіл сусідів - селян. Вулиці 

в містечку були здебільшого грунтові; будинки зазвичай були з дерева, хоча 

місцеві багатії мали цегляні будинки на ринковій площі. В Славуті знаходилися 

громадські об'єкти, включаючи синагоги, будинки навчання, єврейський 

цвинтар, лазню, і, звичайно, ринок. У наш час ще можна виділити район 

колишнього компактного проживання  євреїв: вулиці Б. Хмельницького, 

Волинська, Осипенко, Данила Галицького, Злагоди, Церковна, Козацька та ін.. 

Судячи з тих рідких світлин, що збереглись з XIX ст., санітарні умови 

проживання в містечку були поганими. Весна і осінь перетворювали грунтові 

вулиці в непрохідне море бруду (рис.1.1). 

Єврейська громада зазвичай управлялася радою громади, кагалом. Більшість 

євреїв Славути, чоловіки і жінки, працювали, щоб прогодувати свої сім'ї, 

зазвичай, в комерційних або дрібних промислах, а в ближчі до нас часи були 
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зайняті у промисловості та невеликому виробництві. Мала місце соціальна 

нерівність людей в ньому. На вершині соціальної драбини були «шийне идн», 

заможна еліта, яка управляла радою громади містечка. В синагозі вони зазвичай 

сиділи вздовж східної стіни. Потім за громадським статусом йшли «балеботім» 

(з ідиш - господарі), чиї магазини і підприємства визначали ступінь їх 

значимості в громаді. Далі знаходились кваліфіковані майстри, ще нижче були 

зазвичай кравці, шевці і потім водовози. Зовсім низько на соціальних сходах 

були «бетлерс» (з ідиш - жебраки), яких можна було знайти в кожному містечку 

Благодійність була основою життя містечка, різні громадські організації 

піклувалися про нужденних, рятуючи часом від голоду цілі родини.  

Тутешня єврейська громада були  значною мірою ізольованою від зовнішнього 

світу. Вона дотримувалася законів хасидизму -  релігійної течії в іудаїзмі, що в 

першій половині XVIII ст. протягом дуже короткого часу охопила єврейське 

населення Речі Посполитої та прилеглих територій. Особливе значення хасидизм 

надавав особистій праведності і ролі харизматичних лідерів – цадиків, проте 

хасиди не відмовлялись від суворого дотримання іудейських обрядів, не 

впадаючи в аскетизм. 

Містечко вирізняв особливий спосіб життя, культура, традиції. «Ідішкайт» 

(традиційні єврейські цінності)  були тут головними цінностями. Набір професій 

серед євреїв був дуже різноманітний: ремісники (рис.1.2.), робочі, водоноси, вчені 

- талмудисти, служителі культу, синагогальні служки, вчителі, стряпчі, 

переписувачі Тори, кілька лікарів, адвокати (Додаток Б). Жили також в містечку 

фахівці з обрізання, культові різники, гробарі і цвинтарні каменотеси. Доволі 

незвичайною була роль так званого «батхена», яка поєднувала в собі обов'язки 

свата і тамади на весіллі [5]. Уже тоді в цих районах починає зароджуватися 

єврейська ашкеназька клезмерська музика. Це слово так і закріпилося за 

бродячими єврейськими музикантами. До складу перших єврейських ансамблів 

входило кілька скрипок, цимбали і контрабас (рис.1.3.). Був парк на лівому березі 

річки Утки. Він мав назву «Альбенка» і тягнувся до сучасного заводу 

«Будфарфор». Саме там у вихідні дні грав єврейський клезмерський оркестр [1, 
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54]. Був в містечку і свій суддя - «даян» Існував ще один цікавий персонаж 

штетеле Славіти – шульклепер (синагогальний стукач). Це вельми поважна 

посада: людина з калаталом обходила будинки і скликала євреїв на ранкову та 

вечірню молитви. Так само він сповіщав про початок шабата [5]. У багатьох 

єврейських прізвищах  жителів Славути - відгуки професій  їх предків. 

Наприклад: ткач - Вебер, швець – Шнайдер, чоботар – Шустер, коваль – Шміт, 

візник – Фурман, пивовар – Бірфельд, мельник – Мільштейн, різник – Шойхет, 

кондитер – Цукерман, конюх – Машталер, рабин – Рабинович, контрабандист – 

Шмуклер та ін. Загалом, лише євреї – ремісники володіли більш ніж  тридцятьма 

видами професій. А ще в Славуті  завжди пекли найсмачнішу мацу.  В містечку 

створювалося кілька бригад по 10-15 чоловік на різних вулицях  штетла. Зі 

спогадів старожилів, мацу пекли принаймні у декількох будинках на сучасних 

вулицях Б.Хмельницького, Шолом – Алейхема, Грушевського,  розвозили по всій 

Україні. 

Пізніше розпочався процес освоєння євреями вільних і престижних професій, 

коли їм відкрилася дорога в гімназії та університети.  Молоді люди опановували 

професії з високим соціальним статусом - лікарів, адвокатів, учителів, 

художників, які давали можливість покинути «межу осілості» і легше 

інтегруватися в суспільство.  
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РОЗДІЛ 2 

АРХІТЕКТУРНИЙ ПРОСТІР СЛАВУТИ В КОНТЕКСТІ ЄВРЕЙСЬКОГО 

СВІТОУСТРОЮ 

 

2.1.  Будинок 

 

Архітектурно-просторове облаштування єврейської частини містечка 

випливало з специфіки організації самих містечок і єврейського кварталу, 

релігійного та соціального життя євреїв. Виходячи з головних занять - торгівлі та 

ремесла, євреї селилися поблизу ринкової площі, а виділений власниками міста 

квартал для їх проживання тягнувся від ринку до міських околиць. Типологічно їх 

колонія включала такі компоненти архітектурного середовища: житловий 

будинок, заїзд, синагога, навчальні заклади (талмудтора, ієшива) і кладовище.  

Єврейський дім, як сімейне вогнище з його патріархальними традиціями, був 

основною соціальною одиницею містечка. Традиційна єврейська родина була 

основою общини. Тож закони сім’ ї  стали законами, на яких базувались всі 

відносини в суспільстві. Основними такими законами були норми стосунків між 

чоловіком та дружиною та виховання дітей.    Про повагу, якою була оточена 

жінка в іудаїзмі, свідчить, зокрема, і те, що приналежність дитини до єврейства 

визначалася не по батькові, а по матері [4].  

Виховання дітей  іудейських сім’ях  базувалося на принципах любові, 

взаєморозумння та сімейної згуртованості. Дуже велику роль у цьому грав 

особистий приклад  поведінки батьків у всіх проявах сімейних стосунків: 

ставленні до дівчинки та жінки, до старших у родині, до навчання, виконання 

релігійних обрядів тощо.   

  Сімейні події - народження, обрізання, «бар міцва» - повноліття, весілля, 

смерть - ставали надбанням всієї громади. Її контроль був одним з головних 

регулюючих факторів самоврядування та виконання приписів іудейського права. 

Традиційний єврейський будинок в містечках являв собою одно-двоповерхову 
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будівлю, іноді з цокольним поверхом, де був підвал. Будівля перекривалася 

дахом, критим червоною черепицею. Деякі будинки у великих громадах були 

збудовані цілком з каменю, в інших кам'яним був тільки нижній цокольний 

поверх, тоді як верхній прилаштовувався з дерева; були і будинки, повністю 

збудовані із дерева. Парадний вхід в будинок розміщувався асиметрично на 

вузькому фасаді, оберненому до вулиці, з тильного боку містився чорний хід. За 

кожним будинком знаходився двір, однак, часто будинки стояли так тісно один до 

одного, що одним двором користувалися кілька домовласників. У дворі 

знаходився льох та інші господарські споруди, іноді колодязь. 

Іншим поширеним типом єврейської традиційної будівлі був «заїзд» - 

гостинний двір, в якому під одним дахом містились житлове приміщення, готель 

для приїжджих і стайня. В ярмаркових містечках заїзди нерідко формували 

простір ринкової площі. В нашому місті Ринкова площа відносно збереглася, вона 

забудована, проте залишки торгових рядів та ратуші ще можна побачити (рис. 

2.1., 2.2.). Торгові ряди цегляні, одноповерхові, з підвалами. Саме тут були і 2 

заїзди, і магазини, і лавки, і  адміністративні установи. Власниками вищезгаданих 

торгових закладів були переважно євреї. 

    У сучасній Славуті типово єврейська забудова збереглася відносно добре.  

Це  будинки ще часів  князів Сангушок, правда, лише декілька будинків XIX ст. 

можна побачити, тому що бідні євреї тулились в дерев’яних будинках із глиняною 

підлогою. Багаті євреї, власники магазинів, орендарі князівських підприємств 

мешкали на головній вулиці (зараз – вул. Б.Хмельницького) в добротних 

будинках. Фогель і Шапіро мали будинки саме на цій вулиці. Вілла Фогеля 

(Фойгеля) була розташована в цегляному будинку №47 (рис. 2.3.). Після 

революції в будинку розміщався лісовий комітет, пізніше тут проживали 

працівники нашого деревообробного комбінату. Цікавим для дослідників є також 

будинок, котрий старожили називають віллою Кришталя. Подейкують, що тут 

проживав орендар князівського млина, він мав дозвіл на  домашню синагогу. 

Багатий своєю історією і будинок №58. В документах він значиться як будинок 

Шапіро. На початку XX ст. в ньому діяли  єврейське училище, єврейський 
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дитячий садок, єврейська школа. Тепер це Будинок дитячої творчості Саме цей 

будинок у свій час  викликав інтерес багатьох високопоставлених чиновників 

Санкт – Петербурга. 

  

 2.1.1. Справа  Шапіро 

 

В Україні єврейське друкарство виникло досить пізно, лише в другій половині 

ХVІІІ століття. Наприкінці XVIII століття виникла низка невеликих видавничих 

підприємств на Волині й Поділлі, у Славуті зокрема. Наша друкарня була 

заснована у період між 1720 -1733 роках.  А у 1792 році друкарню, з князівського 

розпорядження, було продано вже ребе Моше Шапіро і далі ця друкарня увійшла 

в історію як друкарня братів Шапіро. Моше Шапіро  був власником згаданої 

друкарні в Славуті. Належність цієї сім’ ї  до ревних прихильників хасидизму 

визначала характер книжок, що видавалися. У друкарнях братів Шапіро 

друкувалися виключно єврейські релігійні книги, і вони користувалися попитом  у 

хасидів. Рівень поліграфії був дуже високий. Видання славутської друкарні, 

особливо Талмуд, здобули загальне визнання навіть за кордоном. 1834 року 

почалася боротьба між славутською і віленською єврейськими друкарнями за 

право дохідного видання Талмуду. 

Окрім того в друкарні з’являються інші недоброзичливці. 3 липня 1835 року 

сталася подія, яка врешті призвела до арешту братів Шапіро.Того дня служитель 

Славутської синагоги Лейб Ценгер, відкривши двері синагоги для вечірньої 

служби, побачив повішеним на балці синагоги палітурника славутської друкарні 

Лазара Протегеїна. Допитавши свідків, дружину Лазаря  –  Хаю, оглянувши труп і 

не знайшовши слідів насилля, поліція постановила, що Лазар повісився сам. 

Палітурник здійснив самогубство тому, що за жорстоку образу дружини його 

було вилучено із синагоги, побито і з соромом проведено містом. Він впав у 

депресію та здійснив самогубство . 

Справа була б закрита, якби не донос М. Бендеровського, у якому смерть 

Лазаря Протегеїна в Славуті була подана як вбивство на релігійному підґрунті. 29 
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серпня жандармський офіцер О. Васильєв показав доповідну М. Бендеровського 

генералу О. Бенкендорфу. Від себе Васильєв додав, що Лазар хотів прийняти 

християнство, за це й був убитий. 

Розпочалося друге розслідування, допити різних свідків. 

Було арештовано власників друкарні братів Шмуля Аббу, Пінхаса Шапіро та 

багатьох інших славутських євреїв. Робітники друкарні Шапіро підтвердили під 

присягою, що 3 червня Пінхас Шапіро та робітник Яков Ціпрін провели цілий 

день на паперовій фабриці, сортуючи сировину, а Яков Барабаш не полишав 

друкарні. 

У московській в’язниці помер рабі Моше Шапіро, а його сини Шмуель Абба і 

Пінхас були засуджені до покарання  і відправлені в багаторічне заслання до 

Сибіру [6] . 

Були закриті всі єврейські друкарні, за винятком віленської  і київської.  Братів 

р. Шмуеля Авраама Абу і р. Пинхаса Шапіро суд засудив до покарання - 1500 

ударам палицями. Звинувачення полягало тільки в приховуванні книг від цензури 

- і ні слова не говорило про смерть палітурника. 

 На площі вишикувалися 500 солдатів з палицями в руках у два ряди. Між 

ними, отримуючи удари, і повинні були тричі пройти брати. Коли Шапіро вивели 

на страту, вони гаряче сперечалися - кому першим йти під палки (адже саме 

першому дістануться найсильніші удари). Поки вони сперечалися, з них зняли 

сорочки і зв'язали руки, залишивши, правда, на їх прохання, кіпи на головах . 

Першим повели р. Пинхаса - посипалися жорстокі удари, але він раптом 

зупинився посеред дороги! Солдати забарилися в подиві - адже їм наказано бити 

весь час, поки «тіло в межах досяжності» - але ж старий не був тим звичним 

солдатським «тілом» для їх палиць . До того ж вони побачили, що він зупинився і 

продовжував отримувати зайві удари через те, що з його голови злетіла кіпа - і він 

не хотів рухатися далі з непокритою головою ... На загальний подив обидва єврея 

залишилися живі - з переламаними ребрами і побитими в криваву кашу спинами - 

але живі! Хасиди зібрали велику суму для хабара, яка допомогла скасувати 
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заслання до Сибіру на довічне ув'язнення в Москві, де святі брати просиділи 17 

років, до смерті царя Миколи [7].  

 Шмуел Авраам Аба став цадиком у Шепетівці, залишив цей світ у 1864  році і 

похований у Теплику, рабин Пінхас Шапіро  помер у Славуті 1872 року. 

      У 2011 році етнографічна експедиція Українського інституту іудаїки 

виявила на горищі нашої синагоги цілі книги та уривки з священних текстів. Одна 

з них надрукована в славутській друкарні братів Шапіро. Вона являє собою три 

видання під спільною палітуркою: один з талмудичних розділів без титульного 

листа; уривки з розділу «Зраім» видане «шановним учителем нашим,  ребе 

Шмуелем Авраамом Шапіро» у Славуті 1835 р. 

 

2.2. Синагога  

 

2.2.1. Історична довідка 

 

Серед особливостей ландшафтної структури містечок Подільської та 

Волинської губерній – полярне розташування культових споруд. Їх планування 

спочатку було орієнтоване на палац магната Біля церков формувався український 

квартал, біля костелів – польський, біля синагог – єврейський. Вони проживали 

компактно в певній частині містечка, за зразком єврейського гетто. В Славуті 

ринок, ринкова площа та єврейські будинки групувались саме навкруг синагоги. 

Проте ця сакральна будівля, хоча і розташовувалась в центральній частині міста, 

займала дещо закрите місце. Навіть зараз, коли людина, котра вперше приїхала до 

Славути, захоче побачити  синагогу, то зробити це не так просто – будівля ніби 

захована серед невеликих будинків, перед нею немає відкритого простору, до 

входу веде вузенький провулок, а вхід зовсім не кидається у вічі, дах же  височіє 

над сусідніми дахами. Так було завжди.  

Перша письмова згадка про Славутську синагогу  зустрічається в архівних 

документах 1731 року. Проте це не означає, що до цього часу  молитовних 

будинків не було. За різними даними у різні періоди існування штетлу Славіти 
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нараховувалось у 1905р. -  3 молитовні будинки, пізніше - 7 синагог. Чотири з 

них, в тому числі й найбільша, стояли на ринковій площі  по сучасній вулиці 

Шолом – Алейхема. Велике цегляне приміщення синагоги по вулиці Б. 

Хмельницького розміщалося неподалік ринку. У1935 році її закрили, у 1942 році 

місцеві жителі будівлю розібрали. Ще 2 синагоги діяли по вул. Козацькій. 

Заможні євреї  мали домашні синагоги, приміщення однієї з яких збереглося 

донині по вул. Б.Хмельницького, 138. Нині діє 1 синагога за адресою: вул. Шолом 

– Алейхема, 19 (рис. 2.4., 2.5.). Даній будівлі понад 200 років. Вона була закрита 

лише тільки в роки війни і діяла в радянські часи. [1, 45].  

 

2.2.2. Внутрішня будова синагоги м. Славути 

 

Синагога (від грец.  - зібрання, спільнота;  івр. -  дім зборів, зібрань) — 

іудейський молитовний будинок чи приміщення, де іудеї моляться Богові.. 

Зазвичай являє собою споруду характерної архітектури. Щоправда, 

за іудейськими релігійними правилами, синагогою може бути будь-яке 

приміщення, яке було освячене за спеціальним обрядом. 

Синагога збудована так, що її фасад звернений до Ізраїлю,  до Єрусалиму, де 

стояв Храм (для європейських синагог це означає орієнтацію на схід). В усякому 

випадку, стінка, біля якої стоїть Арон кодеш (шафа, в якій зберігаються сувої 

Тори),  спрямована в бік Єрусалиму, і в будь-якому місці земної кулі єврей 

молиться, звернуться особою до нього (рис.2.6.). Синагога має  прямокутну 

форму, для жінок уже немає окремого приміщення - мехіци. На її місці зараз 

обладнано офіс Хмельницького благодійного фонду «Хесед Бешт». Біля входу 

поміщається раковина, де можна помити руки перед молитвою. У тій частині 

синагоги, яка відповідає розташуванню Святилища в Храмі, встановлюється 

велика шафа (іноді в ніші), покрита завісою, так званий парохет. Така шафа 

називається синагогальним ковчегом (Арон кодеш) і відповідає ковчегові у Храмі, 

в якому зберігалися скрижалі з десяти заповідей. У шафі знаходяться сувої Тори - 

саме священне надбання синагоги. 
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У центрі синагоги знаходиться узвишшя. З цього підвищення читається Тора, 

на ньому встановлено стіл для книги. Це нагадує поміст, з якого в Храмі читали 

Тору. 

Над ковчегом розташовується «невгасимий світильник». Він горить завжди, 

символізуючи Менору, масляний світильник Храму. У менорі було сім ґнотів, 

один з яких горів постійно.  

Поруч з нею  розташовується кам'яна плита або бронзова дошка, з 

вигравійованими на ній десятьма заповідями.  

Функції синагоги дуже широкі. Часто при синагогах є школи, в яких діти та 

підлітки вивчають Тору, проте зараз така школа не діє, немає дітей. Синагога 

забезпечує громаду бібліотекою. Вважається досить благочестивою справою 

купити для такої бібліотеки книги. У нас можна знайти П'ятикнижжя з 

коментарями, Талмуд, сотні, багато інших книжок. Будь-який член громади має 

право користуватися ними. У синагозі проводять святкування  різних свят та 

релігійні обряди. Вони абсолютно незалежні. Для управління синагогою віруючі 

самі вибирають керівників. Правління синагоги розпоряджається коштами для 

допомоги нужденним, влаштовує на нічліг приїжджих тощо. Уже давно не існує 

такого поняття як соціальний розподіл місць  у молитовному будинку. Старожили 

ще пам’ятають ті часи, коли можна було купити собі краще місце, знаходитись 

там під час  молитви  все життя, передати це місце у спадок. Зараз такого уже 

немає. 

   Синагога  була і залишається основою збереження традицій і розвитку 

національної єврейської культури Славути, і її зовнішній вигляд відображає 

соціальний і майновий статус міста. 

 

2.2.3. Геніза 

 

Славутська синагога являється генізою – місцем зберігання сувоїв Тори, що 

стали непридатними, священних текстів ( Танаха, Талмуда, молитовників тощо) 

та їх фрагментів, що містять імена та епітети Бога, а також ритуальних предметів, 
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знищення яких заборонено релігійними нормами, оскільки давньоєврейська мова 

та письмо мали сакральне значення, знищення їх вважалося святотатством.  

В ній зберігається 35 книг, виданих в XIX ст., і безліч пергаментних 

фрагментів. Ця знахідка стала матеріалом для дослідницької поїздки фахівців 

Інституту іудаїки. Протягом поїздки фахівці ідентифікували всі книги і виявили, 

що одна з них надрукована в славутській друкарні братів Шапіро (рис.2.7.). Вона 

являє собою три видання під спільною палітуркою: один з талмудичних розділів  

без титульного листа; уривки  з розділу «Зраім» з поясненнями «великого орла 

нашого, вчителі нашого Моше бен Маймона», видане «шановним учителем 

нашим, паном равом Шмуелем Авраамом Шапіро» у Славуті 1835 р., книги з 

генізи були надруковані в друкарнях Житомира, Бердичева, Вільно, Варшави, 

Любліна, Відня, Львова.  Цікаво, що на багатьох книгах є позначки та штампи 

інших синагог  -  Шепетівської, Чортківської та навіть Нюрнберзької. При цьому 

корінні жителі Славути мало знають про те, звідки з'явилися в славутській 

синагозі книги з інших містечок - можливо, після війни їх звозили туди з 

навколишніх містечок при закритті тамтешніх синагог. 

Пергаментні фрагменти є обривками сувоїв Тори. Серед них три майже цілих 

сувої і, судячи з характеру фрагментів, п'ять або шість розірваних на десятки 

шматків. Очевидно, всі вони належать до XIX ст., хоча вицвіле чорнило на деяких 

може свідчити про їх більш солідний вік. Фрагменти запилені і зім'яті; вони 

пролежали в ящиках на замкненому горищі не менше декількох десятків років. Як 

вони потрапили туди і звідки були привезені, місцеві жителі розповісти не 

змогли. Позначка на одному з уривків свідчить про те, що сувій був узятий на 

зберігання в 1944 р. в Острозі. Історія цих сувоїв могла б стати частиною 

розповіді про долі волинського єврейства середини минулого сторіччя. Книги 

генізи за єврейськими звичаями повинні бути похованими у землі єврейського 

кладовища. 

 

 

 



 19

2.2.4. Ритуальна лазня 

 

При синагогах завжди існували спеціальні єврейські лазні для ритуальних 

цілей; влаштування та утримання «мікви» було одним з найважливіших обов'язків 

кожної громади. . Євреї суворо дотримувалися припису про очищувальну ванну, 

котру називали міква - в іудаїзмї водний резервуар для обмивання  з метою 

очищення від ритуальної нечистоти: дотик до мерця, дотик до того, хто торкався 

до мерця, перебування під одним дахом з мерцем, дотик до мертвих тварин, 

зараженість різними хворобами. Міква являє собою резервуар з мінімальною 

кількістю води.  

Сьогодні законів ритуальної чистоти дотримуються не так суворо, як раніше. 

У чоловіків прийнято занурюватися в мікву перед святами, особливо перед 

Йом - Кіпур. Багато ортодоксальних євреїв занурюються в мікву перед шаббатом, 

а деякі хасиди - щоранку перед молитвою. На жаль, жоден із старожилів не зміг 

підтвердити чи заперечити існування мікви при синагогах Славути, хоча такого, 

на нашу думку, просто не може бути. Штетл Славіта, у якому проживали 

хасидські цадики, існувала школа равинів, не міг не мати ритуальної лазні, що 

була необхідною ланкою іудейського релігійного обряду.    

 

2.2.5.  Обрядовий  одяг 

 

     Навіть у наші часи, коли обрядовість у синагозі спрощується, багато хто її 

просто не знає, у Славуті ще можна побачити, як одягаються чоловіки для 

молитви. Раніше ритуальний одяг одягали вже вдома, йдучи до синагоги, читаючи  

Талмуд, носили його весь час. Зараз це відбувається безпосередньо в 

молитовному будинку. Хасиди одягають таліт – молитовне вбрання білого 

кольору (рис.2.8), яке являє собою особливим чином виготовлене прямокутне 

покривало. На кутках його сплетені пучки ниток – ціціт (рис.2.9.). У наш час 

вийшло зі звичаю носити такий одяг, але ціціт нагадує єврею про всі заповіді, 

підштовхуючи до їх виконання. Голову прикривають головним убором, який 
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називають кіпою або ярмулкою (рис.2.10.), традиційним не тільки для чоловіків, 

але й для жінок. Він символізує скромність, смиренність і благоговіння перед 

Всевишнім, може носитися самостійно або під верхнім капелюхом. Ашкеназькі 

кіпи з чорним верхом та білою підкладкою. Чорна оксамитова ярмулка, оторочена 

чорними або коричневими лисячими чи соболиними хвостами, слугує основою 

хасидського парадного головного убору – штраймлу. Та найцікавішим, на наш 

погляд, є традиційний для хасидів Славути тефілін. 

Тефілін - шкіряні коробочки, що прикріплюються за допомогою ремінців на 

руку і на голову, - містять шматочки пергамента з біблійними уривкам. Обов'язок 

надягати таліт і тефілін поширюється тільки на чоловіків (рис.2.11.). 

У більшості ашкеназськіх громад таліт  одягають тільки одружені чоловіки 

Тефілін надягають в усі дні, крім суботи та свят. Їх надягають стоячи. Після 

покладання ручного тефілін треба відразу ж, не відволікаючись і не розмовляючи, 

надіти головний тефілін . 

Ручний тефілін накладають на біцепс лівої руки, навпроти серця. Коли тефілін 

вже на руці, то перед тим, як затягнути вузол, вимовляють благословення. 

Як бачимо, буквально все, що пов’язане з синагогою, абсолютно відмінне від 

звичного нам християнського: інтер’єр, обрядовість, ритуальний одяг, сама 

атмосфера молитовного будинку. Релігійність та єдність у ній громади вражає. 

Усе вищевказане не може не впливати на весь життєвий устрій штетла.  Зараз усе 

суспільне життя  єврейської общини Славути пов’язане  з синагогою.  

 

2.3. Освіта в єврейській громаді 

 

Система єврейської освіти в цілому формувалась із двох складових – 

формальної та неформальної. В останній головну роль грала сім’я. Те, що 

відбувалося в родині, навіть щось ніби ненароком, мало вирішальне значення у 

формуванні особистості дитини. Приходячи до синагоги з батьками, діти вивчали 

щодня закони богослужіння, тексти молитов та музичний супровід. Все це 

назавжди входило в їх життя.  
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Формальною освітою були хедер (рис.2.12.) та ієшива. З огляду на те, що освіта 

була одним з головних напрямків діяльності громади, в містечках, а часто і при 

синагогах функціонували традиційні навчальні заклади. Початкову освіту 

єврейські хлопчики отримували в «хедері» - вона вважалася обов'язковою для 

вікової категорії від 6 до 13 років. Хедером - слово це на івриті означає «кімната» 

- називали школу, яку утримував, як правило, напівзлиденний єврей. Батьки 

вносили платню за навчання дітей. Школа розташовувалася часто в одній-єдиній 

кімнаті, в якій також жили дружина і численні діти учителя. Учнями в хедері були 

тільки хлопчики віком від трьох до семи років. Викладалися Тора і Талмуд, до 

них додавалося знання правил арифметики. Методика навчання - зазубрювання.. 

В молодшій групі (дардік, з трьох років) школярі навчалися азбуки та читання 

івритських текстів (без перекладу). У наступній групі (з п'яти років) вивчалося 

П'ятикнижжя  і початкові відомості про Талмуд. Старші учні (з восьми років) 

більш поглиблено займалися Талмудом.  До кінця навчання учні вже зазвичай 

вміли переводити глави Тори на ідиш. Світські навчальні дисципліни в хедері не 

вивчались. Заняття проходили з раннього ранку до семи-восьми години вечора. 

Практикувалися тілесні покарання непокірних учнів, для чого існував 

спеціальний батіг (канчік). Вважалося, що викладання не вимагало спеціальних 

знань, і праця вчителя цінувався невисоко Взагалі то меламедів не надто 

поважали в громаді. Він призначався общиною, мав право на спеціального 

помічника – белфера. Пізніше були засновані приватні єврейські школи для 

хлопчиків та дівчаток. В школах для дівчаток єврейським предметам приділялось 

мало уваги, 2 – 3 години. Вивчали алфавіт, молитви в перекладі на російську, 

біблійну історію та основи іудаїзму.   

Для бідних учнів засновувалися безкоштовні школи - «талмуд-тори». Як 

наслідок, діти містечок були суцільно грамотними. Це вирізняло їх від селянських 

однолітків - у своїй переважній більшості неписьменних. Високий рівень 

традиційної освіти вважався самим вагомим критерієм при виборі претендента на 

шлюб, знатність роду чи багатство сім'ї юнака мало набагато менше значення [4]. 
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По закінченню хедера  найбільш здібні учні йшли навчатися до ієшив, багато 

хто продовжували навчання самостійно. Вища талмудична школа - «ієшива» 

перебувала під опікою рабина. Вони були майже в кожному містечку. Це дозволяє 

нам допустити існування ієшиви в Славуті. На жаль, уже ніхто із старожилів не 

може стверджувати чи заперечувати цього факту. Історичні джерела свідчать, що у 

Славуті існувала школа рабинів. Та й дані про те, що у штетлі проживали цадики, 

дозволяють допустити  існування вищих  шкіл - бейт мідраш - при їх дворах. 

Збереглась лише одна світлина, що допомагає нам уявити традиційний єврейський 

навчальний заклад Славути. 

 

 2.4. Кладовище 

 

 2.4.1. Загальні відомості 

 

Єврейське кладовище  - некрополь, на якому поховано євреїв згідно з 

єврейською традицією. Земля на цвинтарі вважається святою. Створення 

цвинтаря є одним із перших пріоритетів для нової єврейської общини. 

Згідно з принципами  іудаїзму  кожен  надгробок  і ціле кладовище є 

недоторканними до того часу, допоки відомо про його місце знаходження. З 

появою єврейської общини особливе місце в Славуті відводилося кладовищу. 

Надгробки – мацеви - були орієнтовані на схід і мали вигляд вертикальної 

кам'яної стели, також існував звичай перекривати могилу горизонтальній 

кам'яною плитою, іноді зустрічалися надгробки, що суміщають плиту і стелу. На 

кожній стелі поміщалася епітафія на івриті, що містила ім'я покійного і дату його 

смерті, а також перераховувалися чесноти померлого. На надгробках 

зображувалися символічні образи смерті й безсмертя, а також персональні родові 

знаки. Надгробок у євреїв трактується як святиня.  Традиція  встановлювати 

надгробний  камінь в голові могили бере початок з глибокої давнини. Це робиться 

на знак поваги до покійного і для того, щоб його ім'я та місце поховання не були 

забуті [4]. 
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На єврейському кладовищі м.Славути надгробки прямокутні, багато з них з 

фігурним завершенням. Символи, що зображені на мацевах, віддзеркалюють  

релігійний і громадський статус померлого, його професію, особисті гідності 

тощо. Наприклад, руки над запаленими свічками або свічки, що горять у суботніх 

свічниках, зображені на могилі жінки, бо саме до її обов'язків входило 

запалювання суботніх свічок. Більшу частину надгробка займає епітафія, потім 

пишеться дата смерті за єврейським календарем і завершальне благословення. На 

наше прохання прочитати таку епітафію була відмова, уже ніхто не читає на ідиш, 

люди або повмирали, або емігрували. 

Євреї не кладуть квітів або вінків до могили, як це прийнято в інших народів, 

оскільки Тора забороняє запозичувати чужі звичаї. Смерть - це не свято. Тому не 

носять квітів, як на народження або весілля, а складають камінчики .  Цими 

камінцями душа померлого піднімається до Всевишнього. Для пояснення такого 

звичаю славутські  євреї – старожили розповідають таку біблійну легенду: Рабі 

Калонімус дивом врятував євреїв Єрусалиму від наслідків кривавого наклепу. 

Араби вбили одного зі своїх дітей і підкинули труп у двір синагоги. Справа була в 

шаббат, але рабі Калонімус свідомо пішов на його порушення. Він написав одне з 

Святих Імен Бога на клаптику пергаменту і поклав його на лоб убитої дитини. 

Навколо зібрався грізний натовп арабів, готових учинити погром. І тут сталося 

диво. Хлопчик встав і мовчки вказав на свого справжнього вбивцю. Євреї були 

врятовані. Але рабі Калонімус сам виніс собі вирок за порушення шаббата. Він 

велів, щоб після його смерті кожен, хто пройде повз його могилу, кинув у неї 

камінь. Вдячні євреї по-своєму виконали вказівку мудреця і свого рятівника. 

Приходячи на кладовище, вони обережно клали камінь на гірку інших каменів, 

що скупчилися на його могильній плиті. Так виник звичай класти камені на 

єврейську могилу. 

Синагога і цвинтар були найбільш важливими домінантами його ландшафту в 

картині світобудови. За віруваннями магічною силою володіли не тільки будівлі 

старих синагог, а й їхні руїни. Могили хасидських цадиків на кладовищі ставали 
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об'єктами для паломництва, залучаючи людей, які потребували фізичної та 

моральної підтримки. 

 

2.4.2. Сучасне єврейське кладовище м. Славути 

 

Славутське єврейське кладовище складається зі старої та нової частини. Стара 

частина  знаходиться по вул. Волинській (Замейській), воно в дуже занедбаному 

стані, відносно добре збережено лише один надмогильний камінь. Славутчани по 

– варварськи використовують це святе для євреїв місце, могильні плити було 

забрано на приватну забудову, діти тут грають у футбол (рис. 2.13.) 

 Нова частина єврейського кладовища було заснована в 1902 році. Похований 

тут цадик хасидської династії Пінхас  Шапіро і останній раввин Славути  Іцхак-

Гдал Ліберзон. Розміщені поблизу вулиць міста, кладовища мають доступ, 

відкритий для всіх. Безперервний паркан з постійно відчиненими воротами оточує 

територію кладовища. Деякі надгробки носять сліди живопису на їх поверхнях, 

залізні прикраси або написи, бронзові прикраси, інші металеві елементи, портрети 

на каменях і  металеві огорожі навколо могил.  І це кладовище було варварськи 

зруйновано під час Другої світової війни. Євреї, які перебувають в місті і за 

кордоном, єврейські групи з України зробили повторне зведення каменів,  

очистили їх, постійно очищається рослинність, відремонтовано стіну і ворота 

(рис. 2.14., 2.15.).  
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ВИСНОВКИ 

 

Місто Славута – «магнатське  містечко», засноване у І половині XVII ст., на 

цих землях  уже оселялись сім’ ї євреїв внаслідок масової еміграції з Європи. 

Багато які з таких населених пунктів  перетворювалися на  єврейські містечка – 

штетли. На нашу думку, Славута цього періоду являла собою саме такий штетл 

(на ідиш  – Славіта). Однак  з XVIII ст. Славута стає відомим торгівельним 

центром Південно – Східної Волині. Саме в цей період і формується поліетнічна 

спільнота міста і все більшу роль відіграють у цьому євреї. У багатьох містах 

виникли спеціальні квартали(гетто), в яких мали мешкати лише євреї.Це були 

ашкеназі, що користувалися переважно мовою ідиш. 

В сучасній Славуті навіть зараз можна виділити район колишнього 

компактного проживання  євреїв: вулиці Б. Хмельницького, Волинська, Осипенко, 

Данила Галицького, Злагоди, Церковна, Козацька та ін.  

Єврейська громада зазвичай управлялася радою громади, кагалом. Більшість 

євреїв Славути працювали в комерційних або дрібних промислах, були зайняті у 

промисловості та невеликому виробництві. Вони дотримувалася законів 

хасидизму -  релігійної течії в іудаїзмі. 

Набір професій серед євреїв був дуже різноманітний: ремісники, робочі, 

водоноси, вчені - талмудисти та багато інших. Типологічно їх колонія включала 

такі компоненти архітектурного середовища: житловий будинок, синагога,  

навчальні заклади і кладовище. Єврейський дім, як сімейне вогнище з його 

патріархальними традиціями, був основною соціальною одиницею містечка. 

Традиційна єврейська родина була основою общини. У сучасній Славуті типово 

єврейська забудова збереглася відносно добре, лише декілька будинків XIX ст. 

можна побачити. Багаті євреї мешкали на головній вулиці (зараз – вул. 

Б.Хмельницького) в добротних будинках. Фогель і Шапіро мали будинки саме на 

цій вулиці. А з друкарнею в  домі Шапіро  пов’язані відомі події: в синагозі було 

знайдено повішеним тіло робітника, розслідування спершу назвало це 

самогубством, після повторного розбирання справи на найвищому рівні 
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вияснилось, що причина  в печатанні друкарнею хасидської літератури – дуже 

небажаної для царської Росії через релігійну нетерпимість. Брати Шапіро були 

засудженні до побиття палками, хасидські друкарні були закриті всюди. 

У Славуті ринок, ринкова площа та єврейські будинки групувались  навкруг 

синагоги. Перша письмова згадка про неї 1731 року, вона діє і зараз за адресою: 

вул. Шолом – Алейхема, 19, використовується ще і як офіс єврейської громади 

Славути. Внутрішня будова синагоги зараз традиційна, окремо уже не виділено 

мехіци – жіночої частини, проте центральна стіна, де розташована шафа з сувоями 

Тори, спрямована на схід. Славутська синагога є і генізою – місцем зберігання 

сувоїв Тори, що стали непридатними. В ній зберігається 35 книг, виданих в XIX 

ст.,  одна з них надрукована в славутській друкарні братів Шапіро. 

При синагогах завжди існували спеціальні єврейські лазні для ритуальних 

цілей. Існування такої в Славуті довести не вдалось, хоча  в давнину міква 

повинна була існувати  принципово. У Славуті ще можна побачити, як одягаються 

чоловіки для молитви, вони одягають таліти – білі ритуальні покривала з кистями 

– ціцітом, голову покривають кіпою або ярмулкою, а ще славутські хасиди мають 

на лобі коробочки з молитвою тефілін, на руці – ручний тефілін. Як бачимо,  все, 

що пов’язане з синагогою,  відмінне від звичного нам, християнського. 

Релігійність та єдність цієї громади вражає. 

Освіта була одним з головних напрямків діяльності спільноти,  функціонували 

традиційні навчальні заклади – хедери. В молодшій групі школярі навчалися 

азбуки та читання івритських текстів. У групі з п'яти років вивчалося 

П'ятикнижжя і початкові відомості про Талмуд. Старші учні з восьми років більш 

поглиблено займалися Талмудом. Світські навчальні дисципліни в хедері не 

вивчались. Для бідних учнів засновувалися безкоштовні школи - «талмуд-тори». 

Як наслідок,  діти містечок були суцільно грамотними. 

Євре́йське кладовище  - некрополь, на якому поховано євреїв згідно з 

єврейською традицією. Славутське єврейське кладовище складається зі старої та 

нової частини. Стара частина  знаходиться по вул. Волинській (Замейській), вона 

в дуже занедбаному стані, відносно добре збережено лише один надмогильний 
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камінь. Зараз представники єврейської діаспори зайнялися питанням збереження 

та консервації найстарішого у нашому місті  кладовища. Нова частина 

єврейського кладовища було заснована в 1902 році.  Євреї, які перебувають в 

місті і за кордоном, єврейські групи з України зробили повторне зведення 

каменів,  очистили їх, постійно очищається рослинність, відремонтовано стіну і 

ворота. 

Іудейська громада міста існує і зараз, вона вже не багаточисельна, проте 

функціонує традиційно: у синагозі моляться, проводять офіційні та неофіційні 

заходи, відмічають  релігійні свята, просто зустрічаються та спілкуються. Пошта 

приносить єврейську періодику. Славуту час від часу відвідують паломники до 

могил цадиків з різних куточків світу. Благодійний фонд допомагає тим, хто того 

потребує. Спільнота утримує в порядку кладовище, яке, на жаль, функціонує. 

Вони згуртовані, можуть бути зразком для славутчан у тому, коли люди 

згуртовуються, то усі проблеми легше вирішуються, з’являються реальні шанси 

жити повноцінним життям, розвиватися, іти вперед та перемагати.  
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ДОДАТОК А 

 

 

Рис.1.1. Будинки навколо ринкової площі м. Славута, початок ХХ ст. 

 

Рис.1.2. Бляхар із м. Славути, кінець ХІХ – початок ХХ ст. 
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Рис.1.3. Клезмери. Єврейська листівка початку ХХ ст.  

 

 

Рис. 2.1. Ринкова площа м. Славути, ратуша та торгові ряди. 1900 р. 
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Рис. 2.2. Ринкова площа. Сучасний вигляд. 

 

 

Рис. 2.3. Колишня вілла Фогеля. Сучасний вигляд. 
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Рис.2.4. Славутська синагога. Середина 80-х рр. ХХ ст. 

 

 

Рис. 2.5. Славутська синагога. Сучасний вигляд 
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Рис.2.6. Арон кодеш (шафа, в якій зберігаються сувої Тори) 

 

Рис.2.7. Один з талмудичних розділів(фрагмент).  

Друкарня братів Шапіро, 1835р.   
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Рис.2.8. Таліт 

 

 

Рис.2.9. Ціціт 
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Рис.2.10. Кіпа або ярмулка 

 

 

Рис. 2.11. Тефілін 
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2.12. Хедер м. Славута, кінець ХІХ – початок ХХ ст.   

 

 

 

Рис.2.13. Могильна плита на старому єврейському кладовищі  
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Рис. 2.14. Могильна плита ребе Шапіро 

 

 

Рис. 2.15. Типи старовинних могильних стел  
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ДОДАТОК Б 

СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ЗА 1911 РІК ПО МІСТУ СЛАВУТА 

 

Поштово-телеграфна 
контора 

начальник 
Вайдик-Василевський Петро      
Григорович 

  помічник Щербаков Павло 

Страховий агент   Штернберг Костянтин Васильович 

Акцизний нагляд 
молодший 

контролер 
Коцюбинський Хома Михайлович 

 Судові слідчі 
другої 

дільниці 
Грешанов Дмитро Дмитрович 

  
третьої 

дільниці 
Машковський Федір Адамович 

  нотаріус 
Каленіченко Костянтин  
Олексійович 

Священик   Крашановський Віссаріон 

Комерційне училище з 
повними правами 

директор Борисоглібський І.А. 

Сільське училище 
другого класу 

завідуючи

й 
Шіманюк Йосип Якович 

Земська лікарня лікар Аснесь Берта Ісаківна 

Аптека власник Махницький Антон 

  керуючий Махницький Болеслав 

Єврейська бібліотека власник Шапіро Мойсей 

Лікарі   

Аснесь Берта Ісаківна,  
Тарнавський Антон Михайлович, 
Томашевський Болеслав  
Вікторович 

Зубні лікарі   
Лізак Іуда-Лей Фроімович  
Найдіч Михайло Шісович 

Акушерки   

Зеф Цірля Марківна  
Зільберштейн Рівка Іцківна 
Костіна Марта Марцелівна 
Ришковецька Габріелла Іванівна 
Фінкель Гітля Герцівна 
Шерман Маля Лейбівна 



 39

Приватні повірені   

Кучинський Еварест Казимирович  
Носсен Микола Іванович 
Скоковський Дезід Хомович 
Фурер Янкель Мордкович 

Ссудна каса власник 
князь Роман Владиславович  
Сангушко 

Друкарні   
Гаєцький Станіслав  
Фука Шльома 

Лісові склади   
Смола Мойша Лейбович  
Удлер Хая Мошківна 

Бакалійні лавки   

Баран Меєр  
Баран Хаїм Міхелевич 
Беній Рухля 
Бергаль Хана 
Бішенгальц Лейба 
Борушко Сімга 
Бурак Болиф 
Вайнштейн Аарон 
Барковецька Рухля 
Гейбельм Брандля 
Гендлер Рейзя 
Гірхсман Хаім 
Глекель Фроім Шльомович 
Грінвальд Іцик-Аарон 
Гройсман Рейзя 
Дерфель Шулім 
Зейнгерман Янкель 
Зільберман пейсах 
Каса Фроім Шулимович 
Кац Ейна Геціонівна 
Кац Рухля Йосипівна 
Качка Ента 
Клейнершехер Геноса 
Котляр Хуна Берківна 
Коцюбей Рухля 
Кузьмінський Федір Іванович 
Маргуліс Ірмія Фроімівна 
Мульман Аврум Шмулевич 
Одессер Пінхас Евелевич 
Перельштейн Кейла Гершківна 
Спектор Бенціан 
Струж Аарон Шимонович 
Ташкер Лейзер Михелевич 



 40

Фарб Бабця 
Фінкель Фріма Азрілевич 
Хозар Шая Нухимівна 
Цірісінер Доба Берківна 
Шагол Міндля Юдківна 
Ельфман Зейля 
Баній Рухля 

Булочна власник Ячек Василь 

 Галантерейні лавки   

Аксельруд Янкель  
Бродер Дувід Янкелевич 
Гольбард Янкель Пінхасович 
Заєць Мордко Хаїмович 
Котел Хая-Сура 
Кофман Хая-Цірля 
Крімер Ноях 
Резнік Міхель Файвішович 
Спектор Лея Пінхасівна 
Фельдман Мойша Срулевич 
 Фінкель Фраїма Азрілевна 

Гасовий склад власник Докачер Хаїм Лейбович 

Книжкові лавки . 
Аксельдур Аарон  
Айзжержбицька Марія 

Шкіряні товари . 

Гельман Мойша  
Крайтерман Лейзор 
Шапіро Аарон 
Фельдман Мендля Алтерівна 

Торгівля рибна . Кац Мордко 

Ковбасні лавки . 
Копта В'ячеслав  
Лянге Юліус 

Продаж періодичних 
видань 

. 
Крайптерман М.  
Перельмутер І. 

Мануфактурні лавки . 

Беренштейн Хава Либівна  
Гальперін Сура 
Губерман Берко 
Гузман Лея Іцківна 
Зібман Шльома 
Котляр Мошко 
Кафман Аврум 
Ротенберг Рівка 
Станбульчик Шимон Лейбович 
Френкель Блюна Ейн 
Цукерман Шая Янкель-Беркович 
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Шагам ПЕрля Мошківна 
Шмекер Хава Дувидівна 
Штейн Нухім 
Епштейн Двойра Хаїмівна 

Продаж паперу . Аксельруд Хава Бенціанівна 

Продаж посуду . 
Арбітман Мошко  
Лікартер Нана Мошківна  

Фотосалони  
Вінярський Річард  
Грінвальд Гершко Ізкович 

Продаж 
сільськогосподарських 
машин та реманенту 

. Шидлевський  Тадеуш 

Буфет на станції власник Мамишев Магомет-Алі Алієв 

Трактири власник 
Вайко Леонард  
Ярощук Михайло Манилович 

Скупка яєць власник Берій Файвель 

Продаж залізно-скобяних 
виробів 

. 

Вайсберг Фалік  
Вайсберг Йосип 
Вайсберг Шимон 
Ізра Янкель Шмулевич 
Розенблат Серля Аврумівна 

Аптечні товари . 

Махніцький Болеслав Антонович  
Жерман Рося Данилівна 
Ійориш Перец Аврум-Міхелевич 
Кацман Аврум Мошкович 
Кацман Йосип Аврумович 
Фінкель Веніамін Бенцьович 
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ДОДАТОК В 

 

Динаміка населення єврейської громади м. Славута 
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