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Місто моєї любові
Х м ел ьн и ц ьк и й ... Від д авн іх -д авен
місто, що стоїть на перехресті торгових
шляхів (чи не про це розповідає його герб)
о б ’єднувало у своїх межах людей різних
віросповідань, культур та традицій. Навіть
невблаганний час неспромож ний стерти
свідчення отієї поліетнічної культури, які до
дають особливого шарму нашому місту - місту
славної історії і чудової краси.
Ми, хмельничани, пишаємось зелен
ню його парків, впевненим діловим ритмом
вулиць, самобутньою архітектурою; його
спокоєм та шляхетністю. Хмельницький не залишає байдужим
жодного, хто відчув його зручне планування, познайомився з
гарними та привітними людьми, зрозумів його життєлюбство
та неметушливість. Таким його зробили люди: від покоління до
покоління формувалась неповторна аура міста, що милує око,
причаровує серце, дає наснагу допитливому розуму.
П омітний слід на сторінках його літопису залиш ила і
єврейська спільнота. Маю надію, що завдяки цій книзі мешканці
Хмельницького і не лише Хмельницького більше дізнаються про
життя нашої національної громади, про її історію, культуру, минуле
і сучасне.
Життя змінюється, але незмінними у нашому Хмельницькому
залишаються праця, віра, добросусідство, повага до людей. І це
є запорукою процвітання обласного центру, де плідно працюють
національні культурні центри та громадські організації.
Ігор Ратушний,
депутат Міської Ради, Голова обласної єврейської общини,
директор Хмельницького благодійного фонду «Хесед Бешт», За
служений працівник соціальної сфери України
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Куди зникає час?
М абут ь б іл ьш а й ого ч аст и н а ст а є іст о р ією , щ о на
нескінченних полицях бібліотек м ирно спить у ст орінках тов
ст елезних фоліантів під м 'якою ковдрою пилу.
А менш а частина?
Вона тут, поруч! Час ж иве на вулицях кож ного міста.
Та ли ш е допитливий розум і небайдуж і очі бачать примхливу
зміну його шат чи то злидар, чи то володар.
Час чекає на нас. Він віддзеркалюєт ься у високих вікнах
ст аровинних будинків, дивиться на нас із світлин перш их ву
личних фотографів, веде з нами бесіду мовою ділових паперів
минувш ини...

До нашого часу збе
реглись будівлі цукроза
воду Соломона М аранця
(1891 р.), солодового за
воду ( 1912 р.) та фабрики
столярних виробів (1913р.)
Михайла Шильмана, конто
ри чавуноливарного заводу
Бейріша А ш кеназі (1898
р .), а д м ін іс т р а т и в н о г о
п р и м іщ е н н я к а х е л ь н о цегельного заводу Шльоми
Гальперіна (1899 р.).
Ф аб р и ка сто л яр н и х ви р о б ів М ихайл а
На ц е н т р а л ь н ій
Ш ил ьм ана (1913 р.). Ф ото 2006 р.
вулиці міста Х мельниць
кого, що тепер має назву
Проскурівська, стоїть бу
динок Потомственого По
чесного Громадянина міста
Соломона М аранця (вул.
П роскурівська, 46). Дім
був побудований у 1880-х
рр. і став першим у місті
двоповерховим цегляним
будинком.
Купець М аранц був
одним з н ай багатш и х
ж и те л ів м іс т а . Він вів
торгівлю цукром і гасом, К он то ра ч а в ун о л и в а р н о го зав о д у Б ейр іш а
А ш ке н а зі (1898 р.). Ф о то 20 06 р.
володів паровим млином і
цукровим заводом, а свою
численну нерухомість здавав в оренду. Його двоповерховий особ
няк з садом вважався найгарнішою садибою міста. Деякий час
вулиця на якій стояв будинок навіть мала назву Маранцівка (згодом
- Олександрівська).
Бажаючи об’єднати громадськість міста, Соломон Маранц
за символічну плату надав цей будинок під Громадське зібрання
(клуб). Це дало поштовх до кардинальних змін в усіх сферах життя
Проскурова.
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Розділ 1

Місто. Імена. Долі
Багатовікова історія міста Хмельницького тісно пов’язана з
історією єврейської громади, яка розділила з цією землею щастя та
горе, життя і смерть, сльози страждань
і радість віри у майбуття.
Нечисленні документи XVII ст.
свідчать про існування єврейської гро
мади у Плоскирові (подальша назва
Проскурів, тепер Хмельницький) вже
у 1627 році. Згодом, у 1765 р. євреї ста
новлять більшість у ремісничих цехах
містечка. У другій половині XVIII ст. з
300 будинків, що складали містечкову
забудову, - 184 належали євреям.
Значну роль відігравали члени
єврейської спільноти у промисловоекономічному розвитку міста у другій
половині XIX ст. Наприкінці 1880-х
років у місті діяло 23 промислових
Солодовий завод Михайла
підприємства, більшість з ЯКИХ було
їотоЬ2М
0а0Н
бар1912 Р >‘
засновано чи орендувалось євреями.
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Надамо слово сучасни
ку тих подій:
« ...С т в о р ю є т ь с я на
диво хитромудрий план, яко
м у позаздрив би найкращий
стратег. Один із громадських
діячів, почесний громадянин
Маранц, запропонував влад
ним особам взяти у найм за
копійки його чудовий будинок
і розмістити у ньому Гро
мадське зібрання. Ціль цього
А д м ін іс тр а ти в н е п р и м іщ ен н я ках ел ь н о - кроку зрозум іла - баж ан
ц е ге л ь н о го зав о д у Ш льо м и Гал ь п ер ін а ня о б ’єднати інтелігентне
(1899 р.). Ф ото 20 06 р.
товариство. Ця пропозиція
приймається, і з ’я вляються
діячі. Справа рухається з неймовірною швидкістю, і впродовж двох
місяців з ’я вляється Громадське Зібрання (клуб) у добре обладнаному
розкішному будинку, у складі
I/
Е го В ь іс о ко р о д ію
^
96-ти членів (у тому числі)
Господину С тарш ем у Н отаріусу
дванадцяти представників
О кружнам. ю .
Р О В С К ІЙ
церкви, тобто священників ІІП Р«ООСТИАУ-Р
ІУ<2Тэ
та одинадцяти ксьондзів. Ця {онстантинъ Ивановииъ
Донесеніе
інституція стала першим ! кол о ко л о в ъ
Н а основаній 80 ст. Полеж, о Нотар.
каменем у перебудові П ро
6 дня 1913і. части -честь имЬю донести Вашему Високо
родію, что
1 9 і/
скурова, першим джерелом
года у меня соверш ена^7" * " " " "
і першою ластівкою.» (Пер.
ЮС
автора).
Уе*-^гл
- с у /в А * 2*г-с'>
т
Так писав про ці події
суглу $
_
нотаріус Костянтин Іванович
А нгь ато гь внесен-ь в 'Ь
* У •< часть
Колоколов у спогадах, що були
актовой книги для актов-ь на недвижимыя
имущества за сей годъ подъ № ^ / ”"и въ
опубліковані у 1915 році.
Всього було в історії
семъ представляю.
б у д и н к у : й о го з а й м а л и
різні установи і організації,
в ій с ь к о в і і р е п р е с и в н і,
благодійні і виховні. Тепер Копія д о ку м е н т у нотар іуса Колоколова.
Д ер ж а в н и й ар хів Х м е л ь н и ц ь ко ї
у цьому будинку працює Об
обл асті. Ф -113, оп.32, сп р .620
ласний театр ляльок.

П обудований
М аранцем у 1891 р.
пісочн о-раф ін адн ий
цукровий завод, що був
найбільшим на той час
підприємством міста,
на думку сучасників, у
значній мірі сприяв по
дальшому розвиткові
повітового центру.
Знову ц итуєм о
Колоколова: «Приїхали
нові люди, один із них,
ін ж е н е р - т е х н о л о г
Б уд и но к С о л о м он а М ар ан ц я . Ф ото 2000 р.
Л е в ін з о н , в и я в и в с я
гр о м а д ськи м діячем , ін іц іа 
тором, яком у проскурівчани
зобов ’я зані чудовою єврейською
лікарнею і лазнею з електричним
освітленням.» (Пер. автора).
Щодо єврейської лікарні,
то її будинок, який знаходився на
вулиці Кам’янецькій, до нашого
часу не зберігся.
І знову спогади нотаріуса:
«...Велику послугу надала найбіднішому населенню єврейська
лікарня, перший лікар якої, Шполянський, широко відкрив двері
і для страждучих християн, і у
цій лікарні багато людей знайш
П іс о ч н о -р а ф ін а д н и й цукро вий
ло притулок, різноманітну опіку
заво д С о л о м о н а М ар ан ця (1891 р.).
та одужання». (Пер. автора)
Ф ото 1970-х років
Ім’я лікаря Мойсея Львови
ча Шполянського доволі часто зустрічається у спогадах сучасників.
Всі вони сповнені поваги, говорять про те, що ця людина користу
валась у місті великим авторитетом.
Це дослідження прагне попри час і події познайомити читачів
з мешканцями старого Проскурова тому у розповіді буде багато
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імен та статистичних фактів.
Статистика 1900 року зазначає у списку вільнопрактикуючих
лікарів міста: Мойсея Бомштейна, Іосифа Гуревича, Іосифа Кайзермана, Гершка Купершляка, Саня Фельдмана, дантистів - Льва
Хаселева та Фроїма Городиштяна.
Подорожуючі Проскурівською, зверніть увагу на верхні по
верхи будинків, що стоять обабіч вулиці. Багато декоровані будівлі
з великою кількістю вікон і балконів прикрашають стилізовані
колони та дивовижні квіти, а дахи увінчують ковані решітки й
декоративні прикраси. Ці чудові будинки, споруджені у стилі
провінційного модерну, гарні будь-якої пори року. Вони надають
місту особливого колориту та святковості.

та цегельний завод Кельма Мордковича Гальперіна.
Історія появи електрики у місті Проскурові також пов’язана
з діяльністю підприємців-євреїв. У 1910 р. Міська Дума у конкурсі
на «устройство электрического освещения» визнала найкращим
проект інженера Елема-Нісана Рабіновича і підписала з ним угоду.
Підприємець разом з компаньйонами, братами Коган, заснував
Торговий дім «Электра», який в одному з орендованих цехів ча
вуноливарного заводу Бейріша Ашкеназі обладнав першу у місті
електростанцію і почав прокладати у місті електричну мережу.
Одноповерхова будівля, у якій працювала електростанція, збере
глась до наших часів і тепер знаходиться на території міської лазні
№ 1 (вул. І. Франка, 28).
Вже через рік (серпень 1911р.) на головних вулицях міста за
сяяли електричні ліхтарі (у кількості - 52), через декілька місяців
були освітлені державні установи і будинки міської аристократії,
а станом на 1913 р. до електричної мережі було підключено вже
270 приватних абоненти.
За умовами угоди Міської Думи з засновниками Торгового
дому світло безкоштовно подавалось для освітлення міського парку,
публічної бібліотеки, майдану перед Управою та імператорського
вензелю на її будівлі.
З чавуноливар
ним завод ом Б ей р іш а
Аш кеназі п о в ’язана не
лише історія міської елек
трики, а й інш і м іські
нововведення. У зв’язку з
цим є цікавою історія бу
динку № 56, що на вулиці
Проскурівській.
На початку XX ст.
тут був кращ ий готель
міста - готель «Континен
таль», який мав постійне
гаряче водопостачання,
що було рідкістю навіть
для великих міст.
Готель “ К о н ти н е н т а л ь ” (1 9 10 -191 2 рр.).
В ласником цього
Ф о то 2 0 06 р.
перш окласного готелю,
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О дин з б уд и н ків на ву л .П р о ску р ів с ь кій . Ф ото 2006 р.

Такому будівництву та облаштуванню міста на початку XX
ст. сприяла діяльність достатньої кількості заводів, що випускали
будівельні матеріали. Подільський адрес-календар за 1900 рік
подає відомості про чотири таких заводи у Проскурові. З них три
належали євреям. У списку - «цегельний, кахельний і черепичний
завод» Шльоми Гальперіна, побудований у 1899 р., завод Потомственого Почесного Громадянина Єфіма Хаїмовича Горенштейна

11

“Подорож містом і часом”

“Подорож містом і часом”

побудованого у 1910-1912 p.p., був купець Сімха Вассерман,
відомий у місті торговець галантерейними товарами і щедрий ме
ценат. Чотириповерховий готель мав три «люксових» апартаменти
і п ’ять номерів першого класу, а гаряча вода надходила до готелю
наземним трубопроводом з розташованого поблизу чавуноливар
ного заводу, де нагрівалась у одному з цехів підприємства. Володар
готелю навіть розпочав у 1916 р. облаштування зимового саду, але
цьому проекту не судилось здійснитись.
Будинок чудово зберігся до нашого часу. Ковані ажурні бал
кони, декоративне оздоблення стін кольоровим склом-смальтою,
оригінальні пластичні форми будинку роблять його прекрасним
зразком архітектури пізнього модерну.
На протилежній стороні, на розі вулиць Свободи і Проскурівської, де тепер стоїть скульптура «Янгол скорботи», колись височів
один з найгарніших будинків міста - будинок Янкеля Берлянта.
Триповерховий прибутковий будинок, у спорудження якого
купець вклав весь свій капітал, було побудовано у 1910 р. Зго
дом (1912 р.) будинок у довгострокову оренду взяло Управління
Подільської залізниці. Але доля цієї гарної споруди була трагічною.

П ісля револю ції будинок Берлянта займали різні військові
організації. Мабуть це і стало причиною того, що у перші дні
Великої Вітчизняної війни, під час відступу Червоної Армії,
красень-будинок був висаджений у повітря, мабуть, для того, щоб
у такий спосіб знищити військові архіви.
Будинки, немов люди, кожен має своє обличчя і свою
історію. Є більш відомі, є менш, багатьох й імен не знаємо, а коли
довідуємось - це схоже на довгоочікуване знайомство. Отож, знай
ом тесь, П р о ску р івська, 69, будинок Тер
ша Блехмана.
Це ще одне ім’я,
що повернулось до нас
з далечини історії.
Розпочавши про гулянку вулицею Проскурівською від будин
ку Соломона Маранця,
продовжимо її знай
ом ство м з теат р о м
Б. Ш ильм ана. (вул.
Проскурівська, 43 ).
Істо р ія театр у
Б уди но к Герш а Б лехм ан а. Ф ото 2006 року
у П роскурові почи------------------------------------------------------------н а є т ь с я в ід 1892
року Тоді на вулиці
К а м ’янецькій
у н е о б л а д н а н ій
д е р е в ’ян ій будівлі
підприєм ець Ш ильман відкрив перший у
місті театр. Своєї тру
пи театр не мав, і влас
ник запрош ував до
виступів у Проскурові
р ізн і м ан д рівн і ко
лективи. Розуміючи,
що для справж ньо_
„„л
го театр у п о тр іб н е
Театр Б.Шияьмана (1907 р.). »<ш> 1960-» років

10

Б уд и но к Я н ке л я Б ер л янта (1910 p.). Ф ото 1920-х років
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відповідне приміщення, він у 1902 р. розпочинає спорудження на
центральній вулиці міста нової будівлі театру, що було завершене у
1907 р. Поруч відкрився невеличкий готель та ресторан для акторів.
Відтепер на гастролі до Проскурова стали приїжджати найкращі
акторські колективи з Києва, Одеси, Петербургу. Все це зробило
насиченим театральне життя міста.
Але наведемо і іншу версію історії спорудження цього будин
ку. У спогадах сучасників є розповідь про те, що побудувати театр
Шильмана змусили владні особи міста під загрозою ув’язнення.
Зроблено це було задля для того, щоб містечко отримало статус
міста. У ті часи умовою для зміни статусу була наявність у місті
музею і театру. У такий спосіб і вирішили проблему: і театр от
римали, і гроші заощадили. Ось як пише про це шанований нами
нотаріус Колоколов:
«Покійний начальник проскурівської поліції Білавінцев дер
жав парі, що, як він захоче, то будь-який громадянин побудує
театр. Зупинились на одному обивателеві п. Б. Шильмані, довго,
дуже довго умовляв його і наприкінці виголосив наступні слова:
«Якщо ви побудуєте театр, то ваше ім ’я буде записано у книгу
долі золотими літерами, а особисто вам потече не лише золото,
а й «мед і молоко». (Пер. автора)
Хоча б якою не була історія спорудження театру, драматич
ною чи анекдотичною, але вже майже сто років стоїть будинок
і весь цей час вірно служить Мельпомені та мешканцям міста.
Від 1960 р. тут працює
міський Будинок куль
тури, а коли його сце
ну використовує для
п р о в е д е н н я с в о їх
театрально-концертних
зах о д ів Х м е л ь н и ц ь 
кий благодійний фонд
«Х есед-Беш т», у залі
знову звучать єврейські
мелодії.
У колиш ньом у
будинку торгівця м а
н у ф акту р о ю Ф роїм а
Ж и довец ького теп ер

працює міськвійськомат (вул. Проскурівська, 35).
Колись на першому поверсі цього будинку був великий ма
нуфактурний магазин, володар будинку займав другий поверх, а
верхній здавав у оренду.
Під номером 18 по вул. Проскурівській об’єднано три гарні
будинки. Перший будинок належав торгівцю аптекарськими това
рами Йосипу Осксману. Будинок було споруджено у 1910 р., про
що свідчить декоративне коване оздоблення на даху з ініціалами
господаря та датою. Таке завершення будинків було своєрідною
модою, що визначала особливий проскурівський стиль. Тепер у
цьому приміщенні працює державна установа.
У наступному будинку Йосип Штейншлегер відкрив кращий у
Проскурові ілюзіон (кінотеатр) «Модерн» (1910 р.). Увечері він сяяв
вогнями електричних
ламп, а перед входом
стояли гарні рекламні
щ ити. До п о сл у г
відвідувачів кінотеатру
було просторе фойє з
буфетом, зал на двісті
глядачів з м ’яким и
кріслами та диванами.
Стіни фойє прикраша
ли великі гобелені та
дзеркала, підлогу було
викладено керамічною
плиткою, штори для
вікон і завіса екрану
О зд о б л ен н я б уд и нку Й осип а О ксм ана. Ф ото
були пошиті з червоно----------------------------------------------------------- го оксамиту. Демонстрацію стрічки супроводжував грою невеличкий
оркестр, а перед початком конферансьє оголошував назву і короткий
зміст картини. Кінотеатр працював до 1928 р. Після революції його
колишній володар деякий час навіть був директором, як тоді казали,
«кіно», з причини «відсутності спеціалістів».
Тепер у цьому приміщенні працює музична школа. До на
шого часу збереглись різьблені двері цього будинку, які є зразком
декоративно-ужиткового мистецтва у стилі провінційного модерну,
що на початку XX ст. панував у таких невеличких містечках, як
Проскурів.
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Якщо завітати до магазину, що
знаходиться у останньому, кутовому
будинку, можна побачити дві стрункі
колони з маркою заводу Бейріш а
Ашкеназі, отож у всі часи та за всі
влади тут ведеться торгівля.

О зд о б л ен н я б уд и н ку Л ь в а
Х асел ев а

.Г-.А
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Неподалік, по вулиці
Проскурівського підпілля,
яка колись мала назву Апв ул .П р о скур ів сь ка, 18.
т е к ар с ь к а , зн ах о д и ться _______ З аб уд о в а поч. X X ст. Ф о то 2 0 06 р.
приміщ ення колишнього
кінотеатру «Оаза», що був побудований у 1912 р. Володарем його
був С. Оксман (вул. Проскурівського підпілля, 34). У наш час ча
стину цього приміщення займає монотеатр «Кут».
А тепер продовжимо прогулянку вулицею Проскурівською.
Двоповерховий жовтий будинок (вул. Проскурівська, 6) був
побудований у 1898
році дантистом Львом
Хаселевим. Зверніть
увагу на оздоблення
будинку і вензель з
ініціалами володаря.
Б у д и н о к на
протилежній стороні
вулиці (вул. Проску
рівська, 1) був побудо
ваний проскурівським
міщанином Соломо
К ін отеатр “О а з а ” (1912 р.). Ф ото 1930-х років
ном Бараком. На по-

ІЛ

‘
^

Копія д о ку м е н ту д а н ти с та Л ьв а
Х ас ел ев а . Д е р ж а в н и й ар хів Х м е л ь 
н и ц ь ко ї о бл асті. Ф -113, оп.48, сп р .166

Б уд и но к С о л о м он а Б ар ака. Ф о то 20 06 р.

чатку 1880-х рр. він одним
з перш и х у м істі р о зп о 
чав виробництво штучної
мінеральної води - «шипуч
ки», на яку був великий по
пит. Невдовзі підприємець на
розі вулиць Олександрівської
(тепер - П роскурівська) і
С о б о р н о ї будує власн ий
двоповерховий будинок. На
першому поверсі великого
будинку розмістився мага
зин із продажу мінеральних
н а п о їв . К р ім ц ь о г о у
магазині був кондитерсь
кий відділ, який сл а
вився різноманітними
тістечками і печивом.
Сьогодні у цьому
будинку розташовується
поштове відділення, де
партамент комунальної
служби міста, і дотепер
продають каву і тістечка.
В улиця П р о ску 
р ів с ь к а , щ о іс н у є з
м ом енту вини кн ен н я
міста, на найдавнішому
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з відом их його планів
(1800 р.) була позначе
на як п ош товий ш лях
на Летичів. Згідно гене
рального плану забудови
міста (1824 р.) вулиця,
що ділить місто навпіл,
інтенсивно забудовува
лась. Н авіть сьо го д н і
в о н а в р а ж а є с в о їм и
масш табам и, широтою
тротуарів та проїжджої
частини. Зрозуміло, що
........................
А
тут будували свої будинки
Б уд и но к М и хаи л а Ш ил ьм ана. Ф ото 2 0 09 р.
у .
_______________________________ _ заможні міщани різних
віросповідан ь. Вулиця
ніби об’єд-нувала дві головні частини міста. Верхню, де переваж
но селилось заможне православне населення міста, та нижню, яка
прилягала до річки Південний Буг, що була традиційним місцем

поселення євреїв. Декілька будинків із старої забудови у верхній
частині міста стосуються і теми цієї розвідки. Отож, продовжимо
нашу прогулянку вулицею Грушевського. Колись вона називалась
Комерційною. Така назва була обумовлена тим, що тут будували
свої будинки люди, які займались «комерцією». Саме тут побудував
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Б уд и но к ю р и ста Ш пігеля

В у л .Т е атр а л ь н а, 36. Б уд и но к Б уля (19 14 р.). Ф о то 2009 р.

свій будинок один з найбагатших промисловців міста Михайло
Шильман (Грушевського, 84). Крім солодового заводу і фабрики
столярних виробів Михайло Шильман володів ще друкарнею «По
рядок» та маслоробнею.
Зверніть увагу ще на один гарний будинок у стилі неокласи
цизму (вул. Театральна, 36).
Цей будинок, який належав міщанину Вулю, був побудований
у 1914 р. для потреб міського банку на вулиці що тоді називалась
Мільйонна. А садиба самого Вуля була неподалік (вул. Володимирська, 70). Тепер тут розміщений дитячий виховний заклад.
Вулицею Володимирською, яка у часи, про які ми ведемо
розповідь, називалась Дворянською, ми знову крокуємо до головної
вулиці. За адресою Володимирська, 63, стоїть гарний одноповер
ховий будинок. Колись він належав юристу Шпігелю.
Тепер для тих, хто прочитав цю книгу, прогулянка містом це зустріч із знайомими. Крізь час ми вітаємось з людьми імена і
адреси яких знаємо, розуміємо їхні вчинки та прагнення.
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Розділ 2

Освіта. Культура. Громадське життя
Від колиш нього будинку П роскурівського відділення
Південно-Російського промислового банку, що стоїть на розі вулиць
Проскурівської та Володимирської (вул. Проскурівська, 47, тепер
Обласний художній музей) продовжуємо нашу подорож. До наших

П ів д ен н о -Р о сій с ь ки й п р о м и сл о в и й банк. Ф о то 20 06 р.

днів тут збереглись деякі будинки забудови кінця XIX - поч. XX ст.
Поруч з будинком колишнього банку стоїть триповерхова споруда
Комерційного училища (вул. Володимирська, 51).
Завдячуючи дослідженням краєзнавця Сергія Єсюніна, маємо
досить повну історію училища.
П роскурівське Комерційне училищ е було засновано за
ініціативи єврейської громади міста у 1908 році. Зумовлено це
було тим, що за законами Російської імперії прийом учнів-євреїв
до учбових закладів був обмежений і не мав перевершувати десяти
відсотків від загальної кількості учнів. Але євреям сумнозвісної
«смуги осілості» лише освіта дозволяла жити у великих промисло
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вих містах і відкривала нові можливості. Скориставшись широким
розвитком мережі нового виду учбових закладів - Комерційних
училищ, які засновувались на кошти купців та промисловців,
єврейська громада міста (переважно її торговельно-промисловий
прошарок) підняла клопотання (1907 р.) про відкриття учбового
закладу комерційного типу, де відсоток учнів-євреїв був би більший
за п ’ятдесят процентів.
Міністерство Народної Освіти задовольнило це прохання
(1908р.), а Міська Дума виділила для потреб учбового закладу
приміщення і землю під забудову. Вже у вересні 1908 р. відбулось
відкриття Проскурівського Комерційного училища. Його першим
директором був Єфім Гофман (згодом на цій посаді ми вже не
зустрічаємо єврейських прізвищ), а наприкінці 1909 р. будівництво
триповерхового будинку по вулиці Дворянській (тепер Володи
мирська) було завершено.
Навчання в училищі тривало д ев ’ять років (8 основних
та 1 підготовчий клас). Шістнадцять загальноосвітніх та п ’ять
спеціальних предметів викладали двадцять чотири вчителі. Учи
лище мало бібліотеку, фізичну лабораторію, спеціалізовані кабінети
товарознавства, хімії та природничих наук. Більшість учнів в
училищі складали євреї. Наприклад, у 1912 р. з 350 учнів - 204.
Учбовий заклад для нормального функціонування потребував
на рік 30 тисяч рублів. Вісімдесят процентів від цієї суми склада
ла плата за навчання (залежно від спеціалізації класів від 80 до
180 рублів на рік), решта збиралась як благодійні пожертвування.
Спеціально для цього було створено «Товариство допомоги учням
комерційного училища». Членами правління товариства були вже
відомі нам підприємці Сімха Вассерман та Єфім Горенштейн, купець
Ф. Віллер. Благодійна діяльність цих людей щодо Комерційного
училища надала можливість отримати освіту багатьом мешканцям
міста, а їм заслужити славу меценатів та благодійників. Нажаль
перебудова 1970-х років повністю змінила фасад цього будинку, і
він втратив свій первозданний вигляд. Символічно, що й дотепер
у цьому будинку вчаться молодь нашого міста.
Тепер звернем о увагу на зелений будинок, що стоїть
неподалік, на розі вулиць Володимирської і Пилипчука (стара на
зва - Мала Вокзальна).
На початку XX століття на другому поверсі цього будинку
(Пилипчука, 1) був робочий кабінет Міського Голови Мико-
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ли В ікентійовича
С ікори (ім ’я ц ієї
людини ми ще бу
демо з повагою зга
дувати у зв ’язку з
подіями 1919 р. у
Проскурові). А на
перш ому - хедер
(єврейська початко
ва релігійна школа).
П одорож уй
мо далі. Ще не так
давно в одному з

будинків (вул - Пи
липчука, 5 ) М О Ж -------------------------------------------------------------- на було побачити
двері, що є зразком єврейського декоративно-ужиткового мистецт
ва. Тепер ми їх можемо розглянути лише у цій книзі: різьблені
двері прикрашає орієнтальний
орнам ент, сти лізо ван і коло
ни, а увінчую ть її два леви.
Всі ці декоративні елементи
відтворюють традиційний декор
і зображення у синагогах.
З вулиці Пилипчука вихо
димо на вулицю Свободи (стара
назва - Старобульварна). Декілька
кроків - і на розі вулиць Шевчен
ка (стара назва - Велика Вок
зальна) та Свободи бачимо гар
ний двоповерховий будинок. Це
колишнє приміщення казенного
єврейського училища 1-го розряду.
Тут мабуть доречною буде
розповідь про єврейську освіту у
місті. Вже у описі міста за 1797
рік згадується про «маленьку
єврейську школу з пришколком». А наприкінці XIX ст. статистика го
ворить про вісімнадцять хедерів, «Талмуд-Тору» та чотири? приватні
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єврейські училища. Відомі декілька імен власників цих училищ:
власником чоловічого училища був Зільберман, а власницею жіночого
- Бондар. Вищезгадане казенне єврейське училище було відкрите 14
жовтня 1851 р. На початку XX ст. для училища на кошти єврейської
громади міста було споруджено нове двоповерхове приміщення.
Стосовно єврейської освіти у довоєнний період зазначимо,
що у 1924 році у місті було три єврейські школи, у 1927 - дві. До
кументи 1938 р. свідчать, що єврейська неповна середня школа, яка
у шкільній мережі міста була під № 2, також розміщувалась у цьому
будинку. Тепер тут працює державна установа (вул. Шевченка, 1).

В у л .П и л и п чука , 1. Б удинок, у я ко м у був роб о чий
каб ін е т М иколи С іко ри . Ф ото 2 0 06 р.

К азен е єв р ей с ь ке у ч и л и щ е. П очато к X X ст. Ф о то 2006 р.

А середня єврейська школа, яка була у списку шкіл під №
4, знаходилась за адресою - вул. Самусяка, 10. (попередня назва
- Мільйонна, тепер вул. Театральна) Приміщення школи не збере
глось, сьогодні на цьому місті розташований Обласний музичнодраматичний театр ім. М.Старицького.
Єврейські школи Проскурова, як і всієї Україні, припинили
своє існування у 1940 році.
Огляд єврейської освіти міста буде неповним без зазна
чення того, що з 2001 до 2008 року у місті працювала приватна

винм
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загальноосвітня єврейська школа «Ор Авнер», але за фінансових
причин припинила свою роботу. Директором цієї школи була ша
нований у місті педагог - Тетяна Абрамівна Козубняк.
Традиційним місцем поселення євреїв, небагатих ремісників,
дрібних торгівців, візників, була нижня частина міста, що приляга
ла до річки Південний Буг. Тут, у районі базару, містились єврейські
квартали. Тепер від них майже нічого не залишилось, але, якщо
пройти від колишнього казенного училища вулицею Подільською
(колись ця вулиця називалась Купецькою) у напрямку торгівельного
центру «Либідь Плаза», можна ще побачити старі двоповерхові
будинки. Вони мали назву прибуткових. Володарі здавали квартири
у цих будинках міщанам «середньої руки».

Декілька таких будинків, що збереглись на вулиці Примакова
(стара назва - Набережна), нагадують про ті «гусячі квартали».
Саме тут у грудні 1941 року фаш исти утворили гетто,
звідки в останню путь пішло 9500 євреїв Проскурова, Миколаїва,
Чорного Острова, Фельштина. Про ці трагічні події розповідь у
подальших розділах книги. На жаль пам’ятний знак, що його на
цьому місці у травні 2000
року встановив Фонд «Хесед
Бешт», лихі люди знищ и
ли. Тут, неподалік базару,
стояла Велика хоральна си
нагога. У великі свята під
її с к л еп ін н ям зб и р ал и сь
сотні людей для молитви
та задля того, щоб послуха
ти знаменитих приїжджих
канторів. Велика хоральна
синагога, головна культова
Встановлення п ам ’ятного знаку на місці
’
„
Проскурівського гетто, травень 2000 року
споруда єврейської громади -------------------------------------------------міста, побудована наприкінці XIX у стилі неокласицизму, була
необгрунтовано знесена у 1991 році.
До теперішнього часу від значної кількості проскурівських
синагог залишилась лише одна - колишня Синагога м ’ясників
(провулок Пекарський, 2). Знайти її можна лише з вулиці Вайсера,
у подвір’ї будинку № 28.
Більш детально про історію синагог розповість наступний
розділ цієї книги.
Якщо вулицею Примакова вийти на найстарішу вулицю
міста - Кам’янецьку (яка, доречи, у цьому місці відділяла єврейські
квартали від католицької частини міста) та повернути ліворуч,
можна побачити будинки забудови кінця XIX - початку XX ст., які
належали проскурівському купецтву.
Одноповерховий будинок з червоної цегли (вул. Кам’янецька,
14) належав купцю II гільдії В. Епштейну; двоповерховий будинок
під № 16 належав родині Грінбергів - купців, які володіли магази
нами і складами галантерейних товарів, торгували годинниками і
ювелірними виробами; у будинку № 18 були квартира і крамниця
купця II гільдії Шуліма Бурсука.
Ще донедавна на розі вулиць Кам'янецької і Вайсера сто

П ри б утко в і б уди нки на ко л иш н ій К уп ецькій вулиці. Ф ото 2006 р.

Але, чим далі від центру, тим біднішою і хаотичнішою була
забудова. Тепер від тих кварталів майже нічого не залишилось, і
лише допитливе око може
розпізнати у перебудованих
спорудах старі крамнички
та майстерні. А колись це
був свій, особливий світ
із всезнаючим базаром та
маленькими хатинками на
вузеньких вуличках. Лише
один крок - і прямо з вулиці
можна було зайти до єдиної
кімнати такого будиночку,
що п равила і ж итлом , і
майстернею, і крамничкою.
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Розділ З

Синагоги міста

яв двоповерховий будинок. Це була типова
комерційно-житлова споруда. Саме у таких бу
динках мешкали і працювали євреї-ремісники
та вели справи небагаті торгівці. Безпосе
редньо з вулиці можна було зайти до якоїсь
крамнички чи майстерні, що розміщувалась у
напівпідвалі і нерідко з’єднувалась з житловим
приміщенням. А безліч дерев’яних сходинок та
прибудов з усіх сторін будинку вели до інших
квартир чи майстерень.
Згадаємо тут і купця Арона Шварцмана,
який у 1889 році побудував у місті тютюнову фабрику. У кращі роки
фабрика випускала до двох тисяч пудів тютюну і шістнадцять тисяч
цигарок. Приміщення
ф абрики збереглось
до наших часів (вул.
Соборна, 42/1) і може
зад о в о л ьн и ти наш у
ц ік а в іс т ь щ одо в и 
гляду п р о м и сл о в и х
підприємств таких не
величких містечок, як
Проскурів.
Знайти цю спо
руду можна неподалік
від універмагу «Дитя
К ор пус тю тю н о в о ї ф а б р и ки А р о н а Ш вар цм ана
чий
світ».
(1889 р.). Ф ото 20 06 р.
Сподіваюсь, що
тепер старий Проскурів для вас не лише вулиці і будинки, а й
люди, що жили і працювали тут, створювали економіку міста, його
добробут і його славу.

Історія Хмельницьких синагог вивчена ще недостатньо,
і нарешті настав час ліквідувати цю прогалину. І хоч наступні
матеріали були написані як історична довідка, вважаю доречним
подати їх у цьому путівнику.
Загубились у часі конкретні дати відкриття тієї чи іншої
синагоги, лише відомо, що за законами Російської імперії євреї
«смуги осілості» з дозволу губернського начальства могли мати
одну синагогу на вісімдесят будинків. З історичних досліджень
знаємо, що у 1907 році 15 тисячна єврейська громада міста утри
мувала дев’ять зареєстрованих синагог та молитовних будинків,
у тому числі і Велику хоральну синагогу.

В елика Х о р а л ь н а си наго га. К ін ец ь X IX ст. Ф ото 1940-х років

Традиційну освіту діти діставали у вісімнадцяти хедерах,
юнаки навчались у Талмуд-Торі.
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Керував тоді об
щиною повітовий ка
зенний рабин Мойсей
Руденський.
У 3 0 -т і роки
XX століття си н аго 
ги розділили участь
інших культових спо
руд міста. Інформацію з
цього питання вдалось
отримати з документів
сек р етн о ї частини
Проскурівської Міської
Ради (1933-1936 p.p.),
що зберігаються у Дер
жавному архіві Хмельницької області (ФР. 1211, опис 3, справа 15).
Ці документи розповідають про те, як знищувались культові спо
руди, вилучались із храмів та церков цінні речі, знімались дзвони,
вівся нагляд за священнослужителями.
Необхідно зазначити, що назви одних і тих самих синагог
у різних документах пишуться по-різному і це дещо ускладнює
уточнення їх кількості та адрес.
У документах за 1931 рік вказано, що були закриті синагоги:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Синагога м’ясників - Пекарський провулок
Грінберга - Фрунзе, 75
Базалійська - Кам’янецька, 34
Носс Мите - Пекарський пров.
Маранця - Кам’янецька, 78
Гусятинська - Пекарський пров.
Лейбиша - Набережна, 51
Мозеля - Кам’янецька
Інвалідів -

Документи за 1934 рік засвідчують, що з 19 синагог Проску
рова функціонують лише три: «Велика», «Зіньківська» та «Кицес»,
інші 16 зазначені як нефункціонуючі. Вкажу їх задля того, щоб
пояснити назви і призначення цих культових установ:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Синагога «Сандигурська»
(в інших джерелах вона ще названа «Буянська»)
Синагога «Макарівська»
Синагога «Гусятинська»
Синагога «Базалійська»
Синагога «Меджибіжська»
Синагога Геренштейна
Синагога Мозеля
Синагога Фішеля
Синагога Маранця
Синагога Лейбиша
Синагога «Бейс-Амідраш» («Будинок Вчення»)
Синагога «Лінас - Га-цейдек»
(«Синагога праведників»)
Синагога «Тилим» («Тегилим»)
Синагога «Кох-шил»
Синагога «Носамите» («Носс Мите»)
Синагога бляхарів

Назви п ’яти перших за списком синагог і вказана вище
синагога «Зіньківська» свідчать про те, що це були синагоги
послідовників того чи іншого хасидського цаддика. За місцем
перебування чи захоронения цаддиків і їх назва. Наступні п ’ять
синагог названі на честь засновників-меценатів. Прізвища Маранця, Мозеля, Геренштейна відомі не лише завдяки їх благодійності,
а й вписані в історію економічного розвитку міста.
Ц ікаві назви н асту п н и х за списком синагог. В они є
традиційними і зустрічаються майже у кожному значному містечку
тієї доби. Такі синагоги виконували у першу чергу громадські
функції:
- синагога «Бейс-Амидраш» («Будинок Вчення») - синагога,
де головну увагу приділяли освіти хлопчиків та юнаків, а також
вивченню кожним бажаючим (мова йде про євреїв-чоловіків)
традиційних релігійних текстів;
- синагога «Лінас —Га-цейдек» («Синагога праведників»),
у іншій вимові «Лінес - А цейдек» - це скоріше благодійна
організація. З її допомогою община опікувалась не лише своїми
членами, а й виконувала міжобщинні благодійні функції. Взимку
незаможні члени громади забезпечувались тут дровами, а до свята
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Песах - мацою. Також тут допомагали людям, що з якихось при
чин потрапляли до міста і мали у чомусь труднощі. Подорожнім
давали невелику суму грошей на подальшу дорогу, улаштовували
їх на ночівлю або направляли до заможних родин на період свят;
- назва синагоги «Тилим» - це один із варіантів вимови на
їдиш (мова східноєвропейських євреїв) слова «Тегилим» - «Псал
ми»;
- синагога «Кох-шил» чи у іншій вимові «Кор-шул» - «Хораль
на синагога». Ймовірно до будівництва Великої хоральної синагоги
(кінець XIX ст.) ця синагога була хоральною, тобто саме там хор
під керівництвом кантора виконував богослужебну літургію;
- «Носамите» («Носс Мите»)- це традиційна назва на мові
їдиш одного з єврейських релігійних текстів.Нажаль більше нічого
мені де вдалось дізнатись. Буду вдячна, якщо хтось знає про цю
синагогу і її назву більше і розповість про це;
- існування таких синагог, як синагога бляхарів та синагога
м ’ясників (у документах «Кицес», «Кацувише шул») свідчить про
об’єднання людей за професійною ознакою, у такому випадку си
нагога була не лише релігійним центром, а й цеховим об’єднанням.
Щодо служителів культу, то з документів за 1934 р. дізнаємось,
що у місті був один рабин та десять різників (шойхетів), також
документи повідомляють, що від сану відмовився рабин Зейлик
Перельмутер, що у 1934 р. працював у Вінницьторзі.
Про те, як м іськ р ад а р о зп о р я д и л ась п р и м іщ ен н ям и
нефункціонуючих синагог розповідає архівний документ.
Тепер зроби м о спробу д ізн ати с ь, де ж зн ах о д и л и сь
вищезазначені синагоги.
В одному з документів Проскурівська райспоживспілка
повідомляє, що отримані ними в орендне користування з ЗО/
VII -1931 р. до ІЛ Л І - 1936 р. приміщення колишніх синагог
використовуються наступним чином: колишня «Густинська»
синагога (провулок Пекарський), зайнята для навчання інвалідів
виготовленню валіз, приміщення потребує капітального ремонту;
колишня «Сандигурська» синагога (вул. Карла Лібкнехта, 46),
використовується для навчання інвалідів трикотажному вироб
ництву, приміщення потребує зовнішнього капітального ремонту.
У тому ж документі читаємо, що школа «Меджибізька» (тут
синагогу названо школою, і це не є помилкою: синагога викону
вала і освітні функції) знаходиться разом з «Сандигурською» і що
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Ведомость о закрытых молитвенных домах, вследствие
распада пятидесяток (общин) по состоянию на 1.11.1934 г.

№
п/п

Название

1.

М акаровская

2.

Меджибожская

4.
5.

Буянскан
(Сандигурская)
Линес-Ацейдек
Гринберга

6.

3.

Когда
закрылась

Какое
здание

Кирпич
1933

Кирпич
Кирпич

1931

Кирпич
Кирпич

М аранца

1931

Кирпич

7.

Мозеля

1931

Кирпич

8.

Базалийская

1931

Кирпич

9.

М ясников

1931

Кирпич

10. Бейс-Амидраш

1931

Кирпич

11. Ф иш елевская

1932

Кирпич

12. Инвалидная

1931

Кирпич

13. Гусятинская

1931

Кирпич

14. Горенштейна

1931

Кирпич

Под что
используется

Общежитие
медтехникума
Мастерская
инвалидов
Мастерская
инвалидов
Клуб артели «Луч»
Детсад Допра
Клуб
Харчокомбината
Детсад
«Товдопомоги»
Детсад страхкассы
Общежитие
техникума Сельхоза
Мастерская артели
инвалидов
Общежитие
медтехникума
Общежитие
шоферов
Мастерская
«Товдопомоги»

15. Рабинская

це приміщення Райспоживспілка отримала у лютому 1933 р. під
трикотажну майстерню для навчання інвалідів.
У доповідній записці товариства «Товдопомога» вказано,
що організацією зайнято приміщення двох синагог: під дитячі
ясла (вул. К ам ’янецька, 93) та під столярну майстерню (вул.
Кам’янецька, 70).
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Ще один документ (дата відсутня) зазначає, що приміщення
більшості синагог перейшло у власність держави як безгосподар
не майно. Формальним приводом для цього була відсутність так
званих «п’ятидесяток» (необхідний на той час мінімум прихожан
для створення релігійної громади і закріплення за нею культової
споруди, цей мінімум був однаковим для усіх релігійних течій). До
кумент фіксує, що у приміщенні Хоральної синагоги знаходиться
склад «Торгсину» (раніше був склад Учкомбінату), а у приміщенні
«Макарівської» синагоги знаходиться гуртожиток медтехнікуму.
Перелік можна продовжувати, але висновок з цієї інформації один:
приміщення синагог передавались різним організаціям під склади,
гуртожитки, майстерні чи клуби.

Документи про штрафи за несвоєчасне подання фінансових
звітів за 1-е півріччя 1935 р. вказують прізвищ а керівників
релігійних громад:

зо

Цікавим для історії є і такий документ:
«Ведомость о наличии резников, раввинов по Проскуровскому району на 1.УІ - 34 г.»
1. Вайнтруб Идель Шмеерович, Купеческая, 51
2. Генадинек Мойше, Купеческая
3. Гольдшмид Ихил, Соборная, З
4. Дитун Мордко Ш., Каменецкая, 64
5. Эидельсон Эля, пер.Пекарский., 38
6. Эидельсон Сруль, Глухая, 12
7. Рабин Хаим Н., Соборная, 35
8. Рабинович Лейбыш, Каменецкая, 2
9. Рейшер Дувид, Дворянская, 25
10. Судман Герш, Октябрьская, 43
11. Оварцендер Пинхас, пер.Соборный, 19
У 1935 році документи секретної папки поповнюються
новим списком різників. Лише тепер з служителів культу їх
«перекваліфікували» у працівників організації «Союзутиль». Але,
як і раніше, за ними ведеться суворий нагляд та облік. Всього
різників було дванадцять. Це десять перших прізвищ з поперед
нього списку і ще з ’являються прізвища:
Первак Мотель - Велика Вокзальна, 1
Сойфер Герш - Реміснича, 35.

1. Синагога «Зіньківська» - Коган
2. Синагога «Тилим» - Трайтель
3. Синагога «Кицес» - Судман Г.
4. Велика синагога - Распутіс
Але вже у тому ж 1935 році у Відділ культів Проскурівської
міськради йдуть заяви з проханнями про видачу дозволів на про
ведення молитов Судного дня у приватних будинках. Заявники
пишуть про те, що синагоги, де вони раніше молились, перетворені
на зернові склади. Виходячи з цього, можемо зробити висновок,
що вже влітку 1935 року Велику хоральну синагогу і можливо інші
було закрито. Всім заявникам у їхніх проханнях було відмовлено.
Новий етап в історії проскурівських синагог починається у
післявоєнний період. Звіт за Ш квартал 1945 року Уповноваже
ного Ради у справах релігійних общин Кам’янець-Подільської
області (Державний архів Хмельницької області, ФР338, опис 9,
справа 1) містить цікаву інформацію стосовно Проскурова. Так
як ці матеріали допоки ніде не згадувались, наведу їх максималь
но повно. У звіті вказано, що рішенням Облвиконкому євреям
Проскурова відмовлено у відкритті молитовних будинків. Також
відмічається, що «не дожидаясь окончательного решения об от
крытии синагог, некоторые верующие евреи г. Проскурова про
водят богослужения». Далі уповноважений пише: «Отчётный
квартал характерен большой активизацией верующих евреев.
Еврейские общины, как правило, ... добиваются посылки своих
представителей в Москву в Антифашистский комитет, к т. По
лянскому, к Илье Эренбургу и т.д. На днях 15-18 IX в Проскуров
из Москвы приехал представитель Еврейского комитета, некто
- Берлянд Яков, который организовал актив евреев, и они произ
вели осмотр мест массовых расстрелов гитлеровцами еврейского
населения (на предмет установления в этих местах памятников).
Берлянд и другие по данному вопросу обращались в Горком и Обком
партии, в Горсовет и Облисполком... В их религиозный праздник
(судный день) - 1 7 IX 45 г. верующие евреи г. Проскурова все, как
правило, на работу в свои учреждения не вышли».
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Далі звіт заслуговує на перо Шолом-Алейхема. Уповноваже
ний пише про те, що Яків Берлянд склав і намагався відправити від
імені проскурівських євреїв телеграму на ім’я Сталіна, але йому
(уповноваженому) вдалось запобігти відправці цієї «ненужной
и неграмотно составленной телеграммы». Звіт містить її повний
текст. Цей, без сумніву, цікавий документ свідчить про рішучість та
ініціативність євреїв Проскурова у справі відновлення релігійного
життя у місті:
«Москва Кремль Генералиссимусу товарищу Сталину
Поздравляем Вас с новым годом день «йом кипур» Мы Проскуровские евреи которых осталось так мало прості бога за Вас
и за Ваше здоровье чтобы вы нам были здоровы и жили много
лет Все Ваши враги народа пали перед Ваши ноги как фашисты
Германии и Японии Просим Вас разрешить нам (использование)
синагоги «Линес Ацейдек» единственная синагога осталась после
банды обнаглевших разбойников Гитлера ибо мы теперь не имеем
где молиться».
Незважаючи на те, що телеграму не було відправлено, а мож
ливо саме й тому, у 1946 році єврейську релігійну громаду міста
було зареєстровано, і їй було передано приміщення синагоги.
Ось що розповів
про цю синагогу, яка
знаходиться за адресою:
провулок Пекарський, 2,
Калінер Абба Д авидо
вич, 1923 р.н., мешкає у
місті з 1946 р.:
«Назва цієї сина
гоги «К ацувиш е шул»
(«Синагога м ’ясників»).
К о ли ї ї у 1 9 4 6
р о ц і було п о ве р н е н о
громаді, це були лиш е
стіни та дірявий дах, а
підлоги і стелі не було.
Євреї, що повернулись у
місто по війні, зібрали
П ро вул о к П ека р с ь ки й . С и н а го га м ’я сн иків.
останні копійки із своїх
Ф о то 2006 р.
невеликих коштів, але

приміщення було відремонтовано. Діяльністю синагоги керував
уродж енець Дераж ні Герш Остатнігрош. Імена інших членів
ради синагоги: Перець Кіперман, Герш Судман, Мойше Мазовер,
Авром Калік, Шлойме Нудель. Активістами були Шоне Двойрес та
Янкель Познер. Останній активно допомагав бідним, за власний
кошт наймав людей для того, щоб підтримувати у належному
порядку братські могили жертв Холокосту, що у районі сучасного
міжміського автовокзалу. У пам ’я ті збереглося ім 'я ще однієї лю
дини - шойхета . Його звали Шулим-Нусн, а прізвище забулось. А
ще одного дідуся, який заробляв на прожиття ремонтом примусів,
всі так і кликали - Йосиф-примусник. У той час у місті було три
шойхети - зазначений вище Шулим-Нусн, Герш Судман і чоловік
на ім ’я Мотл, якого всі так і називали - Мотл-шойхет.
Незважаючи на скромні споруду та оздоблення, вже у 1946
році прихожани мали можливість почути у своїй синагозі відомих
канторів: з Румунії (Кейсермана), Молдови (Грувермана), Чернівець
(Клейнера). А коли з Києва приїхав сліпий кантор реб Шлойме, що
увесь річний цикл молитов знав напам ’я ть, люди стояли на вулиці,
аби почути його виконання.
У квітні 1951року сталася біда: усі члени ради синагоги
були заарештовані. Кожного з цих літніх людей звинуватили у
шпигунстві і «приписали» до якоїсь з ворожих розвідок: кого до
англійської, кого до французької чи американської. Містом поши
рювались чутки про те, щ оуА рон Кодеші (місце, де зберігається
Тора) було сховано радіопередавач, з допомогою якого передавались
секретні військові відомості.
Глибокий старець Перець Кіперман погано розумів російську
мову і був таким старезним, що майж е не міг пересуватись. Під
час арешту його винесли з хати на руках. Всі ці «шпигуни» от
римали тривалі строки таборів, але у 1953 році, після смерті
Сталіна, їх було реабілітовано і звільнено.
У Переця Кіпермана був син - Йоська. Коли його повідомили
про те, що він має забрати батька, який не може самостійно
повернутись з місць «не столь отдалённых», він відповів: «Хіба я
вам його посилав?». І так хотів досадити органам, що не поїхав
за батьком навіть після серйозних погроз арешту. Нічого не до
помогло: прийшлось органам везти старого на свій кошт. Батька
привезли, а через два місяців він помер. Інші засудженні повернулись
самостійно, а хто й зовсім не повернувся».
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Документи вже зазначеного архіву за 1951 рік (ФР 338, опис
9, справа 21) вказують, що закриття молитовного будинку та зняття
з реєстрації єврейської релігійної общини міста Проскурова було
викликане «систематическим нарушением законоположений о
культах и противоправными действиями группы верующих».
Після арешту активу приміщення синагоги було передане
спортивній школі, але воно було затісним для юних спортсменів.
І невдовзі до колишньої синагоги було зроблено меншу за висотою
прибудову. У ній також займались різні спортивні секції. Так цей
архітектурний «шедевр» стоїть і донині.
Можемо припустити, що побудовано синагогу було на по
чатку XX ст. Східний фронтон споруди прикрашав медальйон у
вигляді сонця. Це традиційне позначення орієнтації синагоги на
схід, у бік Єрусалиму. Згодом до цієї прикраси долучили шести
кутну зірку, яку добре видно на світлинах останніх років. Північна
стіна споруди поділена двома рядами вікон - чотири у ряд. Нижній
ряд освітлював залу, де проходили богослужіння. Висота вікон була
відповідною до розмірів приміщення. Верхні вікна були менши
ми і освітлювали галерею для жінок, традиційно розташовану на
хорах зали для моління. Вхід до синагоги був з західної сторони.
Там само були і сходи, що вели до галереї.
Приміщення синагоги повернули общині у 1991 році. Тоді
міськвиконком запропонував общині на вибір дві споруди - Великої
хоральної синагоги і Синагоги м ’ясників. Побоюючись того, що
експлуатація великого приміщення Хоральної синагоги буде не під
силу громадській
організації,
к ер ів н и ц тв о о б 
щ ини прийм ає
ріш ен н я про те,
що для релігійних
потреб общ ині
в и с т а ч и т ь
колиш ньої С и
нагоги м ’ясників
(п р о в . П е к а р с ь 
кий, 2). Одночас
но із син агогою
община отримала

у свою власність і адміністративне приміщення. Задля цього
будівлю Великої хоральної синагоги було передано у власність
Облспоживспілцї, а взамін ця організація передала общини однопо
верховий будинок за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам’янецька,
58/1. Зараз у цьому приміщенні розташовано офіс Хмельницької
обласної єврейської общини та культурний центр Фонду «Хесед
Бешт». Тепер тут створюються музейні кімнати «Історії та куль
тури єврейської громади» та «Пам’яті жертв Холокосту».
Невдовзі будівля Великої хоральної синагоги, що знаходи
лась поруч з Кооперативним технікумом (тепер Кооперативний
Торгово-Економічний Інститут), що належав Облспоживспілці,
була знесена.
Так, нажаль, перестала існувати Велика хоральна синагога,
що була побудована наприкінці XIX ст. у неокласичному стилі.
У 2008 році розпочалась нова історія єдиної на сьогоднішній
день синагоги у Хмельницькому Почалась її серйозна реконструкція,
яку очолив директор Фонду «Хесед Бешт», Голова Хмельницької
обласної єврейської общини Ігор Ратушний. В ініціативну гру
пу з реконструкції синагоги увійшли: архітектор Йосип Рабин,
інженер-будівельник Семен Мільман, директор будівельної фірми
«Діта» Михайло Кіперман, лікарі Аркадій Флаксенберг, Гаррі та
Ігор Дробнер, бізнесмени Роман Сагалов, Борис і Тетяна Рейтель.
Гроші на реконструкцію синагоги жертвували усі члени
громади, але люди, що надають значну фінансову допомогу у цій
справі заслуговують на особливу відзнаку. Це добродіїГаррі Дроб
нер, Ігор Дробнер, Йосип
Котляр, В ’ячеслав Літвак, Борис Міцель, Сергій Полісюк,
Тетяна Рейтель, Борис Рейтель, Ро
ман Сагалов, Семен Фінкільштейн,
Аркадій Флаксенберг, Роман Хунович, Леонід Ш устер. Активними
меценатами реконструкції виступили
фірми «Онікс» та «АГАС».
Р е к о н с т р у к ц ія с и н а го ги справа непроста і вимагає значних
капіталовкладень. Зрозуміло, що
коштів, зібраних громадою, навіть
Реко н стр укц ія си наго ги
за участі меценатів, на серйозну
м ’я сн и ків . Ф ото 2009 р.
реконструкцію не вистачало. А через
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це завершення реконструкції опинилось під загрозою зриву. Аби
знайти вихід із цієї критичної ситуації, у червні 2009 року на нараді
голів обласних єврейських общин Ігор Ратушний звернувся по до
помогу до керівників єврейських організацій України. Розуміючи,
як важливо общині мати свою культову споруду, Голова О б’єднаної
Єврейської общини України Ігор Коломойський та президент
Всеукраїнського Єврейського Конгресу Вадим Рабинович прийня
ли рішення про виділення коштів на завершення реконструкції.
Своєчасна допомога дозволила зробити це у найкоротший строк, і
сьогодні єврейська община обласного центру має синагогу - місце,
де звучать молитви і добрі слова. І це не лише Дім молитви, а й
Дім зібрання для усіх нас, покоління сьогоднішнього і для поколінь
прийдешніх.
Д орівн ю є цдака виконанню усіх заповідей

Фінансову допомогу у реконструкції
синагоги надали
Гальперін Григорій
Гольберг Юхим
Грібов Яків
Дробнер Гаррі
Дробнер Ігор
Зайцев Валерій
Колибашкіна Алла
Котляр Йосип
Лейман Фріда
Літвак В’ячеслав
Мільман Семен
Міцель Борис
Мороз Олексій
Абаєва Олена
Адамчук Алла
Аношко Ігор
Багрій Ніна
Баштанюк Віталій

Нудель Володимир
Полісюк Сергій
Рабін Йосип
Ратушний Ігор
Рейтель Борис
Рейтель Тетяна
Рехтман Борис
Сагалов Роман
Тєкутьєв Олексій
Фінкельштейн Семен
Флаксенберг Аркадій
Хунович Роман
Шустер Леонід
Бондар Дмитро
Вавринюк Микола
Вайсблай Семен
Васильчук Дора
Веленчук Роза

“Подорож містом і часом”
Войтович Олександр
Волошин Едуард
Воскобойнік Григорій
Гальперіна Інна
Гевко Євгенія
Гельман Раїса
Герасименко Наталя
Герасименюк Ірина
Гершкович Ірина
Гетманюк Аліна
Голєньшин Валерій
Горбачова Єлизавета
Гохвельд Раїса
Гречаник Микола
Грінберг Григорій
Деркач Ірина
Дишлевська Ніна
Діновецький Залман
Думер Юхим
Єлевич Зельман
Залуцька Ганна
Залуцька Раїса
Захарченко Галина
Івах Олена
Івшина Ірина
Ісаєнко Надія
Ісаков Сергій
Ісакова Клара
Ітін Олександр
Казакова Софія
Калінер Абба
Катіна Ера
Кац Сусанна
Кац Яків
Кітковська Надія
Кіцак Тамара
Клопотюк Алла
Козлова Тетяна
Колесникова Марія

Комарницький Руслан
Кравченко Віктор
Крівошеєв Валерій
Кріштун Бетя
Ломоносова Ніна
Лютенко Володимир
Маргулян Клара
Мельник Тетяна
Мельничук Берта
Місяць Олена
Молдован Єлизавета
Музика Анатолій
Муляр Вадім
Нагнибіда В’ячеслав
Наєрман Ася
Новіцька Людмила
Ойфман Циля
Омельченко Раїса
Очеретяний Віктор
Павлов Ігор
Пакман Поліна
Пісклова Людмила
Поляк Клавдія
Райзман Ханна
Ратушняк Олена
Рахман Белла
Ревенко Аліна
Рибак Надія
Рижкова Тамара
Розенфельд Самуїл
Романченко Тетяна
Сеник Олена
Слобода Софія
СойферманІрина
Соркін Віталій
Ставінська Геня
Таращан Анжела
Татарінова Світлана
Токарська Діна
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Урода Віктор
Фартушняк Ізоліна
Фрейліхман Розалія
Фуксман Карл
Храмцова Іва
Цехмістер Галина
Чернюк Ганна
Чечетов Дмитро
Чутко Михайло
Шамісова Римма
Шафран Петро

Шварцман Георгій
Шварцман Людмила
Шеремета Зіна
Шлайн Борис
Шмітко Михайло
Шопнік Маргарита
Штейман Тетяна
Юрченко Світлана
Ябко Ася
Ядлін Олександр
Ярмульник Соня

Розділ 4

Випробування XX століття.
Герої і подвиги
Минуле століття залишило по собі не лише гарні будинки.
Воно водночас сповнено трагічними подіями, значними випробу
ваннями та героїчними вчинками.
Суворі події початку XX століття та жорстокий погром 1919
року залишили чорний слід у житті єврейської громади міста.
Про це свідчить єдиний
на Україні п ам ’ятник
жертвам погромів, що
знаходиться за адресою
вул. Толстого, 3.
У лю том у 1919
року у Проскурові (те
п ер Х м е л ь н и ц ь к и й )
стал ась тр агед ія, що
заб р ал а ж иття п о 
н ад 1600 є в р е їв . В
історичній літературі
ця страш на подія на
звана Проскурівською
П а м ’я тн и к ж а р тв ам п о гр о м у 1919 року
кривавою банею.
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У 1919 році, враховуючи стратегічне значення Проскурівською
залізничного вузла, у місті було сконцентровано велику кількість
військ Директорії (Української Народної Республіки (листопад
1 9 1 8 р .- листопад 1920 р.).
На початку лютого 1919 року у місто ввійшла козача бригада
на чолі з отаманом Семесенко і третій гайдамацький полк, відомий
єврейськими погромами. Обстановка у місті ставала все більш
напруженою.
Комендант міста Ківерчук разом з командиром бригади отама
ном Семесенко стали шукати привід для розправи з євреями. Цим
приводом стала спроба збройного повстання проти Директорії, що
була ініційована більшовиками і розпочалась
вранці 15 лютого 1919 р. Петлюрівці швидко
придушили спробу більшовицького пере
вороту. Потім отаман Семесенко звернувся
до козаків і гайдамаків з промовою, у якій
закликав вирізати усіх євреїв.
Вояки групами з декількох чоловік
заходили у будинки і по-звірячому вбивали
всіх, хто там був. Неможливо без жаху чи
тати про звірства, що чинили погромники.
Це й розколоті голови немовлят, і розпороті
животи вагітних жінок... Людська свідомість
М икола С іко ра
не може усвідомити того, що робили
ці, вчора ще нормальні люди, які знали
заповідь «Не вбий». У той страшний
час на захист невинних людей стали
міський голова Микола Вікентійович
Сікора, протодиякон Проскурівського
кафедрального собору Климентій Ва
сильович Качуровський, який був смер
тельно поранений козаками, чиновник
повітового суду Бієнко, що загинув
разом з євреями, яких переховував, лікар
Сергій Миколайович Полозов ( шана і
любов до цієї людини була такою, що,
коли напередодні Другої світової війни
П ро тод и яко н К л им ен тій
лікар помер, мешканці міста несли його
К ачур о в сь ки й
труну до цвинтаря на руках).
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Ранком 17 лютого численні підводи з тілами загиблих
потяглись до єврейського цвинтаря. Похорон більш ніж 1600
чоловік продовжувався два дні. Сиротами залишилось 960 дітей.
Проскурівська трагедія стала символом неприборканої жорстокості
і варварства.
Пам’ятник жертвам погрому було встановлено у 1925 році.
Є припущення, що він був побудований на кошти «Джойнту».
Документів про історію пам’ятника та його будівництво не збе
реглось. Відділом охорони пам’яток історії і культури цей єдиний
на Україні пам’ятник жертвам погромів був взятий на державний
облік і^охорону під номером 66.
Йшли роки... Наприкінці 90-х років XX ст. над пам’ятником
нависла загроза повного знищення і забуття. Але ні, ми не маємо
права забувати. Євреї міста Хмельницького вирішили відновити
пам ’ятник. Компанію щодо його реконструкції очолили д и 
ректор Хмельницького благодійного фонду «Хесед Бешт» Ігор
Ратушний та інженер-будівальник Семен Мільман. Кошти на по
чаткову реконструкцію пам’ятника були виділені Хмельницькою
міськрадою, благодійні внески робили євреї - мешканці міста
Хмельницького. Але основні кошти були виділені Американсь
ким Розподільчим Комітетом «Джойнт» та Фондом Всесвітньої
Єврейської Допомоги.
Х м ельницький архітектор Й осип Рабин створив п р о 
ект реставрації пам’ятника, художник з Ізраїлю Гіора Мойсеїв
підготував ескіз огорожі для
братської могили.
П ам’ятник прикраш а
ють чотири барельєфи робо
ти Хмельницьких скульпторів
К о ст я н т и н а та О л е к с а н 
дра К о р ж еви х та тек сти
українською , англійською
мовами та на івриті.
Щороку у день страш
них роковин до пам’ятника
приходять ті, хто пам ’ятає
про трагедію і прагне миру та
злагоди у майбутньому.
Страшним випробуван

ням для єврейської громади міста стали роки фашистської окупації.
Перша акція масового знищення єврейського населення міста була
проведена 320 поліцейським батальйоном у вересні 1941 року, тоді
карателі розстріляли 800 чоловік. У грудні 1941 року фашисти у
районі продуктового базару створили гетто, до якого примусили
переселитись усіх євреїв Проскурова та навколишніх сіл, зокрема
з Миколаїва, Чорного Острова, Фельштина. Пізніше гетто було
поділене на «загальне» та гетто «для спеціалістів». Організованій
і озброєній фашистській машині винищення люди могли протиста
вити лише силу волі. Силу волі у кожну годину життя, силу волі,
щоб навіть у смерті не схилитись перед катами.
Був у місті лікар - Володимир Давидович Хромой, медичну
освіту здобув у Германії, стажувався у відомого Роберта Коха.
Попри всі катаклізми лікар Хромой залишався на посту - лікував
і «білих», і «червоних», і «жовто-блакитних». Залишився він
лікарем і у 41, а жовту зірку носив навіть на лікарському халаті, що
у ньому з ’являвся до німецького шпиталю, куди його викликали
консультувати хворих (німці до нестями боялись розповсюдження
інфекційних хвороб).
Одного разу його викликали у комендатуру і з німецькою
пунктуальністю повідомили, що у найближчу суботу машина з
вантажниками перевезе лікаря з сім’ю у гетто «для спеціалістів».
У п ’ятницю ввечері, як завжди, за великим столом зібралась
уся родина - лікар з дружиною, старша дочка Рашель з чоловіком
та дванадцятилітнім сином. Рашель Давидівна була вчителькою,
викладала у школі російську мову і літературу. Як було прийнято,
незайнятими залишилось два стільці: молодшої дочки Естер, що
померла п ’ять років тому, та сина Якова, репресованого у тридцять
сьомому. Мовчки повечеряли, випили чай, який повільно розливав
сам лікар...
Від тих страшних часів дійшла до нас розповідь про чоти
рьох дочок лікаря Дорфмана. Старшій з них було дев’ятнадцять,
молодшій —шістнадцять. А імена в них були, як у наших біблійних
праматерів - Сара, Рівка, Рахель і Лея. Добровільна смерть від за
шморгу - це був їх виклик, їх непокора. Людська гідність, життя
і смерть не дістались на поругу ворогові.
14 жовтня 1942 р. окупанти ліквідували загальне гетто, а 30
листопада —гетто для спеціалістів. Одним із свідків трагічних
подій жовтня був проскуровчанин Олександр Макаревич:
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стя, посередині бруківки стояла мурована будка з водопровідною
колонкою, 1 у ній сиділа тітонька Рахіль та торгувала водою одна копійка за відро. Збирала по копійці для поповнення міської
казни. Через дорогу стояла також будка, але дер ев’яна, в ній
сидів дядько Григорій і ремонтував взуття. «Терміновий ремонт
взуття» - тому роботи в нього було багато завжди. Повненька
тітонька Рахіль часто хворіла, і тоді дядько Гриша закривав
свій «Терміновий ремонт взуття» та переселявся на місце своєї
дружини. Так і працювали вони разом, і ніхто на їхню роботу не
скаржився.
А зараз, вони проминали вже розташовану на їхньому шляху
буду, і тітонька Рахіль озиралась та плакала. Вони любили та
пильнували один одного, а доля приготувала їм померти водночас
та бути похованими разом.
І тут, раптом я побачив Якова Гербича. Він йшов з краю ко
лони та ніс маленьку дівчинку на руках. Поруч з ним йшла красуня
Клара і підтримувала літню жінку, очевидно, матір... ». (Олек
сандр Макаревич. День жовтої троянди. - Хмельницький, 2003.)

«Увесь квартал вулиці Кам янецької, від
вулиці Набереж ної до в ’я зниці, був оточений
поліцаям и, ш уцманам и, солдат ам и « СС».
Колона вже була зібрана і рушила вулицею...
Чоловіків було менше, ніж жінок, і вони розтяг
нулися ланцюжком, а жінки трималися купками.
Колона євреїв повільно рухалася. Йшли пе
дагоги, лікарі, аптекарі, музиканти, адвокати,
майстровий та робітничий люд. Були старі
та діти, одинаки і цілі сім % по краю колони молодші, а в середині - старші за віком люди.
Немічних підтримували ті, що були дужчі. Коло
на мовчазливо рухалась, тільки окрики конвоїрів
порушували тишу, навіть діти та немовлята,
яких несли на руках, не кричали. І молоді, і літні
подружні пари йшли обійнявшись.
...дядька Григорія і т іт оньку Рахіль,
його дружину, знали ледве не nie міста. Тут,
по вулиці Кам ’я нецькій, недалечко від перехре

Про опір, який вчинили в ’язні гетто 30 листопада, є свідчення
у «Чорній книзі» Іллі Еренбурга та Василя Гроссмана, матеріали
до якої були зібрані у 1944-1945 роках: «В Проскурове перестрел
ка продолжалась несколько часов. Евреи
пятерых полицейских».
3 того мороку, як наказ не забува
ти, дійшли до нас світлини двох дівчатподружок - Іди Мардер та Полі Шустер.
Ці фотографії вони подарували Марусі
Міхайловській - українській дівчині, що
допомагала їм вижити у гетто, приносила
харчі і одяг. Маруся була нареченою Се
мена Мардера, старшого брата Іди.
Дівчата вже відчували найстрашні
ше. їда підписала світлину і додала:
«Семен повернеться, ви одружитесь, у
вас будуть діти. Згадуйте нас!». Так все і
сталось. Маруся дочекалась з війни свого
коханого і, незважаючи на важке пора- М аруся М іхай л о вська.
нення Семена, вони одружились. їх дочка фото 1940 Р-________
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Галина передала музею Фонду «Хесед Бешт» копії фотографій і
розповіла їх історію.
У ті страшні роки були люди, що не побоялись усвідомлено
кинути виклик фашистському геноциду і, ризикуючи своїм життям
і життя своїх рідних, робили все можливе для врятування євреїв.
Через те, що за радянських часів події Холокосту свідомо замовчу
вались, ця тема, яка розкриває взаємовідносини між українським
та єврейським народами, й дотепер є маловідомою і майже не вив
ченою. Впродовж всіх років діяльності
Хмельницький благодійний фонд «Хе
сед Бешт» вів пошукову роботу. П о
дальша розповідь - на основі матеріалів,
зібраних музейною програмою Фонду
«Хесед Бешт».
У ізраїльському інституті «Яд Ва
шем» зберігається лист, що розповідає
про проскурівського агронома Володи
мира Ланка
«...3 дружиною і двома дочками
Ланко жив на вулиці Заводській, у будин
ку № 1. Володимир врятував багатьох
євреїв, серед яких була і моя дружина
Ганна Вайскопф (дівоче прізвище Грейцерш т ейн)...вона згадувала, зокрема
С ем ен М ардер.
Ф ото 1940 р.
про те, як він врятував свого колегу-
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агронома, дівчину-жебрачку, котру зустрів на вулиці, та інших
євреїв».
Далі лист розповідає про те, що Володимир Ланко був знайо
мий з сім’єю Ганни ще задовго до початку війни. Коли прийшли
німці, він запропонував батькові Ганни залишитися з сім єю у
його хаті, але той відмовився (не вірив у найстрашніше). Після
першої «акції», під час якої загинули батько і брат Ганни, Воло
димир прийшов до гетто і попередив дівчину, її матір та тітку про
необхідність негайної втечі. Втеча не вдалась, але один з поліцаїв,
спитавши чи є Ганні де сховатись, відвів її до Ланка. Згодом Воло
димир відправив дівчину та інших приречених до однієї жінки, якій
платив за житло та їжу, потім він заплатив провідникові поїзда, і той
перевіз їх до іншого міста. ( 3 книги: Яків Сусленський. Справжні
герої. - К .: 1993)
Багатьом мешканцям міста була відома Д ар’я Сергіївна
Естріна (Боговик). Вона довгий час працювала у пологовому бу
динку, отож її руки прийняли не одного хмельничанина. Але мало
кому відомо, що завдяки мужності Дар’ї та її родичів залишилась
живою Женя Фельдберг.
Наприкінці листопада 1942
року чотирнадцятирічній Жені
вдалося вирватись з гетто. Вона
знайшла притулок у сім ’ї Гали
ни Л ап ч и н ськ о ї, що м еш кала
із своєю м а т ір ’ю А гри п ин ою
Платонівною. Разом з ними, своєю
тіткою та двоюрідною сестрою,
жила і Д ар’я. Жінки переховува
ли дівчину, а коли це стало вкрай
небезпечним, з допомогою Ганни
Омелянівни Білецької, директо
ра школи, у якій Женя вчилась
до війни, переправили її у село
Іванківці, а згодом на румунську
територію. Там Женя жила у сім’ї
Клавдії Кацюк.
Зліва н ап раво верхній ряд:
Проскурівські мешканці зна
Д а р ’я Е стр ін а, Ж ен я Ф ел ьд б ер г;
лись і товаришували між собою.
ниж н ій ряд: Гал ина Л а п ч и н с ь ка ,
А гр и п и н а П л ато нів н а
А коли прийшли страшні часи ...

46

“Подорож містом і часом”

« Моя мати дружила з сім ’єю Беренштейн ще до війни. Коли
стало зрозумілим, що чекає на в ’язнів, Єва Гершівна Беренштейн
вночі вивела Етю, свою чотирнадцятирічну дочку, за меж і гетто
і наказала їй йти до Островських. Наражаючись на смертельну
небезпеку, моя родина, у якій було двоє дітей, спочатку ховала
дівчинку у себе, а згодом перевезла її на румунську територію там було дещо безпечніше». ( Із спогадів Сабіни Островської).
«По сусідству з нами проживала сім ’я Яблочник. Глава сім ї
Давид Яблочник у перші дні війни був мобілізований. Він пропав
безвісті на фронті. Його дружина Двося з десятирічною дочкою
Зіною не встигли евакуюватись (їх поїзд у Дераж ні перехопили
німці). Мати з дочкою змушені були повернутись до Проскурова.
Згодом вони, як і всі євреї, потрапили у гетто. Деякий час з гетто
дозволялось виходити, і Двося з дочкою залишались на ніч у нас.
Батьки ділились з ними останнім.
Під час першої акції матері з дочкою вдалося втекти. Крім
них у нашому домі тоді знайшли притулок ще четверо людей: ко
лишня однокласниця м оєї сестри Фаня Кушнір з маленьким сином
та дві сестри Рахліни. Нажаль під час другої акції чудом вдалось
втекти лише матері з дочкою. Так всім нам вдалось у обстановці

Е веліна П ш он сь ка (у центрі з букетом квітів), Зіна Я б л о ч н и к (друга зліва).
Ф ото 1950-х років
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голоду та неймовірного страху протриматись до визволення Про
скурова». (Із спогадів Евеліни Ларіонової-Пш онської)
Із свого дитинства я пам’ятаю жінку, що заробляла на життя
тим, що шила, а частіше перешивала одяг: декілька днів в одній хаті,
декілька у другій, харчі та невелика платня. Якось мати розповіла
мені трагічну історію цієї жінки. Під час
спроби втекти з гетто загинули двоє її Б
дітей, а її непритомну та напівбожевільну Ы Д д
сховали люди. Вони належали до релігійної
громади, яку у місті називали «суботники». І
Пишу про це, щоб сказати слова подяки цим І
милосердним людям.
Наша пам’я т ь - ц е продовження жит- |
тя тих, хто загинув у страшні роки Холоко- И Й
сту. У дні всенародних свят і в дні с т р а т - >
них роковин йдуть лю ди до скром них
обелісків у районі обласної дитячої лікарні Н
(вул. К ам’янецька, 96) га автостанції №1 І
(вул. С іл ьськогосп од арська). Щ е одна 1
братська м огила знаходиться у рову за ■ В Н Е Я
територією ПМ К-69 (Вінницьке ш осе, 4). Г
Хмельничани пам ’ятають своїх
земляків: лягаю ть квіти до обелісків,
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приходять сюди учні навколишніх шкіл, Фонд «Хесед Бешт»
впорядковує прилеглу до пам’ятників територію.
Пам яті загиблих у тому страшному вогні присвячено музей
«Пам’яті жертв Холокосту».

полум’я. Відважному танкісту посмертно
було присвоєно звання Героя Радянського
Союзу.
Сьогодні одна з вулиць обласного
центру (колишня Реміснича) носить ім’я
відважного проскуровчанина. У 1999 р.
на будинку школи, де навчався Володимир
Вайсер, єврейською громадою міста було встановлено меморіальну
дошку на честь героя (вул. Проскурівська, 61).

В історію міста золотими літерами
вписане ім’я Героя Радянського Союзу Во
лодимира Вайсера.
Володимир Зелманович Вайсер (19211943 рр.) народився у Проскурові в сім ’ї
робітника, закінчив середню школу № 10.
В армії з 1940 р., з перших днів Великої
Вітчизняної війни - на фронті.
У складі танкової роти, що оборо
няла станцію Чоповичі на Ж итомирщині
(20.12.1943 р.) від контрнаступу німецької
армії, командир танку Вайсер вів важкий бій
з переважаючою кількістю ворожих танків.
У цьому бою він зі своїми бойовими товари
шами знищив три ворожі танки та два бронетранспортери. Коли
танк втратив маневреність, Володимир наказав пораненим това
ришам покинути його, а сам залишився у палаючій машині і бив
ворога до останнього снаряду, допоки танк повністю не охопило

Н авічн о зал и ш и ть ся у п а м ’яті
хмельничан імя відважного сокола, стар
шого лейтенанта, Ісаака Зіновійовича
Пресайзена.
Народився майбутній льотчик 15
серпня 1911 р. у Проскурові. Під час
погрому 1919 року загинула мати Ісаака,
а восьмирічний хлопчик, прикриваючи
від нагайок бандитів свою маленьку се
стричку, чудом залишився живий. Після
закінчення школи працював на фабриці, а
згодом поїхав до Ленінграду. На початку
30-х років був направлений у Військовоавіаційну школу у м. Енгельс, яку закінчив
з відзнакою. У 1940-41 роках, як один
з найкращих льотчиків, приймав участь у військових парадах у
Москві.
Ісаак Пресайзен одним з перших серед льотчиків країни
сягнув на своєму бомбардувальнику висоти 8000 метрів. Перший
бойовий досвід льотчик отримав на радянсько-фінському фронті.
27 червня 1941 року, шостий день війни. 128-й швидкісний
бомбардувальний полк 12-й авіадивізії Західного фронту веде
запеклі бої. Розбомбивши бензоколону ворога, ланка заступника
командира ескадрильї, старшого лейтенанта Ісака Пресайзена по
вернулась на свій аеродром. Механік доповідає про десять нових
пробоїн та пропонує перепочити. Відповівши, що зараз ніколи
відпочивати, льотчик, готуючи зброю до нового завдання, сам
заправляє стрічку у кулемет. Наказ - і наступний виліт. Про все, що
відбулось далі, написали у своїх спогадах однополчани льотчика.
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Е с к а д р и л ь я п е р е т н у л а л ін ію ф р о н т у , і н а в к о л о
бомбардувальників закипіли розриви зенітних снарядів. Від по
падання у бензобак «шістка» Пресайзена запалала. Він спрямував
літак у піке і наніс удар по фашистській піхоті, але полум’я збити
не вдалось. За машиною потягнувся чорний шлейф диму. Щоб
спасти життя залишалось одне - стрибати з парашутом.
Бойові друзі нічим не могли зарадити своєму товаришеві.
Зціпивши зуби, льотчики розвертали свої машини над шосе, де
скупчились танки та автомашини ворога. Пораненим птахом тяг
нулась за своїми червонозоряна «шістка». Крізь грохот зенітних
розривів льотчики почули у своїх шлемофонах слова Пресайзена,
що були звернені до екіпажу:
- Я загину один. Стрибайте!
Але бойові побратими, що вже два роки не розлучались ні
у повітрі, а ні на землі, не залишили свого командира. Льотчики
ескадрильї бачили, як літак Пресайзена пікує на скупчення танків
та бойової техніки противника. До самого неба здійнялось полум’я,
полетіли у повітря обламки ворожої техніки.
За самовідданість і героїзм у боях з німецько-фашистськими
загарбниками командування фронту представило старшого лейте
нанта Ісаака Пресайзена до присвоєння йому звання Героя Радянсь
кого Союзу. Президією Верховної Ради СРСР він був нагороджений
вищою урядовою нагородою - орденом Леніна.
Неподалік села Рогово, що на північ від Мінська, стоїть
пам’ятник. На чорному граніті, як символ бойового братерства,
викарбовано імена старшого лейтенанта Пресайзена, механіка,
воєнтехніка 2-го рангу Анікіна, стрільця-радиста, старшини Ба
ранова.
Одну з нових вулиць міста хмельничани назвали ім ’ям
відважного льотчика-земляка.
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Розділ 5

Хмельницький благодійний фонд
«Хесед Бешт»
Сьогодення національного життя єврейської громади міста
Хмельницького зумовлено різнобічною діяльністю Хмельницького
благодійного фонду «Хесед-Бешт», що був створений за сприяння
комітету «Джойнт» у 1999 році.
Хесед - загальна назва, а для того, щоб ідентифікувати себе,
мати свій особливий імідж, кожен такий фонд додає до загальної
назви свою, особисту. Яке ж ім ’я має бути у Хмельницького
благодійного фонду? Сумнівів не було: на цій землі жив, працю
вав, вчив БеШТ, засновник однієї з релігійній течій в юдаїзмі - ха
сидизму. Ідеї добра, милосердя,
справедливості були головними
у вченні цього філософа. Томуто і було названо Фонд ім ’ям
цієї праведної та милосердної
людини.
Х асидська легенда гово
рить, що, коли Адам підійшов до
дерева пізнання добра і зла, щоб
скуштувати заборонений плід,
його душа вміщувала душі всіх
майбутніх людей. Але у цей мо
мент одна з душ піднялась у вищі
світи і тому була непідвладна
ніяким поганим бажанням. Це
була душа Баал-Шем-Това.
5460 року від створення
світу (1700 р.), 18 Елула ця душа
прийшла на землю. У маленькому
містечку Окуп, що загубилось
Іср ае л ь бен Е л іезер (Баал-Ш ем-Тов)
----------------------------------намежіПоділляйВалахії(тепер
на території Тернопільської області), народився хлопчик, який
на восьмий день життя отримав ім’я Ісраель бен Еліезер. Згодом,
здобувши славу людини, що розкриває тайни Тори та лікує душу
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і тіло, він отримав ім’я Баал-Шем-Тов («Володар Благого Імені»),
скорочено БеШТ.
У тринадцять років хлопчик залишився сиротою, отримавши
у спадок від батька не гроші, а лише заповіт не боятися нікого,
крім Бога.
Піклування про хлопчика взяла на себе община. Ісраель
працював помічником меламеда (вчитель у єврейській релігійній
школі). Діти слухались свого молодого наставника і залюбки хо
дили до хедеру. Дорогою Ісраель розповідав їм казки, вчив слухати
спів птахів та розмову дерев, він повторював з дітьми завданий
урок так, що вони запам’ятовували його назавжди.
У 1740 році Баал-Шем-Тов оселився у Меджибожі, який був
значним центром єврейського життя на околицях Речі Посполитої.
Досить сказати, що на свої кошти община, щоб показати свою
значимість та освіченість, утримувала п’ять знавців каббали. Од
ним із них був Баал-Шем-Тов.
У Меджибож, де БеШТ провів останні двадцять років свого
життя, приходило безліч людей. Одні шукали зцілення, інші праг
нули знань на шляху до таїн Тори._
Вчення БеШ Та дало нові сили народу, повернуло йому
віру й надію. Тисячі людей передавали один одному його слова,
розповідали історії про його чудеса, намагались зробити своє життя
одухотвореним і радісним, наслідуючи БеШТу та його учням.
Баал-Шем-Тов пішов із життя у 5520 (1760) році, 6 Сівана - у
день свята Шавуот.
Хасидська легенда розповідає:
- Коли прийде Машиах? - запитав якось Баал-Шем-Тов у
пророка Еліягу.
- Коли води твого вчення наповнять світ, - відповів пророк.
Цим вченням, вченням про милосердя та любов до ближнього
керується у своїй діяльності Хмельницький обласний благодійний
фонд «Хесед-Бешт».
Символ Фонду - міфологічний птах, що за легендою жив у
палаці біблійного царя Соломона та охороняв його. Зображення та
кого птаха є традиційним у єврейському образотворчому мистецтві
та символізує Єрусалимський храм, квітучі сади Ізраїлю, мрію про
щастя, добро і справедливість - ось чому птах такий яскравий. А все це
є співзвучним роботі Фонду, що несе людям допомогу та милосердя.
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Сьогодні ш істнадцять представництв Ф онду допом аїають більш ніж п ’яти тисячам громадян України. Допомога ця
різностороння і стосується багатьох життєво важливих питань.
Необхідно зазначити, що клієнтами Фонду є не лише євреї, а також
і члени їхніх сімей. Такий підхід обумовлює багатонаціональний
склад людей, з якими працює Фонд. Серед наших клієнтів - колишні
в’язні гетто та концтаборів, Праведники народів світу, ветерани
Великої Вітчизняної війни, інваліди, пенсіонери, діти із малозабез
печених сімей. Це люди різних вікових та соціальних груп, але всі
вони відчувають моральну, матеріальну, духовну опіку та підтримку.
Першочергове завдання Хеседу - працювати з людьми,
задля цього Фонд надає своїм клієнтам 156 видів послуг. Але й
інші питання не залишають
ся поза увагою організації.
Єврейська культура, історія
- теж у полі зору Ф онду.
В ип уск газети , р егу л яр н і
радіопередачі, друковані ви
дання, участь у культурному
житті регіону - такий підхід
не лише формує національну
самосвідомість, а й виховує
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у суспільстві толерантність та повагу між людьми. Фонд «Хесед
Бешт» представляє інтереси єврейської спільноти у органах вла
ди і місцевого самоуправління, у різних громадських інституціях
та на міжконфесійному рівні. І хоч у національному житті є
ще проблеми, сьогодні історія й сучасність єврейської громади
України мають гідну оцінку та визнання. Ведеться благоустрій
пам’ятників, що пов’язані з трагічними сторінками історії наро
ду, створюється музейно-меморіальний комплекс «Світло душі»,
реконструюється синагога у Хмельницькому. Фонд «Хесед Бешт»
опікується національними інтересами у галузі культури, проводить
краєзнавчі дослідження. Національне життя не стоїть на місці.
Завдяки наполегливій роботі Хмельницького благодійного фонду
«Хесед Бешт» воно стало рівноправною складовою відкритого
громадянського суспільства країни. Адреса фонду - 29013, Україна,
м.Хмельницький, вул. Шевченка, 40/2
e-mail: besht@utel.net.ua
w w w .besht.org.ua
Розповівши про Фонд «Х есед Бешт», зазначу, що його
діяльність направлена на розбудову общинного життя у регіоні
та допомогу членам єврейської громади міста і області. І наша
розповідь буде неповною, якщо не дослідити історію єврейського
національно-громадського життя у місті.
Як громадська організація Хмельницька єврейська община
«Тхія» («Відродження») була організована у 1989 році. У її витоків
стояли Євгенія Мойсеївна Гінзбург, Семен Швейбиш, Михайло Меламуд. Цей перший етап відродження національно-культурного жит
тя можна назвати національним ренесансом: створювались товари
ства єврейської культури, працювали лекторії, створювались гурт
ки художньої самодіяльності.
Повні зали слухачів збирали
лекції Євгенії Гінзбург і Семе
на Швейбиша. Швидко здобув
визнання та щиру любов тан
цювальний ансамбль «Нахес»
(«Р адість»), організаторам и
якого були Лев Гойхман, Едуард Волошин, Ірина Зелена.
А під керівництвом видатно________
го подільського хореограф а _________ Т ан ц ю є ан са м б л ь “ Н а хе с”
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Олександра Шиманського ансамбль здобув
звання «Народний». У
1993 році при общині
почала працю вала
н е д іл ь н а є в р е й с ь к а
ш кола. Її роботі б а 
гато уваги і старань
віддали Людмила Кри
мер та Тетяна Ткач.
Ж одне н а ц іо н а л ь н е
свято не обходилось
без виступів учнів школи, які вивчали культурні традиції нашо
го народу, його історію, займались музикою і малюванням. До
національного життя долучалась і молодь. Михайло Меламуд
організував при общині молодіжну театральну студію, працювали
курси івриту, де викладав Олег Хомутовський.
Коли настали складні економічні часи, община активно
надавала допомогу своїм соціально незахищеним членам. Очо
лювали соціальну роботу активісти національного руху Ізраїль
Безфамільний та Семен Коган. У 1994 році при єврейській общині
було створено службу милосердя «Маген Авот» («Зірка Батьків»),
що мала благодійну їдальню, вівся патронажний догляд за важкох
ворими людьми. Усе це було значною допомогою і підтримкою
членам общини і їхнім сім’ям.
Керівниками общини у різні роки були - Григорій Лерман,
Михайло Зелений, Михайло Лерман. Це були люди небайдужі і
ініціативні. Вони зробили багато для відродження єврейського
національного життя у місті.
У 2008 році общину очолив Ігор Ратушний, талановитий
організатор та керівник, Заслужений працівник соціальної сфери
України. З його ініціативи розпочалась реконструкція синагоги,
створення музейних кімнат «Історії та культури єврейської грома
ди» та «Пам’яті жертв Холокосту», ведеться благоустрій братських
могил жертв Холокосту.
Всіх, кого цікавить робота общини, її музей, наших земляків
та друзів раді запросити до нас у гості.
Адреса общини: 29000 м. Хмельницький, вул.. Кам’янецька,
58/1. Тел. 8(0382) 65-21-59.
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Розділ 6

Музей просто неба
Як і кожне сучасне місто - Х мельницький динамічно
розвивається, змінюється на краще. Але кожне місто цікаве своїм,
неповторним колоритом, своєю історією. Щоб зберегти цю історію,
Фонд «Хесед Бешт» взявся за досить складну справу - створення
історико-музейного комплексу «Світло душі», що стане музеєм
єврейської історії просто неба ( вул. Толстого, 1).

Створення такого комплексу робить місто Хмельницький ще
більш цікавим для гостей та туристів.
У центрі м іста Х мельницького, на розі транспортних
магістралей, (а колись тут була околиця міста) зберігся комплекс
цвинтарів: православне, католицьке і єврейське. Час перетворив їх
у густий ліс, а зла воля людей майже знищила єврейську частину
комплексу: було побудовано автомагістраль, будівлі комунальних
служб. Тоді, в період тоталітарного режиму, за єврейське кладови
ще не було кому заступитись. А згодом... хто помер, а хто поїхав.
Останнім мало зникнути кладовище, чи вірніше, невеличка його
частина, що вціліла у перипетіях бурхливого XX століття.
У єврейської громади не було а ні коштів, а ні сил для карди
нальних змін, проводилось лише деяке впорядкування невеличкої,
найбільш доступної частини кладовища.
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У 2003 р. благодійним Фондом
«Хесед-Бешт» розпо
чались роботи по збе
реж енню цвинтаря і
створенню якісно нової
структури - історикомузейного комплексу.
Мета організації ком
плексу - максимально
зберегти це кладовище
і створити тут музей
єврейської історії, му
зей просто неба. На Україні ще немає подібних комплексів, які
б висвітлювали єврейську історію, отож фонд «Хесед-Бешт» є
першовідкривачем у цій справі.
Комплекс, що має назву «С вітло душ і», складається з
єврейського цвинтаря, меморіалу пам’яті, присвяченого воїнам
- євреям, що загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни,
пам’ятника жертвам Холокосту, музею мацев та сектора запалення
поминальних свічок.
Фінансова допомога проскурівсько-хмельницьких земляцтв
Ізраїлю, Німеччини, США, Канади дозволили зробити благоустрій
усієї території комплексу. Довелось вирубати величезні дерева,
густі чагарники, вивезти не один десяток вантажівок із сміттям.
Лише після цього люди змогли побачити дорогі їх серцю могили,
доглянути їх, запалити вогник поминальної свічки. А складений
працівниками Фонду топографічний опис усіх поховань дозволяє
швидко знайти ту чи іншу могилу. Але до багатьох могил вже ніхто
не прийде. Опікуватись ними - наш обов'язок перед попередніми
поколіннями, перед тими, хто продовжував і утверджував життя
нашого народу на цій землі.
Меморіал пам’яті, присвячений тим, хто із зброєю в руках
боронив світ від фашистської чуми, увічнює людей, що були гідні
овіяного славою імені «воїнів дому Іакова». Кожен бажаючий може
передати відомості і замовити меморіальну табличку в пам’ять своїх
рідних. Адже за даними «Книги пам’яті України. Хмельницька об
ласть» на фронтах Великої Вітчизняної війни полягло 2 696 воїнів
- євреїв - уродженців Кам’янець-Подільської (тепер Хмельницької
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області). Роботи по створенню меморіалу вже ведуться.
Страшні роки фашистської окупації забрали 214 тисяч життів
євреїв Кам’янець-Подільської області та євреїв депортованих з
Європи. Людям, що стали жертвами людиноненависницької політики
фашизму, буде присвячений пам’ятник, який постане у центрі ком
плексу. Зараз Фонд веде збір коштів на його спорудження. Монумент
увічнить пам’ять про тих, хто покоїться у скорботних братських
могилах. Таких страшних могил лише у Хмельницькій області
шістдесят вісім. Створення такого пам’ятника є нашим святим
обов’язком. Це буде монумент не лише на спомин загиблих, а й в ім’я
правди і життя, щоб в історії людства подібне не мало повторення.
Однією з складових частин комплексу буде музей мацев. Таку
назву мають традиційні кам’яні надгробки єврейського цвинтаря.
Його створення збереже для нащадків чудові зразки різьблених
подільських стел, що, ніби коштовні мережива, розповідають про
талановитих майстрів та милують око самобутньою красою.
Створення цього комплексу є ще однією сторінкою у літописі
нашого міста, сторінкою добра, милосердя та суспільної злагоди.
У зв’язку із творенням комплексу постало питання дослід
ження розташування у місті єврейських цвинтарів.
На найдавнішому плані міста (1800 р.) зазначено «еврейское
старое окопище» та «новое еврейское кладбище». Перше знаходи
лось приблизно у районі сучасного будинку по вулиці Кам’янецькій,
50. Якщо план 1800 року називає цей цвинтар старим, то можна
зробити припущення про його значно давніше заснування на
тодішній околиці Плоскирова вздовж дороги на Кам’янець. На
плані зазначено і новий єврейський цвинтар неподалік від двох
християнських. Цікаво, що стосовно цих двох цвинтарів не викори
стовуються уточнення «старе», «нове». Чи дійсно було діючим нове
єврейське кладовище допоки невідомо. Але вже за генеральним
планом забудови Проскурова 1824 року для єврейського цвинтаря
було виділено територію у районі, що сьогодні окреслена вулицями
Свободи, Прибузької та Водопровідної. Це була околиця єврейської
частини міста, і старожили пам’ятають залишки єврейських над
гробних плит вздовж сучасної вулиці Свободи ще у повоєнні роки.
Можна припустити, що саме залишки цвинтарю зумовили те, що
сучасна вул.Вайсера (колишня Велика Бузька, Реміснича, Тельмана) не перетинає вулицю Свободи. А коли забудовувалась вулиця
Водопровідна - забудова йшла вздовж південної межі цвинтаря.
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у 1870-х роках вздовж вулиці Кам’янецької виділяється ве
лика територія під комплекс цвинтарів. На захід від православної
частини був єврейський сектор, від якого до нашого часу збереглась
невеличка частина (вул. Толстого, 1). А те, які розміри займало
кладовище, можна встановити відповідно до розміщення Будинку
омовіння (перехрестя вулиць Толстого та Героїв Чорнобиля) та
братської могили жертв Проскурівського погрому.

60

“Подорож містом і часом”

“Подорож містом і часом”

61

Б уд и но к о м о в ін н я . Ф ото 2009 року

Найдавніші поховання на тій частині кладовища, що збере
глась, датуються 1936 роком, а останні - 1964. Вже з цього року
всі поховання ведуться на кладовищі у районі приміського села
Шаровечка, де є єврейський сектор.
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Розділ 7

Славетні наші земляки
Так вже заведено у природі: приходить час - і вилітають пта
шенята з рідного гнізда у широкий світ. Так і місто - воно відпускає
своїх дітей до вищих висот, до звершень, до слави... Пташки не
повертаються, і лише слава про них сягає рідної землі.
Такими славними іменами, що ними може пишатись місто,
є імена художників Хоскеля Сандлера (1910-1983) та Мирона
Зіми (Сіми) (1902-1999); музичних висот сягнули уродженці міста
Михайло Мішаков (Михайло Фішберг) (1896-1981) та Берта
Маранц (1907-1998). Відома у світі співавтор одинадцятитомної
«Історії цивілізації» Аріель Дюран (Хая Ка>фман) (1898-1981).
У нашому місті народились відомі вчені - Олександр Перельмутр
(1908-1975) та Вольф Штейншлейгер (1918). Відомий московсь
кий лікар Олександр Бронштейн (1938 р.) теж веде свій життєвий
шлях з Проскурова, де завідувала хірургічним відділенням обласної
лікарні його мати - Ревекка Ісааківна Янгарбер.
Хоскель Сандлер народився 18 лютого 1910 року. Його
батьки загинули під час проскурівського погрому у 1919 році.
Директор дитячого будинку, де виховувався хлопчик, побачивши
його художній хист, відвіз Хоскеля до Харкова і влаштував у ди
тячий будинок, де була художня студія. Згодом юнак навчається
у Київському художньому технікумі та Московському інституті
підвищення кваліфікації художників. Його вчителями були відомі
митці і педагоги: В.М. Бакшеєв, Б. В. Іогансон, М. Н. Чернишов.
Під їх впливом сформувались реалістичні засади творчості Санд
лера. У грізні роки Великої Вітчизняної війни художник полишає
пензель і буре у руки гвинтівку. Орден Червоної Зірки та численні
медалі говорять про ратний подвиг митця.
Одна з найбільш яскравих сторінок життя та творчості ху
дожника пов’язана з російським містом Комсомольском-на-Амурі.
Молодим митцем він приїздить у це місто, щоб створити художній
літопис його будівництва. Вже зрілим художником Сандлер був
ініціатором створення у нашому місті Музею образотворчого ми
стецтва, до колекції якого передав свої численні роботи.
Мирон Зіма (Сіма) народився у Проскурові у 1901 році.
Був одним з організаторів загонів єврейської самооборони. У 1920
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році вступив до Одеського худож
нього училища. Згодом продовжив
навчання у Дрезденській Академії
мистецтв. З 1933 року жив в ЕрецІсраєль. Переживши у 1919 році
Проскурівську криваву баню, від
відобразив ці події у серії гравюр
«Крик». Художнику Зімі, як при
хильнику мистецького направлення
«Нова матеріальність», притаманна
підвищ ена емоційність та темна
палітра кольорів. Він - один з ви
датних ізраїльських художників. Був дійсним членом Академії
Мистецтв Цюріха та Флоренції.
Михайло Мішаков (Михайло
Фішберг) народився 16 квітня 1896
року. Обдарованого хлопчика Мішу
Фішберга Проскурівська міська Дума
направила на навчання у консерваторію
до самого Санкт-Петербургу, яку він
закінчив у шістнадцять років. Тоді і
поміняв прізвище, додавши до свого
імені російське закінчення «-ов».
Талановитий скрипаль, що швидко
здобув європейську славу та визнання
у Росії, хотів продовжити навчання
за кордоном. Через відмову на виїзд
Мішаков та його колеги-музиканти
Григорій П ’ятигорський та Ісайя
Добровейн зважуються на зухвалу
втечу, яку здійснили неподалік ВолоМ и хай л о М іш ако в
чиська влітку 1 9 2 1 року. Його другою
(М и х ай л о Ф іш б е р г)
батьківщиною стають Сполучені Шта------------------ти Америки. Там Мішаков стає одним
з найвідоміших виконавців, видатним солістом і камерним музикан
том, а також авторитетним педагогом. Він працює у симфонічному
оркестрі національного радіо США, яким керував^видатний
Тосканіні. Виступає з симфонічним оркестром Нью-Йоркського
філармонічного товариства, у Ф іладельфійському оркестрі, з
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симфонічним оркестром Чикаго
та інших колективах, що ними
керували видатні диригенти.
Педагогічний талант Мішакова
був визнаний вченим ступенем
професора Джулліардськой шко
ли Нью-Йорку та університету
Детройта.
Б ерта М ар ан ц н а р о 
дилась 16 грудня 1907 року у
сім’ї відомого проскурівського
Б ерта М ар ан ц
підприємця. Вчилась у Одеській,
а згодом у Московській консер
ваторії у видатного піаніста та викладача Генріха Нейгауза. У 1937
році стала дипломантом Всесоюзного конкурсу виконавців, але обирає
викладацьку діяльність і після закінчення консерваторії працює у
Свердловській, а згодом у Горьківській консерваторії. Берта Маранц
очолила кафедру фортепіано у 1954 році. У короткий термін молода
горьківська піаністична школа під керівництвом професора Маранц
ввійшла до кращих шкіл країни. У 2007 році музична громадськість
Росії широко відзначала ювілей нашої славетної землячки.
А рієль Дюран (Хая Кауфман) народилась 10 травня
1898 року у сім ’ї Етель-А ппель і Йозефа
Кауфманів. У 1901 році сім ’я, у якій було
п ’ятеро дітей, переїздить до Нью-Йорку.
У 1911 році тринадцятирічна Хая стає сту
денткою, а через два роки виходить заміж за
двадцятишестирічного викладача Уілла Дюра
на. Саме Уілл, що захоплювався Шекспіром,
дає своїй дружині нове ім ’я - Арієль. Так
звали одного з шекспірівських героїв - ель
фа з п’єси «Буря». Разом вони прожили до
вге життя - 68! років і спільно займались
літературною
діяльністю. За одинадцятитомну
А р ієл ь Д ю р ан
(Хая К ауф м ан)
«Історію цивілізації», свою головну працю,
Уілл і Арієль Дюран у 1968 році отримують
Пулітцерівьку премію, а у 1970 році - Президентську медаль Сво
боди - вищу нагороду США для цивільних осіб. Як автори «Історії
цивілізації» подружжя Дюран відоме кожній освіченій людині, а
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їхні книги є у бібліотеках багатьох країн світу.
Олександр Семенович П ерельмутр керував відділом
наркозної і реанімаційної техніки Всесоюзного науково-дослідного
інституту медичного приладобудування. Під його керівництвом
були розроблені наркозні апарати, апарати для штучної вентиляції
легенів, багато з яких було відмічено Золотими медалями і дипло
мами міжнародних виставок. Олександр Перельмутр написав 137
наукових праць, одержав 35 авторських свідоцтв на винаходи, на
городжений двома орденами і медалями. Лауреат Державної премії.
Лаконічна довідка Інтернету повідомляє, що радіофізик
Вольф Штеншлейгер народився 5 жовтня
1918 року у Проскурові. Член-кореспондент
Російської Академії Наук, науковий керівник
відділу НВО «Вега», нагороджений Держав
ною премією СРСР (1951, 1976). Наукова
діяльність у галузі радіофізики і радіотехніки.
Неважко здогадатись, що більше написати
про цю людину можна буде ще не так скоро.
У Хмельницькому працював видат
ний педагог-математик, автор шкільних
підручників - Лев Михайлович Лоповок.
П ровела у місті останній, але не менш
плідний період життя Євгенія Мойсеївна
Гінзбург. Колишні її учні, а сьогодні це кілька
поколінь інтелігенції: педагоги, журналісти, письменники, - нази
вають її легендою подільської філології.
Н езважаючи на колізії XX століття єврейська громада
здійснила вагомий внесок в інтелектуальне, економічне та куль
турне життя міста.
. Скільки хмельничан завдячують своїм становленням вчи
телям: Юхиму Шмідту, Гавриїлу Збріжеру, Інні Гальперіній,
Емілії Гройсман, Семену Швейбишу, Шелії Сігал, Анатолію
Мугерману, Юхиму Ядушливому, Валентині Рибак, Юхиму
Думеру, Євгенії Рябкиній, Асі Воскобойніковій, Марії Гройс
ман, їді Соломонівні Поляк. Серед них були видатні педагогиноватори, закохані у свою справу подвижники.
Будиночок, я якому зараз працює Фонд «Хесед Бешт» теж
має цікаву історію і пов’язаний з іменами людей, про яких хотілось
би розповісти.
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На початку XX століття міська Дума запланувала створити на
цьому місці Ярмаркову площу - ближче до вокзалу. Побудували і
приміщення для Управління ярмарку. Але з ярмарком не склалось.
Тоді Микола Вікентійович Сікора (про цю благородну людину вже
йшла розповідь), що був на той час гласним міської Думи, запро
понував влаштувати у цьому приміщенні благодійну їдальню для
бідних. їдальню він утримував на власні кошти у пам’ять покійної
дружини Софії. Цей благодійний заклад працював майже до кінця
першої світової війни. А у 60-70 роках минулого століття тут
розміщувався дитячий садочок, де більше тридцяти п ’яти років
була директором Берга Мойсеївна Центор.
Ось такий цікавий перетин долі.
Багато хмельничан, згадуючи свої безтурботні юні роки, зга
дують і Аллу Мойсеївну Тскутьсву, талановитого організатора
і режисера масових заходів для дітей міського Будинку піонерів.
У вузах м іста п рац ю вали науковці Ісак Ш тер, Л ев
Вайнгортін, Абрагам Лурья, Михайло Хавкін, Римма Гудич.
На охороні здоров’я хмельничан були лікарі Михайло Лапшун, Йосип Сирота, Ельмір Карлінський, Лідія Натанзон, Елла
Дурмашкіна, Ревекка Веретіна, Ізраїль Цукерман, Клара Штер,
Володимир Гельфанд, Ріва К орм ам . Рахіль Козловська, Фріма
Коїн, Дора Медова, подружжя Яків Зіновійович і Дора Яківна
Железняк, династія рентгенологів Семен та Михайло Двойрес,
лікарі Таксар, Кніф, Коїн, Коган. Великим авторитетом у хмельни
чан користувалась Циля Марківна Гальперіна, педіатр від Бога.
Становлення онкологічної справи в області проходило за активної
участі Бориса Ісааковича Грінберга. Майже сорок п’ять років
керував хірургічним відділенням обласного протитуберкульозного
диспансеру кандидат медичних наук Борис Шлайн. Сорок років
працювала у міській поліклініці Салія Салабай, а Відмінник
охорони здоров’я Ася Яківна Бармак зробила вагомий внесок в
організацію аптечної справи області. Завжди уважною до людей
була провізор Інна Розенбліт.
У промисловості міста, зарекомендувавши себе добрими
організаторами, працювали Мойсей Пресайзен, Гдаль Дайн, Ілля
Горенштейн, Едуард Пікер, Ісак Пупкін, Борис Каплун, Мойсей
Кример, Ісак і Павло Рахшмір, Григорій Клейнберг.
Зі шпальт газет до громадськості міста промовляли журналісти
Самуїл Дайчман, Самуїл Шумахер, Манус Ядушливий, Михай
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ло Василевський. Голоси дикторів Гітель Беренштейн та Фелікса
Богуславського знали у найвіддаленіших селах області.
Режисером обласного музично-драматичного театру був
Самуїл Вальшенбаум, а актори Абрам Кац, Еміль Колчинський,
Дора Вальшенбаум, Борис Рай були улюбленцями публіки. Пер
шим директором Обласної бібліотеки для дітей була Ася Абрамівна
Бабіч, що створювала її у скрутний післявоєнний час. Створила і
тридцять сім років очолювала бібліотеку вищого військового на
вчального закладу, що розташований у Хмельницькому, Людмила
Абрамівна Пірогова. Талановитими хормейстерами зарекоменду
вали себе Людмила Коренбліт та Кіра Нанба. У Хмельницькому
музичному училищі навчає виконавської майстерності скрипалів
Олександр Рафаілович Ітін.
По правовий захист мешканці міста звертались до Лінни
Яківни Янковської, Ісаака Вайншельбойма, Євгенії Берен
штейн, Наума Фельдмана, Ганни Люксембург.
Хочу написати і про свого батька - Юхима Янкелевича
Роймішера, слюсаря цегельного заводу і в його особі сказати про
всіх тих людей, що ми їх звикли називати скромними трударями.
Євреї - робітники та службовці, що працювали на заводах і в уста
новах Хмельницького, багато зробили для нашого міста. їх праця,
розум, сумлінність та працелюбство були віддані рідному місту,
його зростанню та розквіту.
І сьогодні члени єврейської громади разом з усіма мешкан
цями Хмельницького здобувають йому добру славу. Серед них
- доктор технічних наук Вілен Петрович Ройзман, адвокат, Заслу
жений юрист України, Клара Григорівна Маргулян. Авторитет
цієї жінки ще більше підкреслюють два Ордени княгині Ольги та
почесна посада Віце-президента асоціації адвокатів України. На
ниві освіти плідно працюють Броніслава Бейдерман, Сіма По
ляк, Тетяна Козубняк. Славу євреїв-лікарів продовжують Гаррі
та Ігор Дробнер, Аркадій Флаксенберг, Енесса Василевська,
династія лікарів Рехтман.
Зрозуміло, що попри всі намагання і допомогу старійшин
нашої громади я не в змозі назвати всіх імен, отож, прошу пробачен
ня і, сподіваюсь, що друге видання книги з допомогою шановних
читачів буде доповненим.
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Замість післямови
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Сьогодення єврейської громади Хмельницького - це плідна
робота на благо України, відродження та розвиток національнокультурної автономії. Ми шануємо минуле і впевнено дивимось
у майбутнє.

Сьогодні нащадки тих, хто віддавав цій землі свій розум і нат
хнення, хто зі зброєю в руках захищав її і навічно ліг у цю землю,
живуть по усьому світу. Вклонитись цій землі, пройти свій шлях
до могил предків, побачити відроджене життя єврейської спільноти
міста - обов’язок перед совістю і пам’яттю, благородна справа в
ім’я прийдешніх поколінь.
Історико-краєзнавча програма Фонду «Хесед Бешт» веде ве
лику екскурсійну роботу. Учасникам общинних програм та гостям
Фонду ми пропонуємо різноманітні подорожі та екскурсії. Ось
деякі теми і маршрути наших подорожей:

- «Проскурів єврейський»;
- « Пам’ять і пересторога» (Хмельницький,

станція Ярмолинці, Косогірка (Фрампіль);
-«Перші підприємці Поділля» (Хмельницький,
Меджибож, Деражня);
- «Земля цадиків» (М еджибож, Ганнопіль,
Полонне, Ямпіль);
- «Окуп - батьківщина БеШТа» ( К ам ’янецьПодільський, Ж ванець, Окопи);
- «На гостини до Гершеле» (Хмельницький,
Старокостянтинів, Старий Остропіль);
- «Надзбручанські Палестини» (Тарноруда,
Гусятин, Збриж)
В с іх , ко го ц ік а в и т ь
історія єврейської цивілізації
П оділля, хто поділяє нашу
впевненість у тому, що повага
до минулого - впевненість у
майбутньому, запрошуємо до
знайомства та співпраці.
Ми р ад о з у с т р ін е м о
го стей , п р о в ед ем о ц ікаву
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