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                                          Ігор РАТУШНИЙ,   

директор Хмельницького благодійного фонду 

«Хесед Бешт», Заслужений працівник                  

соціальної сфери України. 

Фонд «Хесед Бешт» для Ігоря Олександровича – це справа 

всього життя, створене з нуля і любовно виплекане дітище. Разом 

з фондом він виростив та вишколив цілу плеяду професіоналів, 

котрі стали асами соціальної служби.  Він створив у Хеседі теплу, 

цікаву і творчу атмосферу, допомагає колегам стати 

активнішими і сміливішими, підтримує і направляє, власним 

прикладом вчить працювати з душею, з великою 

відповідальністю та повною віддачою. 

 Ігор Ратушний – добрий господар, талановитий організатор, 

ідейний натхненник багатьох цікавих та потрібних проектів і 

програм, людина, наділена неабияким художньо-естетичним 

смаком. Колеги і клієнти цінують його за велику людяність та 

численні добрі справи.  

 

Велич справжнього лідера в тому, що його турбує життя 

кожної нечисленної іудейської громади в глибинці і одинокого 

єврея, закинутого долею в глушину. Страждання одинокої душі, 

сльозинка, пролита десь далеко, не дають йому спокою, і він 
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готовий зробити навіть неможливе, аби допомогти своєму брату, 

що потрапив у біду, та не залишити його на поталу лихій долі. 

                                                                              Вступне слово 

                    МИ – НАРОД! 
Пророк Ісайя сказав про єврейський народ: «світоч 

народам світу» (Йєшаягу 42:6). Якщо ви думаєте, що в цих 

словах є перебільшення, то згадайте, скільки життєво 

важливих відкрить він зробив, скільки мудрості залишив 

людям. Його геніальні сини та доньки відзначилися в усіх сферах 

і галузях: в політиці, економіці і підприємництві, в науці, 

медицині й літературі, в мистецтві, культурі та спорті… 

Саме єврейський народ вдихнув життєву силу в людську мораль, 

дав світу Мойсея і Ісуса з Назарету. «Почуй, о Ізраїлю, Господь 

наш Бог, Господь єдиний» – ці  слова, вперше мовлені в мертвій 

пустелі, розцвіли в релігіях багатьох мільйонів людей.  

Історія єврейського народу налічує не одне тисячоліття. В 
Україні попри численні хвилі еміграції досі проживає багатотисячна 

громада наших єдиновірців. Ми різні, але нас об'єднує один духовний 

світ. В унікальний спосіб з різних висот і глибин ми злились в 
єдинодушний людський організм, що несе відповідальність один за 

одного, проливає кров один за одного впродовж усієї нашої історії, 

радіє щастю один одного.  
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Ми є патріотами неньки-

України, і водночас тримаємося 
за безплідне каміння Єрусалиму 

– одного на всіх євреїв світу. Ми 

одягаємо вишиванки, і в той же 
час з акцентом та трепетом у 

серці співаємо слова 

єврейського гімну «А-тіква». 

 

Перебуваючи в розсіянні, 

ми відчуваємо себе 

повноправною частиною 

цілющого джерела Ерец-

Ісраель. Ми – народ з живим 

серцем, і кожен з нас, окрім 

своєї душі, є носієм колективної 

душі єврейського етносу. 

 

Ця книга ламає усталені 

стереотипи про два до-

стойних народи – єврейський 

та український, і про їхнє 

співжиття в близькому 

сусідстві. Варто прочитати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Єврейські традиції в поштових марках України. 
 

              Ніщо в світі не спроможне зберегти абсолютну стабільність і 

непорушність. Змінюється життя, змінюються правила, закони, люди. 

Але ніщо не змінилося так кардинально, як вектор єврейської історії. 
Наш  народ з  великим оптимізмом  дивиться  вперед,  та хіба можна  
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забути   численні   випробування  й   катастрофи,  які  випали на  його 

долю? 
Ні. І той біль – у наших генах, у характерах і душах. Щоб 

будувати нове, потрібно повертатися до старого – без нього нема 

майбутнього, без нього не відновити історичну логіку і 
справедливість. 

 

…Перед очима зримо постає старий Проскурів кінця ХIХ-го – 

початку ХХ-го століть. Такий, якого ми не знаємо, але можемо 
уявити з переказів бабусь та дідусів, з історичних довідок і 

фотографій. Іудейська громада Проскурова на той час – найбільш 

численна в процентному відношенні. Вона розділила з 
проскурівською землею щастя і горе, сльози страждань і радість віри 

у майбутнє, життя і смерть.  
 

 

Єврейська спільнота відігравала значну роль у промислово-

економічному, духовному і культурному розвитку Проскурова та 
залишила дуже помітний слід в історії нашого міста. Наприкінці 1880 

років у містечку діяли 23 промислових підприємства, переважна 

більшість з яких були засновані чи орендувалися євреями. Іудейська 
громада Проскурова процвітала сама і допомагала місту активно 

розвиватися та розбудовуватися.  
 

 

І досі у центральній частині міста збереглися житлові й 

комерційні будинки, що належали заможним євреям-міщанам. Там, 
де зараз міститься ляльковий театр, проживав із сім’єю власник 

черепичного і двох цукрових заводів, парового млина і численної 

нерухомості Соломон Маранц. Прагнучи об’єднати інтелігенцію 
міста різних національностей, Соломон Маранц надав свій будинок 

для потреб земського громадського зібрання. Воно об’єднало 96 

членів, у тому числі 12 священиків і 11 ксьондзів. Це послужило 
поштовхом до прогресивних змін у Проскурові. В будинку Маранца 

вирішувалися важливі питання, що стосувалися усіх сфер життя 

міста. Споруда напроти Янгола Скорботи – колишній готель 
«Модерн», у якому були люксові номери та подавалася гаряча вода, 

хоча водопроводу на той час у місті не було. Належав готель 

комерсанту на ім’я Сімха Вассерман. Приміщення нинішнього 
міського будинку культури спорудив на початку ХХ століття 
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комерсант Шильман для драматичного театру. Де зараз обласний 

художній музей – був Південно-Російський банк, збудований 
Давидом Ніренбергом. Можна назвати ще кілька десятків подібних 

споруд, які служать хмельничанам і досі є окрасою міста. 

  
 

Історія появи електрики в Проскурові також пов’язана з 

діяльністю підприємців-євреїв. У 1910 році міська Дума у конкурсі на 
влаштування електричного освітлення визнала найкращим проект 

інженера Елема-Нісана Рабіновича і підписала з ним угоду. 

Підприємець і його компаньйони брати Когани заснували Торговий 
дім «Електра», який в одному з орендованих цехів чавуноливарного 

заводу Бейріша Ашкеназі обладнав першу електростанцію і почав 

прокладати в місті електричну мережу. Одноповерхова будівля, де 
працювала електростанція, зберіглась до наших днів і знаходиться на 

території лазні №1 (вул. Івана Франка, 28). Вже у серпні 1911 року на 

головних вулицях міста засяяли 52 електричні ліхтарі. Через кілька 
місяців по тому були електрифіковані державні установи і будинки 

міської аристократії. А станом на 1913 рік до електричної мережі 

було підключено 270 приватних абонентів. 
 

 

Два світи – іудейський і християнський – мирно уживалися, 
взаємно доповнювали і взаємно збагачували один одного. Так могло 

бути й далі. Але грянула революція, потім – громадянська війна. По 

всій Україні прокотилася хвиля єврейських погромів. Країна 
захлинулася в крові невинних людей. Не обминула ця пошесть і 

Проскурів. У погромі 1919 року безжально вирізано близько 1600 

мирних мешканців єврейського походження різного віку – 
здебільшого простих ремісників і лавочників, далеких від політики та 

від того, що їм інкримінували погромники. З кожного єврейського 

дому тоді наче дух випустили – колючим вітром видуло 
прабатьківську традицію відзначати рідні свята, натхненно молитися, 

співати свої пісні… Зникло все, чим жили наші предки, чим могли 

жити і дихати ми та наші діти.  
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Ще не встигли як слід зарубцюватися рани, коли почалася Друга 

світова війна. Гітлер і його пособники покінчили з єврейськими 

містечками,  самобутній світ штетлів було зруйновано дотла і 

назавжди.  Ідиш в прямому сенсі цього слова був розстріляний. Жива 

мова вулиці, ремісників, торгівлі й культури в один момент канула в 

Лету. До другої світової війни понад 11 мільйонів євреїв у світі 

розмовляли   на  «маме  лошн»,  зараз  –  приблизно  мільйон.  Важко  

уявити, який неоціненний внесок у розвиток цивілізації зробили б 

ідиш і творчість на його основі, не будь витравлена наша мова. 

Зникли єврейський театр, колоритна клезмерська музика. Це ще одні 

з численних втрат Голокосту.  По суті, був зруйнований і зійшов 

нанівець цілий духовний, соціально-культурний і лінгвістичний 

континент. З часів погромів та Голокосту спливло багато води. Проте 

ті ганебні зарубки ніколи не згладяться, бо надовго визначили долю 

майбутніх поколінь.  

Не раз задумуюсь: як вцілів наш народ після стількох 

випробувань? Відповісти хочу словами єврейської дівчини Анни 

Франк. «Хто зробив обраними нас, євреїв, серед інших народів? Хто 

примусив нас так страждати в усі часи? Б-г створив нас такими, і Б-г 

нас порятує. І якщо ми витримаємо всі страждання і все ж 

залишимося євреями, то ми, можливо, з приреченого народу станемо 

прикладом для всіх». Чи міг хтось із дорослих і мудрих політиків, 

письменників, філософів сказати краще і так точно передати в 

кількох реченнях долю й дух нашого народу, ніж та юна, незламної 

волі дівчина з Голландії? 
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На щастя, ворогам не вдалося і не вдасться знищити нашу 

національну самосвідомість. Попри всі надривно-трагічні події, ми 

витримали, залишились євреями, а тепер, обкрадені і з підрубаним 

корінням, сповна користуємося своїм правом бути народом, правом  
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Музей «Простір благодійності», відкритий у Центрі соціальної 

допомоги фонду 16 вересня 2020 року. 
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на свою спадщину та культуру, яку більше нікому не віддамо на 

розтерзання! Не постраждало й наше почуття національної гідності, 

тож леліємо надію на відновлення втраченого, на повернення 

духовного надбання. Звісно, для цього потрібні роки кропіткої 

творчої праці і «дум високе устремління». Хмельницький 

благодійний фонд «Хесед Бешт» понад двадцять один рік створює 

живий, пульсуючий історико-культурний єврейський простір, 

постійно працює над відродженням традицій і згуртуванням 

єврейської громади. Розвиваючи все це, ми збагачуємо і, без сумніву, 

прикрашаємо світ.  

Нове народжується повільно і болісно. Іншою стає наша молодь. 

Та ми не маємо права дозволити перерватися незримому ланцюжку, 

котрий зв’язує нас з минулими поколіннями, і просто зобов’язані 

переконати молодих, що саме вони після нас залишаться носіями 

правдивої пам’яті про нашу велику і древню історію.  

 

Ми прагнемо, аби наша іудейська громада повернулася до життя 

за законами Тори. Знаменитий мудрець і учитель рабі Гілель 

висловив суть Тори однією фразою: «Того, що ненависне тобі, не 

роби ближньому своєму». Мудро. Не зайве пам’ятати про це 

кожному. А також про те, що місця, залишені євреями, покидає й Б-г!  
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В книзі Іакова сказано: «…бо для дерева є надія, що і будучи 

зрубане, знову виросте».  Для нас важливо, що ми пережили і 

вижили. Одначе не менш важливо, що Ми – Живемо! Що заново 

переймаємо єврейські поняття і цінності, повертаємося до общинного 

життя, до національних, релігійних і культурних традицій, що 

усвідомлюємо свою приналежність до єврейського народу – 

древнього і вічного. Нам потрібно залишити позаду всі невдачі, 

розчарування, застарілі кривди. Розкрити серце і повірити в себе.  

Наше «ми» складається з багатьох «я». «Хесед Бешт» – це  не 

лише наші клієнти, які потребують допомоги. Це ще й бізнесмени, 

науковці, лікарі, вчителі, благодійники, просто хороші люди, це 

численна армія волонтерів. Вони – наша опора, гордість, золотий 

фонд. І на сторінках «Штетлу №8» ми згадаємо їх вдячним словом.  

Сподіваємось, навіть такий незначний фрагмент нашого життя, 

як цей збірник, переконає читача, що ми – народ. Так, ми – народ 

трагічної долі, рефлексії і самоіронії. Але ми ще й народ книги; 

народ, що може пишатися своїми героями і геніями; народ, який 

зумів відродитися після жахів Голокосту; народ, котрий втілив свою 

правічну мрію про державність. Ми – Великий Народ!  
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                                             Галина ГІЛЬБЕРГ, 

                                       менеджер по роботі з  клієнтами 

                                                 ХБФ «Хесед Бешт». 

 
 

Галина Львівна Гільберг працює у Хеседі 8 років. Свою 

роботу знає і любить, до клієнтів уважна, співчутлива. Щодня 

перебуваючи у вирі справ, знаходить годинку, щоб 

поспілкуватися з членами хеседівської сім’ї, порадіти успіхам, 

щось порадити, чимось допомогти. Це вдумлива і розсудлива 

працівниця, котра виконує цілий комплекс серйозних завдань. 

                                                                                 Благодійність 

               ВІДКРИЙТЕ СЕРЦЕ ДЛЯ НУЖДЕННИХ 

 «Річки не п’ють свою воду, дерева не їдять своїх 

плодів, сонце не світить саме собі і квіти не пахнуть для 

себе. Життя для інших – це закон природи», - сказав хтось 

із мудрих. Чудово підмічено, ліпше й не скажеш. Ми всі 

народжені, щоб допомагати і бути корисними один 

одному. Життя чудове, коли ти щасливий, але воно більш 

повноцінне, коли інші щасливі завдяки тобі. 

 

 

…В одному містечку жив багатий 

єврей, який не дуже любив виконувати 

заповідь цдаки (робити пожертви). Як 

його називали земляки позаочі? Багач 

і скнара, тобто, не дуже поважали… 

Але от він помер. Ця звістка засмутила 

тільки родичів.  
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Минуло кілька днів,  і люд у місцевій синагозі став виявляти 
невдоволеність: за останні дні допомога бідним євреям припинилася. 

З’ясувалось, що раніше фінансову допомогу відправляв у синагогу 

невідомий благодійник. Склавши два і два, євреї зрозуміли, хто був 
тим таємним благодійником: померлий багач, якого вони так не 

поважали за життя.  

 

Євреї завжди були народом, для якого міцва цдаки була однією з 
найважливіших  заповідей Тори. Звичай робити пожертви достатньо 

древній і зародився ще в часи правління перського царя Ахашвероша. 

На честь перемоги єврейського народу над нечистими задумами і 
інтригами міністра Амана тогочасні мудреці Тори прийняли рішення, 

що день 14 адара є святом, і саме того дня (коли ми святкуємо Пурім) 

потрібно робити подарунки нужденним. Відтоді, а саме з ІV століття 

до н. е., бере початок і історія виникнення коробочок для пожертв.  

 

Старші люди пам’ятають, як їхні батьки перед запалюванням 

шабатніх свічок кидали кілька монет в спеціальну коробочку. В 

єврейських сім’ях цдака була звичним явищем… 

 

Благодійність – одна з одвічних базових людських цінностей, 
кровоносна система громадянського суспільства. Це найбільший вияв 

гуманності, свідчення морального здоров’я суспільства. Щоб творити 

добро, зовсім не обов’язково володіти великими статками, займати 
високу посаду чи бути суперзіркою. Головне – мати чуйне серце та 

бажання відкрити його іншим. 

 

Так уже в нас повелося: криза слідує за кризою. Не встигнеш 
оговтатися від них, як нас тут же накриває наступна… Все це боляче 

б’є по нашому добробуту, викликає розгубленість перед життям. Але 

саме завдяки людській здатності безкорисливо прийти на допомогу 
іншим, у цьому світі не зникає добро. Хоч би як не було важко самим, 

люди задумуються про тих, кому ще гірше, та не залишають без 

допомоги.  
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        Благочинні пожертвуван-

ня – один з найбільш фунда-
ментальних елементів єврей-

ської культури і способу життя 

єврейського народу в цілому. 
На івриті пожертва звучить як 

«цдака» – справедливість. З 

древніх часів Тора заповіла 
народу Ізраїля віддавати 

десятину від своїх доходів на 

благодійність. Друга мішна 
«Піркей Авот» від Шимона-

праведника гласить, що «світ 

базується на трьох речах: на 
Торі, на служінні Богу і на 

добрих справах». 

     Підгрунтя цього повеління досить глибоке і багатогранне. З 

одного боку воно привчає нас до елементарної дисципліни і 
відповідальності перед своїм народом як мінімум на матеріальному 

рівні, а з другого – відкриває нові можливості тим, хто отримує 

допомогу.  

Цдака в іудаїзмі розглядається не як акт добровільної пожертви, 
не милостиня, не жалість, а як обов’язок, заповідь, завдяки якій 

єврейський народ стає більш згуртованим і завойовує ще більшу 

прихильність Всевишнього. Дотримання цієї заповіді передбачає той 
елементарний мінімум, котрий дозволяє бути уважним один до 

одного, відчувати реальні людські потреби, розвивати такі якості як 

розуміння і співчуття. Заповідь покликана виховувати і піднімати 
моральні й духовні якості як окремої людини, так і суспільства в 

цілому. 

Той, хто дає цдаку від щирого серця, заслуговує особливого 

благословення Творця. Як сказали єврейські мудреці, «нагорода за 

цдаку – по мірі доброти, що в ній» (Сукка, 49б). Саме ж поняття 

цдаки значно ширше, ніж грошові внески. В основі будь-якої 
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пожертви лежить бажання допомогти тим, хто цього потребує. 

Можна жертвувати час, речі, послуги, ремонт, придбання 

медикаментів, допомагати в лікуванні і по господарству... Але 

найбільш цінною є допомога, після якої людина сама отримує 

можливість «стати на ноги» і налагодити своє життя.  

 

А схильність до співчуття при цьому – це критерій моральності 

душі. Цдака вчить милосердю (на івриті «хесед»). І якщо жертвувати 

щиро, з відкритим серцем, то це наповнює цдаку добротою, а того, 

хто робить пожертви, просуває по духовному шляху. 

 

Один з єврейських мудреців Рамбам (Маймонід) склав список 

рівня виконання цдаки від нижчого до вищого: 

  

1. Давати неохоче, зі зціпленими зубами, з відповідним виразом 

обличчя. 

2. Давати, але недостатньо. 

3. Давати після того, як попросили. 

4. Давати бідняку напряму ще до того, як він попросить. 

5. Той, хто дає, знає, кому він дає, а нужденний не знає, від кого 

він отримав пожертву. 

6. Ні той, хто дає, ні той, хто отримує, не знають один про 

одного. 

7. Надати допомогу в такий спосіб, щоб убога людина змогла 

поправити свої справи і в майбутньому не потребувала 

допомоги.  
 

Варто зауважити, що подання допомоги ні в якому разі не 
повинне принижувати і ображати прохача, інакше цінність такої 

пожертви зводиться до нуля. 

Чи завжди потрібно давати цдаку? Тора тут безапеляційна: так. 
Жертвувати зобов’язані всі – і багач, і бідняк, який сам живе на 

пожертви. Малий внесок бідняка може виявитися не менш важливим, 

ніж велика сума від заможного. Як говорили наші блаженної пам’яті 
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мудреці «Хто багато дає, хто мало, головне, щоб це робилося в ім’я 

Всевишнього». 

Але перш ніж комусь 
щось жертвувати, слід 

переконатися в реальності 

скрутного становища 
прохача. Не варто давати 

гроші шахраям, психічно 
хворим, п’яницям та іншим 

людям з «підмоченою» 

репутацією. В таких 
випадках найбільш цінною 

якраз є практична допомога: 

придбання їжі, ліків, оплата 
лікування і багато іншого.     

Бажано точно знати, як 

живе людина, і вже 
виходячи з того, приймати 

рішення, щоб це не 

обернулося їй на шкоду. 
Чому так важливо 

дотримуватися цієї заповіді?  
 

 
Тора велить давати цдаку  перед 

запалюванням шабатніх свічок. 

 
 

 

Кожен може опинитися у важкому становищі, а виконання даної 

міцви допомагає бути більш уважним до потреб і підтримувати один 
одного в громаді. Найважливіший принцип духовного зростання – не 

допускати зачерствіння свого серця. 

Якщо люди не ігноруватимуть, а будуть підтримувати один одного в 

скруті, то бідних просто не залишиться. 

 

      Біблейські  міста Содом і Гоморра   були   зруйновані через 

беззаконня, котрі творили їхні жителі. Пороки, притаманні 

мешканцям тих міст, базувалися на аморальності та бездушності. 
Сама ж заповідь цдаки покликана розвивати зовсім протилежні 

якості, орієнтовані на підтримку, взаємодопомогу і свідому участь в 

житті людей, що потребують допомоги. Потрібно пам’ятати: в міру 

милосердя нашого милосердним до нас буде і наш Творець. 
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Було б ідеально, якби ніхто не потребував сторонньої допомоги. 

Але так не буває. І хоч людина має прагнути не залежати від цдаки, 

не варто соромитися чи відмовлятися від неї. Це не повинно 

породжувати гордість чи збентеження, адже цдака має пряме 

призначення: для підтримки нужденних людей. 

 

Саме завдяки струмочкам добровільних пожертв утворюється 

міжнародна повновода фінансова ріка, котра живить численні 

благодійні фонди, в тому числі й ХБФ «Хесед Бешт». Завдяки цьому 

наш фонд має змогу надавати 157 видів соціальних послуг, 

включаючи допомогу дороговартісними ліками, коштами на операції, 

банківські картки з коштами на ліки і продукти харчування, ремонти і 

утеплення житла, встановлення металопластикових вікон, дверей, 

оплату комунальних послуг, допомогу одягом, взуттям, ковдрами, 

речами домашнього вжитку, придбання і ремонт газового 

обладнання, побутової техніки, допомогу продуктами харчування, 

безкоштовні стрижки, манікюр і багато іншого.  

 

Проте ми не розраховуємо виключно на гроші міжнародних 
організацій. Збір коштів на потреби членів фонду «Хесед Бешт» – 

наша  всякденна турбота. Поруч з нами є безліч людей, для яких 

благодійність – це стан душі, один із ключових факторів у їхній 
діяльності. Добрі справи вони роблять від чистого серця і часто не 

отримують навзаєм навіть простої подяки.  

 

На пожертви місцевих спонсорів та членів громади були 

відреставровані синагога, пам’ятник жертвам Проскурівського 

єврейського погрому 1919 р., капітально відремонтовано общинний 

центр «Тхія», споруджено Меморіал пам’яті жертв Голокосту, 

зроблено безліч інших корисних справ.   
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Безмежна вдячність нашим беззмінним благодійникам, воістину 

благочестивим євреям: Аркадію і Марині Флаксембергам, Сергію 

Полісюку, Геннадію Вугману, Ігорю Дробнеру, Юхиму Гольдбергу, 

Григорію  Гальперіну (США) і багатьом-багатьом іншим, хто 

неухильно дотримується заповіді Тори «цдака». Завдяки вашим 

пожертвам наш фонд живе повнокровним життям, розвивається, 

будує нові масштабні плани на майбутнє. 

 

Не вистачить і сотні книг, щоб описати всі добрі справи, зроблені 

Хеседом за 21 рік його існування. Але ми працюємо не заради 

похвали чи звітів, а заради клієнтів, дійти до кожного з них – наш 

священний обов’язок.  

 

І це не високі слова, а реальність: «Хесед Бешт» допомагає їм 

матеріально і морально, а інколи просто рятує життя. Ми радіємо 

народженню нових членів нашої громади, супроводжуємо людей в 

їхньому життєвому шляху, всебічно сприяємо добробуту і, як це не 

прикро, проводжаємо в останню дорогу.  

 

Намагайтеся жити за заповідями, знайте: щедрість – це велика 

чеснота, завдяки їй людина багато досягає в цьому і майбутньому 

світах. Цар Шломо сказав: «У того, хто дає бідному, не буде скрути»  

(Мішлей 28, 27). Саме завдяки взаємовиручці єврейський народ, 

проходячи крізь призму століть, долає всі випробування, що 

виникають на його тернистому історичному шляху.  
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                             Людмила НОВИЦЬКА, 

                  менеджер з персоналу ХБФ «Хесед Бешт». 

Людмила Борисівна віддала Хеседу 20 літ життя. Це не 

просто роки чесної сумлінної праці, за великим рахунком – це 

служіння єврейському народу.  Команда працівників Хеседу з 

кожним роком стає успішнішою, компетентнішою, 

креативнішою. Ми просто зобов’язані подякувати за це нашій 

мудрій наставниці, бо в усьому беремо з неї приклад та 

користуємося її слушними діловими порадами. Колектив любить 

Людмилу Борисівну за цінні ідеї, всебічну підтримку, 

делікатність та підбадьорюючу посмішку.  
Благодійність 

МИЛОСЕРДЯ, ВТІЛЕНЕ В ЖИТТЯ 

 

Аркадій Семенович і Марина Оскарівна. 
 

Для виконання заповіді «люби ближнього свого…» 

самозречення недостатньо. Тут необхідні розуміння, 

співчуття, солідарність. Цими чеснотами щедро наділена 

сім’я лікарів-хмельничан Аркадія Семеновича і Марини 

Оскарівни Флаксембергів, котра періодично робить 

пожертвування в Хесед. Ці добросердні люди не 
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розмірковують над питанням рівності благ: вони 

відчувають потребу і дарують.  

Що це, вроджена доброта чи виховання? І те, і інше. В багатьох 

єврейських родинах, де дотримувались традицій і законів Тори, 

культивувалися співчуття та допомога ближньому. Ці якості 

прищеплювалася дітворі з малих літ: старші члени родини навчали її 

своїм прикладом. Величезною кількістю добрих справ згадується 

Аркадію Семеновичу його мудра бабуся: вона була надзвичайно 

уважною до людей, ділилася останнім, коли бачила, що комусь 

скрутно. При цьому була дуже тактовною, щоб, крий Б-же, не 

принизити і не образити… 

Порадившись, як використовувати подаровані Аркадієм 

Семеновичем та Мариною Оскарівною гроші, працівники нашого 

фонду вирішили заснувати «Премію родини Флаксембергів». 

Відтепер кошти цих благодійників будуть спрямовуватися на 

допомогу активним волонтерам, талановитим людям та на розвиток 

творчих здібностей у дітей і молоді.  

 

 

Дипломи лауреатів премії  родини Флаксембергів. 
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Аркадій Флаксемберг. 

Перше урочисте вручення премії номінантам відбулося 10 

вересня 2020 року. Лауреатами стали хмельничани у номінації 

«Активний волонтер фонду» Римма Шамісова, у номінації 

«Талановиті діти» - Незгода Дмитро та Огністий Руслан, у номінації 

«Молодіжний лідер» – кам’янчанка Віта Дріккер. Та обставина, що 

їхні старання оцінені так високо, спонукатиме їх до ще активнішої 

участі в житті фонду «Хесед Бешт».  
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Одна з перших номінантів 

– Віта Дрікер з Кам’янця-

Подільського. 

 

Милосердя потребує духовної чутливості, моральної зрілості. 

Щоб зробити благо іншому, потрібно вирватися з обмеженості 

власного егоїзму, викоренити в собі зло, дорости до добра. Це не так 

складно, як здається. Хай приклад Аркадія Семеновича і Марини 

Оскарівни Флаксембергів послужить для заможних благочестивих 

євреїв зразком виконання Б-жих заповідей цдаки і любові до людей. 
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Премію родини Флаксембергів отримала Римма Шамісова, лікар, 

волонтер нашого фонду. 

 

 

 

 

                                  
                               Наталія ГЕРАСИМЕНКО,   

                      волонтер, клієнт ХБФ «Хесед Бешт». 

 

Наталія Леонідівна Герасименко багато років працювала у 

фонді «Хесед Бешт» на різних ділянках роботи. Особливу увагу 

приділяла збереженню національної і історико-культурної 

спадщини єврейського народу. Займалася темами Голокосту, 
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Праведників Народів світу і Праведників України. Меджибіж – 

улюблене місце Н. Герасименко на Хмельниччині. 
 

                                                                          Краєзнавство 

                               МЕДЖИБІЖ ЄВРЕЙСЬКИЙ 

Хмельницький благодійний фонд «Хесед Бешт» 

носить ім’я Бааль Шем Това (скорочено – Бешт), який 

жив, працював і помер у Меджибожі. При народженні 

його назвали Ісраель бен Еліезер, а друге ім’я він заслужив 

усім своїм життям: в  перекладі з івриту Бааль Шем Тов 

означає людина доброго (а можна сказати і 

божественного) імені. Перебуваючи під егідою 

знаменитого земляка, праведника цього світу, чиєю 

основною турботою було дбання про духовне здоров’я 

простих людей, наш фонд, намагається працювати так, 

щоб бути гідним його славетного імені.   

Як жив і трудився Бешт, якою була єврейська громада 

в Меджибожі в різні часи – предмет численних 

досліджень істориків, науковців і краєзнавців. Одне не 

підлягає сумніву: саме на меджибізькій землі виник 

хасидизм, саме там легендарний Бааль Шем Тов 

проповідував ідеї цінності особистості, обстоював 

обов’язок людини жити у відповідності до свого 

призначення, виявляти доброту та любов до всіх Б-жих 

створінь, навчав позитивно і радісно сприймати свою 

долю та світ в цілому.  

 

На початку осені 2020 року вийшов друком путівник «Меджибіж 

полікультурний», в творенні якого взяли участь науковці, історики, 

краєзнавці і фотохудожники. У виданні – три розділи: Меджибіж 

український, Меджибіж польський і Меджибіж єврейський. Давайте 

погортаємо сторінки путівника та інших видань і на мить зануримося 

в єврейську історію славного містечка Меджибіж. 
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      Єврейська громада 

існувала в ньому вже 

на початку ХVІ 

століття, адже влас-

никам містечка пот-

рібні були люди, здат-

ні виконувати адміні-

стративні і фінансові 

функції, налагоджува-

ти торговельні зв’язки 

та розвивати ремесла. 

Тому євреї з їхнім 

багатим досвідом про-

живання в містах і 

містечках були бажа-

ним, навіть 

необхідним компо-

нентом господарсь-

кого облаштування 

міста. 

 

Путівник «Меджибіж полікультурний». 

А євреїв приваблювало добре укріплене і захищене кам’яною 

фортецею місто на перехресті торгових шляхів. 

На район початкового розселення єврейської громади вказує 

розташування неподалік від фортеці кам’яної Великої синагоги, так 

званої синагоги Баха. Це приміщення поволі обросло прибудовами, 

діячі общинного управління спорудили неподалік синагоги свої 

будинки. 
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Кам’яні споруди з 

магазинами єврейських 
купців відділяли 

синагогу від головної 

торгової артерії 
містечка. Поступово вся 

вулиця від в’їзду в замок 

і до кам’яних воріт на 
західному кордоні міста 

зі слободою була 

забудована єврейськими 
магазинами і лавками. 

                 Старий Меджибіж. 

На протилежній від синагоги стороні вулиці поруч з ринковим 

майданом було зведене П-подібне приміщення торгових рядів, за 

ними стояли склади, магазини, шинки, майстерні і лавки. Це був 

центральний район міста, за ним закріпилася комерційна функція. 

Єврейська громада Меджибожа в той період була найбільшою на 

Поділлі: в 1570 році євреям належали 70 будинків у центрі міста. 

Меджибізький ринок був відомий далеко за межами краю. Там 

торгували продукцією місцевих ремісників: гончарів, ткачів, шевців, 

капелюшників, червонодеревників, ювелірів… У Меджибіж на 

ярмарки приїжджали купці не лише з Поділля, а з Волині, Києва, 

Польщі, з німецьких та італійських міст. А місцеві купці-євреї 

торгували в інших містах і країнах. Зберіглось згадування про те, що 

в 1584 році меджибізький єврей повіз на ярмарок у Бар шкіри, 

тканини, капелюхи, віск і горілку. З Меджибожа вивозили пряжу, 

килими, вовну, хутро, крупи, сухофрукти, оселедці, гнали худобу на 

продаж в Польщу й Німеччину.  

Були сумні, а то й трагічні сторінки в історії меджибізької 

єврейської громади. Погроми і численні епідемії чуми, тифу та інших 

небезпечних хворіб суттєво скорочували кількість єврейського 

населення. Але влада не була проти заселення містечка євреями з 

інших територій. В Меджибожі зібралось незвично строкате 

населення.  
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Наприкінці 1730-х років у 

Меджибожі оселився Ісраель 

бен Еліезер, Бааль Шем Тов. 

Він переїхав з містечка Тлуст, 

що на заході Подільського 

воєводства. Єврейська 

громада зустріла сироту-

бідняка з великими почестями 

і надала житло. Бешт був 

більше відомий як помічник 

учителя, копач вапна, 

господар заїжджого двору, 

виготовлювач амулетів, на всі 

руки майстер, знахар – 

цілитель тіл і душ. 

Бешт був дуже простим у 

спілкуванні і здобув вагомий  

 

    Бааль Шем Тов. 

авторитет у селян, оскільки безвідмовно лікував тих, хто звертався по 

допомогу, зцілював незалежно від віросповідання. Його молитва була 

дуже помічна, про це ходить багато легенд. Є переказ, що якийсь 

поміщик звернувся в управу зі скаргою на цадика з вимогою прогнати 

з містечка того чорнокнижника і чаклуна. У відповідь на те чиновник 

з управи порадив йому не чіпати божого чоловіка Бешта, бо він лікує 

людей, і населення його шанує. 

Бешт не залишив ніяких творів, про його дивні справи ми 

довідуємось із спогадів  учнів. Він знався на Кабалі і мав неабиякий 

талант проповідника, тож одразу по приїзді заснував у Меджибожі 

громаду хасидів. Бешт був оптимістом по життю. Разом з даром 

переконання це залучало до нього багато учнів – за життя число його 

учнів сягнуло 60 чоловік. Згодом вони й понесли його вчення у 

широкий світ, і хасидизм набув тисячі послідовників. 
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Прості євреї дуже любили Бешта. Він проповідував, що будь-яка 

людина може напряму звертатися до Б-га, вченість не так важлива, як 

набожність. Тільки шляхом повного самозабуття та духовного 

підвищення праведники досягнуть милості небесної. Всевишній 

заповів людям бути щасливими, співати й танцювати, відчувати 

кожною клітинкою Його дивовижну щедрість. Цадик учив, що рай 

ховається за святими словами, доступними кожному. Він вніс 

сердечність і екстаз в молитву, пристрасть в сухі слова релігійних 

обрядів. Слава про нього вийшла далеко за межі Меджибожа, згодом 

Бешт став однією з найбільш значимих персон духовної історії 

єврейського народу.  

 

Після смерті цадика в 1760 році роль лідера хасидів у Меджибожі 

впродовж 24 років виконував внук Бешта рабі Борух. І правнук Бешта 

рабі Нахман, лідер брацлавських хасидів, на могилу якого в Рош а-

Шана, іудейський Новий Рік, з'їжджаються хасиди з усього світу, теж 

якийсь час жив у Меджибожі. 

 

Якщо на початку перебування Бешта в тому містечку проживало 

211 єврейських сімей, то перед його смертю  уже 309. А наприкінці 

19 – на початку 20 століття єврейське населення сягнуло 6 тисяч 

чоловік. Тут діяли дві великих синагоги, одна з них знаменита 

старовинна синагога Баха, в ній збиралися тільки на святкування 

шабатів та єврейських свят або послухати знаменитих заїжджих 

канторів. Євреї також утримували ще понад десяток синагог та 

молитовних будинків. Хлопчики отримували традиційне навчання в 

семи хедерах, дорослі займалися в бейт-мідраші. Частиною 

старовинного духовного комплексу виступали два єврейських 

кладовища  (на одному з них покоїться Бааль Шем Тов). 
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Старі мацеви реставратори 

ставлять на бетонні 

постаменти. 

Старовинне кладовище 

в Меджибожі  по-суті  

постало заново. 

Захоронення Бааль Шем Това, 

його родичів, учнів та цадиків-

послідовників в огелі Бешта.  

 

 

Одначе Меджибіж був не тільки духовним центром, у ньому в 

ХVIII-ХІХ століттях інтенсивно розвивалось економічне життя. В 

складному механізмі господарського комплексу містечка іудеї 

виконували далеко не останні функції. Серед орендарів довколишніх 

сіл, винокурень, млинів, корчом, пасік переважну більшість складали 

євреї. В містечку проживали ремісники близько трьох десятків 

спеціальностей, які обслуговували і жителів Меджибожа, і мешканців 

навколишніх сіл. Відомо, що наприкінці 1880 років у Меджибожі 

працювали понад 120 ремісників. Серед них були бляхарі, кравці, 

шевці, ковалі, склярі, шорники, палітурники, музиканти, різники, 

ювеліри, пекарі, візники, перукарі, які, до слова, в ті часи могли 

виконати нескладні медичні маніпуляції, скажімо, пустити кров, 

поставити п'явки, видалити зуб тощо. 
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Серед євреїв було багато людей інтелігентних професій – лікарі, 

аптекарі, меламеди, тобто, вчителі початкових релігійних шкіл. 

Важливо згадати, що в Меджибожі працювали свічний, медоварний, 

пивний заводи, суконна фабрика і винокурня. Уявіть собі розміри 

цього містечка, коли в ньому працювало близько 70 магазинів і лавок. 

Там діяли навіть єврейська лікарня, ресторан «Ротонда» і кінотеатр 

«Ілюзіон», в якому перед початком сеансу виступав клезмерський 

оркестр. 

Синагоги, хедери та інші єврейські установи діяли до середини 

20-х років минулого століття, а далі були закриті. Навзамін в містечку 

за радянських часів з'явилася єврейська загальноосвітня школа з 

викладанням на ідиш, проте існувала вона зовсім недовго. Меджибіж 

поступово перетворювався з містечка в село. В ньому був заснований 

єврейський колгосп, в якому справи йшли більш успішно, ніж у 

сусідніх. 

Особливо трагічною сторінкою в історії Меджибожа була Друга 

світова війна. В селищі практично одразу було створене єврейське 

гетто для допомоги в організації будівництва шляхів. Восени 1942 

року підрозділи СС здійснили ліквідацію євреїв Меджибожа та 

навколишніх сіл. Понад три тисячі невинних жертв було знищено в 

місцевих ярах, вони покояться в чотирьох великих братських 

могилах, одна з них – дитяча… 

Кілька років тому в Меджибожі помер останній місцевий єврей, 

одначе дух єврейства тут живе. З розпадом Радянського Союзу 

Меджибіж перетворився в туристичний центр, привабливий для 

євреїв-хасидів з усього світу. Це маленький Ерец-Ісраель. З 2000 року 

тут діють дві синагоги: одна має точно такий вигляд, як у часи Бешта, 

бо була реконструйована за кресленнями того часу, а  друга 

збудована заново. Вся вулиця, що веде до нової синагоги, викуплена 

хасидами і названа в честь Бешта. Тут часто можна побачити 

паломників, тут звучить іврит, навіть таблички з адресами на 

будинках написані на давньоєврейській мові. І це, як ми 

передбачаємо, тільки початок. Бо інфраструктура розвиватиметься й 

далі. 



34 
 

 

 

 

Нова синагога  

в кварталі Бешта. 

Старе кладовище і огель 

праведника, засновника вчення 

хасидизму Бааль Шем Това – 

місце паломництва хасидів з 

усього світу. 

 

Головна святиня єврейського Меджибожа – старовинне 

кладовище. Надгробки, або по-єврейськи мацеви, непогано 

зберіглися, залишились незайманими навіть під час війни. Мацеви 

зараз встановлюються на бетонні постаменти, і кладовище по-суті 

постає заново.  

Цікаво, що в світі існує тільки 4 місця, де є «прямий зв'язок з Б-

гом»: в США на огелі єврейського духовного лідера, сьомого 

Любавицького Ребе Менахема-Мендла Шнеєрсона, в Ізраїлі біля 

Стіни Плачу, в Умані біля могили ребе Нахмана і в Меджибожі, біля 

могили Бааль Шем Това. Тому всі ті захоронення – головний об'єкт 

паломництва, їх відвідують щороку тисячі хасидів і туристів, щоби  

щиро помолитись, опустити в скриньки записочки і листи з 
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проханнями до Всевишнього, доторкнутися до живої легенди і 

древньої історії. 

В путівнику «Меджибіж полікультурний» в текстах і світлинах 

досить детально показане життя єврейської громади за різних часів. 

Для туристів ця інформація надзвичайно цікава. А для кожного іудея 

Меджибіж – свята земля, місце сили. Тут зміцнюються дух і віра, тут 

кожен іудей відчуває себе невіддільною частинкою єдиного 

єврейського народу.  

 

 

 

Паломник у Меджибожі. 
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Вічно живим присвячується 

НЕМЕРКНУЧА ПАМ’ЯТЬ 

Пам’ять про Голокост потрібна, щоб наші діти ніколи не 

стали жертвами, рабами або байдужими спостерігачами. В нашій 

області на місцях масового розстрілу єврейського населення 

встановлено понад 120 пам’ятників, меморіальних комплексів, 

багато  меморіальних дошок і пам’ятних знаків. Ці криваві 

автографи фашизму не дають нам забути про дикі звірства, які 

чинилися на нашій землі. 

Ми свято зберігаємо пам’ять про цей жахливий апокаліпсис. 

27 січня 2021 року у Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, 

ми відкрили пам’ятний знак  на місці колишнього 

Проскурівського єврейського гетто. 

 

Ця меморіальна дошка створена на замовлення 

Хмельницької міської ради і Хмельницького благодійного фонду 

«Хесед Бешт». Задум замовників втілили у реальність 

хмельницькі  митці  Володимир Карвасарний і Володимир 

Петровський. 



37 
 

 

Меморіальна дошка являє собою  скульптурний барельєф 

розміром 1000х1500 мм. Матеріал – металізований пластик і бетон як 

наповнювач. 

Тема і символіка. Барельєф встановлений у місці, де в 1941-1942 

роках функціонувало єврейське гетто. Він задуманий у формі факелу 

як символу життя, розірваного колючим дротом фашистської 

ненависті до іншого народу, іншого віросповідання, іншої культури. 

Біблейські лики з іудейською атрибутикою на барельєфі – це 

прообраз єврейського народу в цілому.  Безжально знищувалися 

старики, молодь і діти, чоловіки і жінки, релігійні і атеїсти, ремісники 

і генії. Ці обличчя не пригнічені, не нажахані. Вони спокійні, мудрі, 

одухотворені, сповнені надії і віри у Всевишнього, в його 

справедливість. 

Менора з палаючими свічками – це символ єврейського народу, 

древнього і вічного. Але на барельєфі ми бачимо перекинуту і 

погаслу менору, що теж символічно. Ця менора виступає символом 

біди вселенського масштабу для цілого народу, нещадного болю, 

нечуваної жорстокості. 

Нижче менори – текст, вирубаний суворо, навіть грубо, як сама 

правда – історична правда тих часів.  

Внизу барельєфа – абревіатура з літер єврейського алфавіту тет, 

нун, цаді, бет, гей. Вона пишеться на кожній могилі віруючого єврея і 

перекладається як «хай буде його душа зав’язана у вузлі життя».  

Ідея. Пам’ятні знаки і пам’ятники – це те, що зберігає нас як 

народ. Встановлення скульптурного барельєфа – данина історичному 

факту, уклін перед прахом тих, чиї імена 80 років тому були 

викреслені з нашої історії. Ми прагнемо зберегти пам’ять про події 

часів Другої світової війни, щоб не дати піти в забуття великій 

людській драмі, яка розігралася в м. Проскурів і тривала впродовж 

450 діб. Людство має зробити все, аби не допустити подібного 

ніколи, з жодним народом.  
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Олег ХАВРОНЮК,  

1-й заступник голови обласної ради 2005-2010 років, 

член Всеукраїнської колегії по боротьбі з корупцією 

та організованою злочинністю, директор 

Хмельницької дирекції «Укрпошта».   

 

Олег Володимирович Хавронюк – полковник у 

відставці, колишній начальник військово-інженерного  

інституту імені маршала інженерних військ  В. К. 

Харченка,  перший командир 3-го окремого інженерного 

батальйону місіі ЮНІФІЛ  ООН на півдні Лівану, 

заступник командуючого місії з розмінування, має ряд 

державних нагород України та інших країн. Ніхто так не 

цінує мир, як військові, котрі пережили жахіття війни і не 

раз дивилися у вічі смерті.  

                                      Вічно живим присвячується 

                НАША СВІЧА ПАМ'ЯТІ  

                Щоб гору взяло зло,  потрібно одне – аби                 

добрі люди нічого не робили.  

Едмунд Берг.    

Кам’янець-Подільський – старовинне історичне місто в 

Україні, яке  багато зазнало на своєму шляху: великі перемоги  

та важкі  багаторічні страждання від ворожої навали, 

яскраві промені літопису і творчості видатних майстрів 

слова й живопису та мракобісся середньовіччя. Проте 

найжахливіший морок тривоги, гніту, зневаги до людського 

життя оселився тут з 1941 по 1944 рік, під час окупації міста 

німецько-фашистськими загарбниками. Вже 10 липня 1941 

року ворожа нога ступила на вулиці нашого міста, з того часу 

почалося неймовірне за своїми масштабами  знищення 

невинних людей.  



39 
 

 

Під особливим прицілом було все єврейське населення. В 

історичному Кам’янці за особистим розпорядженням ката і душогуба 

всесвітнього масштабу рейхсфюрера СС Генріха Гіммлера був 

створений міжнародний концентраційний табір, куди звозили євреїв з 

Угорщини, Чехословаччини, Польщі та інших країн поневоленої 

Європи. Чому ж саме тут був цей концтабір? Все просто – його 

створили в далекій провінції, щоб цивілізована Європа не бачила, не 

чула і навіть не здогадувалася, які  криваві злочини у 20-ому столітті 

творить фашистська Німеччина… 

 Євреїв розміщували в гетто у Старому місті та колишніх 

кам’яних  казармах. Колючий дріт, дула автоматів, голод, холод і 

презирливе ставлення до себе – ось що бачили й відчували люди. 

Український поет Михайло Драй-Хмара у 1930 році писав про 

Кам’янець-Подільський: 

                                    Яка застиглість і суворість форм, 
                                    Яка довершеність пропорцій, норм! 

                                    Поема, вирізьблена із граніту. 

                                    Але заглянь у темні  очі веж: 
                                    Там жах середньовіччя, тьми і гніту, 

                                    І кров, і ґвалт, і заграви пожеж. 

  І ось цей «жах середньовіччя» знову оселився в місті в середині  

20-го століття, і прийшов він з високоосвіченої цивілізованої 

Європи… 

 
 

Гетто в Старому місті. 
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Серпень 1941 року. Стояла тепла й сонячна погода. 26 числа з 

першими променями сонця в концтаборі Старого міста з’явилися 

сотні ворожих солдатів. Вони проявляли особливу жорстокість до 

нещасних людей. Душогуби виштовхували жінок, дітей, людей 

похилого віку із руїн будинків і створювали величезну, в кілька 

кілометрів  колону по вісім чоловік у ряд. Через 4-5 годин тисячі 

в’язнів гетто вирушили в свою останню дорогу. На деревах співали 

пташки, світило сонце, навкруги буяло-вирувало життя, і це аж ніяк 

не вписувалося в трагічну церемонію реальності.  Все, що  

відбувалося, було схоже на страшний сон. Основну масу приречених 

складали угорські євреї, яких перед тим доставили до Кам’янця-

Подільського. Розстрільну колону фашисти вели через Вітряну 

браму, по мосту через р. Смотрич з виходом на вулицю Суворова, 

потім біля індустріального технікуму і – за місто, де вже було 

підготовлене місце для страти.  

Сьогодні про масові розстріли єврейського населення у Кам’янці-

Подільському під час Другої світової війни відомо дуже багато. 

Зокрема, у телеграмі обергрупенфюрера армії «Південь» Фрідріха 

Екельна, направленій Гіммлеру, повідомлялось: «320-й польовий 

батальйон проводить зондер-акцію в Кам’янці-Подільському, в 

результаті чого загальна кількість євреїв, ліквідованих в ході акції, 

становила 20 тисяч». В телеграмі № 208 від 30 серпня 1941 року німці 

уточнили, що кількість євреїв, ліквідованих штабною ротою 

«Н8811РР-Росія-Південь» в Кам’янці-Подільському, досягла 23600». 

За іншими даними, страчених у той час було більше 30 тисяч. Це був 

початок. Попереду – ще два з половиною страшних роки окупації, 

катувань та розстрілів абсолютно безвинних людей. Український 

історик і письменник Едуард Сікора в книзі «Обличчя Кам’янця-

Подільського» писав: «Не існує критеріїв, здатних оцінити фізичні 

страждання і душевні муки кам’янчан, що потерпали від голоду, 

утисків і принижень з боку окупантів, оцінити сльози матерів, чиї 

сини піддавались жорстоким тортурам в фашистських застінках і 

склали свої голови в безіменних колективних могилах від куль 

гестапівців і жандармів»…  
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Не завжди екзекуції припинялися розстрілами. Багатьох людей, 

особливо дітей, кати скидали в ями і закопували ще живими. Тільки в 

одній  із відомих могил міста вони закопали живими 500 малолітніх  

кам’янчан. Діти були у віці 4 – 8 років. Ось як описує ті трагічні події 

дівчинка-єврейка, рідні якої сплять вічним сном в братських могилах 

Кам’янеччини:  

                                     Женщин и грудных детей, 
                                     Стариков, больных людей, 

                                     Всех, как скот, ко рвам сгоняли, 

                                     Раздевали и стреляли. 
                                     Беззащитных, безоружных, 

                                     Чьих-то близких, очень нужных. 

                                     Фрицы день и ночь «трудились», 
                                     Реки крови в землю лились…  

 

Всього понад 85 тисяч невинних  людей, в основному єврейської 

національності, були по-звірячому закатовані, розстріляні та закопані 

живцем у великих могилах. Проте цілком імовірно, що й ця  цифра 

повністю не засвідчує реальних жертв того страшного періоду. Саме з 

Кам’янця-Подільського почався сумнозвісний київський Бабин Яр, 

про який сьогодні знає весь світ. Ось цитата з доповідної записки 

начальника штабу військово-господарського управління ОКВ 

генерала Нагеля № 149 «Про плани економічного пограбування 

територій СРСР» від 14 серпня 1941 року: «Рейхсмаршал Герінг 

помітив, що в областях, де панує Німеччина, євреям більше нічого 

робити… було б занадто багато честі здійснювати євреям смертну 

кару через розстріл. Треба наказувати їх вішати»…  

Щорічно 28 серпня на місці страти громада Кам’янця-

Подільського проводить траурні мітинги пам’яті мирного 

єврейського населення. На мою думку, вся світова спільнота досі не 

надала належного значення цим масштабним звірствам проти 

людства.  На місці масових знищень давно мав би бути величний 

міжнародний меморіальний комплекс перестороги, комплекс поваги і 

пам’яті до тисяч людей, які знайшли тут свій останній земний 

притулок. Справа увічнення пам’яті невинно убієнних має бути 
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турботою не тільки влади Кам’янця-Подільського, а організацій 

ООН, ЮНЕСКО, всіх людей доброї волі Європи та інших країн світу, 

які постраждали від нацистів і сповідують добро, справедливість та 

найвищим мірилом цінності яких є людське життя. Місту сьогодні не 

під силу виконати цю надзвичайно затратну і масштабну справу, тут 

своє вагоме слово повинна сказати світова спільнота. Дуже 

сподіваюсь, що ці слова будуть почуті. Такі сакральні місця мають 

бути позначені на картах туристичних маршрутів, тут повинні 

проводитися величні поминальні й пам’ятні заходи міжнародного 

рівня.  

На місцях кривавих злочинів проти людства, на братських 

могилах як у Кам’янці, так і в районі, встановлені пам’ятні знаки й 

таблички, але вони не відповідають масштабу трагічних подій, що 

відбулися. Більше того, з часом пам’ятники і знаки стають ветхими, 

руйнуються силами природи.  

В селі Оринин Кам’янець-Подільського району в роки війни 

фашисти і поліцаї розстріляли 7 тисяч угорських євреїв. Серед них 

були навіть грудні дітки, їх нелюди сотнями скидали в ями живими. 

Кидали до ям і немічних стариків. Також в Оринині було розстріляно 

чимало мирного місцевого населення та людей з навколишніх сіл. На 

місці їх загибелі був встановлений пам’ятник. Навесні 2004 року 

покидьки-мародери екскаваторами розрили могили в надії знайти там 

золото. На жаль, як це часто в нас водиться, виродкам вдалося 

уникнути відповідальності. 7 тисяч євреїв померли заново… Їх 

розкидані кістки, дитячі заплетені кіски та речі ми, офіцери і солдати 

місцевого гарнізону, обережно, зі сльозами на очах збирали та 

складали в поліетиленові пакети для повторного захоронення, на 

місці тих жахливих розкопок встановили фронтовий дощатий обеліск 

в надії, що з часом тимчасовий  пам'ятний знак буде замінено на 

постійний обеліск, гідний пам'яті безвинно замордованих. Після 

цього ми провели траурний мітинг за участю військовослужбовців 

Кам’янець-Подільського військового гарнізону та місцевих жителів. 

Тоді, в глибокій задумі із сумом та сльозами на очах перед 

присутніми виступили я як тодішній начальник Кам’янець-

Подільського військово-інженерного інституту імені маршала 
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інженерних військ В. К. Харченка, подільський письменник Мар’ян 

Красуцький, відомий журналіст і громадський діяч Василь 

Добровольський… Мені ніколи не забути ті дитячі кіски, маленьку 

Біблію та інші речі, котрі ми там знаходили і які стали німими 

свідками тих страшних подій.  

З кожним роком мене не покидає відчуття того, що для 

вшанування світлої пам’яті невинно убієнних людей ми зробили 

далеко не все. Мертві ближче, ніж нам здається. У Кам’янці-

Подільському в районі колишнього понтонного полку, в подальшому 

– бригади, в роки війни окупанти також розстріляли та закатували 

більше 20-ти (за іншими даними – 30-ти) тисяч військовополонених, 

партизанів, підпільників, мирних жителів – жінок, дітей, людей 

похилого віку, переважно єврейської національності. В центрі тієї 

братської могили була глибока криниця, в яку фашисти після 

жорстоких катувань ще живими скидали партизанів, підпільників, 

радянських партійних працівників. На жаль, в післявоєнний період та 

велика могила була стерта з лиця землі. Кістки, черепи та інші 

останки були вивезені в невідомому напрямку. Сьогодні та священна, 

кров’ю полита територія забута й покинута, заросла бур’янами й 

непролазними нетрями.  На місці злощасної криниці знаходиться 

невелика споруда, яка зовсім не відповідає масштабам людського 

горя і втрат. Тут мав би височіти достойний Меморіал. Щороку до 22 

вересня – Дня Партизанської Слави – за покликом душі і серця на 

місце страти приходять доктор філософії в галузі технічних наук, 

професор, академік МАНЕБ, Заслужений працівник освіти України, 

член Національної спілки краєзнавців України, завідувач кафедри 

сільськогосподарських машин і механізованих технологій інженерно-

технічного факультету ПДАТУ Анатолій Рудь, «Відмінник освіти 

України та СРСР», керівник Центру розвитку волонтерського руху 

«На шляху милосердя», заступник голови ради ветеранів м. 

Кам’янець-Подільський Микола Ящук та військовий лікар, керівник 

інформаційно-видавничого центру ради ветеранів міста, член НСЖУ 

Анатолій Бернадін. Вони та студенти-волонтери з лопатами й 

сокирами в руках починають важку працю – викорчовують  зарості, 
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прибирають бур’яни та інше сміття, щоб хоч трохи привести до ладу 

територію масових розстрілів.  

Потребує належної уваги і Старе місто, котре щороку відвідують 

сотні тисяч туристів, в т. ч. з Європи та всього світу. Вони навіть не 

здогадуються, які драматичні й доленосні події відбувалися там в 

роки Другої світової. Цілком можливо, що хтось із їхніх родичів чи 

земляків закінчив там свій земний шлях. Без сумніву, інформація про 

ті жахливі події була б корисна туристам. А між тим, хоч кожна 

вуличка і кожен камінь оповиті історією, на місці гетто нема жодної 

таблички чи пам'ятного знака. Тут на видному місці потрібно було б 

встановити добре помітну меморіальну гранітну плиту. Це як 

мінімум. Бо сьогодні ми ще знаємо про ті криваві злочини і ті шляхи, 

якими вели приречених на страту. А завтра все це може піти в 

забуття. Впритул до братських могил все агресивніше підступають 

багатоповерхівки та великі розважальні комплекси з гучною 

музикою, феєрверками та безпам’ятством прийдешніх поколінь. Нині 

в світі розкриваються секретні архіви і на телеекранах часто 

демонструються невідомі сторінки тієї війни. Особливо багато 

вражаючих документальних стрічок створено зарубіжними 

кінематографістами, і в них все частіше звучить слово «Кам'янець-

Подільський»... 

А ось що ми недавно побачили в іншому місці  під час відвідин 

ще одного пам’ятного місця Кам'янця-Подільського. За невеликим, 

потемнілим від часу обеліском, на кам’яній стіні вивішені 

меморіальні таблички з фотографіями загиблих людей, проте та 

частина меморіалу,  м’яко кажучи, потребує людської уваги і 

турботи, бо складається враження, що все тут було зроблено на 

швидку руку. Після проливних дощів буйно ростуть високі, густі 

бур’яни, потребує прибирання та впорядкування вищерблена дощами 

і часом територія меморіалу. А  частина кам’яної стіни, біля якої 

розміщений меморіал, в аварійному стані, небезпечно похилена, і 

коли та важка, довга, висотою понад два метри стіна впаде – питання 

часу. Не впала б разом з нею наша пам’ять і повага до минулого, до 

похованих там людей.  
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На теренах Поділля безліч великих і малих могил, поодиноких 

поховань  людей, що загинули від рук нелюдів. Терор був 

страшенний. Абсолютно безвинних людей розстрілювали цілими 

селами. В 1942 році в с. Зарічанка Чемеровецького  району 

розстріляно тисячу євреїв. В с. Красностав Славутського району до 

війни проживало 128 єврейських родин. Там діяли єврейська сільська 

рада, єврейська семирічка, синагога. В останні дні серпня 1941 р. 

жителям села «пояснили», що всі євреї будуть відправлені ешелоном 

до Одеси, а потім у Палестину. Колона з євреями в супроводі 

мотоциклістів і автомашин рушила на Шепетівку. У ній було все 

єврейське населення. За селом колону завернули до лісу. Зчинився 

плач, лемент, люди зрозуміли, що їх підло й жорстоко обманули. 

Карателі загнали євреїв вглиб лісу та на галявині розстріляли. Всього 

тоді загинуло 957 євреїв.  

Знущанню над людьми не було меж. Так, у селі Ляшківці (тепер 

Збруч) гітлерівці запрягли підлітків-євреїв у борони та плуги і під 

прицілом автоматів погнали на заміновані поля між Жванцем і 

Ластівцями. Не одне молоде життя тоді обірвалося. Члени 

молодіжної патріотичної групи села на чолі з Іваном Гнатюком 

вирішили визволити приречених евреїв. Та 15 червня 1942 року 

фашисти їх заарештували. У застінках гестапо опинилися Віра 

Діброва, Надія Кравчук з братом, Надія і Лілія Ткачуки, Мефодій  і 

Володимир Твердохліби. Юних підпільників довго і нещадно  

катували, а потім провели, як і єврейських дітей, по замінованому 

полю. Тих, хто не загинув, нелюди поставили на краю заздалегідь 

викопаної ями і прицільно розстріляли. Проте ворогам і цього 

виявилося замало. Вслід за ними було страчено ще десять сімей-

заручників, а їхні оселі були спалені дотла. Цей сумний мортиролог 

можна продовжувати й далі – майже в кожному населеному пункті 

Поділля був свій маленький Бабин Яр…  

 Знайомлячись із сторінками минулого, з жахливими фактами 

людиноненависництва, мимоволі запитуєш себе: яка матір народила 

таких нелюдів? Сьогодні певні особи (людьми їх важко назвати, хоч 

окремі з них мають вищу освіту) говорять, що краще б нас німці 
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завоювали, от тоді ми зажили б добре, приспівуючи, пили б баварське 

пиво. І це не просто жарти, тут є над чим замислитися…  

Правителем України Гітлер вибрав гауляйтера Східної Прусії 

Еріха Коха, відомого своєю жорстокістю, нетерпимістю і особливою 

ненавистю до слов’ян. У вересні 1941 року Кох у своєму штабі 

заявив: «Мене знають як жорстокого собаку. Саме тому мене 

призначено рейхскомісаром України. Наше завдання полягає у 

висмоктуванні з України всіх товарів, які лише можна захопити, без 

огляду на почуття  і власність українців. Панове, я чекаю від вас 

найсуворішого ставлення до місцевого населення». Гітлер планував 

знищити більшість населення України, а решту перетворити в рабів. 

Громадяни єврейської національності підлягали повному знищенню. 

Планувалося заселити територію України німецьким населенням. 

Отож глибоко помиляється той, хто думає, що фашисти його 

нагодували б. А хто ще цього не збагнув, нехай піде у мікрорайон 

«Жовтневий» до великих братських могил,  де сплять вічним сном 

десятки тисяч закатованих і живими закопаних  людей. Тут 

знаходиться вся ПРАВДА Другої світової війни. Тут стає очевидним, 

що таке фашизм і що він несе людству.   

Час невпинно йде вперед. Яким буде наше майбутнє – залежить 

від нас. Якщо людство керуватиметься тільки безпам’ятством – гірке 

минуле неодмінно повернеться знову. 

   

На цих архівних фото видно, які криваві злочини чинили 

фашисти в роки ворожої окупації. 
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                             Галина СКРИПНИК,  

                        менеджер ХБФ «Хесед Бешт», 

       член Національної спілки журналістів України. 

В молоді роки Галина Скрипник працювала музичним 

керівником у дитячому садку. Здавалося б, це така спокійне і 

миле заняття – грати діткам на піаніно, навчати їх співати й 

танцювати. Але хто зрозуміє долю? Вона й закинула Галину в 

журналістику на довгих 25 років. Працювала заступником 

редактора Хмельницької районної газети «Прибузька зоря», 

близько двох десятків років була кореспондентом і заввідділом 

Хмельницької обласної газети «Подільські вісті».  Проте з усіх 

своїх занять роботу в Хеседі вона вважає найбільш цікавою і 

корисною для суспільства. 

                                                                                       Публіцистика 

                        КОЛИ РОКИ – БАГАТСТВО… 
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Беньямін (Борис) Ісаакович Шлаїн – кандидат медичних 

наук, відомий лікар на Поділлі і в Україні. 41 рік він віддав 

Хмельницькому обласному тубдиспансеру, де працював до 

2006-го хірургом. І стільки подій спресовано в тих роках!  

Спогади раз-по-раз спливають у пам’яті. Особливо зараз, 

коли карантинні обмеження зробили родину Шлаїнів (як, 

власне, і всіх українців) заручниками своїх квартир. Особливо 

люблять погомоніти-позгадувати життя-буття довгими 

вечорами, коли перероблено всі хатні справи. 

1. 

…Беня (так його назвали в честь дідуся) народився в незаможній 

єврейській родині в містечку Озаринці Могилів-Подільського району 

Вінницької області. Батьки – прості неписьменні люди: тато – швець, 

шив на замовлення та ремонтував взуття, мама – домогосподарка. В 

сім’ї підростали ще два сини: старший Ісаак і середульший Хаїм.  

– О, той незабутній колорит штетлу з його іскрометним ідишем, 

базарами, весіллями! – розповідає Беньямін Ісаакович. – Мешканці 

містечка були не дуже грошовитими: майстрового люду багато, а 

обслуговував він лиш один населений пункт. Батькових заробітків 

заледве вистачало на прожиття. Більшість жителів могла дозволити 

собі м’ясо тільки на свято або в суботу. Наше містечко було досить 

велике, колись у ньому діяли три колгоспи (один з них єврейський), 

дві церкви, костьол, три синагоги, школа-десятирічка. В долині 

проживало приблизно 800 євреїв, християни селилися на пагорбах. 

Містечко мало славетну історію, збереглися навіть руїни  турецької 

фортеці. Треба сказати, в Озаринцях люди різних віросповідань 

уживалися дуже дружно, я не пам’ятаю ніяких міжнаціональних 

конфліктів чи навіть неприязні. Кожен ходив собі у свій храм і 

заробляв нелегкою працею на шмат хліба. 

Беня закінчив 4 класи єврейської школи, далі 5-й і 6-й – 

української з похвальною грамотою. І тут почалася війна.  Старший 

брат Ісаак ще у 40-ому році був узятий в льотне училище, середній 

брат Хаїм навчався в педучилищі, з початком бойових дій, не 

чекаючи мобілізації, приєднався до відступаючих військ. Проте під 
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Жмеринкою війська напоролись на німецьку армію. Разом з іншими 

односельцями Хаїм повернувся додому. Батько був репресований в 

1940 році і засланий в Татарію. З початком війни опинився в 

нестройових військах, хоч був глухий. Мама Ліба Бенівна залишилася 

з двома синами. То була дуже розумна й мудра жінка, її дар 

передбачати події не раз рятував сім’ю від скрути. 

2. 

– Як тоді вижили – дивуюсь досі. Тих випробувань було не 

злічити. Пам’ятаю ще голод 32-33-х років, коли люди пухли і мерли, 

–  говорить далі Б. Шлаїн. – Але тоді з нами був батько і щось таки 

заробляв. А відколи він був репресований, ми залишилися абсолютно 

без засобів до існування. Проте й це ще було півбіди. Як тільки німці 

зайшли в село, вони зігнали усіх євреїв у синагогу і тримали їх три 

доби без води і їжі. Вже й бензин підвезли, щоб підпалити.  На щастя, 

тій розправі не судилося звершитися, кажуть, завдяки заступництву 

неєврейського населення. Але коли людей випустили і вони 

повернулися до своїх домівок, то не повірили своїм очам: будинки 

були розграбовані підчисту: ні меблів, ні посуду, ні одягу, ні ряднини 

– селяни навіть не сумнівалися, що євреї вже не повернуться. Ми в 

синагозі не були, мама відчула, що пахне смаленим, і повела нас у яр, 

де й пересиділи тих три дні. А коли прийшли додому, то застали в 

хаті дві дівки, які нишпорили по закутках, чим би поживитися, та 

пішли від нас з порожніми руками, бо все було вкрадене до них… 

Дім у Шлаїнів був великий, одначе з часом став ветхим. Криві 

стіни, глиняна долівка, з шести кімнат придатні для життя лиш дві. 

Мудра Ліба Бенівна не забула заповітів предків: ще заздалегідь 

попросила Хаїма закопати в хліві велику діжу з деяким добром. Той 

нехитрий скарб господиня потроху вимінювала на харчі. В хаті був 

ще один тайник – непомітна для стороннього ока комірка, в якій у 

разі небезпеки могли ховатися люди. Не раз той сховок рятував Хаїма 

і Беню, коли їх розшукували з жандармерії. Через стінку вони чули, 

як поліцаї били матір шомполами, щоби жінка видала, де сини. Та 

хіба б вона це зробила?  
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Важко виживали Шлаїни. Перебивалися в основному тим, що 

сини допомагали селянам виконувати важку роботу, бо чоловіки 

воювали. В селі було два водяних млини, Беня допомагав і там – 

підставляв мішки, коли сипалося борошно. То мірошники щось і 

йому відсипали в торбину. Восени хлопці допомагали збирати 

городину. Одначе до нового врожаю цього не вистачало. Коли вже не 

було інших способів прогодуватися, Беня ходив по селу. Хтось кидав 

у його торбинку картоплину, хтось окраєць хліба, хтось огірок…   

Бувало, від голоду зводило шлунок, кожна жилочка в тілі нила і 

тремтіла.  

Ось у таку голодну хвилину в розпал осінніх робіт Беня зайшов в 

одну з хат у пошуках заробітку.  В сінях було двоє дверей в різні 

кімнати. В одній лежала стара глуха бабуся. А в другій кімнаті на 

столі –  гора свіжоспеченого хліба. І така була спокуса взяти хлібину! 

Ну хто б помітив? Вдома голодні мама і брат… Але ж це означало би 

вкрасти! Не так він вихований! Ковтаючи слину впереміш із 

сльозами, хлопчина притьмом вибіг з хати. 

3. 

Найбільш жахливі для Беньяміна Ісааковича спогади про 

перебування в гетто. Воно існувало 973 дні, і кожен день таїв 

страшну небезпеку. Євреям з першого ж дня наказали носити 

пов’язки з жовтими шестикутними зірками, знущалися, заборонили 

виходити за межі містечка. Люди мерзли, опухали з  голоду, їх 

косили небезпечні інфекційні хвороби. Здавалося б, куди гірше, 

одначе всі перебували в страшній напрузі, в очікуванні більшої біди. 

У селі відібрали 28 мужчин, переважно молодого віку (серед них 

були дядя і двоюрідний брат Бені), і десь погнали. Люди думали, на 

роботу. А через тиждень було знайдено свіжу братську могилу: 

з’ясувалося, їх розстріляли під селом…  

Через Озаринці проганяли євреїв з Румунії і Молдавії в Могилів. 

Місцеві виходили їх зустрічати й жахалися: старики, діти, каліки, вся 

дорога була встелена трупами. Велика кількість прийшлих на деякий 

час осіла в Озаринцях. І хоч місцеві євреї самі тяжко бідували, все ж 

знаходили можливість допомогти більш нужденним.  
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Територію між Дністром і Прутом, так звану Трансністрію, німці 

віддали румунам. Де правили німці, там євреїв розстрілювали, а євреї 

Озаринець, можливо, тому і вціліли, що були під румунами. Але 

небезпек від того не меншало. В так звану другу криваву суботу над 

місцевими євреями знущалися, вирізали зірки на грудях, зрізали 

бороди, близько 30 чоловік розстріляли й зарізали… 17 березня 1944 

року німці при відступі знову влаштували криваву бойню, знищуючи 

всіх, хто не встиг сховатися. 

– Гетто було не огороджене, проте румунська жандармерія не 

дозволяла виходити за його межі. Коли почалася війна, мені було 14 

років, я був високим, виглядав старшим, – пригадує Беньямін 

Ісаакович. – Мене примушували працювати на цегельному заводі за 8 

кілометрів від села. Не раз нас збирали на площу на перекличку.  Ми 

стояли в натовпі, а кого називали, той мав перейти на інший бік 

майданчика. Я звернув увагу, що підбирають міцних чоловіків. До 

того гурту покликали й мого брата. Мене теж назвали.  Я поза спини, 

присів, завернув за ріг будинку і тихенько втік. А Хаїм утік з 

півдороги, і добре, бо його гурт потрапив на каменоломню, звідти 

ніхто не повернувся, всі загинули від голоду й хвороб – при 

виснажливій роботі бранців зовсім не годували. Ось так нам велося у 

війну. Не було ні теплого одягу, ні мила, ні найнеобхідніших речей. 

Нас їли воші, я переніс висипний і черевний тиф, дизентерію. Якби не 

мудрість нашої мами, її надгероїчні зусилля та самозречення, ми 

просто не вижили б. Далі брат Хаїм пішов на фронт і загинув в 

Румунії під Яссами. Старший брат Ісаак мав два поранення, але 

вижив. Пройшов з боями всю війну і повернувся живим батько.  

4. 

…Почалося нелегке повоєнне життя. Бені 17, вік ще не 

призовний. І хоч як він ненавидів фашистів, та все ж помститися їм за 

вбитих брата і родичів, за заподіяне величезне горе вже не вдасться. 

Випадково довідався, що в Жмеринці створюється технікум житлово-

комунального господарства. Беня кинувся туди, і його зарахували! 

При цьому попередили, що технікум буде розгортатися в Чернівцях. 

Шлаїн з похвальною грамотою закінчив два курси  і зрозумів: робота, 
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яка чекає на нього після навчання, ну зовсім не до душі! От би в 

медичний. Але як? Допоміг доленосний випадок. 

Пішли вони з двоюрідним братом на футбол. Перемогла 

чернівецька команда. Що тут зчинилося! Одні радіють, інші 

обурюються, штовханина, міліція… Брат потрапив під роздачу, його 

вдарив міліціонер. Беня підійшов і питає: лягавий, за що ти його 

вдарив? Міліціонерів часто поза очі називали лягавими, то він і не 

думав, що то зневажлива кличка. За образу міліціонера при виконанні 

хлопчину запроторили у відділок (навіть шнурки зняли!) й передали 

хлопцям з КДБ. Сидить у кабінеті трійка похмурих чоловіків, суворо 

так розпитують хлопця: чому не воював, чому не партизанив? 

Розібрались, у чому справа, й відпустили. А брат Бені тим часом про 

всяк випадок узяв для міліції з технікуму характеристику на нього, в 

якій було написано, що студент Шлаїн відмінник навчання, активіст, 

хороший товариш… І пішов Беня з нею вступати в медінститут. За 

знання не переживав, був начитаний: німці викинули книги з 

сільської бібліотеки, то він перетягнув їх під стріху на горище, там і 

читав. Здав екзамени, щось знав, чогось ні, але вирішальне значення 

мали знання української мови і чудова характеристика. Ось так він 

став лікарем. Закінчив вуз з червоним дипломом.  

5. 

За розподілом Беньямін та його наречена Хая Хаїмівна Вевіцис  

(вони, хоч і жили до знайомства на відстані 10 кілометрів одне від 

одного, познайомилися в інституті – навчалися в одній групі) 

потрапили на роботу в Росію на Орловщину. Місцеве населення й 

близько не чуло, хто такі євреї, дивувалося з їхніх імен. Їм було 

зручніше вимовляти Борис, аніж Беньямін. Так нове ім’я й приросло. 

А через кілька років, коли хірург Шлаїн врятував не одне життя, його 

ім’я уже гриміло! Шлаїн став головним лікарем районної лікарні, 

дружина працювала терапевтом. Оскільки медиків тоді бракувало, то 

обоє суміщали багато спеціальностей: гінеколога, педіатра, інших 

вузьких спеціалістів.  
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Подружжя Шлаїнів у молоді роки. 

Як керівник медичної галузі в районі Беньямін Ісаакович дуже 

багато зробив для її розвитку. Відкрив пологовий будинок, дільничну 

лікарню, багато фельдшерсько-акушерських пунктів. Керівництво 

області в усьому йшло назустріч Шлаїну – одному з кращих 

керівників району, авторитетному члену обласної медради. Спочатку 

при лікарні була лиш сіра конячка, а потім дали вантажівку, 

«москвич», машину швидкої допомоги і навіть урядовий ЗІМ. 

 

Хірургія розвивалася, Беньямін Ісаакович безліч часу приділяв 

самоосвіті, бо привіз з собою багато медичних посібників для лікарів 

різних спеціалізацій. У 1957 році після курсів удосконалення в Казані 

почав виконувати найскладніші операції на шлунку, жовчному міхурі 

та інших органах черевної порожнини. Чи не щодня привозили жінок 

після кримінальних абортів з нагноєнням  і високою  температурою. 

Роботи вистачало… 

 

Пригадав один знаковий випадок. Привезли з глибинки жінку з 

немовлям шести тижнів від роду. Воно таке виснажене – як з 
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Бухенвальда. Виявилося, їжа далі шлунку не йде, не відкривається 

клапан. Шлунок зайняв весь живіт. Лікар вже продумав, як зробити 

обхідний анастомоз. Але в книзі С. Долецького «Хірургія дитячого 

віку» знайшов таку патологію. Це був вроджений стеноз воротаря 

шлунку. Виконав рекомендовану операцію під місцевим наркозом, і 

через кілька днів дитина цілком одужала, поправилася і дуже швидко  

наздогнала за розвитком своїх ровесників.  

 

А в 1960 році район приєднали до щойно створеної Липецької 

області, почалися незрозумілі переформатування, Шлаїну 

пропонували багато хороших посад в обласному центрі, проте вони з 

дружиною твердо вирішили повернутися на батьківщину. На той час 

в сім’ї підростали дві донечки. 

6. 

В Україні з вакансіями було складніше. Хотілося на Вінниччину, 

та місця не знайшлося. Беньямін Ісаакович знайшов оголошення в 

медичній газеті про потребу в лікарях на Хмельниччині. У Хаї 

Хаїмівни там якраз була рідня, то сім’я й не роздумувала, тим більше, 

що обіцяли житло. 4 місяці Шлаїн працював у Кам’янець-Подільській 

міській лікарні, далі з дружиною – в Хмельницькій залізничній 

лікарні. Був завідуючим хірургічним відділенням. Попри те, що 

відділення налічувало 50 ліжок, операцій до його приходу проводили 

мало, хоч потреба в них була величезна.  Шлаїн значно наростив 

кількість оперативних втручань. 

 

Перспективного лікаря помітили і запропонували роботу в 

обласному тубдиспансері. Диспансер був розрахований на 55 ліжок, з 

них – 25  хірургічних, але операції там не проводились. Після курсів в 

інституті М. М. Амосова Шлаїн приступив до операцій. Через рік 

заклад повністю змінив профіль: терапевтичне відділення 

ліквідували, бо в кожному райцентрі були свої диспансери, а 

хірургічне розширили до 50 ліжок. 

Так заведено, що кожних 5 років лікарі проходять атестацію. У 

Беньяміна Ісааковича була перша категорія, він підійшов до голови 
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атестаційної комісії професора М. П. Чорнобрового, показав звіт і 

попросив підтвердити першу категорію. Той ознайомився зі звітом і 

каже: а чому не подаєте на вищу? Ви ж оперуєте не тільки на легенях, 

а на всіх органах. Так в 1967 році Шлаїн став лікарем вищої категорії, 

а в 73-ому захистився в Москві. Тема його кандидатської дуже 

актуальна й донині: «Хірургічне лікування туберкульозу легень у 

хворих, що виділяють стійкі до медпрепаратів мікобактерії». 

За багаторічну професійну діяльність він видав понад 40 

наукових праць з питань торакальної хірургії. Особливою була 

робота Шлаїна в операційній. Абсолютний спокій, чіткі команди, 

впевненість, виважені вправні рухи. І так – година за годиною, поки 

не накладався останній шов. Колеги не пам’ятають жодної операції, 

коли б Шлаїн підвищив на когось із членів операційної бригади 

голос. Достатньо було змінити інтонацію, щоб усі зрозуміли, як 

потрібно діяти. Та й поза межами операційної Беньямін Ісаакович був 

дуже розуміючим і приязним, водночас – вимогливим до підлеглих: 

трудова дисципліна – над усе! Він створив у відділенні атмосферу 

довіри і доброзичливості. Виховав не одне покоління торакальних 

хірургів, по зернині передаючи їм свій багатий клінічний досвід та 

підтримуючи їхню творчу ініціативу.  

 

7. 

З молодих років Беньямін Ісаакович був допитливим, розумним, 

переповненим енергією й зухвалими планами, наполегливим у 

досягненні мети. Далі до цих якостей додалися висока 

відповідальність, співчуття до страждань недужих, звичка робити на 

совість все до найменших дрібниць (їх якраз в професії хірурга не 

існує: наймізерніша похибка може мати фатальні наслідки).  

Важко знайти людину, в якій поєднувалося б стільки достоїнств, і 

закономірно, що людина з такою волею та здібностями, як у Б. 

Шлаїна, не тільки на совість виконує свою справу, а розвиває і 

збагачує її, рухає прогрес. Беньямін Ісаакович зробив вагомий внесок 

у розвиток хірургії, залишив щедрий спадок молодим лікарям.  
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У переліку людських досягнень Шлаїна заповнена кожна графа: 

він з повним правом може назвати себе щасливим. Все життя 

займався улюбленою справою, має неабиякий авторитет (і не тільки в 

медичних колах), створив чудову сім’ю, разом з дружиною виховали 

розумних і достойних доньок, мають онуків, правнуків.  

Коли Беньямін Ісаакович і Хая Хаїмівна збиралися одружуватися, 

здавалося, весь світ був проти них. За кілька місяців до весілля помер 

батько у віці 54 літ. Мама тяжко занедужала і якось холодно 

сприйняла синову звістку про те, що він готується створити сім’ю. 

Але коли відчула свою близьку смерть, написала сину, що хоче 

благословити молодих на щастя і довге життя, порадіти за нього на 

їхньому з Хаєю весіллі. Молодята розписалися на Орловщині, а через 

10 днів відгуляли справжнє єврейське весілля з хупою в Чернівцях. І 

мама несказанно гордилася своїм сином-лікарем та невісткою, теж 

лікаркою, отже гідною її особливого сина! А через кілька місяців, у 

1952 році, її не стало… Шлаїни ж щасливо живуть у парі майже 69 

років. От що значить благословення люблячої матінки! 

 

Їхня сім’я – усім на заздрість: 

Шлаїни завжди були дружними, 

уважними один до одного, дітей 

виховали в турботі й любові. 

Втомлювалися – не сказати. Не 

було поруч бабусь, котрі б 

допомогли. А самі ж іще 

працювали, вели хатнє 

господарство. Особливо важко 

було, коли Хая Хаїмівна 

суміщала кілька спеціальностей: 

терапевта, кардіолога, педіатра, 

інфекціоніста, і все це на одну 

ставку! У той час доньки були 

занадто малими. 
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Можливо, через те й виросли самостійними і самодостатніми. 

Вони завжди були гордістю батьків. Зате коли Хая Хаїмівна стала 

бабусею, то онучок балувала, багато читала їм, дуже дбала про їхній 

розвиток. Беньямін Ісаакович цінує і те, що дружина, вірна його 

соратниця, до останнього була гарною господинею, смачно готувала, 

тримала дім в чистоті. Тепер хатні клопоти перебрала на себе старша 

донька Люба, названа так в честь бабусі Ліби Бенівни. Сім’я стала 

джерелом радості, нічим не замінити її підтримку. Особливо зараз, в 

період карантину, коли весь час потрібно проводити в чотирьох 

стінах. 

А менша донька Ізабелла продовжила медичну династію: вона 

також стала лікарем, і досить відома в своєму місті. Та й онучка 

Шлаїнів і зять теж працюють лікарями, щоправда, за кордоном. 

 

У свої поважні роки Беньямін Ісаакович  зберіг світлий розум 

і добру пам’ять, бо багато думає й читає. В його квартирі безліч 

книг. Чимало років і до цього часу він очолює обласний осередок 

колишніх в’язнів гетто, спілкується з побратимами, веде 

документацію.   

Хоч на віку і горя було немало, життя загалом вдалося. Доля 

веде, це правда, але своє щастя кожна людина має викувати 

сама…  
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                                 Лейбе (Леон) КАЦ. 

                                  Майамі Біч (США).  

 

Цей спогад Леон Кац записав, коли йому було 75 років. 

Недавно родич Леона приніс рукопис нам у Хесед. Ми 

зацікавилися, бо по крупинці збираємо свідчення про життя і 

побут євреїв у різні часи, кожна така невигадана розповідь – це 

перлинка в короні історії нашого древнього і невмирущого 

народу. Сподіваємось, читачі з великим інтересом поставляться 

до цього матеріалу. Цікаво ж знати, яким було життя євреїв у не 

такі вже й далекі часи! 

 

                                                                                                     

                                                                                   Публіцистика       

                        ДОЛЯ ЯК ДЗЕРКАЛО ЕПОХИ 

Я народився в 1902 році у великому селі Сутківці. Воно має 

славну минувшину, перші згадки про село в історичних 

документах датовані 1407 роком. Сутківці існують досі, 

розташувавшись в 6-ти кілометрах від  Ярмолинець. У моїх 

батьків була велика сім’я з 10 дітей: 6 хлопчиків і 4 дівчаток. 

Тата звали Монус, маму – Крейна. 

 

Ми, як і тисячі інших дуже бідних євреїв, зазнали утисків 

царського режиму. Євреї нашого села вижили завдяки приязним 

односельцям. Жили вони за рахунок оренди водяних млинів, котрі 

належали дуже багатому поміщику та старій панянці Зулетській, що 

мала у володінні тисячі сіл і мільйони гектарів землі, млини та іншу 

нерухомість. Панянка ніколи не приїздила в Україну, вона жила у 

Варшаві, а на місцях мала своїх управителів. 
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Заможний єврей на прізвище Шульман взяв в оренду один з її 

маєтків: палац з тисячами гектарів землі навколо нашого села. Селяни 

працювали на його нивах за 12-15 копійок в день з раннього ранку до 

пізнього вечора. Мій батько та його старші діти теж працювали в 

полі. Коли діти в нашій сім’ї доростали до віку 12-15 років, вони 

виїжджали шукати роботу в містах. До того хлопчики навчалися в 

хедерах: бідні євреї завжди старалися навчати своїх дітей і мали 

меламеда (вчителя).  
 

Пам’ятаю красиві українські пейзажі: село містилося в улоговині 

поміж мальовничих вапнякових скель, скрізь було багато джерел зі 

смачною водою. Серед панської землі були й селянські наділи. І 

стільки фруктів родило в садах, особливо – вишні! На луках паслися 

коні, корови, вівці, кози, птиця… Рай земний. І хоч особисто нам 

матеріально було дуже скрутно, ми частенько голодували, все ж нас 

тягнуло додому, як магнітом, а спогади про дитинство досі гріють 

душу.  
\ 

Коли мені було шість років, я дуже захворів, мабуть, то була 

пневмонія. Лікаря в селі не було. Я дихав настільки слабко, що й не 

відчувалося, всі подумали, начебто я помер. Сусіди зійшлися і чекали 

світанку, щоби віднести мене на єврейське кладовище в 6-ти милях 

від села. Дороги були заметені глибоким снігом, хурделило. І раптом 

мій батько вигукнув: «Лейбеле, я не дам тобі померти!». Він відкрив 

мені рот, ще щось робив, я не пам’ятаю, але я вдихнув на повні груди. 

Відходив від хвороби дуже довго й важко. 
 

У селі проживало зо три десятки єврейських родин, окремі з них 

були нашими родичами (а взагалі у нас було близько сотні рідних, 

вони мешкали в Проскурові та сусідніх штетлах). В Сутківцях була 

навіть своя маленька синагога, її спорудив наш багатий поміщик. 

Кожної суботи ми збирали міньян, батько виконував обов’язки габая. 

Жили ми дуже традиційним для євреїв життям, будували на Суккот 

суку, на Сімхат Тора жінки пекли солодощі і готували смачні страви. 

Чоловіки трохи випивали і танцювали на вулицях з Торою та гучно 
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співали. Для нас, дітей, це були особливі моменти. Селяни дивилися 

на нас і жартома промовляли: «Коли євреї співають? Коли голодні».  

…Наша сім’я знімала будинок в селянина. Наступив Песах, під 

час седеру розігралася негода: лив дощ, завивав вітер. Ми дуже 

чекали цього свята і раділи його настанню. Вся сім’я зібралась за 

столом. Батько сидів, опершись на лікоть як король, поруч з ним – 

мама, урочиста, красиво одягнена. В цей час двері з гуркотом 

розчинилися, вдерся дуже п’яний хазяїн хати і став репетувати: «Геть 

звідси! Ви мені тут не потрібні!». Мама стала його заспокоювати, 

налила вина, відрізала шмат пирога, вмовляла не гнати нас під дощ в 

такий святий день і не лякати дітей. Та він не слухав її, все кричав: 

«Геть!» Батько піднявся, схопив його і виштовхав за двері. Хазяїн 

випав надвір разом з дверима. Так він і лежав до ранку під дощем. 

Сусід намагався підняти його й допомогти, але той тільки насварився 

на нього і відганяв костуром. Сусід розлютився і побив п’яного його 

ж палицею. Через кілька днів дружина того хазяїна прийшла до нас і 

вибачилася за негідну поведінку чоловіка. 

Мій брат Мойше емігрував у США в 1914 році, ще до Першої 

світової війни.  

Після революції в 1918 році не було ніякого постійного уряду. У 

нас роздебоширилися і тероризували все село хулігани, в основному 

синки багатих селян, за головного у них був син найбільшого багатія. 

Озброєні до зубів і завжди п’яні, вони грабували односельців і 

подорожніх. Все село їх боялося. Так тривало більше року. Якось 

вони вломилися в церкву і осквернили святині. Селянам увірвався 

терпець, вони розлютилися і взялися до зброї. Очолив «повстанців» 

син священика. Вони пристрелили кількох бандитів, решта кинулася 

врозтіч. Убитих не поховали на кладовищі, а закопали вздовж дороги. 

На могилі була «епітафія»: «Тут лежать бандити». Тих, кого 

впіймали, стерегли кожну ніч, щоб не втекли. Багато років по тому я 

довідався, що батьки тих хлопців вимолювали прощення за них, 

громада дозволила перезахоронити їх на краю кладовища.  
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Коли мені виповнилося 12 років, батько привів мене до свого 

кузена в Проскурів на роботу в його пральню. До моїх обов’язків 

входило вставати вдосвіта, запалювати вогонь для прасувальних 

пресів і обходити клієнтів з кошиками, щоб зібрати білизну для 

прання. Клієнти були в основному заможні люди: генерали, офіцери, 

державні чиновники, судді, вчителі. За 10 карбованців у рік та чайові 

я дуже важко працював. Але ця робота дала шанс вивчити російську 

мову, що відкривало мені доступ до здобуття освіти. Я мав дах над 

головою і харчування, проте жити з родиною батькового кузена було 

несолодко. Пральня не давала значних прибутків, я  недоїдав.  
 

Я прожив 4 роки відірваним від дому. Почалася Перша світова 

війна. З братом Гершеле ми були головними годувальниками сім’ї, бо 

тато захворів. Умови життя все гіршали, тому ми бралися за будь-яку 

роботу. Невдовзі стало геть кепсько: ми страждали від голоду, наша 

матуся не могла придбати їжу. Треба сказати, що мама – уродженка 

Сутковець, вона була акушеркою, її любили й поважали в селі. Лікаря 

у нас не було, а народжували в ті часи багато, то мама мала великий 

авторитет серед селян. Вони й допомагали, бачачи нашу скруту. 

Інколи мама отримувала від когось з односельців кілька дюжин яєць 

чи курку на продаж. 
\ 

Якось вранці в нашу хату увійшли поліцейський і городовий. 

Вони шукали горілку. Знайшовши коробку з яйцями, стали трясти її і 

бити яйця. Мати заридала, благала зупинитися. Вони штовхнули її, 

мама впала. Брат Янкель в той час спав. Почувши крики, прокинувся, 

побачив ридаючу матір на підлозі. Він схопив поліцейського, побив 

його і потурив з хати. Наступного дня поліція заарештувала Янкеля 

та мого батька. Тата тримали місяць у в’язниці, а брата – рік.  
 

Коли моєму брату Нохиму виповнилося 16, він став 

прислужувати стареньким людям: батькові і матері поміщика 

Шульмана, що жили в гарному особняку, збудованому спеціально для 

них у нашому селі. Якоїсь ночі в особняк через вікно влізли злодії і 

примусили брата показати, де спить господиня. Під примусом вона 
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віддала їм ключі від сейфу, з якими не розлучалася навіть у ліжку. 

Злодюги поцупили гроші та цінні папери. Наступного дня поліція 

схопила мого брата, його нещадно лупцювали, одначе Нохим боявся 

видати імена грабіжників. Все ж, не витримавши побоїв, зрештою 

таки видав місцевих розбійників. Їх ув’язнили на тривалий термін, а 

брата було обвинувачено в тому, що він наводчик. Нохиму 

загрожував суд, він дуже боявся арешту, тому втік в Австрію. Кілька 

років він провів, почуваючись дуже самотнім. Не витримав і 

повернувся, постав перед судом. Мій батько був дуже начитаний, 

вмів переконливо говорити. На суді він розповів схожу історію з 

однієї з книг Шолома Алейхема. На суддю це справило враження. 

Справу закрили, мотивувавши тим, що брат був дуже молодим, його 

легко було підставити.   
 

Янкель і Нохим служили в царській армії – вони були статними і 

сильними. Янкель отримав легке поранення в 1915 році, повернувся 

додому і одружився на дівчині з с. Зіньків. Під час пологів вона 

померла. Янкель попрощався з нами і поїхав в Одесу (більше я його 

не бачив, він загинув від рук фашистів). Його новонароджена донька 

Соня залишилась з батьками покійної дружини. Нохим в 1920 році 

втік до Бесарабії, в м. Бричани. Він одружився зі скромною і 

хазяйновитою дівчиною Естер. З батьками залишилися тільки я, 

Шлойме та дівчата. 
 

За царату євреям жилось дуже нелегко. Були погроми, підстави, 

дискримінація. Під час Першої світової війни мільйони російських 

солдат загинули від хворіб і голоду. Цариця сказала: «Люди – як 

трава. Чим більше помирають, тим більше їх стає». Солдати нарешті 

збунтувалися, розбіглися з фронту по домівках. Почалася революція, 

далі – громадянська війна. Армійські бандформування розповзлися 

по країні. Вони грабували і вбивали євреїв тисячами, не шкодували й 

дітей. Багато родичів нашої сім’ї загинуло. Дві моїх сестри, які 

навчалися в Проскурові, були зарізані по дорозі додому під час 

погрому 1919 року.  
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Потім бандити взялися за маленькі містечка. Батько вирішив 

врятувати хоча б когось із сім’ї. Мама зібрала нам з братом Гершеле в 

торбину трохи хліба, цибулі і сяку-таку одежину. Ми попрощались і 

пішли в ліс, вночі дісталися до Ярмолинець. Там нас чекали кілька 

сімей з дітьми. Разом ми найняли візника і поїхали до кордону з 

Румунією. На Дніпрі якраз почала скресати крига. Цілий тиждень ми 

чекали, щоб річка стала судноплавною. Нам потрібно було втекти 

непомітно, щоб не застрелили прикордонники. Провідники (це були 

професійні контрабандисти, котрі переводили людей через кордон за 

гроші) повели нас, 50 чоловік з дітьми та всіма пожитками, до ріки.  

Ми наскрізь промокли від проливного дощу, навколо – пітьма і 

невідомість. А біля річки нас чекала група бандитів, вони збиралися 

потопити людей. Роззули Гершеле, взамін його добротних черевиків 

дали йому чоботята майже без підметок. Я підв’язав їх своїм 

ременем. 
 

Один з провідників вийшов з натовпу наперед і став торгуватися 

з бандитами. Другий повів нас на кладовище, ми чекали в капличці, 

поки нас викуплять за наші ж гроші. Повернулися назад у місто… 
 

Наступного дня більшовики атакували бандитів, багатьох убили 

й заарештували. Городяни були прихильні до нас і кілька днів 

підгодовували. А якоїсь ночі в маленьких човнах переправили через 

кордон. Ми розшукали нашого брата Нохима, познайомилися з його 

дружиною Естер, їхніми дітьми та іншими членами родини. Садиба 

батька Естер складалася з просторої двокімнатної хати та хліва для 

возу й коней, що примикав до дому. Господар займався купівлею і 

перепродажем садовини.  
 

В свої 30 років Нохим був дуже сильним. При цьому – 

надзвичайно доброю людиною. Він важко працював, займався 

кіньми, мав багато друзів, був приязним, усміхненим і готовим 

прийти на допомогу. Не дивно, що його любили всі. Естер була йому 

гарною парою: приємної зовнішності, лагідної вдачі. На той час в 

їхній сім’ї було двоє діток: Макс і Роза, Анна народилася пізніше. 
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Естер та її сестра Гітель щодня старалися смачно і досита нагодувати 

велику сім’ю. 

Тисячі румунських емігрантів шукали своїх родичів в Америці. 

Нам довго не вдавалося вийти на слід брата  Мойше (Морріса), який 

жив у Штатах на той час уже 6 років. Зрештою, таки вдалося. 

Зав’язалося листування, ми почали шукати шляхи для еміграції в 

Америку, бо в той час румунська влада була антисемітською.  

Нохим був молодим, запальним, він терпіти не міг нападків на 

євреїв, тому постійно мав проблеми з поліцією й солдатами. Відтак 

теж вирішив емігрувати, і йому це вдалося. А ми застряли ще на два 

роки, проживали в його тестя, погоджувалися на будь-яку роботу, аби 

не почуватися нахлібниками. Я підрядився працювати на водяний 

млин, який тримали один поважний єврей з двома синами. Якось 

вночі в його дім увірвалися бандити, вбили його, дружину і 10-

річного онука. Після цього сини боялися працювати далі на млині і 

найняли мене управителем. Оскільки я знав сільську роботу, то 

швидко освоївся з новими обов’язками, тим більше, що після роботи 

в пральні мав досвід у налагодженні бізнесу. В нас склалися хороші 

стосунки з румунськими селянами, вони навіть запрошували мене 

додому.  
 

У мене був свій транспорт – конячка, селяни приносили мені 

овечий сир і фрукти, тоді все було дешеве, смачне і натуральне. Раз 

на тиждень я верхи їздив у Бричани за 15 миль побачити свого брата 

та допомогти йому грішми. 
 

Нарешті через два роки Морріс вислав нам виклик і трохи грошей 

на дорогу до Америки. Еміграція – річ непроста, ми пережили ще 

кілька серйозних пригод, проте таки дісталися тієї, як тоді казали, 

благословенної країни. 
 

Я жив у Морріса і його дружини Етти, а Гершеле (Гаррі) жив з 

Нохимом (Натаном) та Естер і їхніми дітьми. Жили вони дуже бідно. 

Естер сумувала за своєю родиною, Натан вивчав кушнірську справу 

(виправка хутрових шкір) на маленькій хутровій фабриці Морріса. 
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Зарплата була надзвичайно скромною. Ми всі стали вивчати 

кушнірство. Але цей бізнес – сезонний, хутро користується попитом 

лиш 5-6 місяців у рік. Проте навіть при мізерних заробітках ми 

умудрялися економити, щоб надсилати гроші і посилки нашим 

батькам. 

А батьки писали нам про зміни, що сталися на батьківщині. У 

панянки Зулетської відібрали землю та розділили її поміж селянами, 

татові також дістався наділ! Більшовики знищили всі 

бандформування, і євреї відтоді мали такі ж права, як і інші нації. 

Однак попри такі позитивні зміни життя простих людей залишалося 

вкрай важким. Сестри повиходили заміж, одружився і брат Шлойме. 

Хтось із них взяв до себе матір, і вони переїхали в Проскурів. Ми 

листувалися, доки не помер батько, втратили зв’язок в 30-их роках. 
 

Пізніше я довідався, що мама, її онуки та дві моїх сестри стали 

жертвами Голокосту в 1941 році. Сім’я Шлойме вціліла лиш тому, що 

була евакуйована до Ташкенту. Втім, це не врятувало його дружину, 

вона померла під час війни. Шлойме з синами служили  в червоній 

армії. Одного з них, Іллю,  офіцер обізвав брудним жидом. Той 

вихопив пістолет і застрелив кривдника. Був трибунал, йому 

запропонували вибір. І він вибрав… Його переодягли в рваний одяг 

як глухо-німого старого каліку, та так майстерно, що ніхто не міг 

признати в жебракові з бородою, на милицях і сумою на плечах 

молодого хлопця. Іллю закинули у ворожий стан. На фронті він був 

авіа-фото-розвідником, при ньому була рація, і він передавав важливі 

для червоної армії відомості. Всього мав 16 кидків у тил ворога. Це 

було дуже небезпечно, але хлопець впорався. Після війни він осів у 

Ташкенті, став професійним фотографом. 
 

Після війни я 20 років розшукував брата Шлойме. Коли в 1973 

році ми з дружиною приїхали в Гомель провідати його, він уже був 

вдруге одруженим, мав двох дітей з новою дружиною. Син моєї 

сестри Собель, Міша Геллер, був водієм вантажівки, проживав з 

сім’єю в Проскурові.  

Ось така непроста історія моєї сім’ї.  
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Відновлене потомками  єврейське кладовище  між селами 

Сутківці і Шарівка Ярмолинецького району. 

 
Наші мудреці і коментатори Тори стверджують: поки ми 

пам’ятаємо наших предків – вони живуть. Без минулого нема 

майбутнього. 

Цим понівеченим камінням, витягнутим з пітьми забуття і 

вмурованим в залізобетон, ми прагнемо увічнити і передати 

грядущим поколінням наші пам’ять, любов і гордість за своїх 

предків. 

Сім’я Кац.                                                           Грудень 2020 р. 
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                                                           Ірина ГЕРАСИМЕНЮК,  

                                         менеджер з логістики  

                                            ХБФ «Хесед Бешт».  

 

Ірина Михайлівна Герасименюк – з числа тих, кого важко 

замінити. Розторопна, енергійна, компетентна, вона стала правою 

рукою директора. Зберігає оптимізм, душевну рівновагу і 

дивовижну працездатність навіть у стресових ситуаціях. 

Працювати з нею комфортно і легко: завжди допоможе, 

підтримає в хвилину невдач, подарує теплі емоції і позитив. 

 

                                                                                             Традиції                   

             

                      СВОЄ ДЕРЕВО НА СВЯТІЙ ЗЕМЛІ 

Сказано в Торі: «І насадив Г-сподь Б-г сад в Едені» 

(Брейшит,2:8). І синам народу Ізраїля наказав: як тільки приїдете 

в країну Ізраїля, не займайтесь нічим іншим, як садінням дерев» 

(Ваікра Раба, 25). Дерева стали символом єврейського 

відродження. Тора зобов’язує кожного єврея посадити дерево на 

землі Ізраїля, більше того, вона порівнює людину з деревом. 

Ізраїль – це єдина на всій планеті територія, на якій у 21-ому  

столітті дерев більше, ніж в 20-ому, і, мабуть, єдина в світі країна, в 

котрій є новий рік дерев. Це свято випадає на 15 швата за єврейським 

календарем (за григоріанським календарем – на кінець січня-лютий) і 

називається Ту бі-Шват.  

В цей час природа Ізраїлю пробуджується від зимової сплячки. А 

оскільки зима в тій країні – це сезон дощів, то за цей період випадає 

достатня кількість опадів, щоб пробудити в деревах живильну силу. 

От і відзначають ізраїльтяни новий рік дерев не за накритими 

столами, як решту свят: цей день ознаменовується масовим 

висаджуванням дерев.  

Ця традиція виникла з початком заселення Ерец-Ісраель 

сіоністами-першопрохідцями наприкінці 19-го століття. Саджати 

дерева в сучасному Ізраїлі надзвичайно популярно. На плантації 
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приїжджають цілими сім’ями. Особливо зворушливо бачити, як 

несуть саджанці і допомагають батькам навіть найменші жителі 

країни. Будьте впевнені: дитина, яка щороку допомагає дорослим 

перетворювати свою країну в квітучий сад, ніколи не зламає дерево 

чи гілку. 

Практично всі ліси на землі Ерец-Ісраель з’явилися саме завдяки 

таким акціям: без масового озеленення і постійного висаджування 

дерев країна залишалася б такою ж пустельною і похмурою, якою 

бачили її паломники 200-300 років тому. 

Пік висадки дерев прийшовся на 50-ті роки минулого століття. 

Тоді для численних репатріантів не було роботи, і щоб дати їм хоч 

якусь зайнятість, держава ініціювала ось таку громадсько-корисну 

працю. Нині лісове господарство країни займає понад 120 тисяч 

гектарів, 95 відсотків від цієї кількості лісів є рукотворними. 

Для Ізраїлю традиція створювати масиви багаторічних зелених 

насаджень має вкрай важливе значення, оскільки дерева – це 

красивий пейзаж, тінь, плоди, будматеріал, зрештою – перешкода для 

ерозії грунтів. Заповідь саджати дерева зробила цю маленьку країну 

оазою в пустелі.  

А для людей мати своє дерево на святій землі – велика честь, якої 

удостоїлися також багато наших співвітчизників. Виконуючи 

заповідь Всевишнього,  наш ХБФ «Хесед Бешт» започаткував чудову 

акцію: висаджувати в Ізраїлі іменні дерева. В такий спосіб ми 

висловлюємо вдячність спонсорам, які допомагають фонду творити 

добрі справи, а також волонтерам та нашим найактивнішим клієнтам. 

Уже висаджено понад півсотні дерев у гаю «Україна», ця робота 

триватиме й далі. Власникам іменних дерев ми вручаємо сертифікати, 

котрі надійшли з Ізраїлю, кожен з них засвідчує, що дерево на честь 

конкретної людини уже посаджене. Приємно мати такий документ у 

себе, але ще приємніше знати, що твоє іменне дерево пустило коріння 

на Святій землі. 

Наш народ завжди прагне бути ближчим до Творця, жити Його 

заповітами. Садіння дерев – не рекомендація, а Б-жа заповідь. Для 

кожного іудея вона символізує відродження, оновлення життя.  
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Ми повинні вчитися у дерев ніколи не обмежуватися колишніми 

досягненнями, не спочивати на лаврах, ніколи не говорити собі: 

досить рости, давати нові пагінці, цвісти, плодоносити, шукати нові 

напрямки в житті. Ми маємо уподібнитися дереву, чиє коріння все 

глибше вростає в грунт, крона стає більшою і пишнішою, а тінь – 

густішою; яке кожного року дає нові плоди. Бо людина – це дерево у 

вільному зростанні.   
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                                               Аркадій ВОЛОШИН, волонтер. 

                                              

Все життя  Аркадія Фрідельовича Волошина пов'язане з 

танцями. В молоді і зрілі роки був солістом ансамблю 

українського  фольклорного танцю «Поділля», з яким об'їздив 

мало не півсвіту. А пізніше сам став керівником  дитячого 

танцювального ансамблю «Гонта» і ніс кращі зразки української 

культури в маси не лише на батьківщині, а й за кордонами 

держави. Три останніх роки очолює волонтерський 

танцювальний колектив ХБФ «Хесед Бешт» «Золоті роки», 

Заслужений працівник культури України, лауреат премії імені  

Богдана Хмельницького. 

                                                                                     

Традиція 

             ЄВРЕЙСЬКИЙ КОСТЮМ 

Національний одяг – це культурно-історична 

спадщина будь-якого народу, прояв святкового, 

урочистого, піднесеного духу і настрою. Тому далеко не в 

кожній країні традиційний національний костюм є одягом 

для повсякденного носіння, його замінив зручний 

європейський одяг. За прикладом далеко ходити не треба: 

українці одягають вишиванки зазвичай лиш у свято, а 

шаровари повністю стали елементом сценічного або 

музейного костюма. Так і євреї: в переважній більшості 

їхній одяг нічим не відрізняється від іншого в середовищі 

проживання. 

А от традиційний одяг євреїв досить колоритний і помітний у 

натовпі здалеку. Як і всі національні костюми, єврейський наряд має 

багату історію. Перші костюми створювались під впливом вавилонян. 

Звільнившись від рабства, євреї продовжували носити дві сорочки: 

полотняну і вовняну, а також каптан і широкий пасок.  

Під час царювання Соломона одяг став розкішнішим, для нарядів 

почали  використовуватися  легкі  тканини,  костюми  прикрашалися  
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Одяг стародавніх євреїв. 

золотою або срібною вишивкою та коштовним камінням. Знатні 

жінки вплітали у волосся навіть перли, підкреслюючи цим свій 

соціальний статус. Проте з часом така розкіш зникла, одяг став 

стриманішим, адже наряд мав підкреслювати релігійність людини та 

приналежність до певної іудейської громади. В процесі еволюції 

представникам єврейської народності вдалося створити традиційне 

вбрання таким, що дозволяло людям мати природній вигляд в будь-

яких умовах, не знеособлюючи їх. Це важливо!  

Розмаїттям і насиченістю кольорової палітри традиційний 

єврейський одяг не вирізняється. В період розселення по невеличких 

європейських містечках євреї намагалися одягатися якомога 

простіше, щоб не привертати до себе зайвої уваги. Отож найперша 

характерна особливість національного костюма – нейтральність. В 

жарку пору року євреї віддають перевагу білому одягу, а в холодну 

погоду – нарядам здебільшого чорного, синього і коричневого 

кольорів. Що цікаво: тканини і фасон в єврейській культурі завжди 

базувалися на міському житті, з тієї причини селянських моделей 

національного єврейського одягу не існує.  
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Чоловічий одяг 

На думку ортодоксів, одяг не стільки приховує, скільки виставляє 

напоказ суть людини. Написано: «Будь скромним перед Всевишнім». 

Тому іудеї віддають перевагу темним костюмам, бо вони скромні, 

святкові і охайні. Костюми доповнюються сніжно-білими сорочками 

і, здається, будуть в моді завжди. Богобоязливі євреї ніколи не 

дозволять собі вийти з дому в сандалях на босу ногу. 

 

Традиційний чоловічий одяг з молитовними талітами. 

Чоловічий одяг вирізняється специфічною елегантністю, 

складаючись не тільки із сюртука без кишень, білої сорочки, брюк, а 

й накидки таліт катан, маленький талес, мовою ідиш – арбеканфес. 

Така накидка є обов’язковим атрибутом національного єврейського 

костюма. По формі вона нагадує прямокутник з білої тканини з 

вирізом для голови та чотирма цицит (китицями) по кутах, кожна з 

них закінчується вісьмома нитками. Хоч таліт і має вигляд верхнього 

одягу, надягається він безпосередньо на сорочку, а цицит мають бути 

виправлені поверх брюк. Під час молитви релігійні євреї покривають 

себе великими талітами – смугастими накидками. Національному 

єврейському наряду навіть через багато століть вдалося зберегти 

свою самобутність і унікальність. Незважаючи на дещо запозичені 

деталі одягу інших народів, він залишається таким же стриманим і 
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скромним. Комусь національні костюми євреїв можуть здатися 

старомодними. Але яскраві барвисті наряди – це зовсім не про 

єврейське традиційне вбрання.  

Носять євреї і халати. Одначе йдеться не про хатній жіночий 

одяг, а про чоловічі довгополі халати для особливих випадків: 

святковий шовковий, розшитий чорним візерунком по чорній 

тканині; тіш-халат для святкових обідів, єшиве-халат з найдешевшої 

тканини без підкладки для занять в єшиві або койлелі. В Шабат 

багато хасидів одягають особливий чорний атласний плащ – бекече. І 

халат, і бекече, і сюртук, і лапсердак мають бути перетягнуті паском, 

сплетеним із чорної шовкової нитки або тканини. 

  

Традиційний одяг сучасних євреїв. Ці фото зроблені у Меджибожі. 

Жіночий одяг 

Жіночий національний одяг складається з плаття або спідниці з 

блузою та фартушком. Останній виконує не тільки функцію захисту 

від побутового бруду, а й оберігає від зурочення та прокльонів. 

Жінки в штетлах носили довгі плаття, декоровані мереживом або 

ручною білою вишивкою, що символізувала чистоту. Руки були 

сховані довгими рукавами, що звужувалися біля зап’ясть. Комірець-

стійка щільно облягав шию, а талію стягував шкіряний ремінець. 

В Ізраїлі досі релігійні жінки носять досить закритий одяг із 

щільної тканини темних кольорів з додаванням елементів білого 

кольору. І ніяких декольте, міні-спідниць чи яскравої косметики: це, 

на думку іудеїв, знаки розпусти. 
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Дитячий одяг 

Дитячі костюми практично не відрізнялися від дорослих з тією 

різницею, що хлопчики до 13 років (бар-міцви) не носили талесів, а 

дівчачі платтячка були коротшими від жіночих, хоч і доволі 

закритими.  

Головні убори 

Національний костюм іудея не буде повним без особливого 

головного убору – кіпи. Для чоловіків ця маленька кругла шапочка – 

обов’язковий  аксесуар, який виступає знаком смирення перед 

величчю Всевишнього: правовірний іудей цінує мудрість Бога більше 

своєї голови. Часто  поверх кіпи одягають чорний капелюх. В 

штетлах, як правило, на кіпу (ярмулку) одягали кашкет.  

Ультраортодоксальні євреї в свята або шабат надягають штраймл – 

хутрові капелюхи з оксамитовим верхом. Штраймл називають ще 

«хвостатою короною», бо шиють їх з хвостів хутрових звірів. Ціна на 

такий капелюх інколи сягає кількох десятків тисяч доларів США! 

Розмір штраймла, його елементи і те, як він сидить на голові, несуть в 

собі інформацію про соціальний статус власника і те, до якої течії 

іудаїзму він належить.  

 

Ось такий вигляд мають штраймл. 

Головні убори є обов’язковими і для релігійних жінок. Тільки 

дівчата до заміжжя можуть не покривати голову, а після обряду 

покривання в день весілля жінки до кінця своїх днів носили хустки, 

перуки, часто на перуки одягали капелюшки. 
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А як одягалися жителі подільських штетлів? Та приблизно так, як 

і мешканці інших єврейських поселень: чоловічий костюм складався 

з чорного лапсердака, арбеканфеса, ярмулки та картуза, жіночий одяг 

– з довгої темної закритої сукні, фартуха, хустини або перуки. До 

революції неможливо було уявити собі чоловіків без бороди і пейсів. 

Бороду, до речі, ніколи не голили і не зрізали, а відтяти шмат бороди 

богобоязливому єврею було найбільшою образою. 

 

На Хмельниччині є місце, де можна і зараз побачити традиційний 

єврейський костюм. Це – Меджибіж, куди приїздять на могилу 

цадика Бешта паломники-хасиди. З якої країни вони не прибули б, 

їхній одяг дуже схожий. 

 

***        

Ансамбль танцю «Золоті роки», що діє в нашому фонді понад три 

роки, має в своєму репертуарі різні національні танці. Виступи 

колективу завжди викликають шквал емоцій у глядача та проходять 

«на біс».  

 

Особливо полюбилися шанувальникам колективу єврейські танці. 

Видовищності виступам додають не лише майстерність виконавців, а 

й красиві єврейські костюми. Про це подбав директор ХБФ «Хесед 

Бешт» Ігор Ратушний. А волонтери ретельно вивчили тему 

єврейського національного одягу, розробили моделі костюмів та самі 

їх пошили. Тепер кожен учасник нашого колективу має по кілька 

різних єврейських вбрань для танців «Фрейлекс», «Хора Хадера» та 

костюми для чоловічого хасидського танцю.  
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Костюми для танцю «Хора Хадера». 

 

 

Костюми для хасидського танцю. 

 

Фрейлехс в костюмах, які носили в штетлах. 
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                                          Анатолій МУЗИКА, 

                          художній керівник і концертмейстер 

                                           ХБФ «Хесед Бешт». 

 

Анатолій Леонідович Музика – один з перших працівників 

Хеседу. Він талановитий співак, композитор, класний музикант-

клавішник і просто чудова людина. Жодне хеседівське свято, від 

фестивалів, концертів, єврейських свят до душевних посиділок 

чи шабатніх зустрічей, не обходяться без його участі. Він пише 

музику до хеседівських пісень, допомагає в створенні сценаріїв, 

режисує заходи, працює з учасниками концертів, акомпанує, 

співає. Завдяки його професіоналізму всі розважальні заходи 

завжди проходять у нас на високому рівні, цікаві і так 

подобаються нашим глядачам! 
              

                                                                                    

                                                                                                 Традиції  

                              КЛЕЗМЕРСЬКА МУЗИКА 

Національна музика – універсальний звуковий код, що дозволяє 

представникам різних традицій та культур «впізнавати» один 

одного. Якби вам довелося жити в єврейському містечку – 

штетлі, скажімо, сто двадцять – сто п'ятдесят років тому, то 

на ваших святах і весіллях грала б клезмерська музика. Слово 

клезмер у східній Європі означає єврейський музикант, воно 

походить від слів клі – музичний інструмент і земер – співак. 

Україна є батьківщиною клезмерської музики. Саме тому в 

українських народних піснях відчувається великий вплив 

єврейської музики. А  колоритні і красиві єврейські мелодії «Хава 

нагіла», «Сім сорок», «Шпіль балалайка» та інші дуже часто 

звучать на українських весіллях, у ресторанах та на 

корпоративних заходах і стали вже невід’ємною частиною 

українського фольклору. 

Хоч клезмери і не виучувалися в консерваторіях, грали вони 

цілком професійно. Найчастіше  музичні інструменти і майстерність 

передавалися в спадок від батька до сина, як торгова лавка або 
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шевська майстерня. Так було до кінця 19 століття. Ця спадковість 

отримала назву «хазоке» - традиція. В місцях з великими 

єврейськими громадами існували «клезмерські цехи» і навіть 

розвивався професійний жаргон «клезмер лошн».  

 

Євреї не могли жити без 

музики, вона створювалася на 

певні побутові потреби і 

супроводжувала кожну важливу 

подію в їхньому житті: весілля, 

бар-міцви, скромні сімейні 

торжества та календарні свята, 

коли влаштовувалися масові 

гуляння, і навіть похорони. 

Клезмери об'єднувалися в 

оркестри, як правило, по 4-5 

чоловік, і такий колектив носив 

назву «капела». Великі капели 

налічували   до   двох   десятків 

музикантів. Капели були далеко не в кожному містечку, а весілля та 

інші торжества траплялися в кожній сім'ї. От музиканти й ходили з 

містечка в містечко, щоб обслуговувати ті, скажімо так, культурні 

заходи. А нерідко грали на ярмарках і навіть у поміщиків та магнатів 

на дворянських балах.  

 

Традиційна клезмерська капела. 
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Довгі століття у євреїв не було своєї країни. Вони жили скрізь, і 

музика клезмерів перепліталася з музикою сусідів. Та й капели не 

складалися виключно з євреїв: нерідко в них грали українці, 

молдовани, цигани, відповідно й репертуар був різнокультурним. В 

яскраву фольклорну єврейську канву органічно впліталися українські, 

молдавські, циганські, угорські, польські, чеські музичні теми і навіть 

джазові ритми. Можливо, саме тому єврейську музику досі люблять в 

усьому світі, адже кожен в ній чує щось своє. Але ця гримуча суміш 

має свій абсолютно оригінальний, впізнаваний з перших нот стиль.  

Музика ідишкайту – безпрецедентна по силі, енергетиці, 

експресії та імпровізації. Для фольклорного музиканта питання «як 

сказати» не менш важливе, ніж «що сказати». Якщо він гратиме 

музичний текст класичним звуком, рівно відбиваючи такт, – нічого не 

вийде! Основа виконання єврейського інструментального фольклору 

полягає в безконечних, майже невловимих нюансах мелізматики, 

тонких і численних посиленнях і послабленнях звуку (навіть в межах 

однієї ноти), в складній системі глісандування.  

 Що особливого в грі клезмерів? Високий рівень особистісного, 

професійного і творчого співробітництва музикантів. Головним 

інструментом єврейської капели є не так скрипка, як кларнет. Саме 

тому кларнетист, який взявся за виконання складного єврейського 

фольклору, накладає на себе особливе завдання: відтворення 

розмовної інтонації. Гра цього інструмента в супрязі зі скрипками 

передає складні житейські хитросплетіння і викликає феєрверк 

емоцій. Єврейські музиканти грають з великою душею. Якщо мелодія 

сумна, то вона вивертає всю душу, і слухачі не можуть стримати сліз. 

А якщо капела грає фрейлехс, веселий танець, – тут вже ніхто не 

зможе всидіти на місці. Що називається, танцюють всі! 

Які ще інструменти типові для клезмерських капел? Практично 

усі, крім гітар: цимбали, контрабас, труба, тромбон, барабан… 

Пізніше до таких оркестрів стали входити баян і акордеон.  
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Одну і ту ж єврейську музику можна чути на різних географічних 

широтах. В процесі міграції разом з євреями переміщались стиль 

єврейської музики, музична мова, жанрові різновиди і форми 

музикування. І вже не було важливо, де саме зародилася та чи інша 

мелодія. Мало значення те, що вона несла в собі спільні для євреїв 

теми, образи, інтонації, ритми, високий емоційний заряд.  Це була до 

болю, до щему відома всім музика єврейського містечка, котра 

віддзеркалювала національну історію, побут і традиції, дозволяла 

євреям впізнавати своїх одноплемінників, відчувати своє коріння. 

 

Що було далі – читачу відомо: згустилися хмари наступаючого 

нацизму, в вогні Голокосту було практично знищене єврейське 

населення, припинили своє існування штетли, а з ними – весь світ 

ідишкайту.  

 

І все ж, попри намагання знищити світ єврейства, про клезмерські 

оркестри не можна говорити в минулому часі: їх чимало, особливо в 

Ізраїлі. Останнім часом у великих містах нашої держави і Європи, як-

от у Львові, Одесі, Києві, Мінську, влаштовуються навіть фестивалі 

клезмерської музики. І в них беруть участь капели з Німеччини, 

США, Австрії, Польщі та інших країн. Фестивалі виступають 

каталізаторами ренесансу музики ідишкайту. 

 

Музиканти по крихтах збирають залишки єврейського музичного 

фольклору. Щось дивом вціліло в архівах, а більшість вони знаходять 

в приватних колекціях євреїв. Музика штетлів бережно 

реставрується, отримує друге життя, заново інтегрується в світову 

історію. Вона набула свіжих барв, запалила нові зірки і знайшла 

безліч нових прихильників. І вже не виникає сумніву, що незримий 

ланцюжок єврейської музичної традиції ніколи не перерветься. 
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А тепер – найцікавіше: на 

Хмельниччині теж звучить 

клезмерська музика! В 2015 році 

при ХБФ «Хесед Бешт» був 

організований колектив «Хесед 

Бенд». Таку влучну назву дав 

групі скрипаль, системний 

адміністратор ХБФ «Хесед Бешт» 

Вячеслав Сидоренко. 

Перший склад налічував 7 музикантів та ведучого. Працюючи в 

цьому інтригуючому і захоплюючому полі культурного 

«виробництва», наші виконавці колоритно і майстерно виконують 

традиційні єврейські мелодії зі збереженням оригінального стилю 

клезмерської музики, обслуговують всі культурно-мистецькі заходи 

фонду. Організовували сольні концерти по всій Україні, за що 

удостоїлися багато нагород, дипломів, грамот. Спершу репертуар був 

повністю єврейським, проте з часом колектив розширив його, 

включивши українські та польські пісні й мелодії. Він, як  і раніше, 

робить вагомий внесок в розвиток культури нашого 

багатонаціонального міста. Багато змінилося з тих пір, проте 

незмінними залишилися висока майстерність виконавців, насолода, 

яку вони дарують своїм слухачам, і любов до єврейських мелодій, бо 

вони – повноцінна добротна музика, класика жанру.  

  

Сучасні клезмери. 
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                                                                            Практика іудаїзму 

                                        СИЛА МОЛИТВИ 

…Цей випадок стався під час війни Судного Дня в 1973 

році. В ході боїв на Сінайському півострові  кілька танків 

ізраїльської армії були оточені єгиптянами, техніка яких була 

потужніша. Ізраїльські солдати впали у відчай. Командир 

запитав у них по рації, чи хтось із них вміє молитися. Всі 

мовчали. Жоден не знав нічого, що стосувалося б релігії. 

Раптом один солдат згадав дитинство, коли він гостював у 

дідуся, і той пригощав його апельсиновим соком та проказував 

браху «ше а-коль ніг’я бі-дваро» («що все стало по слову 

Його»). Командир, вислухавши його, наказав зарядити снаряд, 

благословити його цими словами і вистрелити. І сталося 

диво: снаряд влучив прямо в танк противника! Приблизно так 

працює молитва у важкий час, коли вона йде від усього серця. 

Кожен із нас потрапляв у ситуацію, коли у нього або в когось із 

рідні відбувалося щось погане. Навіть не дуже віруюча людина 

починає молитися. «Як тривога, то й до Б-га», - каже народна 

мудрість. А буває, ви молитесь безперервно, а результату нема. І вам 

здається, що ви робите щось не так або молитесь недостатньо.  

Проте єврейські мудреці кажуть, що нема такої щирої молитви, 

яку Всевишній залишає без відповіді.  

  

Втім, буває ситуація, коли й справді відповіді нема. Це тому, що 

ми не за те молимось.  Думаючи, що нам видніше, ми просимо в 

молитві саме замисленого. Проте у Всевишнього свій задум. Він 

ліпше знає, що нам необхідно. І якби він виконав саме нашу просьбу, 

хто зна, чим би все скінчилося! 
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То як правильно молитися? Уявіть собі, що ви шукаєте 

супутницю (супутника) життя, і просите Б-га: пошли мені в дружини 

(в чоловіки) конкретно якусь людину. Це зрозуміло: ви кохаєте, тому 

мрієте, щоб ваш обранець був поруч. І будуєте повітряні замки… В 

цьому випадку правильніше буде звернутися до Творця так: 

«Всевишній! Тобі відомо, що добре для мене, хто мені більше 

підходить і коли ця подія має статися. Будь ласка, зроби так, щоб все 

склалося для мене найліпшим чином». Саме так, сподіваючись на Б-

же провидіння, слід молитися – без побоювання, що наше прохання 

буде відкинуте.  

В Талмуді написано, що молитва може відвести нещастя, будь то 

хвороба чи якась неприємність. Але правильніше – молитися зарання, 

до того, як щось лихе відбудеться. Без сумніву, всім відомий стан 

людини, в якої сталася біда. Здається, її молитва от-от прониже 

небеса, вона щира і вдумлива, бо людина повністю на ній 

сконцентрована. Одначе не варто безпечно сподіватися, що все буде 

добре. Краще не допускайте, аби сталася біда. Навіть якщо у вас нема 

часу або можливості помолитися по сідуру, моліться своїми словами 

– це також молитва, і вона, без сумніву, цінніша й більш помічна, 

оскільки не шаблонна, а виливається з глибини душі. І навіть якщо 

людині здається, що нічого після її молитов не відбувається, це не 

так. Нам не дано бачити великі духовні процеси, котрі здатна 

сотворити щира молитва! 

…5781 рік – це 3333-я річниця «шлюбу» єврейського народу з 

Торою. Це історія любові, що почалася під акомпанемент грому і 

блискавки, у вогні і густому диму, і з тих пір, переживши усі кризи, 

не припинялася ні на секунду; історія відносин, котрі не змогли 

перервати страшні випробування. 

Упродовж всієї нашої історії  єврей, Тора і молитва йшли рука об 

руку, в горі і радості, в багатстві і бідності. Тисячі років на різних 

континентах і в різних країнах ми спостерігаємо одну і ту ж незмінну 

картину – заглибленого у вивчення Тори єврея: або він при світлі 
лампи схилився над книгою, або, розгойдуючись, славить 

Всевишнього, возносить до небес щиру молитву.  
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                                                   Яна БАРАНОВА, 

                                                менеджер з інформації 

                                                  ХБФ «Хесед Бешт». 

 

Яна Леонідівна Баранова має організаторський хист і 

неспокійну вдачу. У неї широке коло обов’язків, але 

найулюбленіше заняття – робота з волонтерами. І це дуже 

знадобилося Хеседу під час карантину. Яна чи не щодня з групою 

добровольців розвозить нашим старшим і маломобільним 

клієнтам гарячі обіди, продуктові набори, мийні засоби та засоби 

дезінфекції, разом вони купують на замовлення клієнтів ліки та 

інші необхідні речі. Роботу в Хеседі на відповідальній посаді наша 

юна колега вважає найкращою школою життя. 

 

                                                                          Єврейське щастя 

                             НЕСПОДІВАНКИ  ЖИТТЯ 

Ця історія мене неабияк зворушила. Здавалося б, нічого 

дивного в ній нема: часто бездітні сім’ї беруть прийомних 

дітей, виховують їх в турботі й любові. І все ж випадок з 

Галиною Василівною Вдовіною особливий. Мешканка Нової 

Ушиці, шанована вчителька математики місцевої школи, не 

думала й не гадала, що в 58 років їй доведеться додати до своєї 

біографії так багато нових дивовижних сторінок.   

А почалося все з того, що по смерті батьків татова 

братова Надія нарешті зважилася відкрити жінці сімейну 

таїну й розповіла неймовірну історію її походження. 

Виявляється, Галя потрапила в українську родину Мокрих 

восьми- чи дев’ятимісячною крихіткою. А свою родину 

втратила через страшну трагедію Голокосту. І згадала тоді 

Галина, як мама, помираючи, силкувалася сказати щось 

важливе доньці, та не встигла, зупинилося серце… 
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Галина Вдовіна в молоді роки і зараз. 

 

…В Новій Ушиці до Другої світової війни мешкало багато євреїв. 

Здебільшого це були прості люди, ремісники. Родина Битенських 

серед них користувалася  особливою пошаною, адже глава сім’ї 

Давид Мойсейович працював лікарем-гінекологом у місцевій лікарні. 

І, як потім ще довго переповідали, був чудовим спеціалістом та дуже 

чуйною й порядною людиною. Його дружина Євгенія теж працювала 

в медицині. Підростали дітки – два сини, «в проекті» була маленька 

донечка. 

Війна принесла горе й страждання не в одну родину. Проте 

найбільше дісталося євреям – їх і за людей не вважали. Битенський 

спробував було вивезти сім’ю з вогнища небезпеки, одначе не 

судилося – автомобіль потрапив під бомбардування біля Бару 

Вінницької області. Вагітній Євгенії Битенській стало зле, і вона 

попросила відвезти їх додому. Хіба ж думалося, що на погибель?.. 

Німецькі загарбники вступили в Нову Ушицю 12 липня 1941 

року і одразу ж встановили новий порядок: призначили старосту, 

створили каральні органи – німецьку комендатуру та поліцію. А через 

кілька днів заходилися облаштовувати єврейське гетто. В район 

вулиці Поштової та Базарної площі понавозили стовпів, колючого 

дроту, спорудили огорожу двометрової висоти з одними-єдиними 

ворітьми, котрі після заповнення гетто завжди знаходилися під 



86 
 

 

пильним оком фашистів і поліцаїв. Жителів гетто (а це близько трьох 

з половиною тисяч чоловік)  тішили солодкою побрехенькою, що їх 

готують до відправки в Палестину, в той же час рили котловани в 

Трихівському урочищі, які й стали останнім земним прихистком для 

2682 євреїв з Нової Ушиці та сіл Браїлів, Заміхів, Слобідка, Щербівці, 

Куча і Песець. 
  

В Ушиці побутує думка, що коли євреїв вели «в Палестину», 

себто на розстріл, Євгенія Битенська, передбачаючи страшне й 

невідворотне майбутнє, непомітно залишила немовля в чагарнику 

біля польського цвинтаря, а сама з синами Мойсеєм та Едуардом 

пішла назустріч долі. Галина Вдовіна думає по-іншому: мама 

залишила її в лікарні. Є один момент, який дозволив зробити таке 

припущення. Та як би там не було, дівчинку прихистила бездітна 

вчительська сім’я. 
 

– Оцінюючи ситуацію з висоти своїх літ, я все думаю: які 

сердечні люди оточували моїх прийомних батьків, - каже Галина 

Василівна. – Вочевидь, дуже поважали їх, раз ніхто німцям не видав. 

Вони ж могли поплатитися за це життям! 
 

А тітка розповіла Галині: коли хтось із чужих заходив у 

помешкання, мама ховала дитяче личко, повертаючи дівчинку до 

плеча. Навряд чи хтось би здогадався, що то єврейське дитя, але, як 

мовиться, береженого й Бог береже.  
 

Галина Василівна досі зберігає мереживне простирадло, в якому 

її було передано сім’ї Мокрих, адже це єдина річ, яка пов’язує жінку з 

рідними батьками. Це пам’ять, до якої можна доторкнутися руками, 

пам’ять про  її дивовижний порятунок, про любляче материнське 

серце. 
 

Держава Ізраїль удостоїла родину Мокрих звання Праведників 

народів світу. Нагороди посмертні, їх вручив Надзвичайний і 

Повноважний Посол держави Ізраїль онучці Галини Вдовіної 

Вікторії. Що ж,  Олена Іванівна і Василь Васильович Мокрі їх 

заслужили, це істинні праведники: прийомна дочка в їхній сім’ї 
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ніколи не почувалася сиріткою. Вони не просто виростили, а злеліяли 

дівчинку, щедро обдарували любов’ю, наділили щастям, дали їй гідну 

освіту, допомогли виростити дітей, побудувати дім. Їх імена 

викарбувані на Стіні Пошани Праведників світу в Єрусалимі в 2016 

році.  
 

Довідавшись про своє походження, Галина Василівна почала 

розшукувати батька, Давида Мойсейовича. Про нього знала лиш, що 
був він військовим лікарем, пройшов усю війну. А також те, що 

приїздив по війні за донечкою. Проте люди відраяли, казали, що 

дівчинка потрапила в чудову сім’ю, було б дуже жорстоко вдруге 
позбавляти дитину матері. Та й як можна було відірвати дитя у 

названих батьків? Вони ж прикипіли до неї, більше того, ризикували 

своїми життями, рятуючи дитину. Батько на власні очі переконався, 
що все сказане правда, його кровинка зростає в щасті й добрі. А що 

міг запропонувати малій дитині він? Ні житла, ні материнських рук, 
ні домашнього затишку…  Змирився й поїхав. 

 

Тривалі пошуки Галини Василівни дали не той результат, на який 
очікувала. Хотіла пригорнути батька, поплакати на його плечі, та 

знайшла лиш холодний могильний горбик у Черкасах. Спасибі 

добрим людям, допомогли в розшуках. Батько після війни одружився 
вдруге, тож познайомилася зі своєю новою ріднею. То була дуже 

зворушлива зустріч. Тепер дві сім’ї, як і годиться, підтримують 
хороші родинні стосунки. 

 

А батько, з’ясувалося згодом, був справжнім героєм. Галина 
Василівна безмежно вдячна співробітникам Московського архіву 

Міністерства оборони. Вона звернулася до них із запитом про долю 
батька, і їй, зважаючи на батькові заслуги, абсолютно безкоштовно 

надіслали про нього розгорнуту довідку. З неї стало відомо, що Давид 

Мойсейович Битенський, 1903 року народження, уродженець станції 
Дунаївці, був призваний Новоушицьким райвоєнкоматом до лав 

Червоної армії в 1939 році. Був учасником Карело-Фінського 

конфлікту, з 29 червня – на фронтах війни з Німеччиною. Майор 
медичної служби (принагідно зауважу, що згодом дослужився до 

підполковника), чудовий лікар-хірург, оперував поранених по 36-40 

годин без сну й відпочинку. На його рахунку – безліч простих і 79 
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складних операцій, в результаті яких було врятовано велику кількість 
життів бійців та офіцерів. Мав ордени і медалі.  

 

- Про цю історію з єврейським немовлям знають в Ушиці всі, - 
каже Галина Василівна. – Не раз і я її чула, але ніколи не могла 

подумати, що вона має якусь причетність до мене. Всі навколо знали, 
крім мене, і делікатно берегли цю таємницю. 

 

Кожного року Галина Вдовіна та її земляк Ісаак Іткін доглядають 

за братською могилою в урочищі Трихів, обкошують, сіють квіти. 

Ісааку в 1942 році дивом вдалося втекти з розстрільної колони: кілька 

прудконогих підлітків, відчувши, що їх ведуть на вірну смерть, 

змовилися кинутися врізнобіч. Так і вчинили, але втеча стала 

рятівною лиш для Ісаака. А 20 серпня, у день масового розстрілу 

євреїв, Іткін і Вдовіна приходять з букетами до пам’ятника, щоб 

вшанувати світлу пам’ять своїх загиблих родичів та інших безвинно 

полеглих євреїв. Ця дата для них – наче другий день народження... 
 

І ще одну сім’ю знайшла Галина Василівна – хеседівську. ХБФ 

«Хесед Бешт» допомагає родині Вдовіної чим тільки може. А може 

він, як відомо, багато.  
 

Ось такі несподіванки підкидає життя. Здається, ти все про 

себе знаєш, твоє генеалогічне древо струнке, схоже на охайну 

пірамідку, кожна родинна гілочка відома з діда до пра-прадіда. 

Аж раптом воно, древо, випускає потужний бічний пагін, він 

розростається, виступає далеко за межі крони. І стільки 

незвіданого ще попереду…  
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Статистика 

Перед читачем – перше за багато років масштабне 

дослідження, проведене в п’яти країнах пострадянського 

простору (в т. ч. в Україні), котре дозволяє нам зробити 

порівняльний аналіз власного розуміння респондентів про 

параметри приналежності до єврейського народу.  

На жаль, ми не можемо по цій таблиці виокремити 

опитування респондентів України і отримати адекватне уявлення 

про наші реалії. Можливо, у нас цифри трохи справніші, адже 

єврейські громади України активно працюють над питаннями 

національно-культурного відродження. Одне не підлягає сумніву: 

нам ще є над чим працювати… 

 

Що означає сьогодні бути євреєм? 
2004-2005 2019 

% % 
Відчувати приналежність до єврейського 

народу 
73,5 72 

Пишатись єврейською історією і культурою 64,9 58 

Знати і говорити на ідиш  14,7 5 

Знати і користуватися івритом 28,6 11 

Мати батьків-євреїв 42,8 33 

Мати чоловіка-дружину євреїв 23,3 11 

Дотримуватись релігійних заповідей, 

відвідувати синагогу 
27,7 16 

Підтримувати єврейські звичаї, 

традиції і культуру 
58,1 38 

Намагатися отримати і дати своїм 

дітям єврейську освіту 
26,5 

13 

 

Бути патріотом єврейської держави 40,1 13 

Брати участь в єврейському 

общинному житті 
34,8 22 

Боротися з антисемітизмом 35,7 17 

Допомагати своїм одноплемінникам 41,3 15 

Жити в Ізраїлі 18,9 7 
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НОВІ ПРОГРАМИ НАШОГО ФОНДУ 

ХБФ «Хесед Бешт» - це розвинутий стійкий інноваційний 
соціальний осередок громадянського суспільства, який понад два 

десятки років займає значну нішу в соціальній структурі м. 

Хмельницького і обслуговує населення чотирьох областей: 
Хмельницької, Тернопільської, Рівненської і Волинської. Фонд 

постійно вдосконалюється, впроваджує нові цікаві програми, 
спрямовані на підтримку соціально вразливих верств населення, 

знімаючи значною мірою соціальну напругу в регіонах. 

За останній період у нас з’явилися і опрацьовуються такі 

програми: 

- Народна дипломатія; 

- Друг на годину; 

- Няня на годину; 

- В колі друзів; 

- Світ очима людей; 

- Наш друг; 

- Вікно у світ; 

- У колі домашніх турбот; 

- Насолоджуватися життям; 

- Гастрономічний тур; 

- Лінія життя;  

- Точка опори; 

- Соціальне таксі; 

- Школа міжнаціонального спілкування; 

- Медіа-центр; 

- Старість як благословення; 

- Соціальний хліб; 

- Інтернет-магазин; 

- Громада-побратим; 

- Інклюзивний соціально-реабілітаційний туризм; 

- Мідраш-кафе; 

- Коворкінг-центр для молоді; 

- Хаб для пенсіонерів «Відкритий простір»; 

- Клуб любителів кухні; 

- Старість – в радість; 

- Від серця до серця. 
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Колектив фонду. Святкуємо 21 рік ХБФ «Хесед Бешт» 

 

Пісня до 21-ого дня народження 

ХБФ «Хесед Бешт» 

 

Мы дарим любовь 

 

1. Ты помнишь, как мы начинали: 

Все было впервые и вновь, 

Как строился Хесед, как Хесед назвали  

Вера, Надежда, Любовь. 

Мы трудно его создавали, 

Хоть были азарта полны.  

Но опыт пришёл, вскоре мы осознали, 

Что вызовы нам не страшны! 

Припев 1: 

Мы пьём до дна за Хесед милый,  

За тех, кого любит народ, 

Пускай всем нам повезёт, 

Ведь цель у нас одна – чтоб счастье 

было. 

И тот, кто не струсил и Хесед не 

бросил, 

Судьбу свою здесь найдёт! 

 

2. Напрасно трудом нас пугали, 

Вам скажет любой человек: 

Работы бояться нам стоит едва ли – 

Она верный спутник навек. 

И наш коллектив только крепнет,  

Сдружившись за двадцать лет.  

Мы многое можем, придём и поможем, 

Доволен чтоб был человек! 

Припев 2: 
Клиенты Хеседа для нас награда! 

Мы будем любить вас всегда, 

И пусть не берут вас года! 

Вы обращайтесь к нам, мы только рады! 

Добавить улыбок, добра, настроенья,  

Для нас не составит труда! 

3. Согреты крылом нашей птицы, 

Звезду «Хесед Бешт» мы зажгли. 

Сердца нараспашку и двери открыты 

Для добрых людей Земли. 

У нас море планов свежих. 

Мы знаем, что много лет вновь 

Дарить будем людям тепло и надежду, 

И искреннюю любовь! 
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	Єврейські традиції в поштових марках України.
	Ніщо в світі не спроможне зберегти абсолютну стабільність і непорушність. Змінюється життя, змінюються правила, закони, люди. Але ніщо не змінилося так кардинально, як вектор єврейської історії. Наш  народ з  великим оптимізмом  дивиться...
	Ні. І той біль – у наших генах, у характерах і душах. Щоб будувати нове, потрібно повертатися до старого – без нього нема майбутнього, без нього не відновити історичну логіку і справедливість.
	Німецькі загарбники вступили в Нову Ушицю 12 липня 1941 року і одразу ж встановили новий порядок: призначили старосту, створили каральні органи – німецьку комендатуру та поліцію. А через кілька днів заходилися облаштовувати єврейське гетто. В район ву...
	В Ушиці побутує думка, що коли євреїв вели «в Палестину», себто на розстріл, Євгенія Битенська, передбачаючи страшне й невідворотне майбутнє, непомітно залишила немовля в чагарнику біля польського цвинтаря, а сама з синами Мойсеєм та Едуардом пішла на...
	– Оцінюючи ситуацію з висоти своїх літ, я все думаю: які сердечні люди оточували моїх прийомних батьків, - каже Галина Василівна. – Вочевидь, дуже поважали їх, раз ніхто німцям не видав. Вони ж могли поплатитися за це життям!
	А тітка розповіла Галині: коли хтось із чужих заходив у помешкання, мама ховала дитяче личко, повертаючи дівчинку до плеча. Навряд чи хтось би здогадався, що то єврейське дитя, але, як мовиться, береженого й Бог береже.
	Галина Василівна досі зберігає мереживне простирадло, в якому її було передано сім’ї Мокрих, адже це єдина річ, яка пов’язує жінку з рідними батьками. Це пам’ять, до якої можна доторкнутися руками, пам’ять про  її дивовижний порятунок, про любляче мат...
	Держава Ізраїль удостоїла родину Мокрих звання Праведників народів світу. Нагороди посмертні, їх вручив Надзвичайний і Повноважний Посол держави Ізраїль онучці Галини Вдовіної Вікторії. Що ж,  Олена Іванівна і Василь Васильович Мокрі їх заслужили, це ...
	Довідавшись про своє походження, Галина Василівна почала розшукувати батька, Давида Мойсейовича. Про нього знала лиш, що був він військовим лікарем, пройшов усю війну. А також те, що приїздив по війні за донечкою. Проте люди відраяли, казали, що дівчи...
	Тривалі пошуки Галини Василівни дали не той результат, на який очікувала. Хотіла пригорнути батька, поплакати на його плечі, та знайшла лиш холодний могильний горбик у Черкасах. Спасибі добрим людям, допомогли в розшуках. Батько після війни одружився ...
	А батько, з’ясувалося згодом, був справжнім героєм. Галина Василівна безмежно вдячна співробітникам Московського архіву Міністерства оборони. Вона звернулася до них із запитом про долю батька, і їй, зважаючи на батькові заслуги, абсолютно безкоштовно ...
	- Про цю історію з єврейським немовлям знають в Ушиці всі, - каже Галина Василівна. – Не раз і я її чула, але ніколи не могла подумати, що вона має якусь причетність до мене. Всі навколо знали, крім мене, і делікатно берегли цю таємницю.
	Кожного року Галина Вдовіна та її земляк Ісаак Іткін доглядають за братською могилою в урочищі Трихів, обкошують, сіють квіти. Ісааку в 1942 році дивом вдалося втекти з розстрільної колони: кілька прудконогих підлітків, відчувши, що їх ведуть на вірну...
	І ще одну сім’ю знайшла Галина Василівна – хеседівську. ХБФ «Хесед Бешт» допомагає родині Вдовіної чим тільки може. А може він, як відомо, багато.
	Ось такі несподіванки підкидає життя. Здається, ти все про себе знаєш, твоє генеалогічне древо струнке, схоже на охайну пірамідку, кожна родинна гілочка відома з діда до пра-прадіда. Аж раптом воно, древо, випускає потужний бічний пагін, він розростає...
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