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ВСТУП

Суспільний дискурс останніми роками дуже сильно зосередив увагу на
ролі громадськості у формуванні громадського суспільства. Така зацікавленість
стала результатом Революції Гідності в 2013-14 рр1. Та слід пам’ятати, що це вже
третя хвиля за часів Незалежності, котра надала поштовх для розвитку
громадянського суспільства в посередництві залучення громадян до участі в
громадських організаціях2. Обраний мною період – кінець 80-х початок 90-х
років 20-го століття, входить до списку таких хвиль. Тоді поява громадських
організацій стала передвісником послаблення комуністичного режиму та
розвалу Радянського союзу, або наслідком послаблення.
Українська історіографія, зазвичай, при розгляді теми Перебудови та
розпаду СРСР не вивчає питання діяльності організацій етнічних меншин.
Вважаю це грубою помилкою, адже українське суспільство не обмежується
одними етнічними українцями, а стосуються всіх громадян УРСР чи, згодом,
України.
В цій роботі я намагатимусь висунити теорію стосовно закономірностей,
які повипливали на появу та розвиток єврейського громадського руху в
Чернівцях в такому вигляді, яким він був на етапі створення та діяльності (кінець
80-х, 90-ті років). Я спробую відобразити впливи владних структур на їхнє
заснування, в тому числі спробую визначити рівень лояльності до керівництва
держави (мається на увазі СРСР) в обох організаціях. Також, враховуючи те, що
частина дослідження хронологічно знаходиться вже після здобуття Україною
незалежності, я обмежу своє дослідження лояльності лише радянським періодом.
Окрім цього, порівняю їхню діяльність, значною мірою видавничу. Також

Громадянське суспільство України: звіт за результатами дослідження/ Л. Паливода, О. Вінніков, В. Купрій [та
ін.]; Упоряд.: Л. паливода. – К.: БФ «Творчий центр ТЦК.2016. – С. 74. 20-22 с.
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поверхнево огляну особистостей, які були дотичні до зародження єврейського
громадського руху в досліджуваний час.
Отже, узагальнюючи всі деталі, у нашому дослідженні я вивчатиму
громадські єврейські організації міста з багаторічною історію єврейської
общини, яка була носієм німецької культури ( хоча, дещо деформованої в
румунський період) та общину євреїв-мігрантів з Бессарабії і з Наддніпрянщини.
Після цього детальніше дослідимо організації що виникли на ґрунті цієї
строкатої общини та взаємодію між цими об’єднаннями, і чи взагалі повпливала
різноманітність за походженням на формування громадських рухів. І
найголовніше –

перегляну друковане видання однієї з організацій та

проаналізую її.
Актуальність теми цього дослідження полягає в сутності досліджуваної
теми. Українське єврейство хоч і досліджувалось, але дуже довго залишалось
поза увагою українських істориків. Протягом менш ніж останнього десятиліття
тема юдаїки в Україні швидко набрала популярності, а сучасні підходи до
української історіографії дають нам можливість не випускати можливості
долучати до творення української історії представників або ж цілі об’єднання
різних етнічних груп. Також, дослідження історії євреїв рідко розглядається в
контексті Перебудови, насправді, як і будь-якої іншої меншини. Натомість саме
в кризовому періоді спільнота найкраще показує свою ідентичність та рівень
лояльності до подій котрі відбуваються, або ж навпаки супротив.
Таким чином, тема цього дослідження і саме дослідження охоплює одразу
дві важливі і потужні тенденції в українській історіографії, і, що важливіше, вони
є актуальними у сьогоденні та широко досліджуються в Україні.
Метою дослідження є дослідити сферу діяльності єврейських організацій
в Чернівцях, вивчити історію їхнього формування та те, що передувало цьому
формуванню, окрім цього, проаналізувати публікації, які випускали організації у
своїх газетах. Для реалізації поставленої мети поставлю собі такі завдання:
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- Завдання №1: описати загальну структуру єврейського населення міста та
їхнє походження
- Завдання №2: визначити чи община була однорідною
- Завдання

№3:

знайти

можливі

закономірності

між

заснованими

організаціями та їхнім походженням, також проаналізувати рівень їхньої
лояльності до влади.
- Завдання №4: Порівняти дві організації відносно їхньої діяльності та
політики стосовно того чи іншого питання (вказано в розділі)
- Завдання №5: Проаналізувати газети «Черновіцер Блетер/Черновицкие
Листки»
Об’єктом дослідження є діяльність та відносини єврейських організацій в
місті Чернівці в період Перебудови та під час перших років Незалежності,
водночас предметом дослідження – висвітлення цієї діяльності і відносин в
різних періодичних виданнях (переважно «Черновіцер Блетер») та інтерв’ю
учасників цього руху (зокрема Йосифа Зісельса та Святослава Бакіса).
Наукова новизна цього дослідження полягає у порівняльному аналізі
діяльності двох єврейських організацій міста. Така порівняльна оцінка
проводиться вперше. Ця робота є лише вступом до циклу робіт які я планую
присвятити цьому питанню, саме для того вона виконує функцію ознайомчого
вступу з усім єврейським громадським рухом в Чернівцях.
Оскільки

подібні

наукові

праці

часто

стосуються

українського

національного громадського руху, я вирішив провести відповідне дослідження
згідно зі всіма тенденціями сучасної української історіографії та включити
історію одного з етносів, які проживають на території України в українську
історію.
Хронологічні межі цієї наукової роботи охоплюють період Перебудови в
СРСР та становлення незалежних національних держав після розпаду СРСР.
Основна частина дослідження стосується періоду між 1988 та 1999 роками, проте
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для ретроспективної оцінки інколи в цій роботі я буду використовувати
матеріали починаючи з другої половини 20-го ст.
Географічні

межі

обмежуються

містом

Чернівці,

окрім

цього

використовуючи метод порівняння, я буду посилатися на матеріали з інших
локацій, в тому числі до інших країн.
У цій роботі я комплексно застосовував такі методи дослідження, як:
синтез – користуючись яким я хочу показати те, як різні організації, їхні газети
та

впроваджені

ініціативи

формують

цілісний

феномен

єврейського

культурного, національного, громадського відродження (водночас, якщо
розглядати в протилежну сторону, я використовував аналіз). Також порівняння
та аналогія – в даній роботі мова йде про порівняння єврейських організацій в
місті Чернівці з аналогічними організаціями в інших містах та етнічних групах.
Що стосується спеціальних історичних методів, то я використовував контентаналіз – в якому я визначав кількість статей тієї чи іншої тематики, також
визначив найпопулярнішу з них. І, звісно ж, критичний аналіз текстів, який я
застосовую для аналізу газети та інтерв’ю.
Окрім цього використав біографічний метод, при застосуванні якого
досліджував постаті, які фігурували в моїй роботі. Також, для консультацій я
використовував метод усної історії, щоправда, інколи через заборону
використовувати інтерв’ю, доводилось шукати підтвердження цих слів вже в
інших джерелах, в чому мені все ж дуже допомогли усні свідчення та
консультації.
Джерела. В цій роботі користуватимусь кількома видами джерел. Всіх їх
можна поділити на такі смислові підгрупи. Перша – періодичне видання
Товариства єврейської культури – «Черновіцер Блетер», друга – інтерв’ю,
основою для якого є інтерв’ю Йосифа Зісельса записане Ізою Хруслінською,
окрім цього до цього підрозділу також можна віднести взяті мною телефонні
інтерв’ю та інтерв’ю, яке Святослав Бакіс дав чернівецькому телеканалу. Третя
4

– різні інтернет-джерела, мається на увазі тематичні статті на різних єврейських
інтернет-форумах та сайтах організацій. В тому числі в моєму дослідженні
фігуруватимуть сторінки учасників руху в соціальних мережах, які мені довелось
аналізувати.
Що стосується видавничої діяльності то, на жаль, дослідження буде
частковим. Основою для цього дослідження буде газета «Черновіцер
Блетер/Черновицкие Листки» Товариства єврейської культури імені Еліезера
Штейнбарґа, про газету/журнал Чернівецького єврейського громадськокультурного фонду, на жаль, буду згадувати лише побіжно. В такому разі,
альтернативним джерелом інформації про діяльність другої організації будуть
спогади учасників руху, на щастя, їх зберіглось чимало, адже дуже багато з них
продовжили вести активне публічне життя.
Історіографія. Якщо ж говорити про історіографічну базу цієї роботи – то
в цілому вона опирається на два стовпи. Перший – наукова праця доктора
Університету Торонто Світлани Фрунчак – «Творення радянських Чернівці:
Національна «реуніфікація», Друга Світова Війна і страх чернівецького
єврейства у повоєнній Україні.»3 а також другий – робота Цві Гітельмана –
«Неспокійне століття. Євреї Росії і Радянського Союзу з 1881 р до наших днів» 4.
Що стосується першої роботи то вона цінна тим, що описує повоєнну ситуацію
в Чернівцях, зокрема чималої уваги вона приділяє формуванню нової спільноти,
яку я і досліджую в своїй роботі, саме з цієї позиції мені цікава її праця. Окрім
цього вона детально досліджує демографію міста та міграційні процеси євреїв з
Бессарабії та Центральної України.
Що стосується другої праці то вона описує дещо ширший контекст
єврейства всієї Російської Імперії та Радянського Союзу, а також перші роки

Фрунчак С. THE MAKING OF SOVIET CHERNIVTSI: NATIONAL “REUNIFICATION,” WORLD WAR II, AND
THE FATE OF JEWISH CZERNOWITZ IN POSTWAR UKRAINE. : дис. докт. філос. наук / Фрунчак Світлана –
Торонто, 2014. – 513 с.
4
Гітельман Ц. A Century of Ambivalence: The Jews of Russia and the Soviet Union, 1881 to the Present / Цві Гітельман.
– Блумінгтон, Індіана: Indiana University Press, 2001. – 320 с.
3
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після розпаду СРСР. Ця робота є важливою для мого дослідження для того, аби
краще описати контекст розвитку єврейської спільноти, головні тенденції в
кожному окремому історичному витку. Також цікавим елементом цієї праці є те,
що єврейське питання тут розглядається як один зі суб’єктів, який впливав на
міжнародну політику СРСР, а також та, яка часто була постраждалою та
дискримінованою

у

зв’язку

зі

внутрішньополітичними

або

зовнішньополітичними ситуаціями.
Структура роботи. Ця наукова робота складається зі вступу, висновків та
трьох розділів, кожний з яких має коротке введення та два підрозділи. В кожному
наступному розділі основної частини роботи послідовно викладається матеріал
в хронологічній послідовності, як і в самому розділі так і між ними, окрім цього
в останньому розділі я використовую метод поділу на рубрики. Перший розділ
присвячений короткому екскурсу в історію єврейства чернівецького від кінця
Другої Світової Війни і до подій, котрі описуються в науковій роботі (кінець 80х р), після цього я досліджую дві протиставлені громадські організації, а точніше,
описую історію їхнього виникнення.
У другому розділі я переходжу між описом діяльності від однієї організації
до іншої, також в хронологічній послідовності. У третьому розділі замість
хронологічного викладу використовую метод поділу на рубрики та підрубрики.
У висновках узагальнюю результати своєї роботи.
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РОЗДІЛ І
СКЛАДОВІ ЄВРЕЙСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ ЧЕРНІВЦІВ. ФОРМУВАННЯ
ДВОХ ГІЛОК ЄВРЕЙСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В
ЧЕРНІВЦЯХ В КІНЦІ 80-Х ПОЧАТКУ 90Х РОКІВ

Політику радянського владного апарату стосовно національно-етнічних
груп на території СРСР не можна назвати однозначною. Спершу – добре описана
в історіографії політика коренізації в 20-х роках ХХ століття (українізації, на
території УРСР), пізніше – кардинальна зміна вектору наявної політики щодо
ставлення до національних меншин та національних рухів на просторі СРСР у
зв’язку з появою феномену націонал-комунізму на території УРСР та в інших
союзних республіках. Все це згодом спровокувало масові репресії та
переслідування в найвищому їх прояві, зокрема мова йде про Голодомор, як один
з опосередкованих наслідків політики українізації5.
У зв’язку з цим наприкінці 1920-х років з’являється термін «радянський
народ/советский народ»6 або ж «радянська людина/советский человек», котрий
був покликаний замінити та синтезувати наявні етнічні групи/національності в
одну – радянську. Відповідно до цього проводилась пасивна політика синтезу
цих народів. Зазначений курс мав на меті стерти та знівелювати будь-які
національно-етнічні ознаки, зокрема це також стосувалось досліджуваних мною
радянських євреїв, з метою створення вище згаданої радянської людини. 7
Якщо ж розглянути це питання детальніше у єврейському контексті – то
вони перебували у зовсім іншому статусі порівняно з рештою етнічних груп.
Внаслідок порівняння політики радянської влади стосовно етнічних груп в перші

Мейс Д. Communism and the Dilemmas of National Liberation National Communism in Soviet Ukraine, 1918-1933
[Електронний ресурс] / Джеймс Мейс // Harvard University Press – Режим доступу до ресурсу:
https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780916458096. (28.05.2020)
6
Варнавский П. Советский народ: создание единой идентичности в СССР как конструирование общей памяти
(На материалах Бурятской АССР) / П. Варнавский. // Ab Imperio. – 2004. – №4. – С. 239–262.
7
Варнавский П. «Советский народ: создание единой….» С. 239–262.
5
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роки можна виснувати, що вона характеризувалися політикою коренізації, яка
вже опісля змінилась на згадану мною.
Полягала вона в отримані кожною досить великою етнічною групою права
вивчати та використовувати в інституціях рідну мову 8. Специфікою також було
те, що таке право отримували національності, які компактно проживали на одній
території, а це не було характерним для євреїв. Також єврейський етнос з-поміж
інших різнився тим, що стосовно них проводилась цілком протилежна політика.
Школи з сегментом вивчання мови іврит повністю закривалися або ж переходили
на їдиш9.
Хоча в СРСР і культивувався інтернаціоналізм 10, він, попри всю
подібність, був водночас зовсім відмінним від космополітизму 11. Так по
завершенню Другої Світової Війни тенденції до космополітизму, що вважались
потаканням «заходу»12 та капіталістичній культурі серед радянської інтелігенції
(зокрема дуже часто мова йшла про євреїв), придушувалися. Так звана політика
боротьби з

космополітизмом дуже часто стосувалась саме євреїв. Їх

Борисенко О. Ю. Концепции «украинизации» и их реализация в национальной политике в государствах
восточноевропейского региона (1918‒1941 гг.). : дис. докт. іст. наук / Борисенко Олена Юрівна – Москва, 2015.
– 948 с. С. 227—228.
9
Гітельман Ц. A Century of Ambivalence: The Jews of Russia and the Soviet Union, 1881 to the Present / Цві Гітельман.
– Блумінгтон, Індіана: Indiana University Press, 2001. – С. 320. 77 с.
10
«Інтернаціоналізм, у, чол. Принцип міжнародної солідарності пролетаріату та всіх трудящих, що випливає з
усвідомлення ними єдності своїх корінних інтересів у боротьбі за соціалізм і комунізм; відстоювання свободи та
рівності всіх народів, боротьба за дружбу й співробітництво між ними, проти шовінізму та націоналізму».
Словник української мови: в 11 тт. . — Том 4, 1973. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. —
К.: Наукова думка, 1970—1980, — Стор. 38.
11
«Космополітизм, у, чол. Реакційна буржуазна теорія, що проповідує байдуже ставлення до батьківщини та
свого народу, заперечує патріотизм, національну незалежність, національну культуру й висуває ідею створення
«світової держави», встановлення «світового громадянства».
Словник української мови: в 11 тт. . — Том 4, 1973. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. —
К.: Наукова думка, 1970—1980, — с. 306.
12
«Західна цивілізація – провідна цивілізація сучасності. Ін. її назва – євроатлантична цивілізація. Специфічні
начала З. ц. створ. переважно романо-герман. народами ранньосередньовіч. Зх. Європи (за участі кельтів, зх. і
частини пд. слов’ян, угорців, басків) на ґрунті християнства лат. обряду, в подальшому вона поширилася й на ін.
народи Європи та на народи колонізов. європейцями тер. Америки, Австралії з Новою Зеландією і частково Пд.
Африки. Від 2-ї пол. 2 тис. З. ц. стала ядром макрохристиян. цивілізац. світу, до складу якого ввійшли також сх.християн.-слов’ян. та латиноамер. цивілізації. Впродовж останніх століть вона складається з 2-х осн.
субцивілізацій: зх.-європ. (Зх., Центр., Пн. і більша ч. Пд. Європи) та пн.-амер. (США й Канада)»
Павленко Ю. Західна цивілізація – провідна цивілізація сучасності [Електронний ресурс] / Ю. Павленко. – 2010.
– Режим доступу до ресурсу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=15885. (28.05.2020)
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звинувачували у «безродному космополітизмі» та «низькопоклонстві» перед
«заходом», що водночас, нібито, означало ворожість до СРСР .
Таким чином, велика кількість представників єврейської інтелігенції
піддалась та стала жертвою політики радянської влади. В свою чергу радянська
влада таким чином вирішила питання пошуку нового ворога, знайшовши його в
обличчі «заходу» та Ізраїлю, котрий, не зважаючи на її очікування, не став
сателітом СРСР навіть після сприяння його незалежності та завершення війни .
Вже на 22 з’їзді КПРС, котрий відбувся в 1961 році, Перший секретар ЦК
КПРС Микита Хрущов виголосив наступне:
«В СССР сложилась новая историческая общность людей различных национальностей,
имеющих общие характерные черты,— советский народ. Они имеют общую
социалистическую Родину — СССР, общую экономическую базу — социалистическое
хозяйство, общую социально-классовую структуру, общее мировоззрение — марксизмленинизм, общую цель — построение коммунизма, много общих черт в духовном
облике, в психологии.»13.

Зазначена промова нібито постановляє, що за майже три десятиріччя вдалось
сформувати, хоч і поки-що з представників різних національностей та все ж в
дечому схожий, радянський народ. Та чи дійсно на всій території СРСР
формування радянського народу тривало цілих 30 років?
Справді, всі ці політичні та етнічні процеси, здається, мали б оминути або
мали б бути недостатньо довготривалими на тих територіях котрі увійшли до
складу СРСР пізніше. Мова йде про Північну Буковину та Бессарабію котрі стали
частиною УРСР та МРСР лише по закінченню Другої світової війни на підставі
Паризького мирного договору14, який, в свою чергу, був підписаний аж у 1947
році. Та оскільки нас цікавить саме історія єврейської громади в м. Чернівці та
Чернівецькій області – вартує врахувати одну дуже важливу деталь котра і

22-й съезд КПСС (17 — 31 октября 1961 года): Стенографический отчет. Том 1. С. 153. М.: Госполитиздат,
1962
14
А. Ю. Мартинов. Паризькі мирні договори 1947 // Р. Г. Симоненко. Паризька мирна конференція 1946 //
Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН
України. — К. : Наук. думка, 2011. — Т. 8, с.67
13
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визначала майбутній розподіл єврейської общини в досліджуваному мною
періоді.
В даному дослідженні потрібно зрозуміти ті міграційні процеси, зміни
політичних систем та проблему конфлікту поколінь, котрі були реальністю в час
лібералізації СРСР в Чернівцях серед єврейської общини, для того аби зрозуміти
на яких підставах та з якою метою формувалися організації.
Саме тому, моя ціль – визначити, які ж справжні причино-наслідкові
зв’язки сприяли саме такій послідовності зародження єврейських організацій в
місті, також, зрозуміти, які спільні ознаки були в представників двох головних
єврейських організаціяй Чернівців наприкінці 80-х років ХХ століття, та
визначити причини та цілі обох об’єднань.

1.1. Повоєнні зміни в єврейській общині міста. Формування досліджуваної
спільноти
Етнічний склад міста по закінченню війни важко назвати однорідним.
Кількість єврейського населення динамічно зменшувалась у зв’язку з тим, що
Румунія перебувала в союзі з країнами Осі15. Починаючи з повернення
румунської влади в 1941 році, згодом

відбулися події масової депортації

єврейського населення в 1942 р.16 та фінальні корективи популяції пов’язані з
поверненням радянської влади котрі тривали з 1944 по 1946 рр. 17. До слова, в
довоєнному місті проживало 44,536 (осіб) євреїв, румунів – 31,434 (осіб),

«Країни Осі – Німеччина, Італія та Японія які були в альянсі до та під час Другої Світової Війни»
Axis Powers [Електронний ресурс] // Сambridge Dictionary – Режим доступу до ресурсу:
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%
D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/axis-powers. (28.05.2020)
16
Орен (Надель) І. Краткая еврейская энциклопедия в 11 томах: том 9. Кол.: 1174–1180. / І. Орен (Надель), М.
Занд., 1999.
17
Офер Д. The Holocaust in Transnistria: A Special Case of Genocide” in Lucjan Dobroszycki The Holocaust in the
Soviet Union: Studies and Sources on the Destruction of the Jews in the Nazi-occupied Territories of the USSR, 19411945 eds. / Далія Офер. – Нью-Йорк: Sharpe, 1993. C. 54-133
15
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українців – 22,030 (осіб), росіян – 1,598 (осіб) , 16,743 (осіб) – німців, 10,885
(осіб) – поляків та 1,553(осіб) – інших18.
Так з приходом румунської влади в якості союзника Третього Рейху та у
зв’язку з проведеними нею в 1942 році депортацій значної частки місцевих євреїв
до концентраційних таборів Трансністрії, було завдано сильного удару по
автохтонному населенню міста. Зокрема Володимир Солонарі в своїй праці
«Purifying the Nation» наводить наступні цифри «(…)в літку 1942 року, коли
відновилися депортації, з одного тільки міста було депортовано 11,000 євреїв» 19.
Це було вже другою по рахунку хвилею депортацій євреїв з регіону під час
Голокосту.
Загалом, до тих євреїв, котрі повернулися до своїх довоєнних домівок в
визволений чернівецький регіон приєдналися велика кількість євреїв з зовсім
різних регіонів. Зокрема, сусідами локальних євреїв стали ті, що покинули
території довоєнної УРСР та Румунії і переїхали в Чернівці. Наприклад, чимала
частка таких переселилась зі звільненої Бессарабії та Наддніпрянщини. Таким
чином частка автохтонного єврейського населення і в кількісному і у
відсотковому співвідношенні різко скоротилась20.
Хоча в порівнянні з іншими містами СРСР Чернівці стали найбільш
єврейським містом Союзу. Так, частка єврейського населення після звільнення
Чернівців згідно рапорту новопризначеного голови місцевого керівника партії –
Івана Зеленюка в квітні 1944 року складала 42% (17,341 особа). Водночас, згідно
аналогічного рапорту, поданого дещо пізніше керівником відділу НКВС –
Руденко (данні збиралися 13 червня 1944 року), частка єврейського населення
була 53,33% (23,213 особа), що у відносних величинах перевищувало їхню

Попеску Й. CREAREA REGIUNII CERNĂUTI [Електронний ресурс] / Йон Попеску // Observatorul. – 2005. –
Режим доступу до ресурсу: http://observatorul.com/Default.asp?action=articleviewdetail&ID=1951. (28.05.2020)
19
Солонарі В. Purifying the Nation: Population Exchange and Ethnic Cleansing in Nazi-Allied Romania / Володимир
Солонарі. – Балтімор, Меріленд: Johns Hopkins University Press, 2009. – 488 с. С. 218
20
Офер Д. The Holocaust in Transnistria: A Special Case of Genocide” in Lucjan Dobroszycki The Holocaust in the
Soviet Union: Studies and Sources on the Destruction of the Jews in the Nazi-occupied Territories of the USSR, 19411945 eds. / Далія Офер. – Нью-Йорк: Sharpe, 1993. C. 54-133
18
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кількість навіть у довоєнний період. Наприклад частка другої та третьої за
величиною етнічної групи в місті за звітом того ж Руденка була такою: українців
та румунів 24,58% (10,699 особа) та 10,78% (4,692 особа) відповідно 21.
Окрім цих даних також можемо посилатися до віднайденого доктором
Фрунчак

звіту

Нафтали-Герц

Кона

адресованого

Єврейському

Антифашистському Комітету. Кон був відправлений туди трішки пізніше, але
також в 1944 році (приблизно влітку) для ревізії кількісного стану єврейської
громади. Згідно з цим звітом частка єврейського населення в місті досягала 70%
(інформація в абсолютних числах недоступна), що дещо різниться з попередніми
оцінками зробленими місцевими керівниками партії та НКВС. Такий відсоток
єврейського населення в місті не лишень міг зробити Чернівці найбільш
єврейським містом Союзу, а і загалом найбільш єврейськими Чернівцями за всю
історію міста22.
Такі вкрай різні оцінки демографічної ситуації в повоєнних Чернівцях
викликають багато питань. Порівнюючи рапорти місцевого секретаря партії
Івана Зеленюка, голови місцевого НКВС – Руденка та ревізорів Єврейського
антифашистського комітету можна припустити, що різниця в кількості
єврейського населення в місті пояснюється різницею в 2 місяці між подачами
перших двох рапортів, та певним періодом між другим і третім. Також є
ймовірність зумисного приховування та применшення реальної кількості євреїв
від партійної верхівки республіки та керівництва НКВС.
Враховуючи ці обставини можна стверджувати, що на території області та
міста, після повернення радянської влади, проживали зовсім різні за складом
своєї інституційної та історичної пам’яті єврейські общини, одна з цих груп жила
ще в довоєнних Чернівцях, відповідно була більш інтегрованою, іншим же
довелось облаштовуватися на новому місці. Перша – це місцеві єврейські
Фрунчак С. THE MAKING OF SOVIET CHERNIVTSI: NATIONAL “REUNIFICATION,” WORLD WAR II, AND
THE FATE OF JEWISH CZERNOWITZ IN POSTWAR UKRAINE. : дис. докт. філос. наук / Фрунчак Світлана –
Торонто, 2014. – С. 513. 323-325с.
22
Фрунчак С. THE MAKING OF SOVIET CHERNIVTSI: NATIONAL … 326-327с.
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родини, нащадки підданих Австро-Угорської імперії або ж ті хто був цими
підданими раніше, також ті, котрі іммігрували на ранньому етапі румунської
окупації до м. Чернівці та до Чернівецької області (тоді жудець 23 Чернівці,
згодом - цинут24 Сучава, з центром в м. Чернівці). Також, вагомою складовою
цієї групи були євреї з інших приєднаних до СРСР територій, наприклад з
Бессарабії. Вони отримали таку можливість після звільнення радянськими
військами концентраційних таборів в Трансністрії. 25
Друга група – це ті євреї, котрі емігрували переважно з української
Наддніпрянщини та інших частин Радянського Союзу, вже після приєднання цієї
території до СРСР26. Припускаю, що саме вони, за задумом Хрущова, мали б
демонструвати риси притаманні «радянській людині». Якщо ж говорити про
пропорції, то точно відомо, що друга група була значно більшою. Адже у
післявоєнні Чернівці разом з локальними євреями північної Буковини
повернулась і радянська влада, котра не дуже сподобалась першим під час її
приходу в 1940 році. Саме тому вони обрали еміграцію через Румунію до
Палестини. Попри це, та частина першої групи євреїв, незважаючи на свою малу
чисельність, зберігала свій стиль життя і бессарабське єврейство, котре
спричинило літературний ренесанс в Чернівцях вже після Другої Світової Війни,
досить добре асимілювалась з місцевим, та не у всіх випадках 27.
Я вважаю, що згодом саме ця особливість – асиміляція і уподібнення до
місцевих одних і уподібнення та асиміляція з «радянською людиною» інших,
разом із ще кількома іншими факторами, впливали на подальше формування

Повіт, адміністративна одиниця (пер. з рум. JUDÉȚ) Dicționar explicativ al limbii române [Електронний ресурс]
// dexonline.ro – Режим доступу до ресурсу: https://dexonline.ro/definitie/JUD%C3%89%C8%9A. (28.05.2020)
24
Земля, регіон, адміністративна одиниця (пер. з рум. ȚINÚT) Dicționar explicativ al limbii române [Електронний
ресурс] // dexonline.ro – Режим доступу до ресурсу: https://dexonline.ro/definitie/cinut. (28.05.2020)
25
Орен (Надель) І. Краткая еврейская энциклопедия в 11 томах: том 8. Кол.: 1034–1041. / І. Орен (Надель), М.
Занд., 1999.
26
Орен (Надель) І. Краткая еврейская энциклопедия в 11 томах: том 9. Кол.: 1174–1180. / І. Орен (Надель), М.
Занд., 1999.
27
Кобалія А. Хто був творцем єврейського ренесансу в Чернівцях? Розповідає історик [Електронний ресурс] /
Андрій
Кобалія
//
Громадське
радіо.
–
2018.
–
Режим
доступу
до
ресурсу:
https://hromadske.radio/podcasts/zustrichi/hto-buv-tvorcem-yevreyskogo-renesansu-v-chernivcyah-rozpovidayeistoryk. (28.05.2020)
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єврейського громадського руху, зокрема в досліджуваному мною періоді, а саме
наприкінці існування Радянського Союзу та в першому десятилітті незалежності.
Попри збереження після Другої Світової Війни великої кількості
єврейського населення в місті, воно водночас втратило свою автохтонність. До
всього цього додавалась окупація багатонаціональною державою, котра
дотримувалась принципів інтернаціоналізму та умови планової економіки (а
саме політика відрядження та трудові направлення), що теж вплинуло на
етнічний склад міста. Саме це породило його такий неоднорідний та строкатий
склад міста.

1.2. Дві гілки єврейського громадського руху наприкінці 80-х років ХХ ст.
Конкуренти чи партнери?
Від описаних вище подій до досліджуваного мною періоду пройшло 40
років. В Чернівцях за цей період встигли змінитися вже декілька поколінь
жителів міста. Рідними вони стали для багатьох тих хто народився в єврейських
сім’ях внутрішніх іммігрантів (з інших регіонів СРСР, наприклад – Бессарабія),
котрі вибрали Чернівці після Другої Світової Війни та стали чернівчанами.
В умовах розкладання та ерозії тоталітарної системи, по всьому
Радянському Союзі виникають перші громадські спілки, об’єднання, політичні
парті та інші колективи. Так, в реаліях Перебудови, котра стала реальністю кінця
80-х років, стало можливим створення громадських організацій чим вдало
користувалися представники різних етнічних груп, ідеологічних спрямувань та
інші групи, котрі об’єднувалися відповідно до їх зацікавлення 28. Так, наприклад,
в

1988

році відроджується

молодіжна

скаутська

організація

Пласт 29,

Сунгуров А. Ю. Гражданское общество и его развитие в России [Електронний ресурс] / А. Ю. Сунгуров //
Электронная
библиотека
«Гражданское
общество»
–
Режим
доступу
до
ресурсу:
https://www.civisbook.ru/files/File/Sungurov_gr_ob.pdf. (28.05.2020)
29
Пласт – організація молоді(…) створено у 1912 році. (заборонений в УРСР, відновлений у 1988 році).
28
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засновується правозахисна організація – Українська Гельсінська спілка 30,
пізніше в 1989 засновується Народний Рух України 31, ще не політична партія, а
громадсько-політична організація. Що стосується національних рухів етнічних
меншин, то в 1987 році кримські татари створюють Центральну ініціативну
групу, котра в подальшому проводитиме діалог між кримськими татарами та
владою32.
Ще до офіційного дозволу на формування громадських організацій в
Радянському Союзі існувало безліч підпільних, або ж напівпідпільних спілок,
котрі переслідували дуже різні цілі, чи то дозволу на політичну діяльність, або ж
лобіювання прав національних меншин, ба навіть просту можливість
об’єднуватися в неурядові організації33. Вже згодом на базі цих, інколи
неформальних, нелегальних об’єднань виникли рухи, котрі декларували
прагнення легалізуватися та стати офіційно зареєстрованими.
Знехтувавши відсутністю відповідного закону в законодавстві Радянського
Союзу34 в червні 1988 року зусиллями переважно післявоєнного покоління євреїв
Йосифа Зісельса, Ірини Бойко та Володимира Бойко, Олександра Шапіро,
Святослава Бакіса, Семена Зісельса, Мартин Гізунтермана, Марка Хараха, а
також сім'ї Ройзіних, Зусєвичів, Тутельманів в Чернівцях була створена перша в

Пласт- організація української молоді. Пласт // Українська мала енциклопедія : 16 кн. : у 8 т. / проф. Є. Онацький.
— Накладом Адміністратури УАПЦ в Аргентині. — Буенос-Айрес, 1963. — Т. 6, кн. XI : Літери Пере — По. —
С. 1393-1394.
30
Українська Гельсінська спілка (УГС) - легальна організація партійного типу, заснована у 1988 р. на зборах
членів Української Гельсінської групи.
Історія України Словник-довідник [Електронний ресурс]
–
Режим доступу до ресурсу:
https://history.vn.ua/book/slovnik/651.html. (28.05.2020)
31
Народний Рух України (НРУ, Рух) - діюча суспільно-політична організація, створена в 1989 р., з 1993 р. політична партія. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://history.vn.ua/book/slovnik/651.html.
(28.05.2020)
32
МОСКОВСКИЕ АКЦИИ КРЫМСКИХ ТАТАР ЛЕТОМ 1987 ГОДА [Електронний ресурс] // Крым и крымские
татары.
–
2009.
–
Режим
доступу
до
ресурсу:
http://kirimtatar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=434. (28.05.2020)
33
Короткова К. А., Кравец В. С. Переломный период в истории России (80–90 гг. XX в.) [Текст] // Исторические
исследования: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2015 г.). — Казань: Бук, 2015. — С. 73-75. —
[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: URL https://moluch.ru/conf/hist/archive/129/7665/ (05.04.2020).
34
Вперше подібний закон з’явиться в 1990 році, згідно «Закону СССР від 09.10.90 N 1708-1 Про громадські
організації
(Перша
редакція)
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу
до
ресурсу:
http://pravo.levonevsky.org/bazazru/texts25/txt25613.htm (28.05.2020)
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Українській РСР35 та друга на просторах СРСР 36 єврейська громадська
організація. Засновники організації вже були в досить зрілому віці, Йосифу
Зісельсу – 42 (1946 року народження), такого ж віку був Святослав Бакіс 37, на
один рік старший (43 роки) був Олександр Шапіро (1945 року народження) 38,
брат Йосифа – Семен був точно молодшим за нього, але не більше ніж на 6
років39, в команді також були і молоді учасники, наприклад Марк Харах (Ніран)
мав 23 роки на момент заснування організації 40, вік інших засновників організації
мені не вдалось знайти.
Один з активістів та основоположників єврейського громадського руху в
Чернівцях, дисидент та нинішній голова ВААД Україна 41 – Йосиф Зісельс в
своєму інтерв’ю до Ізи Хруслінської, згадує: «(…) ми(маються на увазі активісти
єврейського громадського руху, перелік буде нижче) в червні задекларували
створення (…) офіційної організації, тобто не підпільної, а офіційної (…) вона не
була реєстрована (…) тоді ще законів для реєстрації (…) навіть не було» 42. Отже,
я можу стверджувати, що запит на легальну діяльність принаймні в той період
часу був, адже саме на ній (офіційній діяльності) наголошував Йосиф Зісельс.
Зокрема також в цьому інтерв’ю він жартома згадує про 15 років котрі він до

Первый. Независимый. Черновицкому еврейскому общественно-культурному Фонду 20 лет. // Хадашот. - 2008.
- №8. - С. 1-3.
36
Першою єврейською організацією в СРСР стало на два місяці раніше засноване Таллінське Єврейське
культурне товариство (м. Таллін, Естонія)/ Орен (Надель) І. Краткая еврейская энциклопедия в 11 томах: том 8.
Кол.: 697–702. / І. Орен (Надель), М. Занд., 1996.
37
Наши постоянные авторы [Електронний ресурс] // Хадашот – Режим доступу до ресурсу:
http://hadashot.kiev.ua/content/nashi-postoyannye-avtory. (28.05.2020)
38
Александр Шапиро [Електронний ресурс] // Однокласники.ру – Режим доступу до ресурсу:
https://ok.ru/profile/137471018724. (28.05.2020)
39
Йосиф Зісельс – У моїй картотеці були 84 політв'язні [Електронний ресурс] // Асоціація єврейських громдських
організацій та общин Україниа – Режим доступу до ресурсу: http://vaadua.org/news/yosif-zisels-u-moyiy-kartotecibuli-84-politvyazni. (28.05.2020)
40
Марк Харах (Ниран) [Електронний ресурс] // Однокласники.ру – Режим доступу до ресурсу:
https://ok.ru/profile/84046104660. (28.05.2020)
41
ВААД Україна – всеукраїнська неприбуткова громадська спілка незалежних громадських єврейських
організацій та общин.// Статут асоціації єврейських організацій та общин [Електронний ресурс] // Асоціація
єврейських
громадських
організацій
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общин
України
електронний
режим
доступу:
http://www.vaadua.org/sites/default/files/files/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%202019(2).p
df] (28.05.2020)
42
Хруслінська І. Господи, ти відкриєш уста мої… / Іза Хруслінська. – Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2014. – 392 с., 24с. іл.
189с.
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цього провів у підпіллі (себто описує свою громадську діяльність, як
недозволену та неофіційну)43.
Спершу організація називалась «Чернівецький фонд із відновлення
єврейського цвинтаря» відповідно до назви, організація покладала на себе
обов’язки з догляду за місцевим єврейським кладовищем. Досить швидко
ситуація та амбіції у членів організації змінилися і вони вирішили охопити своєю
діяльністю більше сфер. Йосиф Зісельс, котрого вибрали головою описує настрої
в організації так: «(…) одразу стало зрозуміло, що це обмежує наші прагнення, і
ми буквально за тиждень-два перейшли до назви Чернівецький єврейський
громадсько-культурний фонд»44.
Тепер окрім кладовища, фонд також опікувався, культурою, освітою,
популяризацією мови іврит та ін. Так як мені не вдалось відшукати офіційного
видання

громадсько-культурного

фонду,

де

був

опублікований

статут

організації, детальніше ознайомитися з її діяльністю у мене не вийде.
Кардинальна зміна першочергової мети організації була пов’язана з
наявним вакуумом в галузі єврейського народного просвітництва, а саме в
питаннях національних традицій і культури, та з запитом серед місцевих євреїв,
котрі бажали віддавати дітей до недільної школи, а самим вивчати до тих пір
невідомий іврит.
Саме іврит спершу нелегально, а потім завдяки масовому зверненню
місцевих євреїв до міської влади, легально вивчали на факультативних курсах,
як євреї, так і представники інших національностей. Отже 30 серпня 1989 року в
місті за численними проханням з’являються курси івриту, викладачем цього
курсу став Олег Бурбіс, знайомий Йосифа Зісельса, котрий самотужки вивчив
іврит. Проходив навчання в Новосибірську, був лінгвістом за спеціальністю 45.

Хруслінська І. Господи, ти відкриєш уста мої… / Іза Хруслінська. – Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2014. – 392 с., 24с.
іл. 190с.
44
Хруслінська І. Господи, ти…191-192с.
45
Там само…, 185с.
43
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Одразу після появи курсу івриту, лишень через 13 днів (12 вересня 1989 року)
також з’являються курси мови їдиш, котра викладалась, як факультатив 46.
Тенденція була відмінною в порівнянні, наприклад, зі Львовом. Там
силами активістів місцевого товариства єврейської культури імені ШоломАлейхема були впроваджені курси мови їдиш, на відміну від Чернівців де
викладали одразу іврит, а вже згодом їдиш. Я не знаю з чим пов’язана така
прихильність до мови їдиш у Львові, але як виявилось пізніше, курси їдишу не
виявилися дуже популярними у Львові, а також його було дуже важко викладати
через відсутність спеціалістів 47. Таким чином львівська єврейська община
схилились до викладання мови іврит, котра була популярніша у зв’язку зі її
статусом офіційної в Ізраїлі – країні в котру планували переїздити багато євреїв
з пост-радянського простору.
Появу саме такої організації, саме в Чернівцях автор статті «Черновицкому
еврейскому общественно-культурному фонду 20 лет48» пов’язує з схожою
причиною, котру я продемонстрував в першому підрозділі. Наявність великої,
постійно зростаючої, до 1939 року, єврейської общини в Чернівцях і майже
одномоментне, раптове її майже повне заміщення на євреїв, вихідців зі зовсім
інших регіонів сприяло занедбанню кладовища, у зв’язку з відсутністю родичів
померлих.
Будучи відкритим у 1866 році до початку 1990-х років на ньому
нараховувалось майже 50,000 поховань49. У 1988 року до покинутих могил в 40х роках, додались ті, котрі були залишені без догляду в 70-х, 80-х роках тисячами
репатріантів50 до Ізраїлю. Саме за таких обставин, виникла гостра потреба в
Первый. Независимый. Черновицкому еврейскому общественно-культурному Фонду 20 лет. // Хадашот. - 2008.
- №8. - С. 1-3.
47
Сікорська О. Идиш возвращается в Лемберг [Електронний ресурс] / О. Сікорська, В. Москалець // Институт
Евро-Азиатских Еврейских Исследований – EAJC. – 2019. – Режим доступу до ресурсу:
https://institute.eajc.org/eajpp-11/. (28.05.2020)
48
Первый. Независимый. Черновицкому еврейскому общественно-культурному Фонду 20 лет. // Хадашот. - 2008.
- №8. - С. 1-3.
49
Шупеня В. Чернівецькі некрополі по вулиці Зеленій [Електронний ресурс] / В. Шупеня, Ю. Преступенко. –
2002. – Режим доступу до ресурсу: http://iajgscemetery.org/eastern-europe/ukraine/chernivtsi. (28.05.2020)
46
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догляді за покинутими могилами, відповідно і потреба в такій організації. В
жодному іншому місті УРСР а можливо і всього Радянського союзу не було
подібної ситуації з наявністю такого великого кладовища і водночас відсутності
у великої частки поховань рідних та близьких, котрі могли б доглядати за ними.
Досить швидко «Чернівецький єврейський громадсько-культурний фонд»
охопив

до

того

часу

ніким

незайняту

нішу,

використовуючи

свою

ексклюзивність серед єврейської общини. Він став альтернативою для багатьох
інституцій, котрі на той час були підпорядковані владі та залежними від неї.
«(…)запровадили перші курси іврит (…) у червні 1988 року, (…) у серпні 1988
року почали випускати друкований орган, (…) наприкінці літа 1989 року
(відкрили) недільну єврейську школу в Чернівцях, (…) встановили перший
меморіальний камінь у 1990 році (…) у 1991 році першими в Україні запровадили
соціальні проекти, (…) відкрили перший в Радянському Союзі дитячий садок51».
Таким чином для єврейської общини міста один за одним у відносно
короткий проміжок часу з’являються і функціонують незалежне ЗМІ
(Інформаційний Бюлетень Чернівецького єврейського громадсько-культурного
фонду, з 1990 р. перейменований та переформатований в журнал "Шофар")52,
недільна єврейська школа для дітей шкільного віку, котра вже у 1991 році стала
денною школою № 41 з поглибленим вивченням єврейського етнокультурного
компоненту53, та курси мови іврит, котрими теж завідував громадськокультурний фонд.
Поява єврейських організацій не обмежилися одними Чернівцями. Згодом
( в Чернівцях в той самий рік з різницею в кілька місяців) подібні виникають у
всіх містах де компактно проживали єврейські общини по цілому Радянському
Репатріант [Електронний ресурс] // Словник української мови Академічний тлумачний словник (1970—1980) –
Режим доступу до ресурсу: http://sum.in.ua/s/repatriant. (28.05.2020)
51
Хруслінська І. Господи, ти відкриєш уста мої… / Іза Хруслінська. – Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2014. – 392 с., 24с.
іл. 191-193с.
52
Первый. Независимый. Черновицкому еврейскому общественно-культурному Фонду 20 лет. // Хадашот. - 2008.
- №8. - С. 1-3.
53
Орен (Надель) І. Краткая еврейская энциклопедия в 11 томах: том 9. Кол.: 1174–1180. / І. Орен (Надель), М.
Занд., 1999.
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Союзі, на що починає реагувати офіційна влада в Москві54. У відповідь на
заснування таких неконтрольованих об’єднань на теренах республіки почали
з’являтися єврейські організації котрі по своїй суті лобіювали інтереси влади,
хоч і на перший погляд виглядали незалежними. Йосиф Зісельс в своєму
інтерв’ю згадує «Коли комуністична партія зрозуміла, що почали з’являтися
незалежні, неконтрольовані єврейські організації, вона за допомогою місцевих
лояльних до комуністичної партії євреїв, розпочали створювати альтернативні
організації, русло діяльності яких можна буде контролювати» 55
Такі організацій пан Зісельс окрім комуністичної партії РС, також пов’язує
з Антисіоністським комітетом, вихідцями з якого і формувався кістяк
новостворених організацій 56 «(…) в першу чергу це – Леонід Фінкель57, котрий
став першим

головою

«Товариство

єврейської культури

ім.

Еліезера

Штейнбарґа58 (…) подібні організації тоді з’являлися не тільки в Чернівцях,
багато з них навіть мали однакову формову для назви, потрібно було просто
підставити необхідне59».
Згадуючи про Фінкеля хочу ще наголосити на тому, що він був вихідцем з
Полтави (1936 року народження) і лише в 1947 році, завдяки направленню своєї
матері переїхав разом з нею в Чернівці60. В свою чергу молодше покоління
єврейських активістів виростало вже безпосередньо в повоєнних Чернівцях в

Байзер М. Евреи борьбы. Еврейское национальное движение в СССР (1967-1989 гг.) [Електронний ресурс] /
Міхаель Байзер // The jewish agency for Israel. – 2007. – Режим доступу до ресурсу:
http://archive.jewishagency.org/ru/russian-aliyah/content/22929. (28.05.2020)
55
Хруслінська І. Господи, ти відкриєш уста мої… / Іза Хруслінська. – Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2014. – 392 с., 24с.
іл. 191с.
56
И. Зисельс. Я рассматриваю еврейскую жизнь как существенную часть гражданского общества в Украине. К
30-летию Ваада СССР [Електронний ресурс] // Асоціація єврейських громадських організацій та общин України.
– 2019. – Режим доступу до ресурсу: http://vaadua.org/news/i-zisels-ya-rassmatrivayu-evreyskuyu-zhizn-kaksushchestvennuyu-chast-grazhdanskogo-obshchestva. (28.05.2020)
57
Йосиф Бург називає його «людиною неоднозначною», будучи в «Антисіоністському комітеті, та членом КПРС
він згодом за можливості емігрував до Ізраїлю. Хруслінська І. Господи, ти відкриєш уста мої… / Іза Хруслінська.
– Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2014. – 392 с., 24с. іл. 191с.
58
Йоисф Бург пов’язує її (організацію) з партійними органами. Також вказує на їхній зв'язок з КДБ. Хруслінська
І. Господи, ти… 191с.
59
Так само, 190 с.
60
Леонид Финкель — о писателе [Електронний ресурс] // livelib – Режим доступу до ресурсу:
https://www.livelib.ru/author/375892-leonid-finkel. (28.05.2020)
54
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середовищі «міксу» євреїв бессарабських, наддніпрянських та місцевих
буковинських.
Справді, в ті роки в різних містах виникають організації з подібними
назвами. При досить недовгих пошуках та вичитуванні статутів мені вдалось
точно верифікувати Львівське товариство єврейської культури імені ШоломАлейхема (1989 рік) , Миколаївське товариство єврейської культури(1990 рік),
Бердичівське товариство єврейської культури (1989 рік), та ін. В деяких містах
контрольовані партійними керівниками організації були першими подібними
єврейськими об’єднаннями, відповідно встановлювали монополію, в інших – їм
довелось конкурувати зі вже діючими організаціями, в рідкісних випадках –
рахуватися та співпрацювати. Саме таким випадком були Чернівці, нагадаю,
саме там виникла перша єврейська організація в Українській РСР, відповідно
встигла розростися кількісно та досягнути значного інституційного розвитку та
розгалуженої структури.
Отже, виникла ситуація міжорганізаційного конфлікту де з однієї сторони,
наскільки я можу судити з джерел – спонтанне об’єднання на добровільних
засадах – Чернівецький єврейський громадсько-культурний фонд, з іншого боку
– організоване дещо пізніше членом партії Леонідом Фінкельом Товариство
єврейської культури ім. Еліезера Штейнбарґа.
Також не менш важливим фактором один з засновників Чернівецького
єврейського громадсько-культурного фонду – Святослав Бакіс вважає, що
старше покоління єврейської общини з якої якраз і формувалась опозиційне
Товариство єврейської культури ім. Еліезера Штейнбарґа було більш заляканим
системою та вважало, що вся дозволена та легалізована діяльність лише спосіб
виявити всіх активних та радикальних представників суспільства, після чого
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відбудеться звертання Перебудови та розпочнеться переслідування учасників
таких рухів61.
Таким чином можна підсумувати, що тенденція до заснування різних
громадських об’єднань була поширена всією територією СРСР. Окрім цього в
деяких місцях де викали такі організації силами місцевих, незалежних активістів
органи державного управління намагались створити опозиційні, або ж
альтернативні організації, котрі займалися подібною діяльність (про це буде
згадано пізніше). Одним з таких місць виявилися Чернівці, і саме проблематиці
існування цих організацій в одному культурному просторі, їхньої взаємодії і
«конфлікту» між ними обома присвячений другий розділ цієї роботи.
Підводячи підсумки хотілося б додати таке – спершу виглядає, що дві
послідовно засновані організації дуже схожі. Як виявляється згодом,
представники першої (старішої) називають другу, лише реакцією влади на їхню
появу, про що я згадаю в наступному розділі. Хоча, якщо враховувати той факт,
що вона на досить великий термін пережила цю владу, можливо, їхньою
мотивацію для заснування опозиційної організації була не лише вказівка зверху
а й просто альтернативне бачення розвитку общини.

Без Емоцій | Святослав Бакіс [Електронний ресурс] // Чернівецький промінь. – 2017. – Режим доступу до
ресурсу: https://youtu.be/u2itRqQO-Yo. (28.05.2020)
61

22

РОЗДІЛ ІІ
ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ОРГАНІЗАЦІЙ. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
«ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ЄВРЕЙСЬКОГО ГРОМАДСЬКО-КУЛЬТУРНИЙ
ФОНДУ» ТА «ТОВАРИСТВА ЄВРЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ІМ. ЕЛІЕЗЕРА
ШТЕЙНБАРҐА»

У попередньому розділі я приділив увагу процедурі заснування
організацій, в цьому ж я спробую дослідити їхню взаємодію відносини та поле
діяльності кожної, порівняю з ситуацію котра була в інших містах. Також опишу
взаємовідносини цих організацій зі спецслужбами та владою, та проаналізую
свідчення учасників руху.
Порівнюючи їхню діяльність я також зможу зрозуміти на кого була
орієнтована їхня діяльність, відповідно визначити аудиторію цих організацій. В
цьому мені допоможе аналіз періодичних видань, котрі випускали організації та
спогади безпосередніх учасників руху.
Як я вже згадував раніше для порівняння видавничої діяльності обох
організацій мені бракує газети Чернівецького єврейського громадськокультурного фонду «Шофар», саме тому, в цьому дослідженні я опиратимусь,
здебільшого, на газету Товариства єврейської культури імені Еліезера
Штейнбарґа «Черновіцер Блетер/Черновицкие листки».

2.1.Взаємодії між організаціями. Роль КДБ
Незважаючи на умови та реальність Перебудови, спецслужби СРСР і
надалі ефективно здійснювали свою діяльність. Однією з логічних функцій
спецслужби було слідкувати за зовнішніми і внутрішніми небезпеками. Однією
з таких, якраз і був зароджена в Чернівцях організація.
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Загалом КДБ у своїй діяльності послуговувалось переважно двома
методами вербування агентів. Перший – вербування на основі патріотичних
почуттів, та з можливістю отримання матеріальної вигоди, це міг бути як і член
вже якоїсь організації так і простий агент, котрий виконував інші функції
(супровід, зберігання таємних квартир, доноси, тощо) 62.
Другий – використовувався в тому разі, якщо неможливо було отримати
агентуру шляхом фінансової вигоди, тоді КДБ збирало компрометуючий
матеріал – «компромат» - що стосувався потенційного агента63.
У окремих випадках, якщо такий компромат було неможливо знайти
спецслужба використовувала метод залякування, в такому разі частіше
використовувалась система різних обмежень. Це могло стосуватися і навчання в
омріяному університеті, чи навіть просування по кар’єрній драбині, справа могла
доходити навіть до звільнення, або ж виключення зі школи або університету,
також можливим важелем була заборона виїзду за кордон 64.
Я можу лише припустити, що одним з таких методів мотивації
користувався КДБ при створенні опонентної до неконтрольованого громадськокультурного фонду організації. Про зв'язок Товариства єврейської культири з
КДБ також згадує і Йосиф Зісельс.
Ось його свідчення про те, які методи в роботі з єврейськими організаціями
міста застосовувалися спецслужбами – «(…)був 1988 рік (…) у КДБ залишалось
бажання контролювати все, всім керувати (…) вони не могли уявити існування
чогось незалежного. (…) Одразу (…) як ми почали розвивати свої незалежні
єврейські структури, влада почала організовувати (такі) на противагу нам 65».

Categories of the secret KGB collaborators, recruitment and their activities [Електронний ресурс] – Режим доступу
до
ресурсу:
https://www.kgbdocuments.eu/methods-of-kgb-activities/categories-of-the-secret-kgb-collaboratorsrecruitment-and-their-activities. (28.05.2020)
63
Categories of the secret KGB collaborators… (28.05.2020)
64
Так само. (28.05.2020)
65
Хруслінська І. Господи, ти відкриєш уста мої… / Іза Хруслінська. – Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2014. – 392 с., 24с.
іл. 190с.
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Такими діями влада, мабуть, хотіла дати ілюзію легалізації одному з двох рухів
та відповідно зробити членство в ньому привабливішим.
Водночас, надавши альтернативу, органи влади, одночасно розкололи весь
єврейський рух, як в Чернівцях так і в інших містах. «(…) восени з’явились
організації (…) залежні. Ініційовані вони були через (державний) Фонд культури,
наприклад, Львівське товариство єврейської культури єврейської культури, їх
було легко побачити (…) всі під копірку поназвивалися товариствами
культури»66. В більшості міст СРСР ці товариства стали домінантною
організацією, про що свідчить каталог єврейських організацій, що знаходяться у
вільному доступі на веб-сайті Асоціації єврейських організацій і общин України
« ВААД»67.
На відміну від інших міст, в Чернівцях подібні дії спричинили
безпрецедентний випадок. В місті де з’явилась підконтрольна КДБ єврейська
організація вже існувало досить потужне об’єднання, котре встигло заснуватися
дещо раніше. Учасник Чернівецького єврейського громадсько-культурного
фонду описує це так: «Оскільки в Чернівцях ми вже набрали ваги, то коли туди
теж прийшло таке розпорядження, ми змогли йому (щось) протиставити 68».
Новоствореному Товариству єврейської культури в таких умовах довелось
рахуватися зі найстарішим єврейським громадським об’єднанням в УРСР . Саме
тому, обидві організації вирішили об’єднатися в одну. Я припускаю, що обидві
отримали певну вигоду від цього об’єднання. Використовуючи інтерв’ю я
спробую виділити, які ж вигоди насправді отримали організації та на яких
умовах відбувалось «злиття».
Розпочну з відомих нам фактів про процедури та умов «злиття». Учасник
об’єднання зі сторони Чернівецького єврейського громадсько-культурного
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фонду і за сумісництво голова цієї організації Йосиф Зісельс описує це так: «ми
(обрали) не конфлікт між тими двома формами, а увійшли своїм фондом у цю
організацію і зробили правління навпіл: половина від нашого фонду, половина
від Товариства єврейської культури.69» Таким чином члени громадськокультурного фонду «намагалися контролювати діяльність в річищі, дозволеному
владою70».
Отож, спершу пропоную розібратися з молодшою організацію, а саме – з
Товариством єврейської культури імені Еліезера Штейнбарґа. Серед потенційної
вигоди, мабуть, найбільша – це кількість активних членів в організації (у
Єврейському громадсько-культурному фонді було значно більше активних
членів) та позитивне враження в очах куратора призначеного з КДБ, але друге
твердження це лише припущення. Також, ймовірно, таким чином відбулась
легітимізація організації в очах общини та демонстрація єдності єврейського
громадського руху.
Якщо ж говорити про переваги, котрі отримав громадсько-культурний
фонд, це безперечно – легітимізація в очах влади, демонстрація єдності
єврейського громадського руху, уникнення конфлікту з представниками
спецслужб, офіційної влади та товариством єврейської культури. Також, що
важливо, демонстрація намірів примирення та єдності поколінь, адже
засновниками Єврейського громадсько-культурного фонду були, переважно,
старше єврейське покоління.
Водночас таке «злиття» зовсім не обмежило діяльність Єврейського
громадсько-культурного фонду. Організаційна структура фонду зовсім не
змінилась, а функціонувати вони продовжили і надалі від імені фонду «(…) наш
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фонд залишився фондом, а в Товаристві, у Чернівцях, ми посідали половину
місць»71, згадує в інтерв’ю Йосиф Зісельс.
Якщо підсумувати стан відносин між двома організаціями, то його не
можна назвати ні ворожим ні опозиційним а радше конкурентним, в
позитивному прояві цього слова. Хоча спершу члени громадсько-культурного
фонду «нерви попсували»72 у відносинах з Товариством єврейської культури, та
згодом їм навіть вдалось втілювати деякі міжорганізаційні проекти. А рішення
про злиття\об’єднання двох організацій в офіційному юридичному полі
дозволило фонду працювати легально та відносно безпечно впритул до розпаду
Радянського Союзу. Отже, об’єднання виявилось радше позитивним «ходом»
при збереженні автономії стосовно своєї діяльності для кожної з досліджуваних
організацій.
Отже, попри всі умовні, зовсім неочевидні конфлікти, котрі нібито, між
організаціями були мені не вдалось віднайти згадки про пряму конфронтацію
між обома організаціями. Хоча очевидно, що вони були, ще на етапі створення.
Як висновок, обидві організації продовжили працювали у визначеному ними
курсі, незважаючи на те, що інколи вони були зовсім протилежними ( про це я
згадаю в наступному підрозділі)

2.1. Загальний огляд та порівняння видавничої та статутної діяльності
організацій
Моєю основною ціллю в цьому підрозділі буде визначати цільову
аудиторію Чернівецького громадсько-культурного фонду та Товариства
Єврейської культури ім. Е. Штейнбарґа. Забігаючи наперед наголошу на тому,
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що аудиторія організацій, судячи з джерел і справді була, дещо, різною. В місцях
розбіжності і подібності я розставлятиму акценти та презентувати їх тут.
Використовувати у своєму дослідженні я буду друковані матеріал – у
випадку з Товариством єврейської культури, та спогади членів організації – у
випадку з громадсько-культурним фондом. Вдаючись до порівняння обох
організацій я буду послідовно досліджувати окремо взяте питання, та позицію
організації, щодо нього. Розкриватиму тему мовного питання, позицію відносно
репатріації в Ізраїль та інші.
Розпочну з найпростішого в даній ситуації – з мовного питання. Берусь за
нього першим, адже воно, мабуть, є найменш прихованим та стоїть на поверхні.
Чи не в кожному випуску газети Товариства єврейської культури «Черновіцер
Блетер» та в майже в кожному інтерв’ю учасників громадсько-культурного
фонду згадається про мовне питання.
Позицію обох організацій сміливо можна назвати біполярною. Одним з
полюсів в такій системі була мова їдиш 73, котру сміливо можна назвати мовою
європейських євреїв до середини 20-го століття, котра до початку Другої
Світової Війни досягла свого піку, згодом лише втрачала свої позиції. Другим
полюсом була – відносно нова та водночас стародавня мова сучасного Ізраїлю –
іврит74.
Якщо оглянути ситуацію з мовою в Чернівцях, то на той момент (кінець
80-х років 20-го століття), досі зберіглось дуже багато носіїв мови їдиш, котра
залишалась мовою спілкування, як автохтонного так і приїжджого єврейського
населення міста. З іншого боку, кількість носіїв цієї мови невпинно
зменшувалась. Подібний стан речей я можу спостерігати у схожому і водночас
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відмінному Львові. Ситуація з їдиш в Чернівцях хоч і не була настільки
безнадійна, та все ж, згодом їх спіткала така ж доля.
Молодше покоління євреїв часто було вихідцями зі змішаних сімей, або ж
були асимільовані вони чи їхні батьки. Таким чином носіями мови залишалася
переважно ті, котрі розмовляли нею в побуті, якщо конкретніше, то це було
переважно старше покоління, яке навіть не завжди могло на ньому розмовляти а
лише розуміли75.
Позиції організацій були досить однозначними. Товариство єврейської
культури дотримувалось ідеї відродження мови їдиш. Перш за все пов’язую це з
тим, що один з активних учасників цієї організації Йосиф Бург 76, вільний носій
та

своєрідний лобіст мови їдиш в Чернівцях та в Україні. Саме він був

редактором відновленої Товариством єврейської культури газети «Черновіцер
Блетер/Черновицкие листки», котра виходила на двох мовах: російська(інколи
українська) та їдиш.
Російськомовній частині видання належить рівно половина від загального
обсягу газети. Саме цю частину я буду аналізувати, адже друга написана мовою
їдиш, відповідно безпосередньо стосується мови їдиш.
Можу зробити два припущення. Перше – така кількість публікацій на мові
їдиш в другій частині газети зовсім не відповідало кількісті носіїв, а носило
скоріше освітній характер, та була доступною для прочитання лише вузькому
колу читачів. Друге – завдячуючи професіоналізму редакції газети, особливо
стараннями Йосифа Бурга, їдишомовна частина газети виходила в досить
великому обсязі (дві сторінки з чотирьох), що в свою чергу свідчить про
наявність, якоїсь аудиторії, котра вміла читати на їдиш. Ні перше, ні друге
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припущення не можуть свідчити про те, якою ж, насправді,

була частка

їдишомовного населення міста.
Якщо ж повернутися до прочитання другої частини – російськомовної, моя
задача дослідити

ті теми котрі було важливо передати ширшій аудиторії

(російськомовній, адже її частка, ймовірно була більшою) . Однією з таких тем,
сміливо можна назвати популяризацію мови їдиш, статті про котру неодноразово
з’являються на сторінках газети.
В Черновіцер блетер» неодноразово апелювалось до історії мови їдиш в
Чернівцях. В газеті досить часто з’являються статті з гучними заголовками,
наприклад «Возрождению языка идиш»77, «Славословие языку идиш»78, «90летия»79, «80-ый раз регулярно выходит в ефир радиопередача «Дос идеше
ворт»80, «Жест в пользу идиш»81, «Идиш будет жить»82, тощо. Як ми бачимо
згадка про мову їдиш зустрічається чи не в кожному випуску газети. Що вкотре
підтверджує висунуту мною раніше теорію про намагання відродити та
популяризувати мову їдиш.
З іншого боку, цілком протилежної позиції дотримувалися учасники
Чернівецького громадсько-культурного фонду. Зі самих початків створення
своєї організації вони зацікавилися вивченням івриту, і поширення цього
вивчення на маси. Популярність мови, передусім, пов’язую з відкриттям залізної
завіси та існуванням держави Ізраїль, як популярного напрямку для еміграції.
Аби відповідати на попит общини чернівецьких євреїв фонд «влітку 1988 року
(відкрив) перші легальні курси івриту»83. Окрім цього іврит починає викладатися
в недільній школі для дітей шкільного віку, а згодом і заснованій дещо пізніше –
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в повноцінній школі84. Мені так і не вдалось віднайти джерела фінансування цих
курсів.
Якщо підбити підсумки порівняння виглядає все наступним чином.
Ситуація з мовою їдиш в Чернівцях була схожою з тенденціями в інших міста
Радянського Союзу. Спілкувалися нею переважно старше покоління, а молодь
цікавилися сучасною, та більш корисною мовою іврит. В літературі стан мови
їдиш наприкінці 80-х років ХХ ст. оцінюють, як «завершальний етап», а «мова з
вулиць та домів перемістився в бібліотеки та університети» 85.
Наприкінці наголошу, що ситуація насправді не була такою категоричною.
В газеті «Черновіцер Блетер» неодноразово, побіжно згадується про іврит, а в
одному випуску газети івриту присвячена стаття з ілюстраціями 86, одначе на тій
самі сторінці наступною стоїть стаття під назвою «Возрождению языка идиш».
Таким чином ні в одній ні в іншій організації не було однозначної категоричної
позиції стосовно тієї чи іншої мови, тим неменше певний розподіл «за мовним
фактором» присутній.
Якщо ж перейти до інших відмінностей між організаціями, наступною
характеристикою для порівняння я обрав ставлення організацій до сіонізму 87 та
еміграції місцевих євреїв в Ізраїль. Аналізуючи публічні висловлювання,
інтерв’ю та газетні статті однозначної позиції кожної з організацій стосовно
цього питання не було. Одначе певні переконання все ж розгледіти можна.
Позиція котрої дотримувався Чернівецький громадсько-культурний фонд
на початкових етапах була порівняно помірною. Йосиф Зісельс – голова
організації на першій єврейській конференції в Ризі 1989 року сформував такі

Хруслінська І. Господи, ти відкриєш уста мої… / Іза Хруслінська. – Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2014. – 392 с., 24с.
іл. 192с.
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Вишневецький О. Судьба идиш после Холокоста [Електронний ресурс] / О. Вишневецький // Проза.ру. – 2016.
– Режим доступу до ресурсу: https://proza.ru/2016/02/01/410. (28.05.2020)
86
Букви єврейського алфавіту – алеф-бета // Черновицер Блетер № 46-47. Чернівці, 1997.
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Сіонізм (צִ ּיֹונּות, ционут), єврейський національний рух, котрий ставить собі за ціль відновлення і відродження
єврейського народу на його історичній батьківщині – в Ерец-Ісраель (Земля Ізраїльська/Земля Обітована), також
ідеологічна концепція, на котре цей рух опирається (пер. з рос.) Орен (Надель) І. Краткая еврейская энциклопедия
в 11 томах: том 7. Кол.: 870–910. / І. Орен (Надель), М. Занд., 1994.
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позиції відновленої в Чернівцях єврейської общини – «ми повинні допомагати
тим євреям, які хочуть поїхати в Ізраїль, бо в них є багато проблем; також ми
повинні допомагати тим, хто залишається, просто бути євреями» 88. З цієї цитати
можна зрозуміти, що принаймні Йосиф Зісельс, відповідно є ймовірність, що і
вся організація не були антисіоністами. Про це також свідчить і висвітлене в
попередньому розділі мовне питання, адже сіоністи в своїх висловлюваннях
негативно ставилися до мови іврит, даючи йому роль духовної мови, натомість
визначала мову їдиш основною для спілкування мовою для євреїв.
На противагу, інша організація, очевидно, спочатку, принаймні показово
носила антисіоністський характер. Зрозумілим це стає одразу після знайомства з
біографією першого голови організації. Ним був Леонід Фінкель, активний член
антисіоністського комітету 89, відповідно це не могло не відобразитися на
організації90.
Одначе таке твердження точно описуватиме ранній етап Товариства
єврейської культури, але буде зовсім недоречним вже з приходом незалежності.
В пізніших випусках газети «Черновіцер Блетер» котру випускало Товариство
єврейської культури є чимало статей про Ізраїль. Чимало згадок стосувалось
міжнародних відносин між Ізраїлем та іншими країнами, зокрема – опублікована
в 57 випуску стаття про репарації між Ізраїлем та Західною Німеччиною, в котрій
порушується проблематика репарацій зі східною частиною країни, котра в той
час була в соціалістичному блоці91.
Найбільша концентрація згадок про Ізраїль зосереджена у випусках
датованих 1998 роком. Наприклад друга сторінка 59 випуску цілком присвячена
Хруслінська І. Господи, ти відкриєш уста мої… / Іза Хруслінська. – Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2014. – 392 с., 24с. іл
189с.
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протистоянням сіонізму і його критикою за допомогою пропагандистської та видавничої діяльності (пер. з рос)
Корогодський Ю. Несколько слов об антисионизме // Заметки по еврейской истории №27. 21.04.2003.
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Заславска О. И. Зисельс. Я рассматриваю еврейскую жизнь как существенную часть гражданского общества в
Украине. К 30-летию Ваада СССР [Електронний ресурс] / О. Заславска, А. Шевченко // Эксклюзивное интервью
сайта Ваада. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: http://vaadua.org/news/i-zisels-ya-rassmatrivayu-evreyskuyu-zhiznkak-sushchestvennuyu-chast-grazhdanskogo-obshchestva. (28.05.2020)
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еміграції до Ізраїлю. «Миллионный репатриант ожидается к 2000 году», Взгляд
на Израиль», «…50 лет назад израильтян было 806 тысяч», «Консультация (для
емігрантів)» всі ці статті розміщені лише на одній сторінці92.
Це може означати, що політика антисіонізму не у всіх випадках була
добровільним вибором для членів цієї організації. Можу припустити, що
лобіювання такої позиції була делегована владою. Відповідно з приходом
незалежності організація змінила свою позицію, що стає очевидним з
дослідженням газети.
Підводячи підсумки до розділу хочу наголосити на очевидній відмінності
між порівнюваними об’єднаннями. Оскільки громадсько-культурний фонд був
незалежним об’єднанням а Товариство єврейської культури реакцією влади на
появу першої то позиція товариства стосовно міжнародних відносин були
відповідні і повністю корелювалися з позицією влади.
Таким чином вся діяльність, в тому числі і видавнича на початковому етапі
була діаметрально протилежною. Відстоюючи різні позиції організації просто
намагалися догоджати своїй аудиторії. І, якщо у випадку з громадськокультурним фондом це була та частина єврейської общини, котра так чи інакше
цікавилась еміграцією в Ізраїль або сіоністським рухом то в другому випадку
основними «споживачами» Товариства єврейської культури була інша частина
громади, котра була лояльна до влади та дотримувалися антисіоністських
поглядів. Така оцінка могла залишатися релевантною, принаймні до кінця
радянської епохи.
Тим не менш, за таких, на перший погляд, різних ідеологічних наповнень
їм вдалось знайти спільну мову та об’єднатися в одну організацію, хоча і
зберігши автономію та навіть незалежність при впровадженні різних проектів.
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Консультация // Черновицер Блетер №59. Чернівці, 1998.
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РОЗДІЛ ІІІ
ГАЗЕТА «ЧЕРНІВЦЕР БЛЕТЕР/ЧЕРНОВИЦКИЕ ЛИСТКИ

Кількість порушених тем в досліджуваній мною газеті чимало. На жаль,
лише мала частина з них, була виділена мною для цього дослідження. Попри це,
я обирав тему котра наскрізно з’являються майже в кожному другому/третьому
випуску. Такою темою в даному випадку було все, що стосувалось Ізраїлю
опосередковано (в питання еміграції) або ж напряму (у випадку з публікаціями
новинного характеру).
Окрім цього також розглядатиму одну з рубрик, що майже за будь-яких
обставин з’являються в будь-якій газеті в тій чи іншій формі – оголошення.
Основним місцем концентрації моєї уваги будуть «шлюбні оголошення», котрі
досить густо зустрічаються в цій газеті. Я досліджуватиму їхнє походження,
аудиторію та інші спершу непомітні елементи (етимологію назв, способи зв’язку
з замовником реклами, інше).
Також, окрім згаданих мною рубрик газета, в цілому містить в собі
набагато більше елементів. Нагадаю, що вона складається з двох частини, по дві
сторінки кожна. Перша – російською мовою (рідше – українською), друга –
виходила на їдиш. Якщо ж говорити про тематику статей, то окрім згаданих
мною також в газеті часто публікуються привітання з різними святами
світськими та релігійними, різного роду літературні твори та інші статті,
передруки з чернівецьких, всеукраїнських, та російських видань, також наявні
розділи з особистостями чернівецької єврейської спільноти.

3.1. Ізраїль на сторінках газети.
Тема Ізраїлю недарма виділена в окремий підрозділ. Згадок про таку
бажану серед представників єврейського етносу в Чернівцях державу чимало.
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Пов’язано це мабуть з тим, що після довгої заборони на виїзд, починаючи з 1987
року почалась активна еміграція євреїв з СРСР до Ізраїлю та інших країн.
Стосовно цього Цві Гітельман 93 наводить такі данні – «(…) відбулося
значне зростання єврейської еміграції. Кількість євреїв, яким було дозволено
виїхати, зросла з 914 в 1986 р., до понад 8000 в 1987 р., потім майже до 19 000 в
1988 р., (згодом) зросла до 71 217 в 1989 р. В 1990 році (…) покинули СРСР, (213
000) направилися до Ізраїлю і (181 759) до інших країн»94. Окрім цього вже зі
здобуттям незалежності тенденції до еміграції з падінням системи та відкриттям
кордонів продовжується. Лише з України в 1991 р. поїхало 45 061, в 1992 р. – 26
830 осіб, вже в 1993 р. 21 622, три наступні роки – 28 306, 23 857 та 20 493. Після
такої масштабної еміграції з кожним наступним роком кількість емігрантів
ставала все меншою, а загальна кількість єврейського населення в Україні
скоротилась з майже півмільйона в 1989 році до 189 576 в 1997 році95.
Загалом з 16-ти випусків, котрі мені вдалось віднайти Ізраїлю присвячено
дев’ять статей, побіжних згадок в інших рубриках ще більше. Загалом, з
тридцяти двох сторінок російськомовної частини приблизно 30% присвячено цій
темі. Я ж детальніше аналізуватиму всі ці згадки, а також в деякій мірі
перевірятиму достовірність інформації поданої разом з цією згадкою.
Всі статті носять переважно інформативний характер і виконують роль
одночасно сповіщувача останніх новин Ізраїлю, посібника для еміграції в Ізраїль
та агітаційної брошури, що закликає до еміграції. До прикладу розгляну
найбільш показову статтю, опубліковану в випуску №59. В одній цій статті
розміщені всі перелічені мною теми. Стаття під назвою «Взгляд на Израиль»

Цві Гітельман – американський історик, професор політології та юдаїки Мічиганського університету, автор і
упорядник ряду книг про східноєвропейське єврейство, зокрема про єврейської ідентичності в Радянському
Союзі і пострадянських Росії та Україні. Гительман Цви [Електронний ресурс] // Новое литературное обозрение
– Режим доступу до ресурсу: https://www.nlobooks.ru/persons/7776/. (28.05.2020)
94
Гітельман Ц. A Century of Ambivalence: The Jews of Russia and the Soviet Union, 1881 to the Present / Цві
Гітельман. – Блумінгтон, Індіана: Indiana University Press, 2001. – С. 320. 194с.
95
Зісельс Й. Динамика численности еврейского населения Украины [Електронний ресурс] / Йосиф Зісельс //
Асоціація єврейських громдських організацій та общин Україниа. – 2006. – Режим доступу до ресурсу:
http://www.vaadua.org/analitika/dinamika-chislennosti-evreyskogo-naseleniya-ukrainy. (28.05.2020)
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починає щось на кшталт рубрики, котра одного разу отримає продовження в
одному з наступних випусках. Хоча самі згадки про Ізраїль зустрічаються доволі
часто, та саме такий розлогий звіт про стан справ в країні, мені вдалось віднайти
лише двічі.
Якщо говорити про авторство статті, то тут не все так однозначно. Вона
сконструйована з дописів кількох різних авторів. Сміливо можна казати, що як
мінімум три юридичні чи фізичні особи були авторами статей з яких
скомпілювали опубліковану в «Черновіцер Блетер/Черновицкие Листки».
Наприклад, авторською можна назвати статтю Алекса Прилуцького, також
складовою статті є перекладеною з ізраїльської щоденної газети «Єдіот
Ахронот»96 та прикріпленою до Черновіцер Блетер», та «ИТИМ» (Часи/Времена)
(див. додаток 4).
Першого мені на жаль так і не вдалось ідентифікувати, але маю
припущення, що він був одним з дописувачів/редакторів газети «Черновіцер
Блетер». В будь-якому разі, хоч публікація і є скомбінованою зі статей різного
походження вона цілком відображує сфери зацікавлення редакторів газети а
відповідно і Товариства єврейської культури, під егідою якого вона (газета)
виходила. Далі я детальніше розгляну окремі частини допису.
Досліджувана стаття складається з двох логічних частин. Перша частина
присвячена переважно статистиці та економіці (в т.ч. інформація стосовно
видатків спрямованих на підтримку репатріантів). Друга ж частина покликана
відповісти на запитання потенційних емігрантів, наприклад на питання побуту,
потенційної служби в армії, тощо.

Едіот Ахронот – щоденна газета, заснована в Тель-Авіві в 1939 році Навумом Комеровим. YEDIOTH
AHARONOTH [Електронний ресурс] // Jewish Virtual Library. – 2008. – Режим доступу до ресурсу:
https://web.archive.org/web/20110717080244/http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0021_0_
21223.html. (28.05.2020)
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Говорячи про першу частину, слід зазначити, що в ній проводиться
аналітична оцінка доповіді міністра абсорбції97 Йоеля Едельштейна98 щодо
репатріації до Ізраїлю в останнє десятиліття (90-ті роки 20-го століття), або, як
вона названа в газеті та загалом в ізраїльському суспільстві – «Велика Алія»99.
Окрім статистики котру надає міністр, також в цьому умовному розділі
досить багато інформації для «економічного зваблення» колишніх жителів
СРСР. Подається інформація про різни форми проживання: кібуци100, прості
поселення, освіту в Ізраїль та працевлаштування.
В розділі про робочі місця роблять наголос на наявності «…близько 270
тисяч іноземних робітників (з яких) в Тель-Авіві проживає 70 тисяч іноземних
робітників. Середній вік працівників – 28 років»101. Як на мене, цей уривок статті
в Ізраїльській газеті, орієнтованої в тому числі на російськомовного читача
(виходила також російською мовою) 102, є дуже цікавим. Окрім цієї більше
половини поданої в статті інформації стосується саме молоді та їхніх
можливостей стосовно трудової еміграції чи еміграції на постійне місце

Міністерство абсорбції Ізраїлю – відповідає за надання державної допомоги новим репатріантам (олім
хадашим) і тим, котрі повернулися в Ізраїль (тошавім хозрім). Сфера деятельности Министерства абсорбции
[Електронний ресурс] // Министерство алии и абсорбции. – 2013. – Режим доступу до ресурсу:
http://archive.moia.gov.il/Russian/About/Pages/default.aspx. (28.05.2020)
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проживання. Що свідчить, якщо не про надання переваг тій чи іншій віковій
групі, то принаймні більша зацікавленість в еміграції саме молоді.
Що стосується другої частини статті в ній зарепрезентований лише
маленький уривок про службу в армії та розділ котрий називається
«Консультація» та стосується технічних питань щодо еміграції, причому
адресована ця частина жителям колишнього СРСР, що стає зрозумілим з
контексту. Пропоную далі проаналізувати кожну частину окремо.
Отож, що стосується першого – «армійського» розділу то в ньому
проглядається своєрідний синтез питання освіти та військової служби. Справа в
тому, що військова служба в Ізраїль є обов’язковою з 18 років103, а навчання в
закладах середньої освіти відбувається протягом 12 класів, з 5-ти років104,
відповідно навчання в університетах відбувається вже по закінченню військової
служби.
В нашому випадку в статті розглядається згортання програми «Атуда
Кравіт»105. «Приступаючи до реалізації цієї програми, армія розраховувала
поповнити свої лави молодшими офіцерами з вищою освітою» 106, та як стало
пізніше зрозуміло, ця програма провалилась оскільки «більшість випускників,
університетів, котрі опинилися після закінчення навчання в бойових частинах,
не зуміли проявити себе необхідним чином»107. З точки зору молодого емігранта
цю частину статті однозначно не можна назвати привабливою а швидше
відштовхуючою, адже репатріанти були військовозобов’язаними вже через 12
місяців після репатріації. Від служби звільнялися тільки жінки та чоловіки віком

Згідно з закону про військову службу 1949 р. Закон про військову службу 1949 р. [Електронний ресурс] –
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від 20 та 30 років відповідно з дітьми108. Відповідно кожному новому
репатріантові довелось б відслужити в ЦАХАЛі109.
Так

наприклад

мою

теорію

про

небажання

служити

в

армії

російськомовних репатріантів свідчить інтерв’ю одного з репатріантів. Ілля
Волошин, котрий переїхав в Ізраїль, в своєму інтерв’ю згадує про те, що «серед
російськомовної молоді (в тому числі українські євреї) я часто зустрічав
«пофігізм» до неї (армії), багато-хто через егоїстичних міркувань не хочуть
віддавати три роки свого життя. (…) (я) хотів відтягнути призив, але не
вийшло»110. Щоправда це інтерв’ю датується 2017 роком. Чи багато з часів
«великої Алії» змінилось? Ні, такі ж згадки про «уклоністів» від військової
служби з числа російськомовних згадуються на інтернет форумах, що датуються
2006 роком111.
Для того, аби доповнити картину, мені вдалось віднайти деяку
інформацію про небажання служити в Армії Оборони Ізраїлю, що датуються
кінцем 80-х початку 90-х років. Так автор Лев Гунін, хоч і, можливо був
некомпетентним істориком/журналістом та все ж згадував про «потік
іммігрантів "з Росії" (мається на увазі СРСР), серед них виникло мало не сто
відсоткове небажання служити в ізраїльській армії: по-перше, вони прибули
звідти, де існувало вкрай негативніше ставлення до загальної військової
повинності. (Особливо серед осіб єврейського походження.) По-друге, нові
іммігранти швидко відчули, що ця не їхня країна, що їм тут нічого захищати, а
ізраїльська армія - це армія їх ворогів і дискримінаторів: тих, хто їх принижує,
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дискримінує, знущається над ними. З небажанням "російських" служити в армії
зіткнулася насамперед сама армія, яка провела ряд опитувань в школах і у вищих
навчальних закладах країни»112.
Я звісно ж спершу сумнівався в його висловлюваннях, але отримавши ще
кілька підтверджень (які я згадав раніше) про небажання російськомовних
репатріантів служити в армії, я вирішив все ж погодитися з автором в його
висловлюваннях.
Якщо допис про службу в армії точно був розрахований для покоління
молодшого, то частина з консультацією стосовно еміграції була прямо
спрямована поколінню у зрілому віці та людям похилого віку. Структурно цей
розділ складається з двох стандартних частин: запитання та відповідь. Більше
того запитання нібито задається живою людиною (перевірити достовірність
цього, на жаль не вдасться).
Всього запитань поставлено два (див додаток 1). Перше з них стосується
митного збору, друге – питання опіки над особами похилого віку, обидва –
поставлені в контексті еміграції. При прочитанні питання відповіді та відповіді
на перше, нам вдасться нагода зрозуміти, якими були реалії переїзду для пострадянської сім’ї.
Разом з усією сім’єю до Ізраїлю переїжджає і їхня побутова техніка:
«телевізор, пилосос, магнітофон, кухонний комбайн»113. З цієї частини
зрозуміло, що беручи з собою таку велику кількість побутової техніки, сім’я
могла її десь розмістити по приїзді, відповідно до переїзду в Ізраїль вони або
підготувалися самостійно, або ж мали друзів чи родичів в котрих могли
зупинитися.
Також це свідчить про можливу проблему збуту цієї техніки в реаліях 90х, або ж про якусь іншу причину, що спонукала їх забирати техніку з собою, адже
Гунін Л. АРМИЯ РАБОВ [Електронний ресурс] / Лев Гунін – Режим доступу до ресурсу:
http://www.balandin.net/Gunin/GulagPalestiny20.htm. (28.05.2020)
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враховуючи кількість та габарити перерахованої техніки можна впевнено
ствердити, що вартість транспортування було досить дорогим. З іншої сторони
варто врахувати те, що я не достатньо заангажований в реалії тих часів,
відповідно і не можу стверджувати про якусь гіпотетичну цінність побутової
техніки з боку єврейської пост-радянської сім’ї.
Друге питання поставлене до редакції стосувалось опіки над «самотньою
старушкою-єврейкою»114 при переїзді до Ізраїлю. Одна деталь одразу
привернула мою увагу, мова йде про те, що ця жінка похилого віку не була
ріднею для опікунів, котрі були авторами запитання. Задаючи запитання вони
додали коментар – «проживає з сім’єю подруги (також євреї)»115, якою ж була
їхня мотивація наголосити на тому, що вони також євреї?(див. додаток 1)
Можу припустити два найймовірніші, несуперечливі один одному
варіанти. Перший – суто технічне повідомлення, яке, як вони думали допоможе
врегулювати юридичні аспекти опіки вже по приїзді в Ізраїль, або для отримання
виду на проживання. Цікавим є те, що в справжній життєвій ситуації це справді
скоріше всього б не грало ніякої ролі. Адже емігруючи до Ізраїлю вони
однозначно мали право на репатріацію відповідно, отримали б громадянство
країни і мали б підстави на оформлення опіки. Можливо в їхньому уявлені
світський характер Ізраїлю був дещо викреслений і на їхню думку те, що вони
могли б виявитися не вереями могло вплинути на оформлення опіки над цією
жінкою. Другий – припускаю було своєрідною верифікацією (свій/чужий).
Таким чином адресат одразу показав, що він є одним з членів общини, відповідно
свій. Що вкотре підтверджує уявлення євреїв про вагомість і важливість їхнього
походження при вирішенні подібних та інших справ. Все ж я схиляюсь до
другого варіанту, з чим погоджується мій науковий керівник.
Таким чином, підсумовую, що попри те, що дана смислова рубрика хоч і
стосувалось Ізраїлю, та все ж досить багато (але не всі) статті стосувались також
114
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і громадян України. Переважно такий зв'язок полягав у роз’ясненні питань, які
стосувалися еміграції та новин про «наших» репатрійованих.

3.2.Реклами та оголошення в газеті «Черновіцер Блетер»
Чималу частину доходу будь-якої газети складають розміщення різного
роду оголошення. Не винятком став і «Черновіцер Блетер». Специфіка таких
оголошень полягає в тому, що аудиторія газети була моноетнічною. Відповідно
до цього і формувався рекламний контент. Мені точно невідомо чи отримувала
редакція газети пропозиції розмістити рекламу котра б хоч якось не була
дотичною до суто єврейського сегменту життя, та судячи з тих даних котрими я
оперую, оголошення в газеті стосувалися саме єврейської общини, і жодних
інших мені не вдалось знайти.
Отож, розглядаючи рекламу в цій газеті варто розуміти, що вона була
замовлена євреями та призначена для євреїв. Такий гіпотетичний єврей читач в
контексті довгих років асиміляції в Радянському Союзі міг бути як і релігійним
так і ні.
Враховуючи те, що релігія серед євреїв була тісно пов’язана з умовною
національною традицією, то не релігійність часто означала погану обізнаність в
традиції. Саме в такому контексті відсутності релігійного життя і приживали вже
майже два покоління місцеві євреї. Наприклад Йосиф Зісельс у своєму інтерв’ю
згадує – «(як він) хоч і виріс в єврейському оточені, однак не дуже добре знав
єврейські традиції, релігію, історію»116. Таким чином юне покоління єврейського
населення міста, хоч і було далеким до власної традиції та все ж усвідомлювало
це і намагалось сприяти відродженню. «(…) ми відзначали Хануку 117 (…) свято
(…) не є суто релігійним, це більше світське свято. (…) У 1988 році також
Хруслінська І. Господи, ти відкриєш уста мої… / Іза Хруслінська. – Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2014. – 392 с., 24с.
іл. 183с.
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компанією відначали і Пурім і Песах» 118. Так згадує про ці намагання Йосиф
Зісельс.
Попри це все навіть за відсутності обізнаності в національних традиціях
існують певні культурні маркери/стереотипи, котрі залишаються у носіїв цією
культури та традиції і «випливають» в тому чи іншому місці. Таким місцем у
цьому випадку ставали назви організацій, котрі були замовниками оголошень в
газеті

«Черновіцер

Блетер»

і безперечно

маніпулювали

традиційними

єврейськими найменуваннями-маркерами називаючи свої підприємства так чи
інакше.
Подібну маніпуляцію я пропоную розглянути на прикладі двох рекламних
оголошень подібних за своїм функціональним призначенням організацій.
Шлюбні агентства протягом майже всього періоду СРСР вважалися атрибутом
буржуазно-міщанського порядку котрий був міцно пов’язаний з багатьма
неприпустимими для нової радянської сім’ї поняттями такими як – «шлюб за
розрахунком», «вигідна партія», «шлюбний контракт» та «придане». Саме тому,
наприкінці 20-х років 20-го століття такі оголошення зовсім зникають з побуту
радянських громадян119.
Наступним витком в розвитку шлюбних оголошень став кінець 70-х та 80ті роки 20-го століття. Тоді спершу в виданнях прибалтійських республік, згодом
в інших регіонах країни в газетах починають з’являтися шлюбні оголошення.
Пов’язано це з тим, що партійне керівництво бажало зробити регіональні газети
не такими збитковими, та навіть тими, що приносять дохід. Також важливим
фактором була наростаюча проблема великої кількості неповних сімей, матеріводиначок та різкий спад народжуваності в країні. Згодом партійне керівництво
створило

альтернативні структури

такого ж

характеру включивши

в
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повноваження «Служби побуту» також і функції шлюбних агентств120. Все це
сприяло розвитку цього сегменту ринку, відповідно створило необхідні умови
для появи таких організацій вже з поширенням ринкової економіки.
Шлюбні агентства в нашому випадку мали певну специфіку. Їхньою
спеціалізацією окрім того, що вони займалися зведенням пар було те, що як
чоловік так і жінка могли бути лише євреї. Для того аби краще проілюструвати
це прикріпляю оголошення (див. додаток 2) та (див. додаток 3), перше –
оголошення «Київської Міської Єврейської общини» в особі «Єврейської служби
створення сім’ї «Шадхен», друге – належить «Єврейській службі знайомств
«Мишпаха», котрі знаходилися в Києві та Чернівцях відповідно. Якщо друга
проіснувала досить недовго ( в наявних у мене випусках згадуються лише один
раз – в 1999 році, припускаю, що вони були й раніше, але через відсутність
багатьох перших випусків та їх нестабільну послідовність (вдалось віднайти
випуски, хоча не всі випуски послідовно), то перша, можливо, досі продовжує
свою діяльність та є найстарішою єврейською службою знайомств в Україні
(сайт цієї організації працює, але на телефонні дзвінки вони не відповідають).
Повертаючись до теми маніпуляції традиціями, хотілося б наголосити на
тому, що обидві організацій у своїй назві використовують специфічні елементи
єврейських національних традицій. Шадхен 121 (іврит- (שַׁ ְדכָןшадхан) в перекладі
на українську означає сват, саме так вирішили назвати своє агентство . Такий рід
зайнятості здавна існував в єврейських общинах, перші літературні згадки

Сорокін А. В. Объявления о знакомстве: социокультурный маркетинг // Вестник Кемеровского
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датуються тринадцятим століттям 122. Шадхен будучи професіоналом своєї
справи мав список всіх новонароджених єврейських дівчат, одразу по їх
народженню і всіх єврейських хлопців ще з моменту коли вони гралися на
подвір’ї. Окрім цього він знав всю родову лінію того чи іншого кандидата, та був
тим до кого зверталися сім’ї для того аби справити вигідний шлюб. Оскільки
молоді євреї, особливо в дуже релігійних общинах могли навіть не знати одне
одного до заручин, роль Шадхена в такій ситуація була надзвичайно поважною
та впливовою123.
Можу припустити, що називаючи свою організацію таким чином
засновники хотіли наголосити на своїй єврейськості. Водночас те, що назва була
на їдиш і апелювала до традицій може свідчити про певні почуття, котре могло
виникнути у представника цільової аудиторії цієї реклами. Засновники
організації апелювали до тих євреїв, котрим була знайома така традиція, навіть в
тих випадках, коли мова йшла про нерелігійних євреїв. Перш за все мова йде про
традицію шлюбу, котрій вдалось вижити в СРСР. Адже інститут шлюбу досить
добре працював, навіть попри заборону релігії, відповідно і практика сватання у
приблизно традиційному вигляді теж збереглась. Таким чином називаючи свою
організацію «Шадхен» її засновники, можливо, висловили свої амбіції зайняти
місце одного з ключових персонажів єврейського дореволюційного суспільства,
в оновленому вигляді, та переформатовати його на світський манер.
На противагу київській службі знайомств, така ж, лишень в Чернівцях
носить набагато релігійну назву, радше навіть ту котра згадується в Біблії124 –
«Мішпаха», хоча, це лише припущення і, можливо, в цій назві немає жодного
релігійного підтексту.
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Якщо аналізувати походження слова то воно, на відміну від назви першої
організації котра походила з їдиш вирішили обрати варіант на івриті та замість
«мішпохе (їдиш)» обрали «мішпоха (іврит), що водночас було дивно для
Чернівців, в яких на той час все ж залишались досить багато носіїв мови їдиш,
про що свідчить двомовність газети. Окрім цього моя наукова керівниці – Пані
Владислава Москалець висунула теорію, про яку я спершу вирішив не згадувати.
Мішпухе також використовувалось кримінальні елементи, та воно є частиною
так званого – Кримінального жаргону, і означає – угрупування. Також розглядаю
варіант того, що газета також частково була зорієнтована на дітей перших
репатріантів з Чернівців, котрі, очевидно могли повертатися в Україну для того
аби одружитися.
З іншого боку, невідомо чи засновники цієї служби справді були дуже
релігійними або ж орієнтувалися на ізраїльську клієнтуру чи просто їм довелось
обирати назву вже з обмеженого переліку назв і їм вода видалась найбільш
вдалою.
Також аргументом на користь більшої консервативності другої свідчить те,
що на відміну від оголошення замовленої службою «Шадхен», «Мішпаха» в
своїй рекламі наголошує саме на «(…)створенні єврейської сім’ї.». В той час в
іншому оголошення йдеться не лише про сім’ю а і про «(…) пошук супутника
життя(…)всіх вікових груп», це може бути ще одним підтвердженням більш
світського характеру служби «Шадхен» в порівнянні з аналогічною в Чернівцях
– «Мішпахою». Адже такий шлюб для осіб зрілого або похилого віку швидше
був пошуком саме партнера/товариша. Про це також згадує Ліна Ізмаїлова, котра
була однією з працівниць служби «Шадхен», котра згадує «Найстаршому клієнту
було 91 рік. Йому ми також допомогли, влаштували особисте життя» 125.
Окрім цього ще одним яскравим елементом оголошення є деталізація
способів зв’язатися. В цьому організації між собою теж не дуже схожі. Якщо
Фельдман М. Брак без брака [Електронний ресурс] / Михаіл Фельдман // Jewish.ru. – 2002. – Режим доступу
до ресурсу: https://jewish.ru/ru/interviews/articles/2306/.(28.05.2020)
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«Шадхен» надає в своєму оголошенні детальний опис способу добирання до
локації офісу, окрім адреси додає спосіб добирання «тролейбусом № 16, 18 до
зупинки «Львівська площа» (див. додаток 2), то «Мішпаха» надає лише адресу
(див. додаток 3). Це може свідчити про ширшу ( у випадку «Шадхен») та вужчу
(у випадку «Мішпахи») географію клієнтів. Також, для зручнішого зв’язку
«Шадхен» окрім адреси додає два номери телефонів, і що важливо код для
міжміських дзвінків. Також додають повну адресу, та інструкцію до неї. Таким
чином користуючись адресом для реєстрації в базу служби було достатньо
відправити листа.
Логічно, що київська служба користуватиметься більшою популярністю
серед євреїв з міст де подібних служб немає, окрім цього євреї-іноземці у
пошуках жінки єврейки з України, першим ділом відправиться на пошуки до
Києва. Про це до речі також згадує працівниця «шадхену» Лілія Ізмаїлова. У
відповідь на запитання «хто клієнти вашої служби?», вона відповідає «Це вихідці
з України. Приїжджають з Ізраїлю, закінчивши службу в армії, навчання в
університеті. З США побувало вже кілька груп. Самотні емігранти там дуже
зацікавлені в одруженні на єврейках з України. Наші жінки відрізняються від
емансипованих американок, більш пристосовані до сімейного життя з
урахуванням ментальності емігрантів. Те ж можна сказати і про наших
співвітчизників, які живуть в Німеччині»126.
Отож, хоч і між «Мішпохою» та «Шадхеном» помітна різниця в рівні
консервативності та релігійності, і в цьому порівнянні «Шадхен» не можна
назвати більш консервативною, та в свою чергу багато іноземців відмічають
низький рівень емансипованості та більше пристосування до сімейного життя,
відповідно консервативність.
Останньою незначною відмінністю між оголошеннями є те, що, насправді
може
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вищеперерахованої інформації, в рекламі також зазначали прийомні дні. І тут
було все зовсім навпаки. Якщо в релігійній-консервативній, згідно моїх слів,
службі «Мішпаха» робочим днем була субота, день коли відзначають Шабат, то
в «Шадхен» робочим днем була неділя.
Можливо пошук супутника життя, та надання відповідних послуг не
вважалось забороною під час шабату, а робочий день «Шадхену» в неділю був
зумовлений тим, що вони орієнтувалися на аудиторію не місцеву, відповідно
тому і призначили такий прийомний день, також, що стосується місцевих євреїв,
таку політику стосовно робочих днів можна пов’язати з столичним ритмом
життя, та працевлаштуванням багатьох

працівників служби в інших видах

зайнятості. Так Лілія Ізмаїлова окрім того, що була волонтером в службі
«Шадхен», також займалась педагогічної практикою 127. Що є аргументом на
користь мого припущення про те, що робочий день в неділю був зумовлений
зайнятістю на іншій роботі, що водночас не суперечить теорії про потенційних
закордонних клієнтів.
Порушені мною теми хоч і займали досить велику частину майже кожного
випуску, все ж не зовсім зуміли надати повну картину того, що публікувалось в
даному виданні. Незважаючи на це, певні висновки я все ж зробив.
Перше – контент газети формувався відповідно до аудиторія читача. Це
сприяло тому, що в газеті при згадках про Ізраїль з’являлись поруч також новини
про емігрантів з пострадянського простору, про можливу еміграцію для самих
читачів та інші речі, які могли їх зацікавити.
Друге – традиція шлюбних оголошень не була новою, а лише відродженою
наприкінці епохи СРСР. Євреї, як і будь-хто інший на пост-радянському просторі
підхопили цю нову хвилю та з однією особливою деталлю. Перш за все, це те,
що елементом таких шлюбних оголошень став етнічний фактор. Дані
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оголошення були призначені лише для того хто міг довести, що він єврей ( для
цього в оголошені вказувалось «Наявність метрики, паспорту або свідоцтва про
народження – обов’язкові» (див. додаток 2).
Також, варто врахувати інтернаціональний характер деяких агентств.
Попри те, що клієнтами служб знайомств були українські євреї, ними також були
євреї – нащадки емігрантів з Української РСР, або ж з дореволюційних часів. В
рідких випадках, можливо навіть і взагалі зовсім недотичних до України євреї. Я
припускаю таким чином під впливом сучасних технологій, вдалось відновити
стародавній інститут «шадхенства», котрий, як я зазначив раніше не зовсім зник.
Отже, підсумовуючи загальну політику редакції газети, щодо публікацій,
вона дійсно була досить необмеженою та вільною. Єдиний критерій за яким
відсортовувалися публікації в газеті був – наявність загально єврейського
елементу.
Що стосується теми Ізраїлю, то вона насправді дуже цікавила українських
євреїв. Такий висновок я зробив з кількості подібних публікації такої теми в
газеті. Також, можу припустити, що така кількість могла бути зумовлена тим, що
редактори видання мали гострий брак публікацій, котрі б могли стосуватися
місцевих подій.
Що стосується шлюбних оголошень, то «Черновіцер Блетер» лишень йшов
в ногу з часом. Як я згадав раніше, шлюбні оголошення в інших газетах
користувалися високою популярністю. Окрім цього хоч я і не згадав про
конкуренцію між шлюбними агенціями, але вона однозначно була, і в цій
конкурентній боротьбі вони послуговувалися різноманітними методами. Від
можливості дистанційної подачі анкети до представництва агенції у всевітній
мережі інтернет.
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ВИСНОВКИ

В цій роботі я досліджував Єврейські громадські організації і Чернівцях
наприкінці 80-их та на початку 90-их років ХХ століття. Основними завданнями
було

прослідкувати

закономірності

між

соціально-демографічними

характеристиками (віку та країни походження) учасників та їх участю в
організаціях. За базу дослідження я образ газету «Черновіцер Блетер /
Черновицкие Листки», проте через брак доступних примірників, у джерельній
базі охоплені не всі випуски. Саме тому, щоб розширити дослідження я вирішив
включити до аналізу відомості про головні єврейські громадські рухи в
Чернівцях на початку 90-х років.
Висунута мною гіпотеза про ймовірний зв’язок між походженням і віком
учасників руху та їхньою лояльністю до радянського режиму, не підтвердилася.
Проте, негативний результат – це також результат. Можливо, є інші чинники, що
впливали на лояльність до радянської влади. Це дає нам поле для досліджень
наступного року. Водночас, згадана мною історія Леоніда Фінкель частково
може підтвердити описану вище гіпотезу. Адже він переїхав до Чернівців з
Наддніпрянської України у повоєнний час, та притримувався лояльної позиції
стосовно радянського режиму. Це є, радше, випадком, проте, можливо, за
наявності більшої кількості емпіричних даних, ми могли би знайти таких
«випадків» більше. З цього можна зробити висновок, що, хоч і в повоєнних
Чернівцях громада була досить неоднорідною, ця особливість не стала вагомим
чинником формування громадських рухів в епоху Перебудови.
Аналіз діяльності організацій «Єврейський громадсько-культурний фонд»
та

«Товариство

єврейської

культури»

був

допоміжним

методом

для

підтвердження гіпотези про вплив віку та країни народження на лояльність до
влади. У цих організацій було різне ставлення до держави Ізраїль та її мови (іврит
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чи їдиш), а це могло стати показником їх лояльності до радянської влади, так як
позиція СРСР стосовно Ізраїлю була негативною.
Якщо у випадку між походженням членів організацій та їхнім рівнем
лояльності

до

партії

(КПРС)

мені

не

вдалось

віднайти

достатньо

закономірностей, то у випадку з діяльністю організацій я дійшов протилежних
висновків. «Товариство єврейської культури»

підтримувало позиції влади

стосовно мови та Ізраїлю, а «Єврейський громадсько-культурний фонд»

–

навпаки. Окрім того, згадані мною джерела свідчили про те, що Товариство не
лише залишалося лояльним до влади, а і було заснованим нею.
Що стосується видавничої діяльності організації, вони обоє мали свою
газету. В рамках роботи я планував здійснити порівняльний аналіз цих газет,
проте виникли труднощі при пошуку примірників видань. Тому я зосередився
на дослідженні матеріалу, який був у наявності, зберігши при цьому деякі теми
для майбутніх досліджень.
Підсумовуючи результати своєї роботи хотілось б зазначити, що хоча деякі
з гіпотез не вдалось підтвердити, я виконав усі поставлені завдання та зумів
прослідкувати певні закономірності між

позиціями видань єврейських

організацій. Моя робота відкриває простір для подальших досліджень, зокрема,
детальнішого вивчення обох організацій: їхньої статутної та видавничої
діяльності. Над цим я планую працювати у наступних роботах.
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