Старі дерева,
Як старі слова.
До них звикають,
Мов до хмар чи грому.
А вони з нами йдуть
Коротку нашу мить,
Коротку нашу путь –
Їх велич просто
Не встигаємо збагнуть.
Валентин Саков
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«The Life of Izyaslav Jews»
Ludmila Levitsky, Izyaslav, 2020
Книга присвячена єврейському населенню Ізяславщини.
Розповідається про історію цього народу, його життя в мирний
час та трагічні події в контексті історії міста Ізяслава.
Використано матеріали відомих земляків: науковця та мистецтвознавця Павла Миколайовича Жолтовського, журналіста
Арона Ізралієвича Баренбойма, а також наукові дослідження
краєзнавців, публікації районної газети «Зоря Надгориння»,
спогади місцевих жителів, архівні документи та фотодокументи з фондів Ізяславського районного історико-краєзнавчого
музею.

Книга видана завдяки фінансуванню
Фонду Цаля Каплуна (США, Нью-Йорк)

Summary

Ludmila Levitsky, writer and director of the Izyaslav History
Museum, is on a mission to educate people about Izyaslav’s history.
Historically, Jews were a significant component of Izyaslav’s
population but that is no longer the case in the 21st century. Mrs.
Levitsky knew that she had precious little time to collect and record
stories about the lives of Izyaslav’s Jews, since most of them have
left Izyaslav long ago and the facts and details of their life in the
city have started to fade into a lost history.
Levitsky’s book tracks the history of the Jewish community
in Izyaslav and contains details about Jewish life in the periods
between the two World Wars and after WWII. She weaves together
evidence and personal stories related to tragic events such as the
Holodomor (Great Famine) and the Holocaust to present a vivid
picture of the destruction of humanity.
Levitsky dedicated her book to her friend and colleague Aron
Barenboym. In fact, her last chapter is devoted to Mr. Barenboym’s
life story. Aron was born in 1920 in Izyaslav, fought in World
War II, and died in Weimar, Germany in 2017, where he spent his
last 20 years. He wrote and published books, poetry and articles
in 4 languages: Yiddish, Ukrainian, Russian, and German. Some
excerpts from Barenboym’s writing about Jewish life and the
people of Izyaslav was incorporated into Levitsky’s book. Mr.
Barenboym had firsthand experience of the tumultuous events of
the 20th century, and he remembered many details in reference to
Jewish customs before World War II.
Leo Vayn
Tsal Kaplun Foundation,
November 8, 2019
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А. Баренбойм (1920–2019)

Порою так трудно бывает,
что, кажется, выхода нет –
вороньей пугающей стаей
затмила беда белый свет.
Но стоит лишь солнцу лучами
Из чаши плеснуть нам в лицо,
Как радость надежды ручьями
Польет на родное крыльцо.
И сердце спокойно забьется,
Как будто и вправду судьба
Живою водой из колодца
Все горести смыла с тебя.
Арон Баренбойм
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ПЕРЕДМОВА
Нашого земляка — ветерана, відомого публіциста та поета
Арона Ізралієвича Баренбойма немає в Ізяславі вже багато років, але його знають, пам’ятають та поважають.
Залишившись на самоті, отримуючи злиденну пенсію, не маючи ні допомоги, ні підтримки, Арон емігрував
у Німеччину, де вже жив його єдиний син.
Останні роки мешкав у Німеччині, в місті Вісмарі, в двокімнатній квартирі на тихій вулиці, неподалік від моря; навколо гарна природа, доброзичливі люди, які жодного разу не сказали лихого слова.
Він одразу привчив себе дивитися німецькі телепрограми, читати місцеву пресу, щоб вдосконалювати мову та жити
суспільним життям. Але жодного разу Арон не назвав Вісмар
своїм містом і жодної дня не забув про рідний Ізяслав.
Арон Ізралієвич відомий журналіст. Свої статті, нариси, оповідання, вірші писав на німецькій, українській, їдиші, російській
мовах. Його твори залюбки друкують в різноманітних газетах і
журналах. У Німеччині було видано декілька книг А. Баренбойма.
У 2014 році його запросили бути консультантом при впорядкуванні «Їдиш-українського словника», який був виданий
в Києві Дмитром Тищенком.
Ізяславчани вдячні Арону за його цікаві публікації про історію нашого краю, які часто з’являються в районній газеті
«Зоря Надгориння». Його розповіді цінні, адже він, народившись в 1920 році, був очевидцем багатьох подій. Великий життєвий досвід, мудрість та добро Арона Ізралієвича дуже добре
відображені в його поезії.
Турботливе безкоштовне або майже безкоштовне лікування, всебічне піклування соціальних служб та Червоного Хреста
дали можливість дожити Баренбойму до 99 років.
Директор Ізяславського районного
історико-краєзнавчого музею
Людмила Левицька
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От человека к человеку
Могут ли 88-летний еврей, приехавший из Украины
в Германию, и 67-летний немец стать друзьями? Могут!
Когда я закончил работу над рукописью романа под названием «Тихая земля», в котором нити действия сходятся к одной русской деревне, я не хотел предлагать его издательству,
не услышав до этого мнение знающего человека. Я искал россиян или украинцев, которые пережили ІІ Мировую войну,
знают деревню, говорят на немецком языке и, возможно, сами
занимаются литературным творчеством.
Мне посоветовали обратиться в еврейскую общину Шверина. «Такой человек у нас есть, — сказала мне секретарь. — Он живет, как и вы, в Висмаре. Это господин
Баренбойм».
Так начались наши с ним дружба и сотрудничество.
Замечания Арона привели к некоторым изменениям в моей рукописи, и он придал мне смелость ее опубликовать. В благодарность за это я помог ему в издании сборника его стихов «Не
могу забыть» и двух книг с рассказами под названием «Шрамы
войны» и «Признаки жизни» на немецком языке.
Мы часто спорили о размерах стихов, названии рассказа,
пунктуации и выборе слова, о прекрасном, но порой жестоком
мире.
Однажды мы оба были гостями в большой городской гимназии. В центре внимания была богатая событиями жизнь
Арона и его литературное творчество. Мы по-очереди читали
стихи и рассказы Баренбойма и отвечали на вопросы учащихся
и учителей. Они внимательно слушали, когда мы говорили, что
судим о людях не по тому, к какой расе, национальности или
религии они принадлежат, а как они ведут себя в жизни, каков
у них характер, хотят ли они строить или разрушать…
Роланд Линовски, г. Висмар
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«ЄВРЕЇ НА ІЗЯСЛАВЩИНІ»
І
На мальовничих берегах Горині розкинулось стародавнє
місто Ізяслав. Місто, де звучали українська, єврейська та російська мови.
Особливо колоритним був єврейський народ, який часом
складав майже половину населення міста. Хто ще так вмів
торгуватися, торгувати та був таким винахідливим? Єврейська
мова звучала всюди.
Євреї селились в основному в місті та містечках, насамперед, у Заславі, Білогородці, Куневі, Плужному. Особливо швидко чисельність єврейського населення стала збільшуватись
після входження регіону до складу Російської імперії. Вище
перелічені містечка перетворилися майже на повністю єврейські або в них виникли значні єврейські квартали. По кілька єврейських родин проживали у великих селах району: Клембівці,
Михнові, Михлі, Білотині, Сахнівцях, Припутнях, Кропивній
та інших.
У 1897 році в Ізяславі проживало 12611 людей, з них 6000
євреїв. Перед Першою світовою війною їх було вже до семи тисяч. Часи бурхливих подій 1917‑1921 років були важкими для
єврейського населення. У 1923 їх стало в місті 3303, що становило 35% населення Ізяслава, Кунів — 1029, Білогородка —
1001, Плужне — 500. Але в 1926 в Ізяславі євреїв було вже
3820, і з кожним роком цифра збільшувалась.
Євреї мали свої школи, місця для спільної молитви-синагоги. У 1902 році в Ізяславі була відкрита єврейська релігійна
школа Талмуд — Тора.
Лише незначна частина з них була біднота, люди без професій. Торговці, ремісники, перукарі, шевці, кравці, службовці,
лікарі, вчителі… — всюди були представники цієї національності. Більшість підприємств в ХІХ — початку ХХ ст. належала євреям (типографії, склади, майстерні, пекарні, млини,
крамниці, ательє…).
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В їхніх руках зосереджувався значний економічний та політичний вплив. Забезпечували вони його завдяки своїй економічній перевазі.
Після втечі польських поміщиків гебреї становили верхівку
заможного населення міста і містечок… Так, власником найбільшої в регіоні типографії був Хаким Трахтенберг, яка обслуговувала абсолютну більшість усіх офіційних установ не тільки Заславського повіту, а й деяких інших повітів Подільської і
Волинської губерній. Власником іншої типографії і одночасно
невеликої фабрики з виробництва зошитів був М. Удерман.
Аналіз опису промислових підприємств Заславського повіту показує, що абсолютна більшість на початок 20-х років
належала особам, що носили єврейські прізвища. Деякий час
директором найбільшого промислового підприємства повіту — Клембівського цукрового заводу — був інженер Зайдмич.
(В. Ковальчук, Ю. Корзун. Національні меншини на Заславщині
у 20-ті, 30-ті роки ХХ ст.// Матеріали наукової конференції. —
Ізяслав, 2006. — С.68–69.)]
Серед фондів Ізяславського районного історико-краєзнавчого музею зберігається свідоцтво, видане у січні 1916
року міщанину єврею Сімхє Срулевичу Епелю про те, що
йому дозволяється відкрити в місті Ізяслав, в будинку Давида
Купершмида, типолітографію із встановленням однієї циліндричної і однієї ножної швидкодрукарських машин, та одного
швидкодрукарського верстата. Дане свідоцтво підписане особисто губернатором.
До ізяславських багатіїв належали ті, хто мав магазин, лавку
на базарі, або власну майстерню. На Старому місті було більше
десятка крупорушок і маслобійок, біля яких завжди стояли селянські вози. Після відміни НЕПа обладнання націоналізували,
а їх власники часто продовжували працювати вже в артілі.
Хто мав великі хати, в тих з приходом радянської влади їх
відбирали. Так, в будинку Шпігельфойгеля розмістили клуб
«Колективіст», а потім молодші класи школи № 3. Забрали будинок і у Зайнберга, там зробили швейну майстерню.
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Власниками більшості невеличких крамниць, яких було в місті чимало, були саме євреї. Вони брали товар у борг в багатих
торговців, яких було в місті одиниці, і таким чином робили свою
комерцію. Але через бідність населення постійно доводилось
давати в борг, тому часто про швидке збагачення не йшлося.
П. Жолтовський розповідав про одного свого односельця з
Мислятина: «Сильно збанкрутував наш сільський корчмар Єсь
Блуфштейн, вже дуже немолода спокійна, лагідна людина.
Жили Блуфштейни в обшарпаній хаті під солом’яною стріхою,
яка нічим, навіть розмірами, не відрізнялася від хат селянських
і все ж носила назву корчми. Сама корчма містилася в першій
половині з брудною глиняною долівкою і страшно прокуреним
махоркою повітрям, в який вторгалися різки струмені запаху
гасу, яким торгували в корчмі разом з таким обов’язковим у ній
товаром, як мило, голка, дьоготь та інша бакалійна дрібниця.»
Павло Миколайович детально описував торгівлю в Ізяславі:
«Всяких крамниць було немало. Селяни купляли гас, мило,
деготь, деякі — «крамні» тканини. З харчів купляли лише оселедці та сушену рибу — тарані, а також примітивні ласощі — пряники у вигляді пань та коників, цукерки липучі; для
чиновників, панків, духівництва був чай, цукор, різні приправи,
свіже м’ясо та багато іншого. У важких червоної міді балонах держали содову воду. Випікались добрі булки та дуже смачний питльований хліб. Торгувати свининою євреї запобігали.
Добрий фірмовий ковбасний магазин був лише на Новому місті.
Тримав його не то поляк, не то німець Фішер.
При всякій купівлі-продажі торгувалися то з тяжкою натугою, то барвисто, не шкодуючи примовок, дотепів, заклинань, завірень, божби. Вміння торгуватися було майстерністю
як з боку продавця, так і з боку покупця. Перші торгаші-професіонали розхвалювали свій крам, накидали його селянському
покупцеві, також враховуючи селянську психологію. От торгує своїм крамом кашкетник. Знає він, з якого села підходить
до нього мужик. От один із них поволі простягається до кашкета. Різко обзивається до нього Гершко — кашкетник:
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Заслав. Старе місто. Листівка поч. ХХ ст.

— Поклади! То не для тебе, то для михновецьких мужиків!
(Михновецькі мужики вважались за багатших.)
— А ми що?! — піднімає свій голос амбіція у покупця.
Вершко ніби звертає увагу, як несміливо напинає на голову
його продукцію той «немихновецький» мужик. Але ось Гершко
з обличчям, осяяним ніби раптовою несподіванкою, що встала
перед його очима, підносить до обличчя покупця дзеркало і захоплено промовляє:
— Собственник!
От і найдена доріжка до покупцевого серця і гаманця.»
Арон Баренбойм, який народився і виріс у Старому місті,
пам’ятає, що люди з’їжджались звідусіль не лише в базарні
дні, але й на свята, на службу в костелі Івана Хрестителя.
«Все улицы и переулки Старого города заполнены возами
с распряженными лошадьми. Сверху, на пестрых селянских
ряднах восседают нарядные женщины с детьми, а у возов
стоят по-деревенски празднично одетые селяне. Все они
только что вернулись из костела, где ксендз в сопровождении небесных звуков органа читал молитвы и народ усердно
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крестился. Теперь они завтракают. Кое-кто выпил чарочку
перед едой… После короткого отдыха крестьяне снова идут
в костел молиться. Лишь под вечер они запрягают лошадей
и направляются в свои польские села, богатые хлебом и всяким
добром. Это было еще до коллективизации.» (А.Б.)
Знаходимо серед спогадів Жолтовського розповідь про староміських євреїв:
«Від собору коротка вулиця вела до середини моста —
до ярмаркового плацу. Містечкове єврейство жило по одноповерхових, часом мурованих, а більше дерев’яних довгих домах,
критих черепицею. Своїми торцями часто з вузькими галерейками та дрібними фронтонами такі будинки виходили на вулицю або на торговий плац.
В першій кімнаті, звичайно, містилась крамниця або майстерня. В другій кімнаті-горниці стояла подібна до буфету
осклена шафа з важкими мідними шабатніми, які використовувалися у суботньому ритуалі, підсвічниками та святковий посуд. Простий стіл, також простої столярної роботи
стільці. На стінах літографовані образи — часом Мойсея зі
скрижалями, а частіше погруддя знаменитих рабинів та вчених-талмулдистів. В наступній кімнаті — постелі, завалені
«бебехами» — перинами, яких крім євреїв, у нас ніхто не вживав. А далі вже вузьке, тісне, захаращене подвір’я.
Так жили заможні, ті, які свою комерцію проводили щасливою. В них і наймички є часом, і наймити були, яких «жидівськими попихачами» дразнили. Бідніше єврейство жило
тісніше. Немало було там непорядку та бруду.»
Різні професії мали євреї, багато було серед них ремісників, будівельників… Один одного називали не по прізвищах, а по професії: жінка Алтера-маляра, син Герша-столяра,
Сруль-муляр…
Багато євреїв, а тому і єврейських майстрів, жило саме
у Старому місті. Напроти костелу жив Зигельбойм, він разом
із синами вичиняв шкіру, неподалік — єврей, який з цієї шкіри
шив різні вироби, за ним мешкав коваль Аврум Трахтенберг.
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За костелом, на базарній площі, була велика майстерня, де
стояли різні станки, за якими працювали брати Штерншиси.
Біля базару жив і працював Мушин, біля нього не раз зупинялись діти і дивились, як він крутить колесо машини, що виробляє зельтерську воду.
Жолтовський критично, але справедливо згадував про заславських ремісників: «Заславські містечкові ремісники не були
на загал кваліфікованими. Добрих шевців, кравців було дуже мало.
Коли доводилось замовляти якесь взуття або одяг, мама журилась, до кого звернутись: чи до Давида, чи до Еля, до Океля або
до Мошка, бо кожен з них міг спартачити роботу. І в більшості
замовлення виконувались погано. Черевики пекли і парили, одяг
шився незграбно. Та і в кого було вчитись містечковим ремісникам? Не могли вони стежити за модою, погано розуміли своє
діло. Але це ніяк не заважало їм братися за будь-яке замовлення.
Внаслідок цього, узування такої обнови було річчю дошкульною, її автор заговорював зуби, запевняв, що воно витягнеться і все радив користуватись взуттєвою ложкою.
Ну а кравці всі вади брались усунути прасуванням.
Коли мене віддавали до гімназії та замовили кравцеві зшити формену «косоворотку», кравець ніякого уявлення не мав
ні про гімназійну форму, ні про тип блюзи-косоворотки. Про
те він не розгубився. Розріз коміра зробив збоку шийного вирізу, далі розріз повів навскоси аж на саму середину грудей.
Замість м’якого коміра поставив твердий, замість п’яти ґудзиків зробив чотири. Мав я в гімназії клопіт з цим натхненим кравецьким твором. Не раз мені зауважували, що мій одяг
не відповідав формі, а, головне, товариші все кпили з цієї кравецької імпровізації».
Дехто з торговців висилав своїх «агентів» на села для закупівлі та обміну різноманітної продукції. Були і такі, що їздили, щоб запропонувати свої послуги, в тому числі і ремонту
домашнього начиння. Павло Жолтовський розповідав:
«Містечко висилало своїх агентів на села. Закупляло скотину, ще дещо. Найбільш колоритним серед них був онучник
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Іцко, атлетична постать, красиве, обвітрене, запалене сонцем обличчя, сива пасмувата борода. Легенький візок, запряжений одною конячиною з такою ж пишною, як у господаря
борода, розкуйовдженою гривою, довгим нашикованим реп’яхами хвостом.
Тихий, тихий літній день. А десь від околиці чути знайомий
густий та міцний голос:
— Гей бабей, клоччя, онуччя, бабей! — гукає Іцко, в’їжджаючи до села. Баби, зачувши, несуть до нього ганчір’я,
клоччя всяке, на вимін беруть голки, мідні блискучі обручки, ще якийсь дріб’язок. То там, то тут до воріт підходять
баби, сталі клієнти Іцка-онучника. І дивно було дивитись,
як він на своїх не дуже зграбних долонях пересипав блискучі
тонкі голки. Завжди поважний і спокійний серед ворухливої і
крикливої бабської юрби, що вимінювала в нього старе конопельне полотняне дрантя на дешевенькі перстеньки, кільчики,
а найбільше — на голки.
Ходили по селах і горшколати. За плечима в них змоток
м’якого залізного дроту. Йде він вулицею та гукає: «Горшки
направлять!». Хоч і не були ці череп’яні горшки такими дорогими, а проте копійчана праця горшколатів знаходила своє застосування. Коли то на той ярмарок поїхати, а варити вже
треба! Горшколат тут у пригоді.»
Хтось вичиняв хутро і шкіру, хтось вив мотузки, хтось шив
чоботи, кожухи або ватні ковдри. Але всі майстри прагнули
продати все це на базарі, щоб вторгувати якусь копійку.
А базари в Ізяславі були знатні.
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Місто на Горині
І хоч змагатися з Сорочинським ярмарком нашому, звичайно, тяжко, але й на ізяславських ярмарках було не менше різноязикого ґвалту та не біднішої палітри яскравих фарб, якими світились щедрі дари нашої землі, що вирощувались руками
сільських трударів.
Базарна площа в центрі Старого міста не могла вмістити всіх бажаючих. Овочі і фрукти привозили цілими підводами, ягоди — у великих глечиках и плетених кошиках. Прямо з
воза можна було купити всяку живність: маленьких телят і
жирних свиней, гусей і качок, індиків і курей. Окремо, на плацу
за костелом, був кінський базар, де цигани могли показати силу
та спритність своїх коней, серед яких було багато крадених.
Приїжджали ремісники Білогородки, Кунева, Ямполя…
Місцеві та приїжджі виставляли свій товар — все, що
потрібно для господарства: від вірьовок і підков до скоб’яних
виробів, від кінської збруї і до цілого воза.
Шевці пропонували юхтові та хромові чоботи, кравці —
кожухи і чумарки. Пекарі — свіжі духмяні хлібини, булки, цукерки, кондитерські вироби.
На ярмарках можна було побачити багато жебраків,
у більшості безногих і безруких калік, сліпих лірників з маленькими поводирями, які сиділи прямо на землі і співали свої сумні
пісні.
Арон Баренбойм
ІІ
Євреї працювали у різних галузях: торгували, майстрували, лікували, будували, вчителювали… Чимало було їх і серед
службовців.
Вони брали участь у всіх подіях, які відбувались в місті,
в тому числі й у будівельних роботах. В Краківському архіві
(Польща) зберігається документ про те, що відомий архітектор Паоло Фонтана, який займався не лише будівництвом
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палацового комплексу князів Сагушків, але й реставрацією
пам’яток архітектури, підписує контракт з євреєм Шмуйлом
Лейбовтчем на підбиття куполів Заславського фарного
костелу.
Сільським господарством євреї майже не займалися
не лише тому, що не хотіли чи не вміли, а через антисемітську
політику російського уряду, який забороняв євреям володіти
землею.
Правда, брати землю в оренду у панів, а потім здавати її селянам, практикували здавна. Часто завищували ціну за оренду.
В архівному документі від 4 вересня 1884 року читаємо скаргу
селян Дертки і Сивіра на євреїв — орендарів.
В своїй статі «Євреї на Ізяславщині» Арон Баренбойм писав: «Православні селяни і козаки ненавиділи євреїв, які часто
були посередниками між панами і селянами. Немало багатих
євреїв тримало в оренду поміщицькі землі, фільварки, млини
і селяни більше мали справу з орендарями — євреями, ніж з
самими панами — землевласниками. І коли в 1648 році почалась визвольна війна українського народу на чолі з гетьманом
Б. Хмельницьким, під козацькі шаблі попали і євреї».
Єврейський рабин, мемуарист Натан бен Мойсей Ганновер,
який народився в 1610 році в Заславі, в своїй книзі «Глибокий
мул» розповів про страждання єврейського населення під час
визвольної боротьби Богдана Хмельницького.
Натан Ганновер описує події, які відбувались в 1648 році
в Ізяславі, коли Богдан Хмельницький зі своїм військом увійшов в місто: «Вони розграбували всю общину і вбили близько
двохсот євреїв, які були хворі і не змогли втекти або понадіялись на своїх друзів православних, що вони їх порятують. Ті
євреї, які втекли, переховувались в лісі, перечикуючи біду. Але
через декілька днів голод та спрага змучили їх. Нелюдські муки
заставили євреїв повернутися в місто і померти краще швидкою смертю, вони вирішили: «Повернемось в місто і загинемо
там, краще померти від меча ніж від голоду».
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Краківський національний архів.
Розділ І. Архів князів Сангушків. Папка 30. Файл 12, к.1
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Державний архів Житомирської області. Ф-115, оп.1, спр.260
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Коли вони з’явились в Ізяславі, їх схопили. Євреї просили,
щоб їх вбили на цвинтарі, щоб бути по-людськи похованими. І
там, в маленькому будиночку, їх вбили, а потім спалили.
Синагоги в місті були розграбовані та зруйновані.»
В Ізяславі в даний час є два єврейських кладовища. Одне
знаходиться над дорогою на Лютарку, починаючи з ХІХ століття, на ньому ховають і зараз. Інший, старий цвинтар, дуже
давній, надписи на плитах зроблені древньоєврейською мовою.
Має топографічну назву «Окописько».
В своїх спогадах П. Жолтовський згадує про це кладовище:
«Голий пагорб, уставлений плитами-мацейвами. Одна з них
стояла над могилою загиблих під час походу Хмельницького».
Євреї були набожними і суворо дотримувались релігійних
традицій. В невеликому місті Ізяславі було декілька синагог
та до десятка молитовних будинків, які під час Другої світової
війни були зруйновані.
Рабини не лише проводили служби, але й вирішували спірні питання, були своєрідними суддями, у більшості випадків їх
рішення визнавали і православні.
Жолтовський писав: «У випадку якихось комерційних непорозумінь між селянином та євреєм-крамарем останній пропонував йому піти на розсуд до рабина. Рабин обидві сторони
приводив до присяги — казав селянинові назнаменувати пальцем на лівій долоні знак хреста та його поцілувати, а єврея
ставив на шкіряну підстилку, на якій можна було давати лише
правдиві свідчення. Розібравши справу, рабин висловлював свій
вирок, який звичайно приймався обома сторонами.
Євреїв було багато, жили вони в самому центрі міста
тісною, але ізольованою громадою, зі своїм оригінальним побутом, що склався сторіччями кагальної автономії. Ревно виконувались приписи синагоги.
Щоранку по синагогах, великих та малих, збирались на молитву. Багато молились дома. Нерідко крізь вікно можна було
бачити постать бородатого єврея в накинутому на голову
та на плечі білому з чорними пасмами покривалі. У старих
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Фото меморіальної дошки старого кладовища. Ізяслав. 2006

21

Фото старого кладовища. Ізяслав. 2006
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Фото могильної плити «нового» кладовища. Ізяслав. 2008
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Фото могильної плити «нового» кладовища. Ізяслав. 2008

25

євреїв ці покривала нерідко були потерті, навіть залатані.
Вони дарувалися чоловікові жінкою при шлюбі і не замінювались аж до смерті. Здається, їх клали в могилу.
Під час молитви накладали на лоб коробочку з чорної
тисненої шкіри, в якій лежали вузькі шматочки пергаменту
зі священими текстами. На стінах коробочки літера «шін».
Коробочка кріпилась до голови вузьким ремінцем, кінець якого
держався в руці.
На одвірках єврейських мешкань була прибита «медуза» —
вузенький бляшаний футлярчик також із священним текстом.
В суботу, на синагогальні свята закривалися всі крамниці.
Ніхто із селян не їхав до торгу. Виконавши домашні ритуали,
з яких головним була шабатня суботня трапеза, в святковому
убранні по вулицях спацерувало єврейство.
Довгі урочисті моління в синагогах з участю солістів-канторів. У багатьох будинках сторцем піднімались дахи спеціальними комірками, коли справлялись «кучки», під час яких згадувалось мандрування євреїв з Єгипту до землі обітованої, коли
жили вони в наметах, не маючи над головою постійного даху.
В п’ятницю увечері яка-небудь єврейка просила зайти і засвітити лямпу. Правовірним євреям цього вже було невільно
робити, бо наступав суботній покой.
Іноді швидким кроком на легких нарах завинених в чорне
покійників приносили на «окописько» — єврейське кладовище.
Простий, суворий малоестетичний древній культ єднав громаду, не зважаючи на одвічну боротьбу багатих з бідними.»
Описуючи головну синагогу, Жолтовський згадує стару,
монументальну будівлю талмудичної школи — єшибот.
Розповідає, що в цій синагозі зберігався «вельмишановний
екземпляр Тори, за традицією привезений ще з Іспанії. Після
того, як в 1924 р. синагога згоріла, його залишки були урочисто поховані на єврейському кладовищі.
Коли я заходив до синагоги, мене огортало почуття чогось дивного, трохи екзотичного. Своєрідні знаки священних
текстів, загадкові для мене символи, відсутність урочистості
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християнських храмів, вільне рухання і експансивні викрики болящих. Вражала простота та убогість внутрішності синагоги. Лише «арон-койдеш» — велика шафа посередині великої
стіни, в якому стояли сувої «Тори» мав пишне барокове різьблення. В синагогах було немало світильників у вигляді звисаючих литих мосяжних павуків, — а також звичайних великих
гасових лямп.»
Після пожежі в 20-х роках ХХ століття синагога була відбудована, але на початку 30-х службу заборонили.
Священні свитки були вивезені. Приміщення стали використовували як столярню, а потім розмістили котельню музичної фабрики. На даний час синагога майже зруйнована.
На Старому місті знаходився гарний будинок ще однієї синагоги ХІХ століття із червоної цегли, який під час окупації
опинився на території гетто, а потім був знищений.
До наших днів збереглося приміщення синагоги на Новому
місті, побудоване в ХІХ столітті. «Сюда ходил молиться мой
дедушка Йосл-муковозчик. Помню, он меня как-то взял с собой
на субботнюю молитву, и меня поразила высокая трибуна посреди синагоги, с которой выступал «хазан». (А.Б.)

Головна Синагога XVI століття. Ізяслав. Початок ХХ ст.
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Після війни тут були розміщені класи школи № 2 (тепер № 5), потім будинок піонерів, вечірня школа. Тепер
це приміщення займає єврейський благодійний фонд
«Свобода — Хофеш».
Хлопчиків 4–5 років батьки приводили на навчання
у талмуд-тори (єврейські релігійні навчальні заклади). Арон
Баренбойм згадував про своє дитинство: «У моєму п’ятирічному віці батьки вирішили віддати мене на навчання до вчителя Талмуда. Його старий будиночок, в якому вікна входили
в землю, стояв на високому лівому березі Горині.
У 20-х роках це вже було суворо заборонено, і в разі небезпеки вчитель заводив нас, хлопчаків, у сарай, що приліпився
до його старої згорбленої хати. В цій схованці ми сиділи, мов
миші в норі».
Релігію забороняли, але з 1924 року почали відкривати національні школи. В місті і селах (колишніх містечках), де проживало багато євреїв, були єврейські школи, в Ізяславі було дві:
середня і початкова. Викладали двома мовами: українською
та їдиш.
Вчителі гебрейських шкіл здобували освіту у Вінниці,
на гебрейських трирічних спецкурсах, створених у 1924 році,
а пізніше реорганізованих у педтехнікум. Справа організації гебрейської освіти проходила легше, тому що гебрейські
школи існували до революції, була певна кількість необхідних фахівців. Всього по Шепетівській окрузі було відкрито 29
гебрейських шкіл; з них приблизно третина в Заславському
та Плужнянському районах.		
Така активна робота дала значні результати. За даними
перепису 1926 року рівень грамотності гебрейського населення досяг 78,8%. Він був найвищий серед усіх існуючих
національних груп (наприклад, серед українців — 48,9%)
(Нестеренко В. А. Проведення «українізації» на Кам’янеччині
у 20-х роках / Поділля і Волинь в контексті українського національного відродження. Науковий збірник. — Хмельницький,
1995. — С. 72.)
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Великі податки, які накладалися владою на дрібних торгівців і кустарів, часто вели до їхнього розорення. Серед гебреїв було багато осіб, позбавлених виборчих прав, як нетрудові елементи. Гебрейські діти майже до середини 20-х років
не були забезпечені школами. Тому активізувалися осередки
гебрейських політичних партій, насамперед сіоністів. Їх основні вимоги зводилися до надання гебрейським громадам національно-персональної автономії, створення вільних гебрейських
рад, окремих гебрейських профспілок, ґарантії демократичних
свобод, підвищення зарплатні до рівня 1913 року, зниження цін
на продукти та зменшення податків. Органи ДПУ (Державне
політичне управління) пильно слідкували за діяльністю усіх
більш-менш організованих об’єднань. І коли 14 червня 1924
року Подільський губком КП (б) У прийняв секретну постанову «Практическое приложение по борьбе с сионистскими
групировками на Подолии», Шепетівський відділ ДПУ затримав більшість керівників місцевих гебрейських організацій.
(Нестеренко В. А. Єврейські політичні партії та об’єднання
на Поділлі 20-х роках ХХ століття // Матеріали Х Подільської
історико-краєзнавчої конференції… — С. 422.)
ІІІ
Не оминули єврейське населення і важкі роки голодоморів.
18 червня 1921 року при ЦВК РРФСР була створена комісія
допомоги голодуючим на чолі з М. І. Калініним. В Україні таку
комісію очолив голова ВУЦВК Г. І. Петровський. Комісії допомоги голодуючим створювались при губернських, повітових
та волосних виконкомах. Заславський виконавчий комітет отримує розпорядження, за яким нетрудовий елемент обкладається пайковим податком. Голови домкомів міста дають списки громадян, на яких накладено цей податок.
В науково-краєзнавчому збірнику, виданому у 2013 році
Ізяславський районним історико-краєзнавчим музеєм і присвяченому трагічним сторінкам голодоморів на Ізяславщині,
зібрано матеріали про участь єврейського населення в роботі
29

Заславської комісії допомоги голодуючим. Дані архівні матеріали були віднайдені начальником відділу культурно-просвітницької роботи Хмельницького благодійного фонду
«Хесед Бешт» Людмилою Піскловою в Державному архіві
Хмельницької області, серед них і списки людей нетрудового
елементу (тобто осіб нетрудових професій), яких зобов’язували платити продовольчий податок. З прізвищ розуміємо, що
мова йде переважно про євреїв.
З великої кількості документів зрозуміло, що не всім
під силу було здавати такі великі податки на користь
«Укомпомголод». Людей заарештовували навіть за недодачу
половини пуда жита. Арешту підлягали не лише чоловіки, але
й жінки та літні люди.
Повітова міліція спочатку проводила арешти, потім під
розписку-зобов’язання сплатити податок людей відпускали. Розписку писала одна людина за декількох неграмотних
або за євреїв, адже більшість з них не знало російської мови.
Зустрічались і такі записи: «По причине субботы подписываться отказался».
Сплатити продовольчий податок за батьків давали зобов’язання їх діти:
Подписка
Я, нижеподписавшийся, гр.Рудман даю настоящую подписку Укомпомголоду в том, что к 22 сего ноября обязуюсь доставить квитанцию одной из заготконтор о взносе в приход
фонда помголода трехсот семидесяти трех пудов 10 фунтов
ржи.
Настоящее количество обязуюсь уплатить Укомпомголоду
за граждан
Гриндера Янкеля — 90 п.,
Лейтмана М. — 96 п.,
Кобряник — 96 п.,
Шпильфейгель Хаим — 91 п. 10 ф.
Резолюція: т. Книжнику
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Того же числа нарочным вызвать Рудмана, с последнего
взять официальную подписку о выполнении в 24 часа с момента получения подписки. В противном случае — арестовать.
Були випадки, що крім арешту забирали і майно:
Начуездмилиции
Укомпомголод просит произвести опись имущества
у граждан Канторович и Альберта Ицко за несвоевременный
взнос возложенного налога.
У листопаді 1922 року змінюється керівництво повітової
комісії. У грудні на окремих осіб накладається додаткова кількість податку.
Укомпомголод ставит вас в известность, что гр.Трахтенберг Хаим, кроме 250 пудов, наложенных гражданам города,
дополнительно считать за ним 100 пудов.
Настоящее предлагаем известить под расписку.
У квітні 1923 р. відбулось засідання Особої Сесії
Ізяславського Нарсуда, серед інших питань там розглядали справу торговця — єврея Кантора Йосипа (61 рік) за втечу з-під варти. (Його та інших торговців-євреїв заарештували
за несплату податку. Сплативши необхідну суму, вони розраховували, що їх одразу відпустять. Але відпускати не поспішали,
і вони самі пішли додому.)
IV
Перебуваючи в постійних злиднях та важкій роботі, люди
все ж потребували свята та відпочинку.
Про культурне життя міста ми дізнаємось з публікацій
Арона Баренбойма: «Довоєнні вогнища культури», «Погляд
крізь роки»… Автор розповідає, що на Старому місті, де потім був сушильний цех музичної фабрики, ще до війни стояв
двоповерховий будинок з червоної цегли, там знаходився клуб
кустарів. В ньому проводили різні політичні зібрання (лекції,
заходи, присвячені Дню кривавої неділі 1905 року, Дню загибелі Карла Лібкнехта та Рози Люксембург…) і святкові ранки та вечори. Тут староміські мешканці вперше почули, як
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говорить радіо. В 30-х роках розпочали демонструвати німі
кінофільми. Старшокласники виступали на сцені з виставами,
співали хором, звучав струнний оркестр, в якому учень Арон
грав на мандоліні.
Крім цього клубу на Старому місті знаходився «Будинок колективіста», який належав колгоспу «Четвертий вирішальний».
Біля тюремного муру був будинок конвойної команди, яка
мала свій духовий оркестр. Сюди часто приходила молодь, щоб
послухати музику та потанцювати.
Та найкращим був робітничий клуб на Новому місті, на вулиці Шепетівській (тепер Незалежності), пізніше там знаходився будинок культури. Тут були сучасний музичний ансамбль,
хор, танцювальний колектив, драматичний гурток. У вихідні
та святкові дні клуб був завжди переповнений.
Багато людей ходило і в будинок кіно імені нікому в Ізяславі
невідомого Яна Фабриціоса. Знаходився він напроти бульвару.
Під час фільму за ширмою грали скрипаль і піаністка.
На бульварі (зараз там Парк бойової слави) був літній кінотеатр, де можна було дивитись фільми і перед екраном, і позаду нього (екран був натягнутий між деревами). А вдень тут
крутилась карусель під музику шарманки.
На Майдані, біля костелу святого Йосипа, був парк, в ньому знаходився літній театр з критою сценою. Частіше тут відпочивали військові зі своїми сім’ями. На цій сцені виступав
відомий військовий ансамбль пісні і танцю Олександрова.
Гарнізонний клуб знаходився в палаці Сангушків.
На околиці Майдану, на плацу, у вихідні та святкові дні
влітку проводились кінноспортивні змагання, грали духові
оркестри.
З розповіді Арона Ізралієвича, в т. ч. і у статті «Изяславские
клезмеры» ми дізнались про місцевих музик-клезмерів (виконавці традиційної народної музики східноєвропейських євреїв).
Ізяславські клезмери грали на весіллях, танцях, просто в місті
під час свят. Один з них — скрипаль Піня Німий жив у великому будинку неподалік Арона, звідти частенько лунала музика,
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коли Піня грав на скрипці, а його донька на роялі. «Часами
просиживал я под их окнами, очарованный волнующими мелодиями», — згадував Баренбойм.
Зять Піні Шлейме Гилер був кларнетистом, служив капельмейстром духового оркестру 10-го кавалерийського полку, дислокованого в Ізяславі. Його другом був капельмейстер духового оркестру 9-го полку Йосип Файдюк, який грав на тромбоні.
Йосипа колись малим циганчам підібрали ізяславські клезмери.
Під час війни за участь у підпільній організації М. Машерука
він був розстріляний разом зі своїм сином.
Воєнним музикантом був і тромбоніст Сруль Ідл.
На Старому місті жив ще басист Єйзеп. Він був пожежним. Взагалі, клезмери шукали собі ще якогось заробітку.
Наприклад, Піня вечорами в кінотеатрі своєю музикою супроводжував німі фільми.
Клезмерами були Шмілек Флейшман (контрабасист) і
його син Хаім (скрипаль), який загинув на фронті. Були музикантами трубач Шлейме Шустер, брати Шлейфери, Микола
Фуксман…
Професія музиканта часто передавалась від батька до сина.
Більшість добре знала ноти, були серед них і такі, хто писав
музику. Саме з творчості простих клезмерів походять єврейські
народні пісні і народні мелодії.
«Плачет скрипка Пини или Меира то ли от боли, то ли
от счастья. Всхлипывает кларнет длинного, как жердь,
Сани, гудит короткими вздохами бас Ейзепа. Срулик быстрой
дробью отбивает такт азартной польки. Веселись, бедняк!
Никто еще не знает, что через десять лет многие из них пройдут мученический путь из гетто к танковым капонирам,
вырытым в начале войны за городом, а другие останутся
лежать в огромной яме в долине реки с красивым названием
Сошенка». (А.Б.)
V
Розповідаючи про історію Ізяслава, А. Баренбойм у статі
««Золотая» улица» згадував вулицю Ковальську, де проживали
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бідні євреї. Її називали «золотою» з чорним гумором, — «тут
жили евреи, бедняки из бедняков, низшая каста, люди, по мнению многих, с которыми лучше не связываться, ибо они были
остры на язык и за многословным звучным проклятьем в карман не лезли».
Там жили люди, які не мали права молитися в синагозі біля
східної сторони, де могли бути лише заможні. Бідні взагалі
були небажаними в синагогах, тому збирались в молитовних
будинках.
На цій вулиці жив дід по матері Арона Баренбойма Йосл.
Але він мав місце біля східної стіни, як учасник російсько-
японської війни, крім того, був нагороджений за мужність.
Служив на війні барабанщиком, не в духовому оркестрі, а попереду наступаючих воїнів. Своїм барабанним дробом Йосл
закликав їх бути хоробрими…
Дід був муковозом, своїми кониками возив на вокзал
в Шепетівку муку. За один раз брав три тони грузу. Потім його
змінив молодший син Аврум. «Прошло столько лет, а я помню
его сгорбленный домик, который был меньше, чем такая же старая, со многими щелями конюшня. Хорошо помню, как жил и трудился мой дед, для которого лошади были его главным богатством, за ними он ходил, как за своими детьми. Они кормили всю
его семью, состоящую из пяти дочерей и трех сыновей». (А.Б.)
На вулиці Ковальській, в маленькій хатині, схожій на халупу, жила і донька діда Бейла з чоловіком і трьома дітьми.
Чоловік її Ідл шив чоботи і цілими днями сидів на маленькому
стільчику біля віконечка з шилом і дратвою в руках. Він рано
помер, і Бейла пішла з тієї повалюхи, на Майдані зняла маленьку кімнату. З початком війни виїхала в Середню Азію, чим зберегла себе і дітей.
На «золотій» жила ще одна тітка Арона, батькова сестра
Хана. Жили вони з чоловіком не бідно, але звикли і нікуди
не йшли.
Згодом жителі цієї вулиці стали «набиратися розуму, виходити в люди», але почалась війна, і багатьох просто не стало.
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Мы такие, как все

Если кто-то думает, что среди евреев нет врагов, тот
глубоко ошибается. Они были и в нашем местечке.
Однажды, случилось это за много лет до войны, Алтер
Миляр, бывший нэпман, получил анонимное письмо с требованием в такое-то время, на таком-то месте, конечно ночью, положить большую суму денег, в противном случае его дом запылает, как стог соломы. Алтер отнес это письмо в милицию, где ему
посоветовали поступить, как от него требуют. В осеннюю ночь,
когда бледная луна выглядывала из-за темных туч, милиционер,
затаившийся за низким сарайчиком, увидел, как серая тень пробирается к месту, где должны были лежать деньги. Недолго думая, он выскочил из засады и с криком «Стой! Стрелять буду!»
бросился к тени. Но бандит его не послушался, а спустился вниз
к переулку. Милиционер долго не ждал, сделал несколько выстрелов из нагана в направлении бегущей тени и попал в цель. Когда
он подбежал к преступнику, тот был уже мертв. И кто же был
этот бандит? Соседский юноша. Его послал на смерть отец,
красивый смуглый еврей с черными усами. Отца убитого юноши
не арестовали и в тюрьму не посадили. Может быть, местная
власть посчитала, что Бог и так его наказал.
Мой учитель математики Цаль Исакович родился в богатой семье, до революции закончил гимназию. Кроме того, красивый, стройный, артистически катался на коньках по льду
Горыни… Многие мужчины ему завидовали, и один из них
написал на него в 1937 году донос. Им оказался изяславский
клезмер, наш сосед.
Был случай, когда один цирюльник, который подрабатывал
в местном НКВД — стриг под машинку арестантов, сдал, изза зависти, другого цирюльника, сказав, что он из Польши.
Несчастного арестовали, и он уже не вернулся.
В нашем местечке среди евреев были также картежники-шулеры, контрабандисты и даже проститутки. Есть немало преступников и в наше время…
Арон Баренбойм
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ВІЙНА
І
Ізяслав був окупований 5 липня 1941 року. Окупанти добре
і надовго облаштувались в Ізяславі.
Найбільше в роки окупації постраждало єврейське населення.
З перших днів над головами євреїв нависла чорна хмара. Якщо
німці не мали ще наказу зверху їх знищувати, то поліцаї, які були
місцеві, наказів не потребували. Вони грабували, ґвалтували, переслідували євреїв. В магазині їх було заборонено отоварювати.
Першими німці розстріляли євреїв-комсомольців. Директор
школи № 4 В. Ковальчук, який під час війни був старшокласником,
став свідком цієї трагічної події. Машина доїхала до кінця вулиці
Б. Хмельницького, приречених до страти повели вниз по доріжці,
що вела до річки. Коли Ковальчук через два дні прийшов на це місце, то визначити, де саме вони поховані було неможливо…
У серпні 1941 місто було оточено і євреям наказано зібратись
з коштовними речами. «Люди одразу зрозуміли в чому річ і хто
міг, ховалися в льохах і на горищах, у себе чи у добрих православних сусідів. Але знайшлось немало мерзотників, що ходили по хатах разом з поліцаями і показували, де сховались євреї.» (А.Б.)
Очевидці згадували, що негативне ставлення до євреїв
швидко підхоплював і дехто з місцевого населення. Бували випадки, що на них нацьковували собак. У Куневі одна добра жінка в своєму погребі переховувала декілька єврейських сімей.
Про це донесла молода дівчина з цього ж села. Поліцаї навіть
не виводили їх на подвір’я, а кинули в погріб декілька гранат.
Почалось масове винищення єврейського населення.
Місцем розправи обрали урочище Облоги, що біля дороги
на Білево. Тут на початку війни були викопані протитанкові
рови (капоніри). Вони стали готовими могилами для мирних
жителів. На цьому ж місті спочивають батьки та дві сестри
Арона Баренбойма.
Іван Іванович Міньков згадував: «Ось яку картину я бачив
на свої очі. Три вантажні автомобілі, покриті брезентами,
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були наповнені людьми. На задньому борту сидять два німці з закатаними по лікті рукавами і автоматами на шиї…
Приблизно хвилин через 30‑40 автомобілі поверталися знову
до міста за наступними приреченими…».
Нацисти вбивали євреїв по всьому району. Зі звіту лише
за одне число, 4 серпня 1941 р., дізнаємось, що в Куневі
та Радогощі було розстріляно 160 чоловік. За весь час в Куневі
знищено 830 євреїв.
Шеф полиции безопасности и СД
Берлин, Берлін 11 сент. 1941
Донесение о событиях в СССР № 80
Команда высшего фюрера СС и полиции в Каменец-Подольском
за 3 дня расстреляла 23 600 евреев.
I-я бригада СС (мот.)
Штаб бригады,
6.8.1941
Отчет о деятельности
3.8.41/12.00–6. 8. 41/ 12.00
Оперативная деятельность:
3-й бат. 10-го п. п. СС в Остроге,
I-й бат. 10-го п. п. СС в Грицеве,
мотоцикл. разведвзвод и мотоцикл. охр. взвод в Куневе
и Радогоще –Мл. провели 4.8.41 акцию по чистке.
В этих населенных пунктах евреи оказывали поддержку большевиским бандам.
Акции начались 4.8.41 в 4.45 и закончились в 20.00.
Результаты
Расстреляно евреев Острог
Грицев	 Кунев — Радогощ
мужчины		
732		
288		
109
женщины 		
225		‑		
50
бывш. русск.солдаты (партизаны) 1
И т о г о
1385 человек
В Плужному, біля старої церкви, знаходилось гетто. Літом
1942 р. біля с. Сторониче розстріляли 200 осіб.
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В своєму документальному нарисі «Втеча з пекла» та численних публікаціях: «Знову про греблю», «Дважды казненные», «Щоб не повторилось», «Доля маленької дівчинки»…
журналіст Арон Баренбойм розповів про події, які відбувались
на Ізяславщині під час війни.
ІІ
Восени євреїв заставили будувати гетто на Старому місті.
Відгородили площу колючим дротом та дошками, зігнали туди
людей та використовували їх на самих важких роботах. Однією
з таких робіт було піднімати вище греблю.
«Голодні, змучені, втративши всяку надію, вони тачками
возили сюди землю. Не в силі далі штовхати важкого візка, задихаючись від втоми, старі і малі, жінки падали на землю. Хто
не піднімався після лайливого окрику, того поліцаї пристрілювали і тут же закопували. Загинуло тут десятки людей.» (А.Б.)
Не можна не сказати й про те, що в гетто були й поліцаї‑євреї.
Для них зброї німці не давали, але вони знущались над своїми і
без зброї. Старостою гетто було призначено Абрашу Калевіча з
Плужного. Він без жалю грабував, ґвалтував, вбивав своїх єдиновірців. Але, коли сам став непотрібним, німці його теж застрелили.
«Конец его был таким, каким он его заслужил. Когда
в местечке не осталось уже ни одного еврея, и нужды в нем
больше не было, за ним пришли несколько его «сотоварищей»
по кровавому ремеслу. Он сразу понял для чего и предложил им
много золота и украшений, отобранных у своих жертв, в качестве выкупа. Ничто не помогло. Тогда Абраша выскочил
на улицу и побежал по дороге, ведущей в село Плужное. Он был
сильнее и ловчее полицаев, преследовавших его. Но повернул
в покрытое снегом поле, что его и погубило: он стал хорошей
мишенью. Все же Абраша успел добежать до еврейского кладбища, где его и достала пуля. Тут его жена, полячка Фрося,
и закопала.» (А.Б.)
Начальником Ізяславської поліції був Дигас, вчитель з
Плужного, за національністю німець. Він сам очолював всі
39

етапи знущання і вбивства євреїв, ходив в гетто за молодими
дівчатами, ґвалтував їх, а потім розстрілював.
Мешканців гетто примушували вигризати зубами траву
на узбіччі тротуарів. А тих, хто не мав зубів, а це були люди
похилого віку, і крадькома намагалися виполоти траву руками,
поліцаї били по пальцях і спині.
«17 серпня 1942 року, в ніч на суботу, поліцаї оточили гетто, щоб зранку провести другу велику «акцію» по знищенню єврейського населення. На цей раз місцем розстрілу була вибрана
долина маленької річки Сошенки.» (А.Б.) Люди потім розповідали, що земля над могилою декілька днів ворушилась. Видно,
багато лише поранених було поховано заживо. Через деякий
час ще один масовий розстріл відбувся на цьому ж місці.
Були випадки, коли євреї гинули і пізніше. Молодший брат
Арона Баренбойма Мося пережив масові розстріли (він жив
в однієї жінки на краю міста). Його застрелили прямо в полі,
коли хлопець пас корову. А їх двоюрідний брат Леонід десь
ховався весь час, а коли наші війська стали звільняти Ізяслав,
пішов додому, де його застрелив поліцай. Молода єврейка Ліза
теж дожила до звільнення, а коли бігла назустріч військовим,
підірвалась на міні.
Трагедія сталася і з кравцем Шаєю Грівке. Всю його сім’ю
вбили, а його заставили шити одяг поліцаям. З розпачу чоловік
повісився. Його закопали на подвір’ї власного будинку. Після
війни його син перепоховав батька в парку.
Під час війни стався ще й такий випадок. На беріг Горині,
неподалік від села Васьківці, виїхала німецька машина, з неї
вивели двох євреїв: батька і сина, чоловік накинувся на поліцаїв, але ті напад відбили. Пролунала автоматна черга. Вбитих
закопали на цьому ж місці.
Через багато років місцеві були свідками того, що бульдозер вивернув із землі це поховання. Замість того, щоб повідомити керівництву та провести перепоховання на кладовище,
останки відгорнули в рів, куди скидали сміття. Г. Власюк розповів про це для єврейської общини міста, але пошуки вже
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нічого не дали. Батька і сина стратили вдруге — свої ж. Це
були Йосл Ганковий і його молодший син старшокласник. Про
них написав А. Баренбойм в статті «Дважды казненные».
В окупаційній газеті «Заславській вісник» друкували списки засуджених до страти за супротив німцям, серед цих публікацій був список в березні 1942 року, серед 31 звинуваченого
є п’ять євреїв: Шльома Рендель, Бебба Гендлер, Ісаак Ельберт,
Мотка Гендлер, і Сруль Гендлер.
Історії багатьох родин стали відомими. Одна з них — сім’я
генерала Коростія.
Після війни в Ізяслав з Москви неодноразово приїжджало довідатись до могили своєї доньки подружжя Коростіїв.
Савелій Павлович, який став генерал-майором, приходив на зустрічі в школу № 1, де колись працював, в районний будинок
культури, в Сошненську школу.

Давид Гольдштейн з дружиною Ідою (1-й ряд);
їх донька Бася (праворуч), Савелій Коростій з дружиною,
племінницею Давида Рітою Гольдштейн (2-й ряд)
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Не мине ця печаль

Жила до війни у місті Ізяславі гарна дівчина Рита
Гольдштейн. У дев’ятому класі вона закохалася в молодого
вчителя історії Савелія Павловича Коростія.
Дізналися батьки. Чого лишень вони не робили, аби розірвати зв’язок між донькою і «Коростою», як називали вони
тоді Савелія Павловича. Нічого не допомогло.
Що вже творилося в містечку! Як це так — єврейська дівчина вибрала собі в чоловіки українця?! Рита знала, що батьки їй цього не простять, і пішла з дому. Рідні й справді зреклися її та тиждень, за єврейським звичаєм, сиділи на низеньких
стільцях, справляючи траур, як по вмерлому.
Але, коли у молодих народилась донечка, серця батьків відтанули. Не просто признали, але й полюбили зятя, як сина.
Перед самою війною Коростія забрали до війська. Коли почалась війна, зв’язок із Савелієм одразу обірвався. Залишивши
донечку у батьків, Рита вирушила на пошуки чоловіка і таки
знайшла його. Вони разом пройшли всю війну! Савелій командував полком самохідних гармат, вона була військовим
фельдшером.
Коли в Ізяславі в 1941 році знищили тисячі євреїв,
Світланку та її бабусю Либу не чіпали. Їх не забрали і в гетто.
Либі навіть дозволяли ходити з онукою по місту, від хати
до хати, та випрошувати харчі. Хтось їх відганяв від дверей,
а хтось вкладав у дитячу долоню кусень хліба.
Розповідали, що одного разу дівчинка запитала бабусю:
«Коли вже нас уб’ють?». До якої межі людського терпіння
треба було довести маленьке створіння, щоб воно промовило
такі жахливі слова!
В серпні 1942 року вони були разом з іншими євреями розстріляні. Лежить із бабусею Світланка в братській могилі
в долині маленької річки Сошенка.
Арон Баренбойм
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Скульптор Ткачук М. І.
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В книзі Іллі Еренбурга «Черная книга» опубліковано спогади єврейського хлопчика Сюні Дереша, який дивом залишився живим. Після війни він навчався у військовому училищі,
став конструктором військових кораблів, підполковником, жив
в Ленінграді. І ніколи більше не приїжджав в Ізяслав, занадто
жахливими були його спогади…
Письмо Сюни Дереша (Изяславль)

14.04.44 г.

Здравствуй, дядя Миша.
Пишу из родного города Изяславля, который вы бы не узнали. От нашого местечка осталась жалкая половина. Но зачем
оно совсем осталось? Лучше бы его не было, не было бы всего,
лучше бы я на свет не родился. Теперь я уже не тот Сюнька,
котрого вы знали. Я сам не знаю, кто я теперь. Все кажется сном, кошмарним сном. В Изяславе я и Фельдман Кива, наш
сосед — більше никого не осталось от восьми тисяч людей.
Нет моей дорогой мамы, папы, нет милого брата Зямы, Изы,
Сары, Боруха… Все милые, дорогие люди, как тяжело вам пришлось!… Я не могу прийти в себя, не могу писать.
Если бы я начал рассказывать, что я пережил, — не знаю,
поняли бы вы это. Я три раза удирал из концентрационного
лагеря, не раз видел смерть в глаза, шагая в рядах партизан.
Лишь пуля фрица вывела меня из строя. Но я уже здоров —
нога зажила, и я буду искать врага, чтобы отомстить за все.
Я хотел бы повидаться с вами хотя бы на п’ять минут.
Не знаю удастся ли… Пока сижу еще дома, хотя от этого дома остались одни развалины, но называется «дома».
Получил письмо от Тани. Очень обрадовался, что есть еще
близкие…
Жду ответа на мое письмо. Милые, дорогие, как бы поскорей увидеться… Дядя Миша, помни, что это наш злейший враг — фашистский людоед. Какой ужасной смертью
погибли все наши! Бей его до конца, режь по кускам! Никогда
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не попадайся к нему в руки. Письмо вышло бессвязное, как бессвязная и никчемная моя жизнь.
Но все-таки я еще жив… Для мщения над врагом. До свидания, дядя Миша. До скорой, желанной встречи! Привет
всем, всем, всем! Я как будто бы вернулся с того света.
Теперь начинаю новую жизнь — жизнь сироты.
Как? Я сам не знаю, как.
Пишите почаще, ожидаю ответа. Почему не пишут дядя
Шлема, Иосиф с Гитой и т. д.? С приветом ваш племянник
Сюня Дереш.
Мой адрес тот же. Я получу, куда ни напишете, потому
что кроме меня здесь никого нет.
Місцеві робили спробу скласти список тих, кого німці страчували. Але жертв так було багато, що неможливим стало всіх
переписати. Вдалось лише встановити 959 осіб.
25 жовтня 2018 року поблизу села Сошне відбулося відкриття монументу пам’яті жертв Голокосту, зведеного за ініціативою та фінансуванням розташованого у Сполучених Штатах
Америки Фонду Цаля Каплуна. В цей день на Ізяславщину
приїхали представники єврейських громад сусідніх районів,
Хмельницького, Рівного, Києва. Прибули представники Фонду,
автор пам’ятного знаку латвійський скульптор Гліб Пантєлєєв,
представники посольства Сполучених Штатів Америки
в Україні.
11 вересня 2019 року, в урочищі «Облоги», на південній
околиці міста Ізяслав, де 30 серпня 1941 року нацистськими загарбниками було закатовано понад тисячу громадян єврейської
національності, завдяки піклуванню Фонду Цаля Каплуна було
встановлено такий же монумент.
На меморіальний захід зібралося чимало представників єврейських громад із Ізяслава, Хмельницького, Києва,
Сполучених Штатів Америки, представників місцевої влади,
жителів та гостей району.
Наступного дня, 12 вересня 2019 року, за ініціативи представника Фонду Йозефа Менакера, був підписаний Меморандум
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між керівниками міста і району та Фондом Цаля Каплуна
(Сполучені Штати Америки, Нью-Йорк) «з метою спільних дій
по збору матеріалів про історію Голокосту в Україні та поширення інформації». Згідно цього Меморандуму, в Ізяславському
районному історико-краєзнавчому музеї відкрито Регіональний
Центр із вивчення Голокосту.
ІІІ
Бували поодинокі випадки, коли комусь з євреїв все ж
вдавалось минути гибелі. Така історія трапилась з Семеном
Шидером, який саме напередодні страти втік з гетто разом зі
своїми товаришами.
Втеча із пекла.
Документальний нарис, написаний за спогадами
Семена Шидера
… Мати Семена Шидера з двома синочками і онуком всю
ніч сиділи одягнутими у хаті. Маленькі Мишко та Льова,
не розуміючи, що їх чекає, весело гралися. Коли небо засіріло,
мати наказала старшому з дітей, якому було п’ятнадцять
років, Семену, сховатися в льоху. Він відмовився, але, почувши
кроки поліцаїв, вона силою заштовхала Сьому до погреба…
І тепер він був сам. Відкрито ходити по місту, щоб десь
влаштуватися на роботу і заробити на хліб, не міг. Допомоги
не було. Семену нічого не залишалось, як йти в гетто підручним майстра. Там він закохався в дівчину з Корниці Фаню, познайомився з хлопцем з Кунева Яшею Клепак та його дівчиною
Розою Зігельбойм.
Після двох масових розстрілів євреїв залишилось мало.
Але знову поліція одержала наказ позбутися непотрібних німцям людей (майстрів це не стосувалось). Нещасних пригнали
на подвір’я колишнього монастиря. Там дітей і хворих кидали
у кузови машин і везли у напрямку до Сошного, де вже була викопана яма, а дорослих погнали туди колоною.
47

Часто я чув таку думку: чому євреї без опору давали себе
вбивати, коли їх було тисячі… Чому не розбігались, не нападали на вбивць?! Ні, коли була можливість, люди тікали, чинили
опір. Але що з цього? Коли все одно фізично знесилених і вбитих духом їх знову виловлювали.
Одного разу везли з Білогір’я на машині тридцять молодих
євреїв. При в’їзді в Ізяслав поневолені напали на поліцаїв, зв’язали їх і розбіглися. Але куди їм було бігти? Всіх згодом поліція
виловила.
Куди було тікати євреям, якщо на дітей з гетто, які йшли
по воду до Дякової криниці, сусідські хлопці нацьковували собак.
20 січня 1943 року начальник жандармерії викликав до себе
старосту гетто і наказав йому наступного дня, в суботу, о 6-й
годині ранку, вивести на площу всіх євреїв-спеціалістів. В’язні
насторожились. Семен, Яків і Роза, порадившись, вирішили
тікати. До Дякової криниці йшли разом. Потім Яша з Розою
пішли наліво, по місточку через Сошенку, до знайомого дядька.
Семен прямо, у напрямку старого єврейського цвинтаря.
Поліцаї побачили Семена і почали по ньому стріляти.
Він побіг, вискочив у поле. Ніде ніякої схованки. Тоді він упав,
прикинувшись мертвим. Стріляти перестали. Семен піднявся і побіг до польського цвинтаря, де можна було сховатися
від куль… А на машинах дорогою на Сошне везли приречених
на смерть євреїв.
Семен лежав, чекаючи вечірніх сутінок. Він часом засинав,
але швидко просинався від холоду і страху. Коли зовсім стемніло, постукав до тьоті Броні або, як її ще називали, Демусихи.
Вона прийняла його по-материнськи. Поклала сушити одяг
та взуття. Повідомила, що в неї ховається Соня Виноградова.
Пізно увечері до Демусихи прийшли ще Яша з Розою. Бо знайомий дядько їх не прийняв.
Щоб не наражати на смертельну небезпеку сім’ю тьоті
Броні, вони вирішили перебратися до каплиці, на кладовище.
Розмістились на горищі. Було дуже холодно, спали сидячи.
Вранці Демусиха принесла їм трохи хліба і води. Весь зимовий
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день просиділи у капличці, спостерігаючи через шпаринку, що
діється на вулиці. Дочекавшись сутінок, тьотя Броня запросила їх до хати. Хліба не було, спекла коржів. Поїли, дещо взяли
з собою.
Через три дні до Демусихи прийшов ще один хлопець.
То був Лехцер. Вона його теж прийняла, нагодувала і відправила у каплицю. Для чотирьох стало скрутніше з харчами.
Та в Лехцера були деякі речі, він обміняв їх на хліб. Так і жили,
напівголодні, у постійному холоді й страху перед невідомістю.
Одного разу сусід Демусихи Лавренюк помітив, як хлопці вилазили з каплиці. Про це сказав Броніславі Володимирівні.
Та йому призналась, що підтримує їх харчами. Старий поспівчував і сказав, щоб хлопці прийшли до нього увечері. Шидер і
Лехцер постукали до Лавренюка. Він нагодував їх, дав кусень
хліба для Яші і Рози.
А холод допікав все сильніше. Та й усіх прогодувати
Демусиха не могла. Бо в неї самої було на руках двоє малят і
старенька мати. Чоловік її незадовго до війни помер. А старший син воював на фронті.
Яша з Розою пішли до своєї знайомої. Лехцер теж плекав
намір пересидіти у сусіда, а Семен пішов до хати свого шкільного товариша. Але там його не прийняли, і він повернувся
до тьоті Броні принижений, зі сльозами на очах.
Вислухавши хлопця, вона заспокоїла його й пообіцяла допомагати, чим зуміє. «Зрозумій, — сказала вона йому. — Я не дорожу своїм життям. Хоча й небагато прожила… (було їй
тоді 38 років). Мені тільки жаль моїх дітей. А тобі все одно
буду допомагати. Може, якась інша мати допоможе моєму
синові», — Демусиха плакала, сльози текли й по худих щоках
Семена…
Чи треба суворо судити тих, хто відмовляв євреям у притулку? І так, і ні. Кожен боявся за свою сім’ю, за своїх дітей.
Хто був милосердним і хотів, той допомагав, як тільки міг.
Та й чимало було серед мешканців міста людей, які могли й
видати.
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Лехцер наступного дня знову повернувся до Демусихи. Яша
з Розою повернулися через тиждень…
А тут ще об’явився Вітельмахер Рувір. Таким чином появився п’ятий рот. Доводилось ходити вечорами жебракувати.
Прийшли і до лікаря Мойсеєва. Він їх запросив до хати, добре нагодував, дав на дорогу хлібину і кусень сала.
В середині квітня, опівночі, вирушили в дорогу. Дійшли
до єврейського кладовища і завернули в поле. Знесилені, ослаблені недоїданням і душевним болем, вони ледве долали свій
шлях. Невдовзі почули голоси, скрип воріт. Виявляється, опинилися біля села Михля. Заходити в село побоялися — там були
поліцаї, від яких пощади не чекай.
Увечері вирушили далі. Йшли вночі, не знаючи дороги. Тому
блукали і часто верталися на старе місце. Нарешті, вирішили
жити недалеко від Ізяслава, де все знайоме і є добрі люди.
Якось Семен, Лехцер і Рувір вночі пішли у місто. Була місячна ніч, і видно було як вдень. Коли дійшли до базарної площі,
пролунали постріли. Лехцер і Рувір від переляку побігли. Семен
попід хатами дібрався до тьоті Броні. Її не було вдома, і він
боявся зайти до хати. Просидів всю ніч на подвір’ї, чекаючи
приходу товаришів. На день перебрався у каплицю. Вечорі дізнався, що його друзі, з якими звела гірка доля, загинули від куль
поліцаїв.
Семен відправився назад у ліс. По дорозі його наздогнала
підвода, навантажена мішками з картоплею. Зверху сиділи
двоє німців і один у цивільному. Семена запитали, що він тут
робить, хлопець не розгубився і відповів, що працює на лісопильні і зараз, після зміни, вертається додому.
Коли Яша і Роза побачили Шидера, то все зрозуміли. Надія
була лише на зустріч з партизанами.
Наприкінці травня вони натрапили в лісовому хуторі
на двох партизанів. Через них втікачі дізнались, як добратись
до партизанського загону, але там одразу сказали, що без
зброї не приймуть (їм потрібні були бійці, а не зайві роти).
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Довелося молодим євреям зупинитись недалеко від партизанського загону, в селі Теремче.
Незабаром зав’язався бій, на світанку каральний загін напав на партизанську стоянку.
Семен і його друзі поспішили до місця бою. Тільки партизани могли захистити їх від наглої смерті. Добігли до висотки, де
бійці зайняли оборону, і залягли. Опівдні, коли бій трохи вщух,
до них підійшов один з командирів і сказав до Семена: «Ось,
бачиш, внизу, за деревом, лежить вбитий поліцай. Забереш
в нього гвинтівку та обойми — тоді й зарахуємо тебе у наш
загін».
Шидер поповз вниз, у долину, благополучно дістався до вбитого. З великим трудом вирвав з його закляклих рук карабін, з
патронташа вийняв більше десятка обойм і під кулями карателів повернувся назад…
Весною Семен вже брав участь у визволенні Ізяслава.
Партизани повинні були взяти Васьківці і дерев’яний місточок
через Горинь. Ось тут, у бою, хлопець отримав три німецькі
кулі. Одна з куль застрягла біля легень. У важкому стані бійця внесли у хату васьківчанки Анастасії Хоменчук. Тут йому
перв’язали рани, а коли німці пішли у контрнаступ, господар
вивіз пораненого в інше село.
Молодий партизан у дорозі втрачав свідомість. Тому його
внесли у першу ж хату, де б він і помер без медичної допомоги,
якби не милосердна господиня. Три доби вона не відходила від
ліжка пораненого, перев’язувала йому рани, годувала.
Через три дні до хати увійшло троє партизан:
— Де наш хлопчина? Ще живий? Ось ми за ним приїхали…
Привезли Семена у партизанський шпиталь у важкому
стані. Коли для хлопця стало легше, лікарі вирішили вийняти
кулю. Поки хірург готувався до операції, немолода вже медсестра шепнула Семену: «Хлопчику, тікай звідси! Хірург ще молодий і без рентгену не знайде кулі, заріже. А з кулею проживеш ще довго!». Семен, стиснувши зуби, вибрався з операційної
і сховався в палаті…
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Рана ще довго гноїлася, але молодий організм переміг…
Згодом для Рози і Яші теж вдалося стати партизанами.
Але доля їх була трагічною. Яша запідозрив свою кохану у зраді
і вбив її з нагана, за це його розстріляли перед строєм.
Арон Баренбойм
Багато було підлих та жорстоких, які допомагали вбивати
євреїв, ображали їх, але було й чимало людей, що ризикуючи
своїм життям, їх рятували. На жаль, всіх їх імена не встановлено, але про декого вдалось дізнатись.
Кроповенський Михайло та його сестра Євгенія (по чоловіку Свєшнікова) взяли до себе молодшу доньку Залмана
Фінкеля — Соню після того, як німці розстріляли його жінку
і старших дітей. В Кроповенських жили німці. Хоча хата була
дуже велика, Соню ховати було важко. Михайло пішов в партизани і забрав дівчинку з собою.
Родина Корнелюків переховувала жінку з дитиною —
сім’ю військового Гейдельберга, який загинув, при обороні
Брестської фортеці. Олена Юхимівна із сином стали біженцями і опинились на залізничній станції в Ізяславі. Потяг, на який
вона розраховувала, не прибув, і жінка з дитиною сиділи у кутку вокзалу. Черговий по станції Іван Іванович Корнелюк забрав
їх до себе додому. Через деякий час на Корнелюків донесли сусіди. Олену забрали в гестапо. Жінка була білявкою і зовсім
не схожа на єврейку, вона назвалась білорускою і сказала, що її
прізвище Леткіна, її відпустили.
Після війни таких людей нарекли «Праведниками народів
світу». Серед жителів Ізяславщини їх є дванадцять чоловік:
Демус Броніслава
Корнелюк Галина
Демус Галина
Кроповенський Михайло
Зубрицька Наталія
Моісєєв Іван
Корнелюк Іван
Свєшнікова Євгенія
Корнелюк Ганна
Соловйова Домінікія
Корнелюк Георгій
Фінкель (Якубовська) Марія
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Доля маленької дівчинки

Мова піде про долю єврейської дівчинки, яка до війни жила
в селі Білогородка. ЇЇ звали Ліда, коли почалася війна, було їй
всього 9 років.
Пройшло небагато часу, і місцева комендатура одержала наказ: всіх білогородських євреїв відправити в Ізяслав, де
на Старому місті вже було створено гетто. Старші з торбинами і клунками, згорбившись, йшли пішки. Дітей і хворих
везли на підводах. Літнє сонце пекло, і дорога була довга.
Запам’яталась для Ліди висока цегляна будівля синагоги, де, як в тюрмі, помістили єврейські сім’ї, в тому числі і її
батька Шварца Бориса з жінкою і маленькими дітьми.
Кожного дня треба було перш за все думати, де і як дістати щось поїсти, щоб не вмерти з голоду. Ліда пробиралась через колючий дріт на волю, спускалась з горбка до річки Сошенка, вздовж якої з обох боків стояли хати. Просила
або обмінювала речі на їжу. Часом добиралась майже
до Васьківців.
В одну з перших груп для розстрілу попала сім’я Шварців.
Спритна Ліда, рятуючись від смерті, втікла, її сховав (хто б
міг подумати?!) Поплавський — той самий, чия дочка Стася
жила з Абрашею, старостою гетто, який знущався над своїми єдиновірцями більше, ніж закляті нацисти.
Жити довго у Поплавського маленька Ліда не могла. Вона
вирішила вернутися до рідної Білогородки. Бувші сусіди прийняли дівчинку, але місцеві поліцаї, як скажені собаки, пильно слідкували, щоб часом хтось з євреїв не повернувся. І тоді
дев’ятирічна Ліда пішла у сусіднє село Соснівку, де жили добрі
знайомі її батька Нечипоруки та Шваюки.
Два роки маленька Ліда прожила в цьому селі, доки хтось
не доніс, де вона ховається. Довелось податись у Західну
Україну…
Арон Баренбойм
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IV
Багато ізяславських євреїв загинуло на фронтах Другої світової війни. Їх рідних нациські кати знищили.
Отож «похоронки» не знайшли адресатів навіть після визволення міста.
Імена багатьох вже важко згадати, але з розповідей старожилів все ж
про деяких фронтовиків вдалося
дізнатись.
Вертман Ю. А.
Наприклад, про колишнього військового льотчика С. Винокурова, у якого було два брати Натан
і Рувим, обидва загинули на початку війни. Щоб не потрапити
до рук нацистів, Рувим, отримавши важке поранення, застрелився. Бо добре знав, що чекає його — єврея у німецькому
полоні.
Через багато років після війни представник райвійськкомату передав Лізі Дорфман нагороду її брата Григорія (орден
Червоного Прапора), який в 1942 році згорів у танку.
Загинув брат Юхима Вертмана Ісаак в грудні 1941 року
в боях на Калінинському напрямі.
Командир артилерійської батареї капітан С. Гольдштейн
поліг у бою на Волховському фронті в 1943.
Хоробрий військовий моряк Давид Новак загинув в кінці
війни. Його могилою став підводний човен, на якому він служив.
Борис Фрідман помер від важкого поранення.
Загинули на війні військовий лікар Пиня Горель, брат і сестра Арміль…
Ізяславчани пам’ятають і тих фронтовиків-євреїв, які повернулись після демобілізації. Покалічений на війні А. Нахманзон
(працював в банку), брати Шустери — Йосип та Шльома (перший був директором комбінату побутового обслуговування,
другий організовував і керував духовими оркестрами в декількох селах району), брати Крепліки — Анатолій і Юхим
(перший був директором районної друкарні, другий працював
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у торгівлі), Ю. Халупський,
Ю. Кіржнер, Л. Корнбліт (працювали у торгівлі), М. Шафір
(зав. пром. артілі), Фаня Геллер
та Геня Ройтман, Йосиф Геллер
(був міліціонером), а ще Л. Кац,
С. Зафт…
Трайман Ліля Борисівна,
яка під час війни була фельдшером, вийшла заміж за журналіста
Домешек Н. С.
Домешека Наума Соломоновича і
разом з ним працювала в друкарні.
Вертман Юхим Аронович (працював в друкарні відповідальним секретарем в 1948–1960). Повернувшись з війни, він
дізнався, що поліцаї вбили його жінку, вдаривши ножем у груди, а дітей-близнят, які народились 30 червня 1941 року, забили, вдаривши голівка об голівку.
Борис Лазарович Гольденгур, який попав в полон і, будучи
євреєм, дивом не загинув, працював вчителем у Радошівці, потім в школі № 3.
В типографії друкарем працював Йося Чотирбоцький, який
пройшов всю війну артилеристом. Він багато трудився, бувало
що і ночами, при
відсутності електрики сам крутив
колесо друкарської
машинки. Його добре знали в місті:
в перші повоєнні
роки він відстоював честь ізяславського футболу.
Довідка про поранення Й. Геллера. 1945
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Подарок от немца

Это случилось через четыре года после окончания войны.
Семья Герша Столяра снова жила в Проскурове. Дом, в котором Столяры жили до войны, немцы сожгли. Теперь отец,
мать и их дочь старшеклассница разместились в старом
доме, на окраине города, возле железнодорожной станции.
Жизнь постепенно налаживалась. Но воспоминания о погибших здесь родных, особенно о павшем на фронте сыне
Семе, терзали их днем и ночью.
В ясное осеннее утро, когда солнце еще стояло низко на небосклоне, на станции остановился товарный поезд. Из вагонов
спрыгнуло на рельсы около двух десятков исхудалых мужчин
молодого и среднего возраста в испачканной старой одежде.
Они говорили на немецком языке.
Это были военнопленные, возвращавшиеся к себе домой,
в Германию. Они провели в дороге уже много недель, и только
Бог знал, где и как они питаются.
Многие из них направились к стоящим вблизи домам,
чтобы выпросить у жителей кусок хлеба. У калитки, ведущей
к дому Столяров, остановился молодой с впавшими плохо выбритыми щеками мужчина. Он перелистывал какую-то книгу.
Перед дверью дома стояла Ида, жена Герша Столяра.
По внешнему виду появившегося человека она сразу поняла,
что ему здесь нужно. Он пытался заговорить с ней наполовину по-русски, наполовину по-немецки. Она подошла к нему ближе и увидела в его руках немецко-русский словарь. От частого употребления листки были грязные, как его одежда. Ида
в то время преподавала немецкий язык в военном училище, поэтому она сказала мужчине: «Говорите по-немецки, я вас хорошо понимаю». Он проникся доверием к этой женщине и рассказал, как он попал в плен и что пережил в лагере.
Что такое голод эта семья знала…
Чтобы отблагодарить за еду, он протянул Иде свой словарь: «Теперь он мне не нужен. Завтра я буду уже в Польше»…
Арон Баренбойм
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СЕРЕД НАС

І
Після війни в місті залишилося біля 2 тисяч євреїв.
Синагог, єврейських шкіл
вже не було. Релігія за радянських часів була заборонена.
Старші люди з роками все
рідше вживали рідну єврейську мову, забували традиції.
А єврейська молодь не знала,
бо не була навчена. Лише свято зберігають в пам’яті місця
захоронення своїх предків
та невинно убієнних нациськими окупантами. Вічний
спокій і до наших днів знахоЛис Л. С.
дять лише на своєму, єврейському кладовищі.
Багато років головою Ізяславської єврейської общини був
директор Михлянської школи Лис Леонід Сергійович, який
народився ще до війни на Старому місті, з дитинства розмовляв на їдиш. На рідній єврейській мові при нагоді розмовляв
до кінця днів своїх. Леонід був координатором справ по збереженню історії єврейського населення району. Всі пам’ятають
його активним, ерудованим, завжди ввічливим. Мало районних
заходів проходило без його участі.
Леонід Сергійович чимало речей, пов’язаних з історією
краю, передав в Ізяславський районний історико-краєзнавчий музей. Серед них друкарська машинка «Ундервуд» (50ті роки ХХ ст., США) письменника Натана Рибака, який свої
дитячі та юнацькі роки провів в Шепетівці. Увійшов в історію
літератури як автор історико-біографічного роману «Помилка
Оноре де Бальзака» (1940). Це був один з кращих творів цього
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Лис Л. С., Флейшман М. Г.

жанру, перекладений на десятки мов, за його сюжетом в 1968 р.
знято фільм.
(Багато предметів музейного значення було передано для
Ізяславського музею представником Хмельницької благодійної
організації «Хесед Бешт» Людмилою Піскловою, за що їм велика подяка.)
«Леонід Лис і Михайло Флейшман були моїми учнями в школі № 2, навіть сиділи за однією партою. Закінчили один інститут. Леонід став працювати в Михлянській школі, а Михайло
в Радошівецькій.». (А.Б.)
Коли не стало Лиса Л. С., общину очолив Тузман Борис
Цодікович, який на той час був начальником будинку управління КЕЧ. Колишній військовий родом з міста Овруч
Житомирської області. В Ізяслав приїхав з далекого Сахаліну.
В Ізяславі жило багато євреїв, це були люди різних
професій: вчителі (Кармазіна Ганна Петрівна, Трайман
Міфа Борисівна, Мершон Раїса Натанівна, Цитрин Зінаїда
Володимирівна, Лис Клавдія Веніанімівна, Ліберман Раїса
Львівна, Круліковська Раїса Леонтіївна (її син Коваль Михайло
Володимирович виконував обов’язки міністра оборони на початку війни в 2014 році), Штейман Сара Борисівна, Шпігель
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Зустріч ізяславської єврейської громади
з молодими американцями.
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Бетя Михайлівна, Рінг Євгенія Моїсеївна, Гондельгур Борис
Лазаревич, Ганковий, Гербер Фрида Григорівна, директор школи № 1 Давид Вайнер, директор дитячого садочка Ліфшиц, інспектор райво Мершон Натан Наумович…).
Згадують ізяславчани добрим словом і лікарів: завідуюча терапевтичним відділенням Ольга Шпільфойгель, начмед
Белла Нахманзон, невропатолог Софія Орловська, фармацевт
Бася Гольдштейн, гінеколог Яків Бриль, Софія Смоловська,
терапевт Зєвіна Ганна Семенівна, педіатр Ганна Борисівна
Фрідман, подружжя Смоловських…
Зараз в Ізяславі проживає близько 20 євреїв. Старші люди
відійшли у вічність, молоді та середнього віку наприкінці ХХ
ст. масово емігрували в Ізраїль, Америку, Німеччину…

5-й клас школи № 2. Класний керівник Бритковська К. О.,
вчителька англійської мови Гербер Ф. Г. 1959
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ІІ
Пам’ятають люди і Льоню Гершмана. Здавалося б, трохи
дивний, простий, бідний… Ходив по місту з блокнотом, куди
записував свої вірші, які поспішали до нього прямо посеред вулиці, і одразу читав їх перехожим. Пройшло більше десяти років, як його не стало, а про Льоню пишуть статі, друкують його
вірші. На пам’ятнику Льоні Гершмана зроблено надпис: «Ты
был Изяслава душой, Изяслав стал твоей судьбой. Земляки».
Проживав Льоня зі своєю мамою Гітою Іонівною на вулиці
Червоного козацтва, в будинку № 40.
Її старший син Борис Соломонович жив у Москві. (Хоча
одразу після закінчення вузу працював вчителем спочатку
в сільській школі, а потім в СШ №1). Він був математиком, автором навчальних програм, Заслуженим вчителем. Постійно
допомагав рідним, надсилаючи в Ізяслав посилки, гроші, іноді
приїжджав. В кожному листі цікавився, що надіслати:
«На днях отослал вам посылку с продуктами и шапку
Лене. С селедкой пришлось повозиться — сейчас (т. е. последние 3 месяца) стало плохо с селедкой, но хорошо, что удалось
достать. А вот с лимонной кислотой ничего не удалось: в магазине ее сто лет как нет (так отвечают продавцы) …
Жаль, но наш Леня почему-то ничего не пишет, даже
не написал, получил ли он бандероль с книгами. И что ему
выслать и не только из продуктов. Целую. Жди писем. На днях
пошлю денежный перевод…».
Борис надіявся отримати квартиру та забрати маму і брата
до себе, в одному листі писав до мами:
«Что поделаешь, как ни горько, но кому как не тебе,
знать, что наша жизнь отнюдь не усеяна розами, много горьких минут она нам «дарит» и если б только минут,
да и я уже немало познал на этой дороге жизни. И все же
надо жить, верить, надеяться — меня все время не покидает надежда, а в последнее время, после постановки на очередь, она стала зримо реальной, что мы будем вместе и тебе
будет легче».
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Коли Борис помер, про це довго в Ізяславі не знали. Одні
говорили, що він виїхав, інші — забув про брата…
Леонід Гершман народився в 1933 році, добре пам’ятав
окупацію і чимало своїх віршів присвятив темі війни.
***
Чтобы кругом сады цвели,
И счастлива была земля,
Никогда войны не знала
И не горела от огня.
Чтобы на фронт не провожали
Сестер, братьев и мужей,
Чтобы матери не ждали
С полей битвы сыновей.
Чтобы учились в школах дети,
И народы всей земли
Не знавали на планете
Страшных ужасов войны.
Чтобы нигде не рвались бомбы
И не падали дома,
Чтобы не бегать в катакомбы…
Мир народам — навсегда!
Фронтовые дороги
Фронтовые дороги,
Грозовые года…
Ощущенье тревоги
Не забыть никогда.
Дым и едкий, и горький,
Стали рвущийся гром,
Смерть на каждом пригорке,
Смерть под каждым кустом.
Дым махорки и пота
На путях полевых,
Средь завалов в болотах,
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На тропинках лесных.
Не страшились мы смерти,
Путь, что пройден во мгле,
След оставил на сердце,
Словно танк на земле.
Стерты до крови ноги,
Путь привала далек.
Фронтовые дороги Стук солдатских сапог.
Льоня часто виступав з критикою керівників.
Наробили нам пани, що не можна жити.
Треба їх з постів зігнати, в тюрму посадити.
Тих знущателів народу –
Хабарників карати,
Щоб вони вже не діждали
Кров з людей смоктати.
За це чув неодноразово погрози: «Будеш багато говорити —
здамо в дурку». Принаймі, він так всім розповідав. Врешті, так
воно і сталося. Адекватний Гершман вік свій доживав у психоневрологічному інтернаті в селі Кривчик Дунаєвецького району в страшних злиднях та принижуваннях.
Це стало для нього трагедією та, безумовно, що морально і
фізично вбивало. В 2006 році Льоні не стало.
Донька Леоніда Сергійовича Лиса Ганна Ройзман провідувала його в цьому інтернаті, вона з жахом згадувала про
побачене:
«Коли ми з чоловіком приїхали, працівники закладу дуже
здивувались, адже для них сказали, що в Льоні нікого немає.
Причину їх шоку я зрозуміла, коли зайшла в палату. Льоня лежав в настільки брудній постільній білизні, що вона стала
чорного кольору, вкритий чорною ковдрою, зовсім голий. Мене
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впізнав одразу, хоча ми з ним не так часто бачились (я давно
не живу в Ізяславі). Став розпитувати про ізяславчан, читав
свої вірші. Їжу, яку ми привезли, одразу заховав під одіяло…
Просив привезти ручки та зошити.
Я людина не конфліктна, але влаштувала скандал. При
мені для Льоні перестелили ліжко. Медичний персонал мене
запитував, коли ми приїдемо знову, але я відповіла, що не збираюсь їх попереджати.
Після цього візиту я не могла ночами спати. Повернулись
ми за декілька днів. Привезли одяг та їжу.
На вулиці квітень, тепло, а Льоня на свіжому повітрі
не був вже півроку. Ми привезли інвалідний візок, щоб його могли вивозити на двір (постійне лежання в ліжку і проблеми з
коліном зробили його неходячим).
На його День народження привезли торт і багато фруктів. Пригощали всіх у палаті.
Хмельницька благодійна організація запропонувала перевезти Льоню в Ізраїль, але він категорично відмовився.
Одна з медсестер інтернату сказала, що Льоню привезли з
валізою, повною блокнотів, але вони десь поділись».
Наш земляк — музикант, поет Веніамін Зафт (по національності єврей) присвятив для Льоні вірш.

И старый, небритый поэт…

Памяти изяславского поэта Леонида Гершмана
В улочках старых баяны давно не играют,
Не собирают на свадьбы соседей окрест…
Старых калиток давно похоронены скрипы.
И не привязаны к веткам верёвки с бельём,
Вместо телег во дворах скалозубые джипы,
И на дворняг не охотится гицель с ружьём…
Нет в огородах клубники, что пахла клубникой,
И огородов не видно за строем теплиц,
Школьницу в джинсах не Машей зовут — Анжеликой –
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С билетом счасливым в руках… до ближайших столиц!
Речка-красавица, старая, гордая Горынь,
Ты меня слышишь среди камышовых заплав?
Я приезжаю к тебе в этот маленький город Город такой же старинный, как ты, — Изяслав…
Старый вокзал… И баян мне тихонько играет
Репертуар молодых, нестареющих лет…
Третий звонок… И меня навсегда провожает
Друг мой Изяслав… И старый, небритый поэт…

Зафт В. С.

Веніамін
Сергійович
Зафт закінчив Ізяславську
школу № 2, після навчання
в Кам’янець-Подільському педагогічному інституті викладав
російську мову та літературу
в Борисівській школі. Через деякий час переїхав у Київ і там
працював у видавництві «Вища
школа» при університеті ім.Т.Г.
Шевченка. Вийшло декілька
збірок з його віршами. Став
членом Спілки письменників
України. Похований в Ізяславі
на єврейському кладовищі.

Изяслав! Ты — мой строгий господин!
Ты — скромная и добрая стихия…
К тебе прийду, оставшийся один,
И попрошу прощенья за грехи я.
Изяслав — мой пожизненный бальзам!
Когда-нибудь слетимся отовсюду…
Удачи всем, братва, кто вырос там!
Я буду — там!.. Неважно, где я буду…
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Мои земляки

Я жил на улице Шевченко и хорошо помню (хотя прошло
много лет), что там находилось. Был гастроном, когда-то
его называли «магазин Айзика» от имени его тогдашнего заведующего Айзика Гольдфарба, жившего напротив, в маленькой квартирке большого старого дома, под одной крышей
с Абрашей Нихманзоном, вечно кашлявшим инвалидом войны,
однако до последних дней работавшим в банке. Айзик тоже
воевал, был ранен в ногу и сильно хромал.
Ещё жил на улице Шевченко, напротив магазина «Айзика»,
Борис Шлюгер, известный в торговых кругах человек: он и экспедитор, и грузчик, а по натуре — юморист или скорее, сатирик. Не любил начальников всех рангов.
Новый 4-этажный дом (чуть в стороне от улицы
Шевченко) называли «еврейским», потому что почти все
квартиры были заняты еврейскими семьями. Там жил Лёня
Корнблит, которого знали не только изяславчане, но и жители окрестных сёл — заведовал он на рынке хозяйственным
магазином. Фронтовик, юнга на корабле. Не поверите, когда
умер, не было на что хоронить!
На улице Шевченко жили братья Креплики…
Напротив ресторана «Горынь» стоял дом-развалюха
сельского учителя Семёна Ройтмана. Бывший связист-фронтовик по праву гордился своими боевыми наградами и на калитке прибил табличку «Здесь живёт ветеран Великой
Отечественной войны». Что она ему дала? Лучшую жизнь
или благоустроенную квартиру, которую он долгие годы добивался? Так и умер в своей трущобе.
Уже никого из них в Изяславе нет. Однажды один мой
православный земляк сказал мне в очереди: «Поезжай уже
в свой Израиль!» Что-то подобное услышал я и от одной
дамы на рынке. Я поехал не в «свой» Израиль, а в «чужую»
Германию. Но стало ли им от этого лучше? Вот в чем вопрос.
Арон Баренбойм
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ВЕТЕРАН, УЧИТЕЛЬ, ЖУРНАЛІСТ, ПОЕТ
І ПРОСТО ХОРОША ЛЮДИНА
І
Народився Арон Ізралієвич 5 червня в 1920 році в древньому місті Ізяславі, розташованому по обидва боки річки Горинь,
якій здавна приваблював своїми пейзажами та пам’ятками
архітектури.
Рідний Ізяслав він оспівував у своїх віршах, про його історію написав безліч цікавих статей.
Люблю тебя, мой городок
С друзьями ласков ты, с врагами строг,
Как всякий труженик и воин.
И потому, мой древний городок,
Любви сердечной ты достоин.
Любви сынов твоих и дочерей,
Кому давал ты хлеб и веру.
Кого ты грудью защищал своей,
Когда беда стучалась в двери.
И ныне, глядя в голубую высь,
Не ищешь праздного покоя.
Твоим трудом наполненная жизнь,
С тобою то, что мы еще построим.
Меня встречаешь в гуле будних дней
Неутомимой ранней птицей,
Из-под седеющих твоих бровей
Улыбка молодо струится.
Мне с детских лет близка твоя судьба,
И я твоим нарекся сыном.
Каким ты есть — я полюбил тебя,
Родной мой город на Горыни.
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Епізоди раннього дитинства
Ранок. Я сиджу в ліжку батьків і гірко плачу. Батько пішов на роботу, а мама збирається вигнати корову на площу,
звідки пастух поведе її разом з іншими коровами на пасовище
за містом. Я боюся залишитися один в хаті. Мама заспокоює мене: «Не плач, я скоро повернуся». Не допомагає. Я продовжую голосно плакати. Через вікно бачу, як мама, йдучи
за коровою, постійно вглядається. Я зриваюся з ліжка, біжу
до дверей, стукаю кулачками і від слабкості падаю на долівку.
А ось інший епізод з далекого дитинства. Я стою з батьком
у дворі лікарні біля великого дерева. На балконі другого поверху
стоїть в халаті мама і махає нам рукою, показуючи на мене…
Я ще трохи підріс, і ми вже живемо в своєму будиночку,
побудованому руками батька і його товаришами-будівельниками. Початок літа. З будинку винесли всі речі в маленький город
позаду кухні, де мама вирощувала цибулю, петрушку, моркву
та інші дрібниці.
Скоро єврейська Пасха, і батько, стоячи на табуретці, білить вапном стелю. Він співає якусь єврейську пісеньку, а я підспівую. Вікна єдиної кімнати, біля яких в обгородженому садку
росли два дерева — вишневе і сливове та великий кущ троянд,
а поруч — низькоросла настурція, виходили в провулок. Вікна
відкриті, і наш спів дуже чути. Перехожі зупиняються біля
огорожі і слухають нашу пісню. Мабуть, вона їм сподобалася.
У мого батька був гарний слух і чудовий голос, які він передав мені. (Коли я навчався в дев’ятому класі, в школі створили
струнний оркестр, учитель музики дав мені мандоліну, з якою
я багато років не розлучався.)
Арон Баренбойм
Арон Ізралієвич виріс в сім’ї будівельника. Тато брав
участь у Першій світовій війні, під час якої потрапив в полон
до австрійців.
Батько Срулик-муляр був хорошим майстром, але взимку
залишався без роботи. Заробітки в той час були невеликі, тому
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запасів на довго не вистачало. Доводилось продукти у магазині
брати в борг і лише весною розраховуватись.
«Как жили местечковые евреи — труженики? Отцовский
домик был не больше, чем теперь у некоторых летняя кухня.
Пол земляной, как во многих других еврейских домах, и спал
я на матраце из ржаной соломы.» (А.Б.)
По воду ходили до криниці, яка знаходилась біля Горині.
До неї вели східці від Великої синагоги донизу. Взимку східці
обмерзали, було важко йти, та й ще з повними відрами.
Мали корову, і мама носила молоко в лікарню. За ці гроші
купляли одяг та взуття.
Мама Арона Гіся, як і більшість єврейських жінок, смачно
готувала. Вміла приготувати фіш-картоплю без риби. Добавляла
до картоплі перець і лавровий лист (як до ухи), а якщо ще всипала туди пшоно, то це була для голодних дітей справжня смакота.
Популярним (тому що ситним) був суп з квасолею.

Местечковые гурманы

А в праздники мама варила эсек флейш — кисло-сладкое жаркое. Тут без мяса не обойтись. Расскажу еще о росл
флейш — тушеном мясе с фасолью. Если бы вы знали, какое
это вкусное блюдо со свежей халой и чесноком! Если нет
мяса — не беда. Можно сварить одну фасоль с любым жиром,
только не со свиным салом.
Наши мамы хорошо умели печь. Было бы только из чего.
Каждую пятницу моя мама, пока дети еще спали, выпекала
хлеб. А когда просыпались, уже готова была горка поджаренных гречневых блинов и пидпалок, редко белые, пшеничные.
Чаще ржаные, из того же хлебного теста. Гречаники! Кто
их сейчас ест?
Когда мама выпекала халы, то одна предназначалась для
бедного Аврума, ходившего в пятницу по домам за «данью».
В тяжелые годы хала выпекалась не из белоснежной, а из «разовой» муки. А были годы, когда коржи из отрубей, замешанные на мелясе, были вкуснее нынешних тортов.
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Торты в еврейских домах почти не выпекались — много мороки с ними. Даже на свадьбах подавались желтые бисквиты
и черный леках (из ржаной муки, замешанной на меде). Евреи,
выпивая, макали его в водку. Говоря о свадьбах, нельзя не сказать о двух чисто еврейских лакомствах — штруделе и, особенно,
флудене. Более вкусной пищи, чем последнее, я никогда не ел.
Свое мастерство в кулинарии наши матери демонстрировали в пасхальные дни. Из обычной пресной муки они выпекали
необыкновенные сладости. А какие вкусные пасхальные борщи
тогда варили! А кигелех из молотой мацы, сырой и вареной
картошки с гусиным жиром! Не оторвешь от них ни малышей, ни взрослых!
Мясные блюда в еврейских семьях подавались редко, разве
что в субботние дни и большие праздники. Что же касается пресловутых курочек, очень любимых, по мнению многих,
только еврейскими семьями, то я их ел исключительно во время болезни. Ну и, конечно же, в знаменитый еврейский праздник Йом Кипур.
Арон Баренбойм
Після школи талмуду Арона навчав читати і писати на єврейській мові приватний вчитель. «Вчив таким чином: на аркуші паперу він сам писав текст олівцем, а я потім чорнилом
проводив по його літерах.» (А.Б.)
Коли Арону виповнилось сім років, батько за руку завів його
до школи. «Ми піднялися на горб, де стояв будинок, в якому навчалися учні молодших класів єврейської, тоді ще семирічної
школи, де я через багато років працював учителем німецької
мови в українській вже школі № 4. У дворі цього будинку росли
квіти. Сонце сяяло в зеніті. Навколо цілковита тиша. І тут чомусь мене охопив смуток. У будівлі був один тільки директор.
Я запам’ятав його прізвище — Речкінбліт. Батько здав йому
папери, вони трохи поговорили, і ми пішли.» (А.Б.)
Пізніше молодші класи єврейської школи знаходились
в будинку колишньої талмуд-тори, неподалік від Головної
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синагоги. Практикували тоді групову форму навчання, учень,
який навчався краще, очолював таку групу. Разом виконували
домашні завдання.
До сімнадцяти років Арон писав і розмовляв на їдиш.
Добре вивчив батьківську мову і зберіг ці знання на все життя.
Він ніколи не соромився своєї національності. «Я — чистокровный еврей. Как может быть по-другому, если мои отец
и мать были евреями? И я этим горжусь.»
Після закінчення школи разом із товаришем поїхав
у Житомир вступати в сільськогосподарський інститут.
Не тому, що хотів бути агрономом, а тому, що там жив татовий брат і було б кому наглядати за Ароном. Хлопці провалили
вже перший екзамен, тому що добре не володіли українською
мовою.
Мамин брат працював парторгом в ліспромгоспі і влаштував товаришів в канцелярію помічниками рахівника. Але згодом райком комсомолу дав для них направлення на учительські
курси.
Закінчив їх А. Баренбойм в 1937 році в Проскурові і став
працювати в селі Більчин вчителем історії та географії.
Від свого знайомого, який викладав там математику, дізнався, що в школі всього декілька вчителів, і всі вони неодружені. Третина з них ізяславські євреї. Саме Цалик (в школі його
називали Цезар Григорович) порадив Арону, щоб учням легше було запам’ятати, називати себе Олександром Івановичем.
На довгі роки Арон став Олександром.
В той час автобуси в село не їздили, і доводилось дванадцять кілометрів в батькових чоботах (на свої ще не заробив)
добиратись пішки.
Щодня ходити було важко, довелось шукати квартиру.
Спочатку жив у колгоспного завгоспа, а потім в хаті у Біликів.
«Я еще спал на единственной в доме кровати, когда хозяин
с женой вставали и брались за работу. Хозяин растапливал соломой печь, а жена его возилась с горшками, готовила
завтрак. Домик был небольшой, крытый соломой, а стены
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снаружи зимой были обложены картофельной ботвой и сухим
бурьяном. При свете керосиновой лампы вечером я готовил
уроки или что-то читал.» (А.Б.)
Часто вечорами вчителі у школі або клубі проводили лекції, вистави. Ходили на танці під гармошку.
Директором школи була єврейка, вона разом зі своєю сестрою проживала в шкільній квартирі при школі. Під час війни
їх розстріляли німці.
«Майже всі гроші я віддавав батькам. Сам обходився як
міг.» (А.Б.)
ІІ
В 1939 році Баренбойм був призваний в армію. Служив
в Узбекистані, у Фергані, в кулеметному ескадроні 167 кавалерийського полку.
«Тяжкою була військова служба. Але ніякої дідівщини.
Навпаки, старослужащі допомагали молодим солдатам. Армія
виховувала високі моральні якості. За два роки строкової служби я не бачив жодного п’яного командира і не чув від них лайливого слова. Всі командири, молодші і старші, завжди звертались до солдат на Ви. Така була традиція. Виховання воїна
здійснювалось шляхом особистого прикладу командира.» (А.Б.)
А звідти — на фронт, у знаменитий Перший гвардійсько-кавалерійський корпус. Був розвідником, потім перекладачем, за вдале виконання ризикованих операцій нагороджений
медаллю «За відвагу», орденом Червоної Зірки.
Був поранений. Коли вирушив в санчастину, свою зброю
залишив товаришам. Лікар одразу запитав, де зброя, і сказав,
що таких, в кого немає при собі зброї, вони не лікують. Не перев’язали навіть рану. Добре, що не так далеко знаходився польовий шпиталь. Там, нічого не запитуючи, надали допомогу.

Дорогами до Луцька

Січень 1944 року видався нестійким зимовим місяцем. Кіннотники 1-го гвардійського кавалерийського корпусу рухались лісовими розбитими дорогами, непомітними
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польовими шляхами переважно в нічний час. Вдень колони
вершників старанно маскувались у населених пунктах, коней
ховали в стайнях, під стіжками, а самі гвардійці відігрівались,
відсипались у селянських хатах.
… Показалась залізнична станція Сарни. Під високим насипом лежать розтрощені вагони. Розуміємо, тут попрацювали партизани. Грому боїв не чути, ми вже в тилу ворога. 7-ма
гвардійська кавалерійська дивізія швидко і організовано здійснює глибокий рейд у тил противника.
В сутінках з’явились обриси залізничної станції Ківерці.
Зав’язався короткий, але запеклий бій. Ворожих військ виявилось тут небагато, вони відступили в напрямку Луцька. 2 лютого 1944 року воїни 27-го гвардійського кавалерійського полку
увійшли в місто.
Підступи до обласного центру противник сильно укріпив.
Розгорнулись затяжні кровопролитні бої. Кінногвардійці
стійко утримували оборонні рубежі.
Добре запам’ятались важкі бої за Луцьк, тут я одержав
першу бойову нагороду — медаль «За відвагу».
Арон Баренбойм

На дорогах війни

Під час війни я проїхав верхи всю Україну — із сходу на захід і лише у Луцьку зустрів першу єврейську сім’ю, яка врятувалась від неминучої смерті десь у безіменній ямі.
Ця зустріч відбулася у березні 1944 року, через декілька
днів після визволення міста.
Ми увійшли у невеличкий дім, огороджений з вулиці
штахетником, і я побачив молодого єврея, його дружину та їх
маленьку доньку 5–6 років. Вони були бліді, худі, з очима, в яких
ще зберігався жах перед смертельною небезпекою.
Господиня дому показала нам, де ховались її «квартиранти» більше двох з половиною років. То був невеликий лаз з кухні
до льоху, прикритий товстим листом бляхи, над яким стояв
стіл.
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З добровільного ув’язнення вони виходили вночі, щоб подихати свіжим повітрям. Чез лаз їм спускали їжу, воду…
І що цікаво: навпроти стояв великий будинок, в якому розташовувалась німецька служба безпеки. Вчинок християнської
сім’ї був дійсно героїчним.
Друга моя зустріч з євреями відбулася під час бою у лісі.
До нас вибігла середніх літ жінка, а за нею, кульгаючи, намагався не відставати підліток з перв’язаною ногою.
Мати його кричала, змішуючи російські і польські слова:
«Не стріляйте! Не стріляйте! Ми євреї».
Командир ескадрону дозволив посадити євреїв разом з пораненими на підводу, щоб відправити в тил. Хтось з солдатів
дав жінці буханку хліба.
Арон Баренбойм

«Вже будучи пенсіонером, я одного разу стояв на розі біля
аптеки, що на Майдані, зупинився легковий автомобіль. Один
із сидячих там, справа від водія, відкрив дверцята, витягнув
у мій бік руку і викрикнув: «Де ти їх купив?». Він мав на увазі
мої нагородні планки на піджаку…» (А.Б.)
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Виписка з архівних документів:

№ записи 33125820
«В боях за расширение плацдарма на западном берегу реки
Стырь — южнее города Луцк в период с 23 февраля 1944 года
по 6 апреля 1944 года в сложных боевых условиях тов. Баренбойм
проявил мужество и отвагу, когда была потеряна связь с действующими соседними частями, для восстановления которой был послан тов. Баренбойм. Несмотря на сильный артиллерийско-минометный и ружейно-пулеметный огонь противника тов. Баренбойм
отыскал необходимые части и связался с ними.
Возвращаясь обратно в часть, тов. Баренбойм был встречен четырьма разведчиками противника, которые пытались его
пленить, не теряясь тов. Баренбойм открыл сильный автоматный огонь и истребил двух гитлеровцев, остальные двое бежали. Задание по связи с частями было выполнено в срок.
За проявленное мужество, отвагу и точное выполнение
боевого приказания, за действия, связанные с риском для собственной жизни тов. Баренбойм удостоин правительственной
награды — медаль «За отвагу».
Подполковник Богатырев.»
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№ записи 41492185
«В боях за выход полка к реке Эльба, форсировании ее
и удержании плацдарма на западном берегу тов. Баренбойм
проявил смелость в бою и находчивость при опросе пленных
немецких солдат и офицеров.
В трудных оборонительных боях тов. Баренбойм был послан для восстановления положения в одно из подразделений. Проявив инициативу, он бросился в контратаку и увлек
за собой остальных бойцов. Атака гитлеровцев захлебнулась.
В этом бою из личного оружия тов. Баренбойм истребил
четырех гитлеровцев.
Когда противник прорвался к командному пункту полка,
тов. Баренбойм с группой автоматчиков организовал оборону
и, действуя смело и решительно, сумел ликвидировать прорыв
автоматчиков противника. Чем обеспечил бесперебойную работу командного пункта.
Образцово выполняя свою непосредственную работу военного переводчика, тов. Баренбойм сумел опросом пленных,
местных жителей и изысканием ценных документов дать штабу полка важные и необходимые данные о противнике, что помогло в значительной степени решению ряда сложных боевых
задач. За личную храбрость, инициативу и умелое выполнение
своих обязанностей тов. Баренбойм достоин правительственной награды орден «Красная звезда».
Гвардии майор Павленко.»
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Багато віршів присвятив Арон темі війни та миру. Перші
вірші став писати ще на фронті.

Подруге

На марше, привале и в жарком бою
Я чувствую взгляд твой и ласку твою;
В мечтах ты живешь, ты мой спутник в пути,
Твой обаз со мной — значит легче идти.
Я помню горячие дни у Днепра…
Кто был там, запомнит, что было тогда:
Туман расстилался над старым Днепром,
Мы вышли на берег песчаный; потом –
Деревни горят, разгорается бой.
Вверху самолеты — волна за волной;
Становится жарко, пот лезет в глаза,
И бешено сердце колотится… Да,
Бывали тяжелые дни, и порой,
Как будто и смерть у тебя за спиной.
Но, вспомнив, что где-то вдали, в тишине,
Укрывшись теплее, ты спишь, и во сне,
Быть может, увидев меня и свой дом,
Мечтаешь о быстром возврате моем,
Становится легче и смерть не страшна –
Мне кажется, ты охраняешь меня…
Вот снова сегодня на битву иду
За наших невест, за тебя, за сестру.
Пусть бесится враг наш. Родная, пойми:
От нашей расплаты ему не уйти.

На привале

Ночь… В небе месяц плывет,
Слегка холодок пробирает.
Нам хочется спать, но никто не заснет,
О чем-то здесь каждый мечтает.
Усталые после похода сидят
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Друзья боевые солдаты.
О прошлых делах боевых говорят,
О времени близкой расплаты.
У каждого дома осталась семья,
Любимая мать иль невеста;
О них вспоминают, на фото глядя,
Что прячут в укромное место.
Уж веки слипаются, тихо кругом,
Слышны только конские храпы.
Пора уж заснуть, завтра снова пойдем
Дорогой далекой на запад.
Укрывшись палатками, спят на земле,
(обычное спальное место).
Им хочется снова увидеть во сне
Любимую мать иль невесту.

Юность

Мы в юности путями вьюжными
Сквозь зарево войны прошли.
Когда нас танками утюжили,
Морщины первые легли.
Бессонными ночами темными
Слепил нас мертвый свет ракет,
Прижатые к окопам бомбами
Уже седели в двадцать лет.
Мы в юности путями вьюжными
Сквозь зарево войны прошли.
Горячим сердцем и оружием
Мы юность мира сберегли.

Когда автоматы молчат

На встречу пришли ветераны…
Лучатся глаза у ребят,
И тают аккорды баяна
В серебряном звоне наград.
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И песня, что пели когда-то
Под вечер в землянке лесной,
Встревожила память солдата,
Вскропила живою водой.
Он вспомнил рассвет величавый,
Померкший в мгновенье одно,
И помнит паром переправы,
Ушедший со всеми на дно.
Непрошеной гостьей слезинка
На орден скользнула с ресниц
И вспыхнула алой искринкой
Далеких военных зарниц.
Душевные чувства незримо
Волнуют вчерашних солдат.
Минутная слабость простима,
Когда автоматы молчат.

Хата Давида Гольдштейна. Ізяслав. 50-ті роки ХХ ст.
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Назло смертям

Я жив назло смертям, что рядом
Таились на пути моем.
Под свист осколочного града
Дошел до Эльбы светлым днем.
Я жив. Но мог уйти под льдину
Донца, набухшего водой,
И мог взорваться я на мине,
Идя со взводом в первый бой.
Не виноват я перед другом,
С которым полз за бугорок,
Что пуля глупая у Буга
Впилась свинцом не в мой висок.
Я мог, все горести изведав,
Израненным попасть к врагу
И знать, что близкий день Победы
С друзьями встретить не смогу.
ІІІ
Після війни Арон ще рік служив спочатку в Ірані, потім
Середній Азії, Казахстані. І, нарешті, демобілізація.
Його ніхто не зустрічав…
«… Як в тумані шукав знайомих мені людей. Жодного такого не побачив. Потім, пройшовши мостом через Горинь,
піднявся стежкою до Старого міста. Його тяжко було впізнати: зруйновані будинки, пуста базарна площа, безлюдна вулиця, що веде до Бернардинів… Звернув до провулку, де стояла
моя рідна батьківська хата. Тепер вона вже не належала мені.
Про це я дізнався ще на окраїні Шепетівки від ізяславчанина,
який теж чекав вантажівку до нашого рідного міста.
Мій дядько, брат мого батька, приїхав із Житомира і повідомив в міській раді, що я загинув на фронті, значить він
на правах спадкоємця є господарем хати. Йому повірили, і він
одразу продав її місцевому мешканцю.» (А.Б.)
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Йти було нікуди. З речей
лише польова сумка, з документів лише солдатська
книжка та партквиток. Арона
запросив до себе його добрий
знайомий Шмілик Сойфер.
Він був маляром і після війни
створив бригаду, яка фарбувала вікна і двері в різних установах. Роботи було багато і
жив він не бідно.
Арона призначили начальником піонерського табору в Радошівку, а восени
став викладати німецьку мову
Баренбойм А. І. 1946 р.
в школі № 3 (тепер № 2).
Довелось поглиблювати свої
знання. Заочно закінчив московські курси іноземних мов.
Потім друкувався в московському журналі «Иностранные
языки в школе».
За дорученням обласного інституту вдосконалення вчителів підготував до друку посібник для вчителів німецької мови.
Але згодом методика викладання іноземних мов змінилась.
Раніше основна увага приділялась граматиці, а потім стали вимагати впершу чергу усне мовлення. Довелось перебудовуватись і А. Баренбойму.
Життя змусило продовжити навчання. В школи приходили молоді дипломовані спеціалісти… Поїхав вступати
до Київського інституту іноземних мов. Екзамени з німецької
мови, історії, географії здав одразу успішно, а за українську
хвилювався, але писати умів (вже друкувався в газеті), а з правописом допомогли сусіди по парті. Про своє студенство Арон
пізніше написав у статті «Як я став студентом».
Скоро познайомився з дівчиною Басею Гольдштейн,
яка працювала фармацевтом в аптеці на Майдані, а жила
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Гольдштейн Давид. 1905 р.
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на Старому місті. Швидко одружилися. Спочатку жили у батьків Басі. Теща Іда по-доброму, як мати, ставилась до зятя.
Згодом допомагала глядіти онука.
Тесть був відомий в Ізяславі інженер-будівельник Давид
Гольдштейн. За його піклування була збудована двоповерхова
повітова лікарня (тепер хірургічне відділення), будівля гідроелектростанції, старий корпус школи № 5 (на той час — № 2),
стадіон…
Згодом Бася отримала квартиру в будинку, де знаходилась
аптека. Там і прожили все життя.
Деякий час Арон працював в школі № 4 і одночасно у вечірній школі, а останні десять років, до виходу на пенсію,
у Клубівській середній школі.
«Як всі я любив червень, коли закінчувалася праця на кожному уроці, можна відпочити від постійних перевірок, один
за одним минають екзамени. Ти екзаменатор чи асистент
у колег, слухаєш відповіді святково одягнених старшокласників. В класі пахне квітами, які тобі учні подарують в кінці екзамену. Душа радіє — закінчилась напружена праця на уроці —
бо учні любили німецьку мову, як правовірні євреї сало. Скоро
довга відпустка.» (А.Б.)
Олександра Івановича поважали. Він був грамотний, врівноважений, мудрий. Один з його учнів Аркадій Вихристюк
у своїй статті «Учитель з великої букви» пригадує, що завжди
О. Баренбойм займався зі своїми учнями безкорисливо, навіть
готуючи до вступу: «За послуги я, пригадується, пропонував
якусь плату. Однак Олександр Іванович навідріз відмовився,
заявивши, що всім, хто до нього звертається, допомагає безкорисливо. І це була істинна правда».
Розповідає Аркадій про любов вчителя до літератури і поезії: «Він сам писав досить вправні вірші, деякі з них я пам’ятаю й досі, хоч минуло більше двадцяти літ».
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В сговоре с бандитами

В 60-е годы я преподавал немецкий язык в вечерней школе,
в тюрьме для опасных преступников.
Шел я в первый раз еще с одним учителем в эту тюрьму
не без волнения. Скрежет и лязг замков отозвались в ушах
(и в душе) угрожающей тревогой. Мы очутились в большом
дворе, где два десятка зеков в полосатой форме чем-то занимались без присмотра надзирателей. Только на вышке стояли
военные с автоматами, и вблизи слышен был собачий лай.
Классные комнаты находились рядом с камерами. Урок
прошел как нельзя лучше. Передо мной сидели послушные
и смышленные ученики. Прошло некоторое время и между
мной и ними установились доверительные отношения.
Однажды один из учеников попросил меня принести
с собой немного хлеба. Я понимал, что этого нельзя делать,
но также знал, что люди голодные. В следующий раз я разрезал буханку хлеба вдоль пополам и положил в портфель.
Учителей на проходной не проверяли, и я, войдя в пустой
класс, эти половинки хлеба прижал к стене классной доской.
И такое случалось часто.
Как-то в мою квартиру постучались двое, уже немолодые
муж и жена. Они назвали себя и сказали, что их сын сидит
в тюрьме. Они просили передать ему кусок сала, килограмма 2–3. Как они узнали мой адрес, до сих пор никак не пойму.
И я не мог им отказать. Двумя порциями я пронес эту «контрабанду» в тюрьму. Клал, как хлеб, за доску. Бывали и другие
случаи…
Потом там разместили несовершеннолетних преступников, более агрессивных. Учителями и воспитателями могли
работать только люди со стальными нервами. Меня в такую
школу ни силой, ни высокой зарплатой не затянешь. И жене
слово дал.
Арон Баренбойм
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Зліва направо: дружина Бася Гольдштейн, син Ігор,
двоюрідний брат М. Рінг, теща, тесть, подружжя Ольшанецьких

IV
В районній газеті «Колгоспне життя» (тепер «Зоря
Надгориння») Арон Ізралієвич часто друкував свої статті і вірші, використовуючи псевдонім «Олександр Броневой».
Після війни в єврейському журналі «Материнська мова»
відбувся дебют — надрукували вірші, написані на єврейській
мові та коротку його біографію.
Маючи великий життєвий досвід, статі писав на різні теми, Баренбойма цікавило все: історія рідного міста —
«Місто на Горині», «Ізяславські євреї», «Старий цвинтар», «Ізяславський бульвар», «Екскурсія по Ізяславу»,
«Майдан», «Синагоги Ізяслава»…; релігія — «По вірі і
жити», «Об’єднаймося в дорозі до храму», «… І всі ми браття», «Читайте Біблію — книгу книг», «Напийся з цього джерела»…; життя ветеранів — «Человека забыли», «Выше голову, старики!», «Хто їх захистить?»…; актуальні політичні
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теми — «Дещо про правду і брехню», «На захист скривджених», «Хіба ж плачуть багаті?..», «Прошу слова», «Анархія чи
авторитаризм?», «Нюансы антисемизма или скандал в благородном доме», ««Тверде» слово чиновника», «На ринковому
гачку», «Мир дому нашому», ««Не укради» — заповідь, що
стосується кожного».
Відомий Арон Ізралієвич і як літератор: його вірші та оповідання завжди подобались читачам. Крім лірики і фронтової
поезії, Арон вдало писав і сатиричні вірші.

Фізик-мастак

Сказала плитка утюгу з упреком:
— Где пропадал ты, милый мой?
Попал к соседке ненароком?
— Да нет же! Был я в мастерской…
— Не верю, друг мой, я твоим словам,
Чинить тебя хозяин мог и сам.
Он физику читает в школе
И так себя конфузить не позволит.
— Не веришь мне? Пусть будет так.
Но знаю я, лишь схемы он чертить мастак.

Фикус и дубок

Чтоб в комнату вливалось больше света,
Чтоб попросторней было как-то летом,
Хозяйка Фикус вынесла во двор
(Вазон ведь тоже любит солнце и простор).
И как в селе бывает часто,
Здесь рядом рос Дубок вихрястый,
Который позавидовал тому,
Что снежною зимою, в стужу,
Вазону с бурей воевать не нужно,
Как то приходится ему.
Но вот однажды душной ночью
Внезапно гром как загрохочет,
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И ветер буйный землю стал мести
(А тут, на грех, забыли фикус занести).
Он гнулся низко, листьями стучал,
Пока его порыв могучий не сломал.
Уж коль завидовать, скажу вам честно,
То лишь тому (мораль ведь тут уместна),
Кто места теплого не ищет где-нибудь,
А встречным ветрам подставляет грудь.
Будучи частим дописувачем в районній газеті, Арон
Ізралієвич Баренбойм потоваришував з письменником Василем
Івановичем Кравчуком. Їх об’єднували не лише спільні погляди, любов до рідного краю, літературна творчість, але й романтичні натури.

Мій «похід» у Кіндратку

Одна моя колишня сусідка прислала мені теплого, зворушливого листа, в якому описує теперішнє своє життя
та деякі ізяславські новини. В конверт вона вклала обкладинку нової книжки Кравчука
Василя Івановича, на якій
він зображений в широкому
пшеничному полі. Цей фотознімок я колись зробив своїм
«ФЕДом»…
Кілька разів Василь
Іванович запрошував мене
відвідати з ним його рідну
Кіндратку. І ось в гарний літній день ми відправились в це
мальовниче село, яке він оспівував в своїх поетичних і прозових творах.
Нас зустріла мати
Василя. Добра усмішка
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на обличчі говорила про її гостинність, в очах світилась любов
до свого сина. Ми випили по чарці, поїли юшку із солониною…
Побували у проваллі, там мабуть ще і сьогодні піднімаються до неба пірамідальні тополі.
Підійшли до школи, де Кравчук вперше відчув чарівну силу
друкованого слова. Дивився я на могутні ясени, які ростуть
біля школи і стали у Василя художніми образами.
А знімок, що на обкладинці, я зробив десь між Кіндраткою
та Білевим, коли ми вже повертались додому.
Згадую, одного разу, під вечір, я прогулювався по місту з
товаришем. Назустріч нам йде Василь Кравчук. «Куди, — запитую його, — направились?». «До руїн палацу Сангушка, буду
там з висоти дивитись, як заходить сонце». Пішов і я з ним
на те місце. З високого берега Горині спостерігали, як червоний диск сонця все меншав і меншав, поки його останні пурпурові промені не погасли…
Арон Баренбойм
Написав Арон чимало ліричних віршів, в яких висловлював свої почуття та роздуми.

Весняне

Вже сонечко сяє промінням,
Вплітає їх в коси беріз,
І вітер над обрієм синім
Хмаринки останні поніс.
Парують поля вже безсонні,
І свіжістю пахне село.
Весна в працьовитих долонях
Розносить цілюще тепло.
І жайворон пісню співає
Барвисту та запашну.
Хай лине по рідному краю
Та пісня, що славить весну.
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Пісня «Весенний ветер»

музика Миколи Трубая
Ветерок с волненьем
Прибыл в город мой.
Вестник дней весенних
Мчался как шальной.
Припев:
Друг просторов верных
К нам привел весну.
Я люблю безмерно
Лишь тебя одну.
Он поет о смелых
Под весенний звон.
Ствол березки белой
Обнимает он.
Припев
Жаркие веснушки
У березки той.
Выйди к ней, подружка,
Встретиться с весной.
Припев
Улицей шагаю
Вместе с ветерком.
Счастье он читает
На лице моем.
Припев
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Другу

Чего греха таить: ведь даже брат,
Такой уж близкий, без сомненья, —
И тот порой бывает виноват
В твоих житейских треволненьях.
А разве трудно человечным быть
В семье и за родным порогом…
Попробуй сердце чуточку открыть
Для тех, кому нужна подмога.
Беда слепа. Без стука входит в дом,
И не сама — с клубком печали.
Но если с побратимом ты вдвоем –
Считай, не все еще пропало.
Жестокость слов слепит, как едкий дым.
И жалит речь из уст слащавых…
Будь человеком добрым и простым,
И будет честь тебе по праву.

Если ты…

Если стал слепым ты, чтобы видеть,
Как чужую мать хотят обидеть,
Если ты оглох, чтобы не слышать,
Как сосед в бреду неровно дышит,
Если онемел ты, чтоб молчать
Там, где гневно надобно кричать,
Если сердце черствое, как камень,
В нем не светится святое пламя,
Если пренебрег людскою честью
И в бою не был со всеми вместе,
Ложью оправдать себя посмел —
Одиночество презренных — твой удел.
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V
«Багато емігрантів з України у перші роки після приїзду
до Німеччини часто їздять на батьківщину до своїх рідних і
на могили предків. Але вертаються вони назад раніше запланованого строку незадоволеними: ціни ростуть, народу живеться все гірше і гірше…» (А.Б.)
В 1997 році син Ігор разом із сім’єю виїхав до Німеччини.
Невдовзі померла люба дружина Бася. Арон Ізралієвич залишився сам. Самотність, мала пенсія, злиденні умови життя…
Погодився на вмовляння сина переїхати.
По приїзду в 1999 році до Німеччини попав в табір для емігрантів, який нагадував будинок відпочинку.
Дивувало все — ставлення, забезпечення. «Наступного
дня після приїзду я рано встав і вийшов на подвір’я. До адміністративного будинку поспішала молода німкеня. Вона помахала мені рукою і побажала доброго ранку. Я повернувся назад,
може вона привітала когось іншого? Та крім мене поблизу нікого не було». (А.Б.)

Помічниці та друзі А. Баренбойма. Німеччина. 2000 р.
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Після оформлення належних документів потягом відправили до Вісмару, там зустрів син. Поселили у гуртожитку, в окремій кімнаті на першому поверсі. Закріпили за А. Баренбоймом
соціального працівника фрау Кіфер.

Старих дерев не саджають

Колись, давно, я викладав у школі німецьку мову, і мене учні
називали «німцем». Але я ніколи не замислювався над тим, що
доведеться доживати свої останні роки далеко від рідного міста, у чужій для мене країні…
Мешкаю я поки-що в гуртожитку. Мені надали окрему кімнату з холодильником, поруч туалет (правда туалетом і не пахне), вмивальник і душ. Закріпили за мною соціального працівника,
яка в перший же день повезла мене на своїй машині по різних закладах, щоб оформити безліч документів. Відкрили мені у банку
рахунок і відразу видали гроші. Відносяться до мене добре.
Квартира сина знаходиться біля самого Балтійського
моря. Поруч невеличкий ліс, в якому у хорі з іншими пташками
співають соловейки, а біля нього широкою нивою розкинулись
жовті й зелені поля, з ріпаком і конюшиною, високо в небі над
якими щебечуть жайворонки.
Центр міста чарівний. Мов у казці височить краса храму
святого Миколая, збудованого ще у кінці XIV ст. Частина будинків порожні, але не розвалюються, як у нас. Йде будівництво, все старе відновлюють, реставрують…
Скажу, що належу я до самих бідних, але в моєму холодильнику лежить декілька видів продуктів, яких я не лише ніколи не коштував, але й ніколи не бачив. Мені видали картку
на безкоштовне лікування і отримання ліків, по необхідності
можна викликати лікаря додому.
Але не поспішайте заздрити, я щодня ходжу вулицями
Вісмара, який мені чужий, хоч досить добре забезпечує мою
старість…
Арон Баренбойм
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А. Баренбойм. м.Вісмар. 2013

Через місяць дали ключі від квартири. Арон мав оглянути
її і сказати, чи подобається йому.
Квартира була на першому поверсі трьохповерхового будинку. Кухня, дві просторі світлі кімнати, зі спальні видно затоку, що веде до порту.
«Я відчинив двері квартири і спочатку зайшов на кухню.
Там стояла нова електроплита. Стіни обкладені білою плиткою, у ванні теж все блищить. Описувати кімнати не буду,
не порівняти їх з моїми ізяславськими, де штукатурка відвалювалась шматками…» (А.Б.)
Одна із сусідок фрау Ланге одразу почала товаришувати.
То так провідає, то занесе щось смачненьке, то розповість про
свої справи.
Незабаром Арона відвідала фрау Любка, яка була керівником міського відділу Червоного Хреста. Побачивши вісімдесятирічного самотнього чоловіка, закріпила за ним помічницю,
яка б прибирала і готувала їсти.
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«Невдовзі після мого приїзду я отримав листа, в якому
мені повідомлялося коли і о котрій годині прийдуть встановити телефон. За п’ять хвилин телефон було встановлено. Лист
до мене, між іншим, розпочинався словами: «Вельмишановний
пан Баренбойм! Велике спасибі за заяву…» (А.Б.).
«А тепер розповім про таке, у що ви, шановні читачі,
не повірите. У мене задзвонив телефон. Жіночий голос спитав: «Ви Баренбойм Арон?». «Так, — сказав я. — В чому справа?» І почув такі слова: «Вам дзвонять з «Телекому». В 2007
році ми вам пропонували новий, більш дешевий тариф. Ви відмовились. А тепер ми без вашої згоди вирішили призначити
вам цей новий тариф і повернути 317 євро, які ви переплатили
за 8 років». (А.Б.)

Репортаж из «золотой клетки»

Немцы обеспечивают нас, «беженцев», всем необходимым
для безбедной жизни.
У меня испортился холодильник. Позвонил в «социал».
На следующий день пришла милая девушка, проверила: да, холодильник ремонту не подлежит. Через неделю она же принесла чек на новый холодильник (правда самый дешевый).
Потом забарахлил аппарат для измерения давления. Мой
лечащий врач выписал рецепт. В аптеке по этому рецепту выдали бесплатно этакий небольшой «компьютер». Для интереса спросил, сколько стоит. Оказывается, 160 марок.
Словом, на жизнь хватает, и от пособия можно даже
«сэкономить» какие-то копейки. Некоторые используют эти
сбережения для экскурсий в Париж, Прагу, Брюссель… Я же
отдаю свои «копейки» сыну — они ему нужнее.
Недавно он за символическую цену купил дачу. Прочитал
в местной газете объявление: «Дарю дачу 400 кв.м. Домик
в хорошем состоянии».
Как-то я выпалывал тяпкой одуванчики на лужайке возле
дачи сына. Какой-то немец сказал мне: «Я купил себе новую
электрокосилку. Если желаете, отдам вам старую».
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Фото вулиці, на якій жив А. Баренбойм. м. Вісмар. 2012

Однажды моя соседка увидела, что ее знакомый несет
к контейнеру для мусора чайный сервиз из фарфора. «Зачем
выбрасывать? — говорит она. — Неси моему соседу». И он
принес сервиз мне. Оказалось, что их у него несколько, «только
место занимают». Я как раз брился. Немец увидел, что у меня
старый станочек и назавтра принес мне новый: «Я бреюсь
электрической бритвой, а этот мне подарили, я им не пользовался». А впридачу — 12 пачек лезвий: мне их хватит на всю
оставшуюся жизнь…
Ни разу не слышал злого слова, не почувствовал на себе неприветливого взгляда.
Но дает знать о себе старость. В хмурые дни на сердце
особенно тоскливо от одиночества. Уже не смотрю в будущее, а вспоминаю прошлое…
Арон Баренбойм
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Світ не без добрих людей

Люди кидають рідні місця і разом із дітьми та старенькими батьками приїжджають сюди, до багатої Німеччини,
шукати щастя, добробуту і зцілення від тяжких хвороб.
Але у новоприбулих емігрантів життя тут не «райське»,
у них виникає багато проблем. В першу чергу, через незнання
мови. Приміром, прибувши до лікаря, як йому пояснити, що
тебе турбує, або як зрозуміти, що він тобі пояснює? Як влаштувати зв’язок із сусідами? А в магазині?
Дітей відправляють у німецькі школи, де вчителі не розмовляють українською або російською. Пройде багато часу,
поки ця проблема хоч трохи вирішиться.
Тугу за рідною домівкою, за життям, що залишилось позаду, я бачу в очах прибулих людей похилого віку.
Я все згадував зустрічі з моїми земляками вже перед
від’їздом до Німеччини. Мені потрібно було отримати пенсію
майже за рік. Працівники райсоцзабезу зробили все необхідне,
щоб я міг своєчасно одержати всю суму грошей. Жіночка із
міліції, яка відала оформленням закордонних паспортів, сама
привезла мені його додому. Розмовляла зі мною з повагою, як
і належить розмовляти із людиною старшою за віком. Мені
потрібні були різні довідки із міськради, ощадбанку та інших
установ. І тут до мене віднеслись доброзичливо, бажали щастя на новому місті.
А мої сусіди? Вони були для мене теж хороші. Правда,
не дарували мені гарних подарунків: меблів для кухні та інших
речей, як це роблять мої нові сусіди, бо не мали такої змоги.
Німці багаті, вони можуть бути щедрими (кожен день, прогулюючись містом, я бачу виставлені на тротуари ще добротні
меблі, холодильники, пральні машини і таке інше), а мої колишні сусіди були б не проти, щоб і для них щось подарували… І
коли цьому буде кінець — один Бог знає.
Арон Баренбойм
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ІІ
Щоб знайти собі якусь справу, написав у Гамбургську спілку єврейської мови імені Салома Бірнбойма. Арона запросили до співпраці. Він надсилав свої твори на єврейській мові:
вірші, публіцистику, оповідання, методичні розробки по вивченню єврейської граматики. Незабаром все було надруковано. Крім того, за підтримки цієї спілки вийшов збірник віршів
Баренбойма на їдиш з перекладом на німецьку мову Катаріни
Рафф.
Арона Ізралієвича декілька раз запрошували на заходи
у Гамбург. Але через вік та стан здоров’я він не міг вирушити у подорож. Тоді представники цієї організації Катаріна
Рафф з чоловіком та ще одне єврейське подружжя відвідали
Баренбойма у Вісмарі.
Одразу домовились розмовляти лише на їдиш. «Сара родилась и выросла в Израиле. Свой сочный идиш она оснащала
еврейскими поговорками, местечковым юмором, фрагментами народных песен. Муж Сары записал на аудиопленку прочитанные мною еврейские стихи и короткий рассказ «Детские
годы», напечатанные в «Шофаре» на идише, а также рассказ
«На дорогах войны», опубликованный в израильском идишском
журнале» (А.Б.)
Сусідка та добра подруга фрау Ланге хвилювалась та готувалась до приїзду гостей. Заставила свого чоловіка принести
квіти, зранку зайшла до Арона подивитись, чи все добре, а ввечері з цікавістю розпитувала, як пройшов «саміт».
Про цю зустріч Баренбойм написав у статті «Идиш —
язык общения… с немцами», яка була надрукована в 2002 році
у львівській газеті «Шофар».
В Німеччині Арон Ізралієвич продовжив свою літературну
та журналістську діяльність. Відчуваючи підтримку та зацікавленість його творчістю, писав багато. На українській, російській, німецькій, єврейській мовах. Його вірші та оповідання
на їдиш публікували в літературному тель-авівському журналі
«Топлпункт», в парижській газеті «Єврейські зошити»…
98

Публікації Арона на німецькій мові з’являються у таких
виданнях: «Наша газета» (Ганновер), «Кол Шофар» (Росток)
«Ostsee Anzeiger» (Вісмар) …
Улюбленими в ізяславчан є його публікації в районній газеті «Зоря Надгориння».
В Німеччині було видано п’ять книг А. Баренбойма, з них
три поетичні збірки: «Родные акварели» (2013), «Ich will nicht
vergessen» («Не можу забути») (2007), «Unterwegs’ («Вірші
в дорозі») (2015).
За підтримки німецького письменника Роланда Ліновські
вийшло дві книги — воєнні мемуари: «Kriegsnarben» («Шрами
війни») (2007 р.), «Lebenszeichen» («Ознаки життя») (2011 р.).
«У мене, українського єврея і радянського воїна, який вперше святкував День Перемоги на Ельбі, біля міста Дрездена, є
тут зараз близький друг-німець, батько його загинув на українській землі… Він фінансував випуск моїх книжок німецькою
мовою.» (А.Б.)
Арон Ізралієвич познайомився з багатьма людьми, увійшов
до єврейської общини Тверін-Вісмар, до клубу людей похилого
віку, де час від часу бував на зустрічах, святах. Там відзначили
в 2015 році 95-річчя Арона.
«Вас, мабуть, цікавить, як живуть тут ті, хто має невеликі доходи? Більше половини моєї пенсії йде на оплату комунальних послуг, іншу половину витрачаю на харчування і все,
що потрібно для життя. Одяг и взуття в магазині не купую,
на складі міського Червоного хреста цього добра вистачає —
вибирай, що тобі підходить і скільки треба. Ні не дрантя,
а добротні речі, часто зовсім нові, з магазину, — всього за кілька євро.
За медичне обслуговування та ліки доплачую 40 євро в рік.
Моєї пенсії вистачає не лише на їжу, квартплату, опалення,
а ще й для передплати газети, похід в кіно чи на концерт, і
навіть на екскурсію.
Як інвалід, маю документ на право безкоштовного проїзду
міським транспортом.
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Клуб людей похилого віку. Вісмар.
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Декілька слів про ціни. В магазинах в асортименті є десятки сортів хліба. Я купую завернуту в целофан вже розрізану
кілограмову буханку хліба за 1 євро 10 центів. Стільки ж коштує дві літри молока або один килограм мандаринів, десяток
яєць; заморожена курка — 2 євро, стільки ж коштує один
килограм свіжих помідорів взимку. За ці гроші можна купити пляшку (0,75 л) непоганого вина. Картопля, цибуля, морква
коштують зовсім дешево. Кріп, петрушка, навпаки, — дорогі.
Такі, як я, належать до бідного прошарку населення
Німеччини, але жалітися на умови життя, як бачите, немає
причин.» (А.Б.)
Різноманітні видання не лише друкують вірші та статі
А. Баренбойма, але й розповідають про нього у своїх публікаціях. Час від часу запрошують Арона Ізралієвича на зустрічі.

Урок історії

Такое могло мне только присниться: я, бывший учитель
немецкого языка в советской школе, провел урок истории в немецкой гимназии.
Моя встреча со старшеклассниками состоялась в зале гимназии, расположенной в старинном здании.
Откровенно говоря, мне, человеку уже в годах, выступать
перед немецкими гимназистами было чуть боязно…
Таких внимательных учеников у меня никогда не было.
Начал с того, как я оказался в Висмаре, и, вообще, почему
эмигрировал именно в Германию. Рассказал, как мне тут живется, о моей тоске по родине. Затем рассказал, как мне нелегко было в первые годы после войны преподавать немецкий
язык в школе. Среди моих учеников было немало таких, кто
не хотел учить этот «фашистский» язык, и мне приходилось
им часто объяснять, что этот язык — вовсе не фашистский, а немецкого народа, язык Гете, Шиллера, Гейне, Томаса
Манна, Анны Зегерс… В учебниках печатались отрывки из их
произведений, и мои ученики читали и переводили их, а некоторые стихотворения учили наизусть.
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Я обратился к залу: «Вы, конечно, хотели бы знать, убивал ли я на фронте немецких солдат? Я ведь вначале воевал
пулеметчиком и в небо не стрелял. То же самое могут вам сказать ваши деды, воевавшие на фронте. Война была жестокая,
кровопролитная. Мы ненавидели друг друга».
Я не мог обойти вопрос о Холокосте, отрицаемый неонацистами. Рассказал, что только в моем небольшом городке
было расстреляно тысячи евреев, а на Украине в годы войны
их погибло около двух миллионов.
На этом уроке мы вслух прочитали мои рассказы: «На дорогах войны» и «Веснушки».
Урок закончился цветами и аплодисментами.
Арон Баренбойм

Втрачені цінності.

Сторінки життя колишнього фронтовика
на сучасній німецькій землі
Проживши стільки років в Німеччині, я познайомився з
багатьма німцями, говорив з ними про всяку всячину, в тому
числі і про минулу війну. Діти війни пам’ятають, як їх бомбили
англо-американські літаки-фортеці; що пережили, коли сюди
прийшли радянські війська. Я знаю це, сам бачив, що діялось
взимку 1945 року на дорогах східної Німеччини. Ми на конях
обгонили біженців, які на підводах, санях, а то і пішки тікали
від наступу наших військ. До нас, кіннотників, тут пройшли
підрозділи 3-го танкового корпусу генерала Рибалка. І в полі,
вздовж доріг, стояли розтрощені вози з домашнім добром, лежали роздавлені коні і людські тіла…
Якось я гуляв недалеко від моря, де знаходяться гартени
німецьких пенсіонерів. То невеликі ділянки землі з хатинками,
де вирощують всяку зелень, але більше квіти. Біля хвіртки одного такого гартена стояв ще не зовсім старий німець. Ми
познайомилися. Звуть його Пауль.
Одного разу він запросив мене до себе і показав свої моделі кораблів, які робить на продаж. Я взнав, що він колишній
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моряк і не раз бував в Одесі. Пауль розповів мені, що відразу
після війни в батьківському будинку квартирував радянський
військовий лікар-єврей Вейцман. Менша сестричка Пауля
захворіла дифтерією, від якої тоді діти часто вмирали.
Постоялець забрав її до лазарету і вилікував…
Коли я лежав в лікарні, до мене в палату поклали німця
на рік молодшого за мене. Після довгої розмови я запитав, чи
він воював на фронті. «Аякже», — сказав він і розповів про свій
бойовий шлях, який пролягав через Мінськ і Смоленськ. Потім
його дивізію направили на південь, і він опинився в Ростові, де
точилися кровопролитні бої. В кінці війни воював в Болгарії.
Дуже хвалив свою 28 єгерську дивізію.
«Ну, тоді ми з тобою «фронтові друзі», — сказав я йому.
Він замовк, напевно, зрозумів мій чорний гумор.
Арон Баренбойм

Далеко від батьківщини

Чи може хто зрозуміти єврея, який, можна сказати, втік
до Німеччини і, коли йому стає сумно, сідає до вікна і тихо співає
пісню, яку співала його мати-єврейка, сидячи взимку з ним, старшим
синочком, біля грубки: «Стоїть гора високая, а під горою гай…».
Чи зрозуміють, що той же єврей, у якого в холодильнику
лежить німецька ковбаса, угорський солодкий перець, відкрита банка сардин та інші смачні речі, на вечерю їсть скибку
чорного хліба з цибулею, запиваючи молоком — те, що він часто їв у хазяїна, коли до війни працював сільським вчителем?
Коли у цього єврея вже дуже защемить від туги серце і
нестерпний сум, як осіннє небо нависне над головою, він бере
в руки ту чи іншу вже багато разів прочитану гумористичну
книжечку Василя Кравчука, і на душі стає трохи світліше.
А то увечері подзвоню йому додому… У ці хвилини я уявляю
собі, що знову сиджу у нього за столом, і він читає мені щойно
написаний вірш або грає на піаніно свою нову пісню…
Арон Баренбойм
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Там, где рапс цветет

Мой приятель Роланд Линовски предложил мне совершить
с ним вылазку на природу. Он выбрал для этого начало мая —
время, когда в полях вовсю цветет рапс. Роланд вместе с женой Элизабет приехал за мной, и мы помчались на юго-восток
от г. Висмара.
Это обычная однополосная дорога, пробегающая через
многочисленные села и лесные массивы. Леса здесь разные:
есть хвойные и такие, где растут вперемешку дуб и буковые
деревья. Тут в лесах много дичи: олени, дикие свиньи, лисицы,
зайцы.
Мне вспомнилось, как наш 1-й гвардейский корпус часто
двигался такими сплошными лесами, и немецкие разведывательные самолеты, т. н. «Рамы», не могли точно определить,
где мы находимся, и горбатые «Юнкерсы» сбрасывали бомбы
туда, где нас не было. Мне хотелось поделиться этими воспоминаниями, но не с немцами же, которые решили показать
мне красоту родного края!
Мы прибыли к месту назначения, в маленькое село под названием «Альтшлагедорф».
На отшибе стоит уже довольно старый крестьянский
дом. Мы туда пошли, чтобы посмотреть на страусов, выращиваемых хозяином на мясо.
На сельской улице встретили двух старушек, шедших
от озера домой (жители села часто собираются на посиделки
возле лесного озера). Они были в настроении и о чем-то оживленно говорили.
Когда мы возвратились на дачу, хозяйка угостила нас
чашкой ароматного капучино с домашним кухеном. Мы сидели
на террасе, а за оградой желтой акварелью цвели бугристые,
как огромные волны в океане, рапсовые поля.
Возвращались домой другой дорогой, чтобы я смог посмотреть большое Шверинское озеро.
Мы проехали через много сел, и я нигде не видел запустения. Везде красивые, ухоженные дома…
Арон Баренбойм
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ПІСЛЯМОВА
Літні роздуми

Сьогодні мій день народження. Встав рано вранці, але
сонце вже давно заглядає в моє напіввідкрите вікно, через яке
доноситься пташиний спів.
Вночі мені приснився Ізяслав, панорама Старого міста. Від
цього з самого ранку відчуваю в душі смуток і немає у мене ніякої радості. Мене привітав син, племінники зі Шмідгарду, мої
сусіди сер і фрау Ленге, деякі знайомі емігранти. А з Ізяслава —
ніхто… Хто я зараз для моїх земляків? Кому я потрібен?
А сум — це від спогадів, від яких в старості нікуди не дінешся. Згадуєш все, що трапилось в твоєму житті: події і
люди, з ким доля тебе звела…
Гарно виглядає наш Ізяслав у червні, він весь у зелені, розділений тихоплинною Горинню. Ізяславчини не помічають красу свого міста, а його гості завжди одразу звертають увагу
на наші мальовничі куточки. Сюди з радістю приїздять у відпустку з великих міст. Є тут де відпочивати, милуватися природою. Приходь на Бабину гору і забудь про свої домашні справи. Знайди тут галявинку і лягай на землю обличчям до синього
неба, куди піднялись зелені крони могутніх дубів.
На городах червоні полуниці, а в лісах повно суниць та чорниць. Якщо ти не лінивий, доберись до лісу і набери собі скільки треба тих ягід.
Мені ще багато хотілося написати про перший місяць
літа, в якому я народився. І про те, як на широких полях зеленими хвилями гойдаються на тонких стеблинах п’янкі колоски
пшениці, і про проливні дощі після спеки, але я закінчую свої
літні роздуми…
Арон Баренбойм
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Июнь

Июнь салютует нам грозами
И радугой в небе сияет.
Он нежно целуется с розами
И звезды на землю роняет.
Он зелень густую и сочную
В лугах под косой опрокинул,
И шаль изумрудную прочную
Ниве на плечи накинул.
Колосья горячие пряные
Доверчиво тянутся к солнцу,
Искрятся рассветы румяные
В моем просветленном оконце.

Мое богатство

Любуюсь ярким золотом заката,
Алмазным отблеском ночных зарниц,
Зерном янтарным в колосе усатом
И облаками, схожими на птиц.
Любуюсь древней росписью собора,
Прохладным жемчугом ночной росы
И изумрудом утреннего бора,
И цветом девичьей тугой косы.
Мое богатство — это неба краски
И все, что мне дает любимый край:
Горыни плеск и терпкий запах майский,
Тепло сердец и хлеба каравай.
Мое богатство — это сын и внук мой,
Заводов мирный гул и ширь полей,
И дни, что прожиты без праздной скуки,
И все святое, что в душе моей.
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Списки жителів міста Ізяслава, з яких збирали
податки «на користь голодуючих»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Список платників податків на користь
голодуючих по першому домкому
Альшанецкий Лемел
31. Гольдштейн Давид
Альшинецкий Мейєр
32. Гольцман Мошко
Альшинецкий Мошко
33. Гонтар Лейб
Банчик Айзик
34. Гонтар Пупа
Банчик Пиня
35. Гонтар Янкель
Баренбойм Мошко
36. Грилка Шая
Беккер Іцк
37. Грин Шмуль
Бернштейн Захарий
38. Гринберг Янкель
Бідер Лейб
39. Гринфельд Михаль
Більчинский Дишель
40. Гутман Вольф
Більчинский Янкель
41. Дерфель Давид
Богданів
42. Дерфель Мейєр
Бортник X. — Герш
43. Дерфель Мендель
Бронфентринкер Іцк
44. Дерфель Нафтолі
Бурис Етеля
45. Заїка Лейб
Вайнберг Цаль
46. Заїка Нафтула
Вайнберг Шльома
47. Зельцер Йосиф
Вайнштейн Яків
48. Зельцер Хаскл
Ваншельбойм Гойна
49. Зигельбойм Арон
Винокур Ідель
50. Зигельбойм Мейєр
Галил Рухля
51. Зтингер Нехама
Гальф Мошко
52. Іпосгер Мордко
Ганковий Вигдор
53. Кантор Берко
Гейзир Йосиф
54. Каплун Арон
Гирштель Янкель
55. Каплун Вольф
Гирштель Михаль
56. Каплунович Сруль
Глазберг Аба
57. Кац Ейфель
Гликман Аба
58. Кацл Янкель
Глиняний Герш
59. Кельн Шулим
Гольдингур Шмуль
60. Кестельбойм Лейбиш
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61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

Кестельбойм Сруль
Кернер Лейб
Клепка Йосиф
Коган Герш
Коган Хана
Корницький Мендель
Креплик Лейб
Креплик Мошко
Креплик Янкель-Арон
Кривоніс Хаїм
Кривоший Хаїм
Куперман Давид
Купершмид Беньямін
Купершмидт Гершон
Купершмидт Злата
Купершмидт Мошко
Купершмидт Овшия
Купершмидт Шмуль
Курис Гейдаля
Курис Михаль
Курман Лейбиш
Курман Фроїм
Лейтман Шмуль
Лемберг Борух
Лехцер Берко
Липенки Давид
Мамит Шльома
Маргулис Сруль
Маргулис Злата
Меламед Берко
Модест Зейлик
Молка Давид
Молка Ушер
Нехемья
Ніхензон Овшия

96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
110

Ніхензон Рувим
Островський Муня
Островський Нехемья
Пекар Лейва
Пресайзен Нахман
Райзбойм Янкель
Резник Герш
Резник Ісаак
Сандер Іцко
Сапожник Йосиф
Сапожник Литман
Сапожник Михаль
Сапожник Мошко
Сегаль Аврум
Сейфер Шльома
Спектор Алтор
Спектор Фроїм
Старий Йосиф
Торговецький Ущер
Файнзильбер Аба
Файтман Давид
Файтман Еля
Фельдман Берко
Фельдман Яків-Вольф
Фельман Лейб
Фидельман Мотя
Фингер Азрил
Финкельштейн Зіна
Флейтман Давид
Флейтман Мейєр
Флейтман Сруль
Фонфан Іцко-Йосиф
Формулянт Янкель
Фукс Ельзаким
Фурман Маруся

131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.

Хоровський Мошко
Шварцапель Янкель
Шехтель Хаїм
Ширман Лейб
Шиф Аврум
Шмуклер Янкель
Шнайдер Арон

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Список платників податків
на користь голодуючих по другому домкому
Альтман Фейга
26. Мальц Мордко
Бардфельд Хаїм
27. Маргула Шахна
Баренбойм Шльома
28. Маргулис Рухля
Беккер Рухля-Лея
29. Мардир Зелик
Бомзи Мордко
30. Маркман Беня
Вайнберг Аврум
31. Мирончик Мойша
Вайнер Янкель
32. Момци Мордко
Відерман Хана
33. Мушин Гершон
Войчешко Адам
34. Мушин Мейєр
Гальперин Вольф
35. Мушин Мойша
Гольдштейн Хаїм
36. Мушин Юдко
Грифман Берко
37. Полонцер Саня
Дерфель Бенціон
38. Радзиховский Дишель
Дубов Герш
39. Рамин Зна
Зігельбойм Шльома
40. Рамин Озер
Зібельман Юкель
41. Розенберг Шмуль
Ейзепс Шмуль
42. Рудлов Йось
Ірлахман Мейєр
43. Рудман Рейзя
Ірляр Лазар
44. Ройзен Сура
Ірляр Меня
45. Рофман Овша
Каплун Мордко
46. Сапожник Аврум-Берк
Клейнершехет Зля
47. Сапожник Мейєр
Кричмар Хая
48. Спектор Шулим
Кришталь Герш
49. Схиж Елка
Лотерштейн Аврум
50. Фельдман Пиня

138.
139.
140.
141.
142.
143.
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Шойхет Мошко
Шойхет Шльома
Щопник Іхил
Шопник Нуся
Шпильфайгель Хаїм
Шпильфейгель Янкель

51.
52.
53.
54.
55.
56.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Финкель Берко
57. Шапіро Мейєр
Финкель Давид
58. Шпрехер Шльома
Френкель Іцко
59. Штереншис Йось
Фурман Леон
60. Юсим Мейєр
Фурман Пиня
61. Юсим Шана
Хмельницкий
Список платників податків
на користь голодуючих по третьому домкому
Банчик ІІІимон
28. Лейтман Вольф
Бел… Хая- Рухл
29. Лейтман Давид
Битлер Моть
30. Лейтман Мошко
Битлер Шлема
31. Митман Фроїм
Блейвас Сруль
32. Островський
Бойлер Гойна
33. Разельмалер Йосиф
Бронберг Іуда
34. Ролитреник Хаїм
Винокур Моть
35. Тригер Зусь
Габер Іцко
36. Файнгеєрн Шмуль
Гень Песя
37. Філер Давид
Гитштейн Аврум
38. Фрукткойф Шенд
Гойлис Шмуль
39. Фурман Фроїм
Гольдштейн Лейб
40. Шегам Хаїм-Аврум
Гольдштейн Малка
41. Ширман Берко
Дорфман
42. Ширман Давид
Зальцман Йосиф
43. Ширман Фрейда
Золотушкин Борис
44. Шмуклер Шльома
Зальцман Лейбиш
45. Юсим Шулим
Кашис Мошко
Кваша Хаїм і Хана
Книжник Беня
Кобреник Давид
Корнблит Лейбиш
Корницький Шльома
Красинько Вольф
Кронштейн Хаїм
Ланда
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
1.
2.
3.
4.
5.

Список платників податків на користь голодуючих
по четвертому домкому
Агрис Янкель
27. Ланда Шмуль
… ательмахер Мошко
28. Ліберман Яків
Бергер Залман
29. Немлих Берух
Бернштейн
30. Німий Пинь
Бирштейн Зейдель
31. Нищи Лейб
Бирштейн Мендель
32. Панич Ш. — Вольф
Березняк Муниш
33. Перельман
Білоус Янкель
34. Портний Зля
Вайнтройб Мошко
35. Рамін Брандл
Винокур Рувим
36. Рипецка Зна
Галил Бенціон
37. Ришер Берко
… гень Нахман
38. Ройтман Пейси
Глещун Мойша
39. Сандлер Іцко
Гольденгур Лузер
40. Сапожник Яків
Гольденгур Яків
41. Трахтинберг Аврум
Гофман Аврум
42. Фишман Хая
Дерфель Шмуль
43. Фурман Кейла
Заславский Арон
44. … цман Іцко
Зельманович Соломон
45. Цугмастер Цаль
Зильберман Йосиф
46. Шидер Іхизль
… игельбойм Пейси
47. Шапиро Арон
Кац Мошко
48. Ширман Рахмизл
Клейнер Мошко
49. Шпангер Гейзер
Клейнер Сося
50. Шпангер Ушер
Книжник Роза
51. Шустер Янкель
Ланда Сруль
52. Ябко Кесизль
Список платників податків
на користь голодуючих по Майдану
Бирштейн Перл
6. Ватан Аврум
Бирштейн Хаїм
7. Вензфуль Ушер
Блувштейн Мойша
8. Вертман Арон
Брезнер Мойша
9. Вольфцун Зіна
Вайнберг Зейдель
10. Вольфцун Ейзер
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Гехт Муня
38. Новак Іцко
Губерман Гершон
39. Новоселецький Аврум
Дишель Гершон
40. Новоселецький Лев
Длугач Йона
41. Приман Янкель
Длугач Сруль
42. Ройтман Айзик
Зальцман Давид
43. Ройтенберг Герш
Зальцман Муня
44. Ройтман Сруль
Зильберман Мозель
45. Рудман Алтер
Зильберман Сруль
46. Рудман Герш
Епель Муня
47. Рудман Мозель
Епель Сруль
48. Рудман Невах
Кантер Сруль
49. Спектор Мотель
Кантор Аврум
50. Трахтенберг Зусь
Кашин Герш
51. Трахтенберг Хаїм
Кирчик А. Ш.
52. Файнштейн Мендель
Кирчик Бузя
53. Финкель Іцко
Кирчик Шая
54. Финкельштейн Давид
Купершмид Давид
55. Фішер Йосиф
Корчинський
56. Флейшман Давид
Котляр Зейдель
57. Фотограф Брезер
Котляр Йосиф
58. Фотограф Мартвих
Майданський Мойсей
59. Фурер Рувим
Миропольска Софія
60. Хамер Зля
Митрошевський
61. Чотирбоцький Мошйша
Нахмензон Аврум
62. Чотирбоцький Сруль
Нахмензон Мошко
63. Шехтель Аврум
Нахмензон Нахе
64. Шустер Сруль
Список платників податків на користь
голодуючих по Новому місту
Айзенберг Бася
7. Брейндис Іцко
Баренбойм Мордко
8. Брейндис Хаїм
Бекерман Мокше
9. Бронштейн Мейєр
Бергер Хаим
10. Бронфенбренер Шмуль
Бернштейн Лея
11. Бялик Мойша
Бернштейн Йосиф
12. Бялик Сура
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Вайсман Давид
Вательмахер Шмуль
Вензеруль Гойна
Вигода
Галецький Давид
Гарт Фейга
Гейзер Аврум
Гейзер Мойша
Гільман Аба
Гільман Береш
Гітман Аврум
Гітман Бася
Гітман Давид
Голуб Сухим
Гольдфарб Лейбиш
Гольдфарб Пинхас
Гонблит Давид
Гринблат Іцко
Грифман Шльома
Гройсман Шльома
Грос Давид
Губерман Ейзер
Гулер Борух
Дереш Зельман
Дереш Куня
Довбиш Іцко
Дорфман Лейб
Дрель Бенціон
ЗаїкаДавид
Зельцер Мордко
Зильберштейн Сруль
Ельбитр Іцко
Кельрих Давид
Калюпа Лейб
Кантор Йосиф

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
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Кац Йосиф
Кац Мейєр
Кац Хаїм
Кейтель Бейниш
Кіперних Борух
Корницький Мойша
Корницький Фроїм
Котляр Беньямін
Крайтман Хаїм
Лайн Берко
Лернер Мейєр
Лернер Шива
Ліберман Шмуль
Лисак Рахмил
Литвак Зайда
Львовський Зайвель
Маляр Давид
Мейєрович Ейзер
Мучник Рейзя
Натанзон Давид
Нісенгольф Мейєр
Новоселецький Зайда
Панич Лиман
Поліщук Шмуль
Портний Берко
Рапопорт Йосиф
Ревінзон Мейєр
Резник Герш
Рик Лис Борух
Ришель Йосиф
Розенберг Муня
Розенберг Нісель
Ройзман Естер
Рудман Берко
Сапожник Мойше

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.

Спектор Михель
Спектор Невах
Спектор Сруль
Спектор Хаїм
Спектор Янкель
Судилковський Мойша
Табак Хаїм
Тартак
Тененбойм Мойша
Тепер Аврум
Тепер Ривка
Тепер Ш. — Лейб
Теслер Хазан
Тодрес Аврум
Трембовольський
Мордко
Трембовольський Рувин
Трайбман Берко
Тулер Пінхас
Файнгилерт Лейб
Фельдман Герш
Фігнер Мейєр
Фінгер Лейб
Фінкель Акива
Фінкель Зайда
Фінкель Йосиф
Фінкель Мойша
Фішер Берко
Фішерман Хаїм
Фішман Зайда
Фурман Хаїм
Харанду Хусим
Чотирбоцький Арон
Шварц Вольф
Шварц Куся

117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
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Шварц Сура
Шейнфайн Берко
Шейнфайн Борух
Шильман Зайда
Шиндельман Герш
Шиндельман Давид
Шпигель Хаїм
Шпильфейгель Ісаак
Шпильфейгель Цаль
Шпильфейгель Шмуль
Шпунберг Берко
Штейнберг Мойша
Штерн Шулим
Шустер Сухим
Юсим Вольф
Юсим Менахем
Ямпольський Михель

Списки євреїв Ізяслава та Ізяславського району,
які стали жертвами нациської окупації

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Авербух Лейбиш
Альберт Давид
Альберт Діна
Альберт Еля
Альберт Гітля
Альберт Голда
Альберт Ісаак
Альберт Лейб
Альберт Мордехай
Альберт Резя
Альберт Рівка
Альберт Тойба
Альберт Шая
Альберт Шендля
Альберт Янкель
Альтер Арон
Альтер Мося
Альтер Нюся
Альтер Роза
Альшинецька Броня
Мойсеєвна
Альшинецька Валя
Альшинецька Зіна
Альшинецька Марія
Мойсеєвна
Альшинецький Мойша
Альшинецька Рівка
Армін Гідаль
Армін Гідаля
Армін Мойл
Армін Ніцель
Армін Хаїм

31. Банник Янкель
Ізраїлович
32. Банчик Аркі
33. Банчик Арон
34. Банчик Басл
35. Банчик Геня
36. Банчик Гітель
37. Банчик Мойша
38. Банчик Рахміль
39. Банчик Хаїм
40. Баран Ганна Юхимівна
41. Баран Мойсей
Абрамович
42. Баренбойм Гіся
Йосиповна
43. Баренбойм Ідл
44. Баренбойм Ізраїль
45. Баренбойм Мойсей
Срулевич
46. Баренбойм Сруль
Мойсеєвич
47. Баренбойм Тзвія Ідлівна
48. Баренбойм Фаня Ідлівна
49. Баренбойм Фаня
Срулевна
50. Баренбойм Ціля
Срулевна
51. Баренгельц Леся
Шойовна
52. Беккер Хайеня
53. Бекман Зусь
54. Бергер Еля Хаїмович
55. Бергер Ітзак Хаїмович
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56. Бергер Іцик Хаїмович
57. Бергер Пене Хаїмович
58. Бергер Ракхель
Хаїмович
59. Бергер Руна Хаїмовна
60. Бергер Хаїм
61. Беренштейн Бела
Давидовна
62. Беренштейн Давид
Кальмович
63. Беренштейн Зайвел
Давидович
64. Беренштейн Ідл
Давидович
65. Беренштейн Песель
Мойсеєвич
66. Беспалько Бабця
67. Беспалько Елик
68. Беспалько Ідл Іллінічна
69. Беспалько Ілля
Лейбович
70. Беспалько Іта
71. Беспалько Лейба
72. Беспалько Люба Іцковна
73. Беспалько Матвій Ілліч
74. Беспалько Мошко
75. Беспалько Софія
76. Бибер Давид
77. Бибер Шейндл
78. Бистрицька Люба
79. Бібер Лейба Давидович
80. Бібер Рахиля Давидівна
81. Бідна Міра
82. Більчинський Арон
Фишилевич

83. Більчинська Броня
Фишилевна
84. Більчинська Міра
85. Більчинський Мося
Фишилевич
86. Більчинський Фишл
87. Більчинська Фріма
Фишилевна
88. Більчинська Фримка
Фишилевна
89. Блях Бася
90. Борис Кісель
Мордехайович
91. Боровицер Ноях
92. Бортніков Поліна
93. Бродський Лейбиш
94. Бурштейн Ілик
Зусікович
95. Бухштейн Лейб
96. Бялик Давид
97. Бялик Мойсей Якович
98. Бялик Натан
Мойсейович
99. Бялик ім’я невідоме
Натанович
100. Бялик ім’я невідоме
(батько Яків)
101. Бялик і’мя невідоме
(батько Яків)
102. Бялик і’мя невідоме
103. Бялик ім’я невідоме
104. Вайнберг Михайло
105. Вайнберг Рахіль
106. Вайнберг Циль
Ісаакович
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107. Вайсберг Геня
Григорівна
108. Вайсблат Йона
109. Вайсинг Пінхас
110. Вайштейн Аба
111. Вайштейн Йосип
112. Вавич Хая-Лея
113. Вальдман Зейлик
114. Вейцман Ізраїл
Шимонович
115. Вейцман Мотл
Шимонович
116. Вейцман Шимон
117. Вертман Аїда
118. Вертман Файвиш
119. Вертман Віта Файвівна
120. Вертман Ейдя Файвівна
121. Вертман Нехама
122. Вертман Роза Ароновна,
123. її чоловік Берл
124. Вертман Рувим
Файвович
125. Вертман Файвиш
Броневич
126. Вертман-Френзель
Фаїна Емануїловна та її
два сини
127. Вертман Хаскль
Файвович
128. Вертман Шлема
Файвович
129. Вілінгер Бена
130. Вітельмахер Хава
131. Вітельмахер Нута
Мойсейович

132. Вітельмахер Рівен
133. Винокур Голда
Мотелівна
134. Винокур Зельдман
Михайлович
135. Винокур Ісаак Хаїмович
136. Винокур Михайло
137. Винокур Фрідл
Хаїмович
138. Винокур Хаїм
Давидович
139. Винокур Шендля
Хаїмівна
140. Винокур Шендля
Йосипівна
141. Винокур Юдел Зислович
142. Вишкерман Еля
143. Вишнецька Мона
144. Вишневецька Сура
145. Водонос Мірл
Янкельович
146. Водонос Рейзя
Абрамівна
147. Водонос Хана Єфимівна
148. Воловодовський Дмитро
Ісаакович
149. Воловодовський Ілля
Ісаакович
150. Воловодовський Михаїл
Ісаакович
151. Вольф Борух Ойзерович
152. Вольф Ойзер Борухович
153. Вольф Сара Йосифівна
154. Габар Борух
155. Габарник Мар’ян
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156. Гальперіна Гітя
157. Гальперін Лазар
158. Гальперін Лейзер
Ісаакович
159. Гарбер Янкель
160. Геєрман Нахман
161. Гейхман Бася
162. Гельман Мірл Янкілівна
163. Гендель Боба
164. Гендле Зайвл
165. Гендле Мойша
166. Гендле Сура Мойсеївна
167. Гендле Янкл
Мойсейович
168. Герц Михайлович
169. Герц Гітл Янкельович
170. Герц Михайло
Шльомович
171. Герц Песя Михайлівна
172. Герц Шльома
173. Гершепель Свель
174. Гершепель Хая
175. Гехбліт Діна
176. Гільман Леонід
Залманович
177. Гільман Леонід
Янкелевич
178. Гільман Макс
Залманович
179. Гільман Фріма
Йосипівна
180. Гільман Ціля Залманівна
181. Гільман Шурік
Залманович

182. Гільман Яким
Залманович
183. Гільман Янкель
Соломонович
184. Гіпш-Лейдерман Шіфра
185. Гіхер Сара Давидівна
186. Глізер Ліза
187. Глізер Мендл
188. Глізер Мойсей
189. Глізер Моня
190. Глізер Ріва
191. Глізер Ханся
192. Глізер Шая
193. Глізер Шмілек
194. Глиняний Циль
Маркович
195. Голер Борис Абрамович
196. Голер Мойсей
Борисович
197. Голер Ріва Мордехаївна
198. Голер Соня Борисівна
199. Голоднер Беба
200. Голоднер Лейб
Шльомович
201. Гольцман Мойша
202. Голуб Хаїм
203. Голуб Янкель
204. Гольденберг Мойше
205. Гольденгур Лазар
206. Гольденгур Резл
207. Гольдфарб Йосип
208. Гольдфарб Хава
209. Гольдшбойм Яків
Лазаревич
210. Гольдштейн Аврам
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211. Гольдштейн Бузя
Аврамович
212. Гольдштейн Генеся
Ісааківна
213. Гольд штейн Генеся
Нахманівна
214. Гольдштейн Геня
Лазарівна
215. Гольдштейн Гіта
Лазарівна
216. Гольштейн Давид
Хаймович
217. Гольдштейн Либа
Мордехаївна
218. Гольдштейн Либка
Марківна
219. Гольдштейн Меня
220. Гольдштейн Неся
221. Гольдштейн Ребека
Бузівна
222. Гольд штейн Сара
223. Гольдштейн Сьома
Бузьович
224. Гольдштейн Хая
Давидівна
225. Гольдштейн Шимон
Давидович
226. Гольдштейн Яків
Хаїмович
227. Гольдштейн Янкель
Хаїмович
228. Гон Герш Йосипович
229. Горинштейн Давид
230. Горинштейн Шика

231. Готман Беніамін
Мордехайович
232. Грайсер Йосип
Срулевич
233. Грайсер Лейб
Аврамович
234. Грейсер Хана
235. Грінберг Давид
Хершович
236. Грінберг Люся
237. Грінберг Маня
238. Грінберг Хава
239. Грінберг Херш
240. Грінфелд Дора Шаївна
241. Грінфелд Клара
Соломонівна
242. Грінфелд Ліна Шаївна
243. Грінфелд Маня
Давидівна
244. Грінфелд Міхель
Соломонович
245. Грінфелд Шай
Шмулевич
246. Гріфман
247. Гривко Єлизавета
Шаївна
248. Гривко Шай
249. Грифман Соломон
250. Гросман Шльома
251. Гурлиць Абрам
252. Гурниць Мойсей
253. Гутман Лейба
254. Гутман Лейб Вольфович
255. Гутман Мирля
256. Гутман Міхель
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257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.

Дереш
Дереш
Дереш Борух
Дереш Зальман
Фрідлович
Дереш Іза
Дереш Маля Йосипівна
Дереш Рока
Дереш Сара
Дереш Фрідл
Зальманович
Дереш Хаїм Аркевич
Дерфель
Дерфель Естер
Йосипович
Дерфель Нехама
Йосипівна
Дерфель Хаїм
Йосипович
Дерфель Шейндл
Йосипович
Длугач Берл
Длугач Леонід Лейбович
Дойфер Вольф
Дратва Пінхас
Дратва Тевель
Дреш Двойра
Дреш Міра Борисівна
Дреш Сура Борисівна
Дубицька Олта
Дубицький Йосип
Дублілер Фейга
Срулівна
Дубовий Кальман
Гершович

284. Еберт Ісаак
285. Едельштейн Григорій
Алтерович
286. Ельберт Бенціон
Іделевич
287. Ельберт Давид
Маркович
288. Ельберт Двойра
Лазарівна
289. Ельберт Зельда Срулівна
290. Ельберт Йосип
291. Ельберт Ідел Лузевич
292. Ельберт Лузя Іделевич
293. Ельберт Льова
Янкелевич
294. Ельберт Малка
Нахімівна
295. Ельберт Мошко
Нахимович
296. Ельберт Мошко-Янкель
Давидович
297. Ельберт Нахим
Мошкович
298. Ельберт Песя
299. Ельберт Рахима
Абрамівна
300. Ельберт Рахіль Іделівна
301. Ельберт Рівка
302. Ельберт Хана Давидівна
303. Ельберт Хая-Сара
304. Ельберт Янкель
Давидович
305. Ельберт Янкель-Давид
Мошкович
306. Ельберт Янкель Шневич
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307. Епельбойм Мася
Мойсеївна
308. Епельбойм Неся
Мойсеївна
309. Епельбойм Йосип
Аронович
310. Епельбойм Хіль
Аронович
311. Епельбойм Мойсей
312. Ерліх Елі
313. Зайд Йосько
314. Зальцман Шика
315. Зейфмахер Бася
Мойсеївна
316. Зекенмахер Фішель
317. Зельцер Берл
318. Зельцер Етел
319. Зельцер Шая
320. Зеф Бемц
321. Зеф Лев Давидович
322. Зеф Фейга Бемцівна
323. Зеф Хая
324. Зіберман
325. Зіберман
326. Зіберман Бетя
Йосифівна
327. Зіберман Ізраїл
328. Зіберман Ілля
329. Зіберман Ілля Ілліч
330. Зіберман Майя
331. Зіберман Шурік
332. Зільбер Ента Хаїмівна
333. Зільбер Звося Хаїмівна
334. Зільбер Меєр Хаїмович
335. Зільбер Хаїм Рафаїлович

336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
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Зільбер Хая
Зільберт Ісаак
Зінгер Белла Мошковна
Зігельбойм Давид
Зігельбойм Дудль
Зігельбойм Герш
Зігельбойм Іда
Зігельбойм Песах
Зінгер Іда Хаїмівна
Зінгер Хаїм Ілліч
Зунерштейн Шифра
Жебровська Роза
Канер Ізраїл
Калевич Давид
Калевич Леонід
Михайлович
Калевич Марія
Кас Йосип
Каслер Нюня
Каплун
Каплун Алтер
Каплун Крейнця
Каплун Вітя
Каплун Мойсей
Тцальович
Капцан Мойсей
Гершекович
Карницький Меєр
Карницька Сара
Карпенко
Карповська Броніслава
Нахманівна
Карповська Інна
Абрамівна
Кац Абрам Ідкович

366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.

Кац Абрам Шмулевич
Кац Ася Йосипівна
Кац Бася
Кац Белла Шмулівна
Кац Давид Шмулевич
Кац Давид Йосипович
Кац Енцель
Кац Ізик Хаїмович
Кац Ізраел-Шмуль
Абрамович
Кац Йосиф Гершович
Кац Маня Хаїмівна
Кац Марія Абрамівна
Кац Нахман
Кац Олександра
Абрамівна
Кац Рейзя Іделівна
Кац Феля Гершівна
Кац Фріда Хаїмівна
Кац Хаїм
Кац Хана Яковлівна
Кацман Григорій
Кацман - дружина
Григорія
Кацман Ісаак
Качко Сруль
Кашпер Бенціон
Кашпер Герш
Кашпер Котос
Кашрер Михайло
Кашпер Мойше
Кесель Шльома
Кижнер Фейга
Кижнер Лейб
Кітай Лея Аврумівна

398. Кітай Маня Аврумівна
399. Книжник Маня
Вольфівна
400. Кобреник Давид
Сімхович
401. Коренбліт Вольф
Лейбович
402. Коренбліт Еля
403. Корман Нута
404. Корницький Мендель
405. Корницький Мендель
Срулікович
406. Корницька Сося
407. Корницька Софа
Матвіївна
408. Корницький Фішель
409. Коростій Ляля
Олександрівна
410. Коростий Світлана
Савелівна
411. Котик Єнта
412. Котляр Йосиф
413. Кофман Мендель
Якович
414. Крайдман Естер
415. Крайдман Фейга
Євсеївна
416. Крайдман Хайка
417. Крайдман Шпиринця
Євсеївна
418. Крайдман Ціпа Євсеївна
419. Крайдман Соня
420. Крайдман Соня
421. Крайдман Соня
422. Крайдман Соня
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423. Крайдман Яша
424. Крайтерман Маня
425. Крайтерман Шимон
Мойсеєвич
426. Котляр Йосип
427. Кофман - сім’я із 5
чоловік
428. Красіонер Вельвель
429. Крінер Шимон
430. Кулавич Давид
431. Купершмідт Герш
Йосипович
432. Купершмідт Меєр
433. Купершмідт Овшій
Йосипович
434. Курис Брандль
Михайлович
435. Куц Зісл Срулевич
436. Куц Янкель Гершекович
437. Ландар Рахіль Срулевич
438. Левертов Хаїм
439. Лейдерман Льова
440. Лейдерман Соня
Львівна
441. Лернер Арон
Мордехайович
442. Лернер Елі Мойсеєвич
443. Лернер Іля Мойсеєвна
444. Лернер Льова
445. Лернер Льоня
446. Лернер - батько Льоні
447. Лернер Михайло
Мордехайович
448. Лернер Мойша Елійович

449. Лернер Мордехай
Єшуйович
450. Лернер Мордехай
Шаївна
451. Лернер Мордехай
Шайович
452. Лернер Теві
Мордехайович
453. Лернер Хайка Еліївич
454. Лернер Хана
455. Лернер Хана Срулієвна
456. Лехцер Естер
457. Лехцер Лазар Ісаакович
458. Лехцер Маня Ісааківна
459. Лехцер Яків Ісаакович
460. Лехцер Ісаак
461. Ліберман Габрум
462. Ліберман Гершко
Габрумович
463. Ліберман Гуся
Габрумівна
464. Ліберман Єнта
465. Ліберман Марія
Габрумівна
466. Ліберман Поля Якирівна
467. Ліберман Якир
Мойсейович
468. Лісянський Рівка
Шмулевич
469. Лис Борис Срулевич
470. Лис Сруль
471. Лис
472. Лойфер Берко
473. Лойфер Вольф
Айзикович
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474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.

Лойфер Іта Вольфівна
Лойфер Рося Хаїмівна
Львовська
Львовська Зіна Меєрівна
Львовський Михайло
Зайвелович
Львовський Мотл
Михайлович
Лягер Аврум
Лягер Йосип
Лягер Нюся
Лягер Цаля
Маламуд Тетяна
Володимирівна
Мамцис
Мамцис Ейдя
Манус Мойша
Манус Нухим
Манус Рухель
Манус Хаїм
Манус Шифра
Маргул Абрам Хаїмович
Маргул Ісаак Абрамович
Маргул Цирля
Мошківна
Маргул Яків Абрамович
Маргуліс Євгенія
Ізраїлівна
Маргуліс Лейка
Тевелівна
Маргуліс Сруль
Лейбович
Мардер Айзик
Зейликович

500. Мардер Тетяна
Рувимівна
501. Медвідь Ушер
502. Меламед Етель
503. Меламед Єфим Якович
504. Меламед Семен Якович
505. Меламед Яків
506. Мельцер Олена
507. Міхельзон Іцик
508. Моргул Йосип Хаїмович
509. Моргул Леонід
Шахнович
510. Моргул Мошко ЯковЛейбович
511. Моргул Пиня ЯковЛейбович
512. Моргул Шейва
Йосипівна
513. Моргул Шпринца
Мазарівна
514. Моргул Янкель-Лейб
Хаїмович
515. Мучник
516. Мучник Аба
517. Мучник Мойша
518. Мучник Резя
519. Мучник Хава
520. Мухін Мойша
Мордехайович
521. Мухін Перл Хаїмович
522. Нізензон Фейга
Гершівна
523. Нісемберг Мойша
524. Нісензон Давид
Рувінович
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525. Нісенгольц Естер
Йосифович
526. Нісенгольц Йосиф
Мойсейович
527. Нісенгольц Мир
Мойсейович
528. Німий Герш Шимонович
529. Німа Іта
530. Німий Йосиф Ісраїлович
531. Німий Йосиф Срулевич
532. Німий Йосиф
Шимонович
533. Німий Леа Йосифович
534. Німий Леонід
Шимонович
535. Німа Лея Йосифівна
536. Німа Малка Йосифівна
537. Німа Поліна Срулівна
538. Німа Поля Ізраїлівна
539. Німа Софія Шимонівна
540. Німий Шимон Львович
541. Нітштейн Зелда
542. Новак Бася Давидівна
543. Новак Бася Мойсеївна
544. Новак Ісаак Лейбович
545. Новак Іцик Ісаакович
546. Новоселецька Бася
547. Новоселецький Лейві
548. Новосилецька
549. Новосилецький Герш
Лейбович
550. Новосилецький Лейба
551. Нудель Врон-Йосип
552. Нудель Лейба
553. Оксенгорн Мойсей

554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
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Оксман Маня
Оксман Рая Абрамівна
Палант Маля
Панич Етель
Панич Зіна
Панич Ілля Йосифович
Панич Інночка
Шеперівна
Панич Йосиф
Вольвович
Панич Ліза
Панич Міндя Мойсеївна
Панич Піня
Панич Сара Хаїмовна
Панич Шміл
Панич Шмуль
Пастернак Хава-Малка
Авраамівна
Пелах Авраам
Пельцман Малуня
Поліщук Катя Хаїмівна
Поліщук Хаїм
Поліщук Хана
Полюк Зісля
Полюк Ріва Перецівна
Померанц Кальман
Померанц Хаскель
Прес Годель
Прес Мотель
Прес Ноях
Пресайзен Нахман
Мотлович
Прізвище невідоме
Хайма
Прізвище невідоме Хана

584. Прізвище невідоме
Мишилим
585. Прізвище невідоме
Клара
586. Прізвище невідоме
Хаїмович
587. Рабіц Єлизавета Іонівна
588. Рабіц Леонід
589. Рабіц Муся
590. Рабіц Сюня
591. Рабіц Тетяна
592. Райк Шика
593. Райтенберг Ася
Мошківна
594. Райтенберг МарьятХана Аншелівна
595. Райтенберг Рахіль
Хаїмовна
596. Райтенберг Шифра
Мошківна
597. Райх Авраам
598. Райхман Кальман
599. Райх Нехана
600. Райч
601. Рамін Блума Яківна
602. Рамін Ліза
603. Рамін
604. Рахмілевич Шміл
Мойсейович
605. Раценберг Йосип
606. Раценберг Йосип
Овсійович
607. Раценберг Мойша
608. Раценберг Роза
609. Раценберг Шулим

610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
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Раценберг Янкель
Резник Герш Мойсеєвич
Резник Григорій
Резник Фейга
Нахманівна
Резник Фейга Берлівна
Резник Хая Рувімівна
Рейф Шулим
Рендель Ента
Аврамовна
Рендель Рахіля
Аврамовна
Рендель Шльома
Римель Герш Берлович
Римель Етя
Римель Малка Іцхаківна
Римель Фріда Гершівна
Римель Фріда Хершівна
Римель Фройка
Гершівна
Римель Фройке
Хершович
Римель Херш
Мордехайович
Ріпецька Бася
Ріпецька Ена
Ріпецька Іда Мойсеївна
Ріпецький Льова
Мойсейович
Ріпецький Мойша
Розенберг Даша
Розенберг Етя
Розенберг Іта Мойсеєвна
Розенберг Муля
Розенберг Хаїм

638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.

Розенблат Аба
Розенблат Рива
Рознер Добриш
Ройтенберг Мошко
Хаїмович
Ройтенберг Голда
Яковлівна
Ройтенберг Лазар
Хаїмович
Ройтенберг Соня Іллівна
Ройтенберг Хаїм
Нахманович
Ройхман Бузя
Ройхман Гітля
Ройхман Кауман
Ройхман Ківа
Ройхман Рахіль
Ройхман Туня
Рондлер Беба
Рохтейн Лазар
Рублікецький Герш
Рахмилевич
Рублікецька Гітля
Рахмілівна
Рублікецька Естер
Рахмілівна
Рублікецький Ісаак
Рахмільович
Рублікецька Малка
Рахмілівна
Рудлов Естер
Йосифович
Рудман Бела
Шмуликівна
Рудман Іцик

662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
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Рудман Йона Беркович
Рудман Рахіль
Рудман Тетяна
Сандлер Аврум
Йосипович
Сандлер Альтер
Сандлер Геня
Сандлер Гітл
Сандлер Гітля
Сандлер Лея
Сандлер Рахіля
Сандлер Рохель
Сандлер Цві Аврумович
Сандлер Фіма
Аврумівна
Сапожник Діна
Йосипівна
Сапожник Естер
Аврумівна
Сапожник Шура
Свердлик Рахл
Йосифович
Свердлик Хенес
Янкелійович
Синявська Броня
Хаїмівна
Синявська Слава
Хаїмівна
Синявська Цивя
Матвіївна
Славутський Герш
Абрамович
Славутська Майка
Хаїмівна

685. Славутська Муся
Гершківна
686. Славутська Раїса
Гершківна
687. Слівак Голда Лейбівна
688. Слівак Рухл Сендерович
689. Сова
690. Сова Абрам Когосович
691. Сова Авраша
Йосифович
692. Сова Берко
693. Сова Гітл
694. Сова Григорій
Когосович
695. Сова Йосиф
696. Сова Когос
697. Сова Маня Йосифівна
698. Сова Марія Когосівна
699. Сова Меєр
700. Сойфер Шимон
701. Соляр Аврум
702. Соляр Гецель
703. Сосна Естер Мойсеївна
704. Сосна Михайло
705. Спектор Арон
706. Спектор Бася Мехлівна
707. Спектор Герш
708. Спектор Гітл
Пинхасович
709. Спектор Естер
Давидович
710. Спектор Ізраїл
711. Спектор Клава
Пинхасівна

712. Спектор Лейзі
Йосифівна
713. Спектор Маня
Пинхасівна
714. Спектор Мехл
715. Спектор Нухим
716. Спектор Перл
717. Спектор Пинхас
Ізральович
718. Спектор Сруль
Мойсейович
719. Спектр Берл Борухович
720. Спектр Борух
721. Спектр Броха
722. Спектр Меня Борухівна
723. Тайчер Зрось
724. Табак Алта Пинхасівна
725. Тартаковський Мойша
726. Татаковський Тойба
Ідлович
727. Тененбаум Мойша
728. Тепер Йосип
Шоломович
729. Тепер - сім’я з 5 чоловік
730. Тепер Хая
731. Тепер Шолом
732. Теслер Броня Фрідліївна
733. Теслер Етя Шейкіївна
734. Теслер Шейдл
Фрідліївна
735. Тепер Айзік Абрамович
736. Тепер Фейга
737. Тепер Лейзер
Авраамович

130

738. Тепер Мілка
Авраамович
739. Тепер Мойша
740. Тепер Рухля
741. Тепер Ента Авраамівна
742. Тесенгольц Еся Берлівна
743. Тесенгольц Ізраїл
Мойсейович
744. Тесенгольц Михаїл
Мойсейович
745. Тетельбаум Манучи
746. Тетельбаум Ріва
Йосипівна
747. Тодріс Абрам Айзікович
748. Тодріс Іта Абрамівна
749. Товбін
750. Товбін Фенга Барухівна
751. Товбін Фейга Янкелівна
752. Товбін Ісаак
753. Товбін Іцик
754. Товбін Фейга
755. Трайберман Маня
Йонтелівна
756. Трахтенберг Абрам
Хаскельович
757. Транхенберг Авраам
Хаскельович
758. Трахтенберг Аврум
759. Трахтенберг Діна
760. Трахтенберг Марк
Юхимович
761. Трахтенберг Наум
Юхимович
762. Трахтенберг Песя

763. Трахтенберг Рахіль
Пінхасівна
764. Трахтенберг Софія
Хаскелівна
765. Трахтенберг Євгенія
766. Трембовальська Етель
Мотлівна
767. Трембовальська Сара
Михелівна
768. Усим Лея Йосифівна
769. Усим Мейєр Шулимович
770. Усим Сеня Мейєрович
771. Файнгелерінт Песя
Мотлівна
772. Файнгелерінт Роза
Менделівна
773. Файтель Йосип
Срулевич
774. Фензель Сара Борисівна
775. Фердман
776. Фідельман ЯнкельВольф
777. Фінгер Азріель
778. Фінгер Вітель
779. Фінгер Двора
780. Фінгер Меєр
781. Фінгер Нюня
782. Фінер Броха
783. Фінер Вігдор
784. Фінер Соня
785. Фінкель
786. Фінкель Абрам
787. Фінкель Абрахам
788. Фінкель Брандля
Ноехівна
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789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
799.
800.
801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.

Фінкель Двойра
Фінкель Еля
Фінкель Естер
Фінкель Беся Борухівна
Фінкель Есфір
Зальманович
Фінкель Залман
Нухимович
Фінкель Іта Абрамівна
Фінкель Нухим
Янкелевич
Фінкель Перец
Фінкель Роза
Фінкель Рося Лейбівна
Фінкель Фіра
Залманівна
Фінкель Шімон
Абрамович
Флейшман
Флейшман Бася
Флейшман Бейла
Давидівна
Флейшман Валентина
Флейшман Герш
Давидович
Флейшман Моня
Давидівна
Флейшман Хая
Формулянт Маня
Формулянт Фаня
Формулянт Хая-Ціпа
Формулянт Янкель
Френзель Ріва
Емануїловна
Френкель Ізраїл

815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
824.
825.
826.
827.
828.
829.
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.
838.
839.
840.
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Френкель Хая
Фрідман Арон
Фрідман Бася
Фукс Піня
Фурер Рівка
Фурер Рувен
Фурман Броня
Фурман Геня
Фурман Іда Ісааківна
Фурман Іда
Фурман Ісаак
Йосипович
Фурман Йосип
Ісаакович
Фурман Йосип МойшаХаїмович
Фурман Кейла Азіківна
Фурман Кейла
Фурман Мотл
Мордехайович
Фурман Мордехай
Фурман Нахман
Айзікович
Фурман Нухем
Мордехайович
Фурман Пінхас
Йосипович
Фурман Поліна
Пінхасівна
Фурман Роза
Фурман Рівка
Фурман Рувим
Фурман Хаїм
Хельман Песя

841. Хоровський Арон
Гершович
842. Цацкіс Іда Гершівна
843. Цитрин Йосип
844. Чотирбоцький Борис
Мойсеев
845. Чотирбоцький Герш
Мойсеев
846. Чотирбоцька Гітл
Срулевна
847. Чотирбоцький Давид
Пінівич
848. Чорирбоцький Ерик
Пінівич
849. Чотирбоцька Іва Пінівна
850. Чотирбоцька Миндля
Мойсеївна та дві її
дочки
851. Чотирбоцький Пиня
Мойсейович
852. Чотирбоцький Сруль
853. Чотирбоцька Фейга
Давидівна
854. Чотирбоцька Фрадя
Давидівна
855. Чотирбоцька Шендля
Давидівна
856. Чотирбоцька Шендля
Нахманівна
857. Шапіро Рая Перецівна
858. Шарпир Шифра
Іллінічна
859. Шарпир Шльома
Абрамович

860. Шварц Рахіль
Борухович
861. Шварцман Брандля
Менахемівна
862. Шварцман Мойше
Шаломович
863. Шварцман Хана
Мойшівна
864. Шварцман Шуламіт
Мойшович
865. Шер Пейся
866. Шер Пиня
867. Шер Сара
868. Шер Хая Пинівна
869. Шерман Авраам
Рахмільович
870. Шерман Елі
Рахмільович
871. Шерман Етел
872. Шерман Герш
Рахмільович
873. Шерман Хіня Рахмілівна
874. Шерман Рахіль
Рахмільович
875. Шерман Рахміль
876. Шефель Іцик-Вольф
877. Шефель Мона
878. Шидер Єфим
Абрамович
879. Шидер Іхіл Абрамович
880. Шидер Лев Єфимович
881. Шидер Лев Іхильєвич
882. Шидер Михайло
Альбертович
883. Шидер Нюня Єфимівна
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884.
885.
886.
887.
888.
889.
890.
891.
892.
893.
894.
895.
896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.
905.
906.
907.
908.
909.
910.

Шидер Перл Срулівна
Шидер Перл Ісааківна
Шидер Сруль Єфимович
Шидер Сруль Іхильєвич
Шиндельман Белла
Гершівна
Шиндельман Геня
Гершівна
Шиндельман Герш
Срулевич
Шиндельман Давид
Срулевич
Шиндельман Іта
Фишелевна
Шиндельман Маня
Шиндельман Сара
Шиндельман Шейндля
Гершівна
Ширман Лейб
Ширман Нюня
Шифф Аврум Лейбович
Шифф Аврум
Янкельович
Шифф Гітель
Фішільович
Шифф Ліпа Янкелівна
Шифф Мотл Аврумович
Шифф Мотя Аврумович
Шифф Рая Мотлівна
Шифф Табл Шмульович
Шихель Хася
Шлаєн Берл
Шлаєн Віла
Шлаєн Герш
Шлаєн Хава Берлівна

911.
912.
913.
914.
915.
916.
917.
918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.
926.
927.
928.
929.
930.
931.
932.
933.
934.
935.
936.
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Шлаєн Міндель
Шлаєн Міндл
Шлаєн Мойша
Шлаєн Мойша
Берльович
Шлаєн Злата
Шлафман Мара
Шнайдер Бинь
Шнайдер Давид
Шнайдер Зіна
Мошкович
Шнайдер Ісаак
Шнайдер Мошка
Шнайдер Ціпа
Шнайдер Ціпора Львівна
Шнайдер Іцхак Іосьович
Шойхет Любов
Григорівна
Шойхет Олександр
Васильович
Шойхет Сан
Мендельович
Шпак Герш
Шпигель Михайло
Беркович
Шпільфогель Герш
Шпільфогель Цаль
Шпільфогель Шмілик
Штейн Зейда
Штейн Янкель
Штереншис Рахіл
Пенхасович
Штереншис Рахіл
Піньович

937. Штереншис Софочка
Давидівна
938. Штерн Абрам
Григорович
939. Штерн Григорій
Мойсейович
940. Штерн Поліна
Абрамівна
941. Штром Шльома
942. Шур Хися
943. Шустер Бася
944. Шустер Белла Ісааківна
945. Шустер Йосиф
946. Шустер Сруль
947. Шустер Хайка
Йосифівна

948. Шустер Хаїм
Йосипович
949. Шухман Давид
950. Юсим Артем
951. Юсим Бася
952. Юсим Євген Мейєрович
953. Юсим Ідл
954. Юсим Лейка Йосипівна
955. Юсим Мейєр
Шулимович
956. Юсим Нисл Пінхасович
957. Юсим Оля Пінхасівна
958. Юсим Пінхас
959. Юсим Шама
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Передмова 
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Ветеран, учитель, журналіст, поет
і просто хороша людина 

67

Післямова 

107

Списки жителів міста Ізяслава,
з яких збирали податки
«на користь голодуючих» 

109

Списки євреїв Ізяслава та
Ізяславського району, які стали
жертвами нациської окупації 
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