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employees, and they tend to view even welfare programs and urban planning through the prism of 

constructing a loyal, that is, fully controlled society. 

The article demonstrates that civic association existed in the company towns despite the 

conservative (and sometimes reactionary) attitude of town-forming enterprises and the 

government. Most of such associations were initiated and supported by the enterprises, which 

allows them to control the former. However, some company towns managed to establish civic 

organizations aimed to limit corporate power. They used conflicts between more powerful 

stakeholders, such as the enterprises, the government, local political elites, to endorse their 

agenda. Their success was moderate. Nevertheless, even the presence of such organizations 

already indicates the limited power of town-forming enterprises and gives evidence for civic society 

in the largest company towns of the Donbas.  

Company towns in the Donbas were not lands of absolute freedom since the relatively modest 

presence of the central government was compensated by the corporate power. At the same time, 

such settlements could not be characterized as places of total suppression. Even in the most 

controlled company towns, the power of the town-forming enterprises was not absolute. Despite 

having political and economic control in such settlements, town-forming enterprises had to 

compromise with workers, representatives of regional authorities and local communities. 
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РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ ЄВРЕЇВ МАРІУПОЛЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

(ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ) 

 

У статті розглядаються особливості організаційно-управлінського устрою 

єврейської спільноти Маріуполя в релігійних, соціальних, культурних аспектах. Уточнено 

та розширено знання про функціонування маріупольських синагог. Аналізується роль та 

функціональні обов’язки таких елементів управління громадою, як духовне правління, а 

також інститут казенного та духовного рабинів, релігійні та соціальні напрямки 

діяльності.   
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Поліетнічність та поліконфесійність Маріуполя та Приазов'я в цілому неможливо 

уявити без єврейської громади, чия історія в регіоні нараховує як мінімум 160-170 років. 

Особливості життя цієї етноконфесійної групи обумовили її відмінності, специфіку 

організації та функціонування спільноти в умовах інокультурної поліконфесійності та 

поліетнічності. І хоча Приазов'я не було регіоном традиційного проживання євреїв, на 

відміну від Західної України та Білорусі (саме остання була переважним джерелом 

поповнення єврейської спільноти нашого краю), єврейська громада вписалася в етно-

культурний та релігійний ландшафт регіону та стала невід'ємним її елементом. 
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Історія дорадянського розвитку єврейської спільноти Маріуполя та Приазов'я в цілому 

тією чи іншою мірою відображена в публіцистичних працях краєзнавців, в першу чергу 

Л. Яруцького, який є автором спеціального дослідження (Яруцкий, 1996), а також побіжно 

окремі факти можна знайти в працях С.Бурова (Буров, 2003), О.Проценка (Проценко, 2003). 

Основний масив даних тут в основному збігається із інформацією з книги «Мариуполь и его 

окрестности». Ця книга є переважним джерелом інформації і для інших (наукових) 

публікацій (Мариуполь и его окрестности, 1892). Місце євреїв (поруч із іншими етнічними 

спільнотами) як складової етно-культурного, соціально-економічного життя Маріуполя 

висвітлюється І.Пономаревою (Пономарева, 2016, с. 57-68). Освітня складова єврейської 

громади висвітлена в спеціальнй праці В.Гончарова (Маріуполь тут висвітлюється як 

елемент загальної картини) (Гончаров, 2008, с. 229-235). Релігійна складова общинного 

життя євреїв Маріуполя та Приазов'я досліджена О. Тухватулліною (Манякіною) 

(Тухватулліна, 2011. с. 205-211). 

Безцінним джерелом інформації з теми є метричні книги маріупольської синагоги (з 

1866 по 1922 р.). Але дослідникам варто враховувати наступне: у кількох випадках 

номенклатура архівних справ частково або повністю не відповідає змісту самих справ, а 

саме: 

1. Фонд 211, опис 1, од.зб. 3 – метрики синагоги м. Маріуполь за 1877-1879 рр. 

Насправді на с. 50-67 міститься фрагмент метричної книги не за 1878-79, а за 1870 р. (розділ 

«о родившихся»), а на с. 70-94 відповідний фрагмент з метричної книги за 1871 р. 

2.  Фонд 211, опис 1, од.зб. 9 – метрики синагоги м. Маріуполь за 1889 р. («об 

умерших»). Насправді містить відповідний фрагмент метричної книги не за 1889, а за 

1878 р. 

3. Фонд 211, опис 1, од.зб 39 – метрики синагоги м. Маріуполь за 1920-1921 рр. 

Насправді починаючи зі с. 97 містить не дані про смерть за 1921 р., а дублікат відповідного 

фрагменту з метричної книги за 1919 р. 

Мета статті – аналіз специфіки організаційно-управлінського устрою релігійного 

життя єврейської спільноти Маріуполя другої половини ХІХ – початку ХХ ст.  

Центром релігійного та громадсько-культурного життя єврейської громади є синагога. 

Євреї Маріуполя на перших порах через нечисельність не мали власного приміщення, де 

могли б облаштувати повноцінне релігійне життя: упродовж тривалого часу вони 

арендували приміщення. Лише наприкінці 1850-х – початку 60-х рр. ситуація починає 

змінюватися. Після дозволу селитися в місті представникам інших (окрім грецької) 

національностей єврейське населення становило 273 особи (140 чоловіків та 133 жінки) 

(Памятная книжка, 1860, с. 20-21), а у 1864 вже 393 особи. 

Час появи першої синагоги в місті є дискусійним. Книга «Мариуполь и его 

окрестности» (1892 р.) подає дані, що молитовний будинок було збудовано за ініціативи 

ремісника А. Фреймана у 1864 р. (на вулиці Харлампіївській) (Мариуполь и его окрестности, 

1892, с.152). Саме ця дата є традиційною і ретранслюється з публікації до публікації. Втім, 

«Памятная книжка для Екатеринославской губернии на 1860 год» свідчить, що вже у 1859 р. 

у місті був кам'яний молитовний будинок (Памятная книжка, 1860, с. 62-63). Тож, питання 

залишається відкритим. 

Спочатку суттєвого благоустрою ця синагога не мала. І лише згодом (у другій 

половині 1860-х рр.) за ініціативи тодішнього керівництва громади, зокрема членів 

духовного правління, серед яких тодішній габбай (староста) синагоги Йосип Біч, казначей 

Еліягу Купріц, члени правління Мойсей Огуз, Б. Фалькевич, купець 2-ї гільдії Ісаак 
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Копелевич, було встановлено Арон-кодеш (спеціальна шафа для зберігання сувою Тори), 

облаштовано лавки для вірян, біму (спеціальне місце у синагозі, з якого читають Тору), 

впорядковано місце для жінок (в ортодоксальному іудаїзмі жінки та чоловіки моляться 

окремо) (Мариуполь и его окрестности, 1892, с. 152-153). У 1880-х рр. за ініціативи 

тодішнього старости синагоги О. А. Хмельницького було знову зроблено суттєву 

реконструкцію будівлі, зокрема замовлено та встановлено новий Арон-кодеш, на будівлі 

зведено купол, що відрізняв синагогу від суміжних з нею «рядових» будівель, а у 

Катеринославі було замовлено новий сувій Тори. Один з сувоїв зберігся і експонується в 

Музеї народного побуту (м. Маріуполь). 

У 1860-80-і рр. єврейське населення Маріуполя зростало, і синагоги на вул. 

Харлампіївській було вже недостатньо. Щоб задовольнити потреби вірян на початку 1880-

х рр. єврейська громада купляє у грецького торговця А. Чабаненка двір з будівлями на вул. 

Георгіївській та облаштовує в одній з них невеличкий молитовний будинок. Його відкриття 

відбулося в 1882 р. за ініціативи маріупольського купця 2-ї гільдії Й. І. Авербаха. Гроші на 

викуплення землі та облаштування молитовного будинку дали та надалі опікувалися ним 

заможні євреї міста Бельський, Поляк, Сахаров. Синагога на вул. Харлампіївській отримує 

стаус хоральної, а будинок на вул. Георгіївській першого молитовного будинку. 

На початку 1890-х рр. виникає потреба побудови на цьому місці іншої будівлі (другої 

синагоги), але цей процес розтягнувся на довгі роки. Коли саме було побудовано будівлю, 

руїни якої дотепер можна побачити на вул. Георгіївській, точно невідомо. Принаймні, 

відомо, що у 1909 р. вона вже була. На основі зробленого маріупольським фотографом 

Целінським фото цієї синагоги була надрукована поштова листівка. Її формат відповідає 

виданням періоду 1905-1909 рр. Тож будівля не могла з’явитися пізніше 1909 р. Цікаво, що, 

у 1913 р. вона все ще значилася як «нова» (Мариупольская жизнь, 1913). 

По мірі зростання єврейського населення виникла необхідність заснування нових 

молитовних будинків. Так, наприкінці ХІХ ст. у місті окрім хоральної синагоги на вул. 

Харлампіївській та першого молитовного будинку на вул. Георгіївській засновується ще 

один (другий за рахунком) молитовний будинок. Є дані, що він був облаштований за 

ініціативи вірян, що належали до хасидського руху Хабад-любавич (Мариупольская жизнь, 

1908). Означене свідчить про розшарування єврейської спільноти міста за конфесійною 

ознакою.  

Також було засновано молитовний будинок на вул. Миколаївській, 28. Він був 

зведений у популярному тоді «цегляному стилі».  За наявними свідченнями ініціаторами 

його побудови були маріупольські ремісники, що ініціювали та зібрали кошти на 

облаштування окремої длі себе синагоги (молитовного будинку), що отримала в народі 

назву «ремісничої» (Мариупольская жизнь, 1915, с.41). Власне, цей факт можна вважати 

свідченням про те, що організація релігійного життя євреїв міста корелювалася із 

соціальним розшаруванням цієї групи населення. 

Станом на 1910 рік в місті були вже одна хоральна синагога та три молитовні будинки 

(Весь Мариуполь, 1910, с. 128). 

У 1914 р. відомому петербурзькому архітектору Я. Гевірцу було замовлено проєкт ще 

однієї синагоги, але реалізований він вже не був, очевидно, через розпочату Першу світову 

війну (Котляр, 2008, с. 123). 

Організація управління громадським життям покладалося на духовне правління. 

«Статут духовних справ іноземних сповідань» (розділ IV) визначав духовне правління як 

орган управління громадою, що мав складатися з обраних самою громадою трьох осіб – 
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старости (габбая), казначея (неємана) та т.зв. ученого, або ученого єврея (талмід-хахама) 

(Свод законов, 1857, с.198). Габбай завідував господарськими справами синагоги, казначей 

завідував фінансами, учений єврей відповідав за духовну складову життя громади. Члени 

духовних правлінь обиралися строком на три роки членами цього конкретного молитовного 

будинку, що мали право голосу. У випадку, якщо з тих чи інших причин вибір не 

здійснювався (наприклад, через відсутність кворуму), призначалися повторні вибори, і в 

такому разі вибори оголошувалися при будь-якому числі виборщиків. Повідомлення про 

чергові вибори розміщувалися у місцевій пресі (у випадку Маріуполя – в газеті 

«Мариупольская жизнь», яку, до речі, у 1906 р. заснував, редагував та видавав єврей – Сімха 

Копкін). Щоправда, така система буле на завжди. Зокрема, у 1860-х рр. зафіксовано тільки 

посади габая (Йосип Біч) та казначея (Еліягу Купріц). І лише з 1870 р. наявна повна тріада. 

Обрані члени духовного правління повинні були бути затверджені Губернським правлінням 

та приведені до присяги. 

Функціональними обов'язками духовного правління визначалися: «ведать внутренним 

устройством и хозяйством синагог, молитвенных школ и благотворительных заведений, где 

они существуют…» (Свод законов, 1857, с.199). 

Членами духовних правлінь часто ставали купці, заможні міщани, підприємці (за 

виключенням третього молитовного будинку). Так, наприклад, у 1874 р. посаду ученого 

єврея хоральної синагоги займав купець 2-ї гільдії І. І. Копелевич, а у 1876 р. купець 2-ї 

гільдії Й. І. Авербах. У 1910 р. старостою хоральної синагоги був купець І. Х. Горєлов, 

власник кондитерської та цукрової фабрик, казначеєм купець першої гільдії 

І.С. Горенштейн, власник заводів з виробництва марсельської черепиці та вогнетривкої 

цегли. Старостой та казначеєм 1-го молитовного будинку (на вул. Георгіївській) були 

(відповідно) підприємці С. А. Рисс та І. Я. Дрідзо. Старостою 2-го молитовного будинку 

«Хабад» був підприємець С. Н. Глацер (разом із братом займався торгівлею металами), 

казначеєм підприємець Р. Я. Іофіс (займався торгівлею зерном та був старшиною 

комерційного зібрання міста Маріуполя) (Весь Мариуполь, 1910, с. 128). Останній – 

представник відомої в історії єврейської громади міста родини Іофіс. Його батько Я. А. Іофіс 

довгі роки був маріупольським моелем, а дід А. Іофіс з другої половини 60-х рр ХІХ ст. 

здійснював обряди одруження (хупи). Означена вибірка навряд чи є репрезентативною, тим 

не менше, принаймні частково свідчить про високий соціальний статус членів духовних 

правлінь в соціо-економічній структурі маріупольського товариства. 

Інтереси влади представляв казенний рабин – виборна посада в єврейських громадах 

часів Російської імперії офіційно з 1857 р. Саме з цього року рабинами громад повинні були 

обиратися лише випускники створених у 1847 р. урядом рабинських училищ у Вільно та 

Житомирі (з 1873 р. – єврейського вчительського інституту, створеного шляхом об'єднання 

цих двох училищ) або загальних (вищих або середніх) навчальних закладів. Казенні рабини 

були членами духовного правління та отримували жалування від громади. 

Казенний рабин (він же громадський, він же – повітовий, якщо мова йшла про повітове 

місто, як Маріуполь) обирався самими віруючими, точніше уповноваженими від хоральної 

синагоги та від всіх молитовних будинків. Подати свою кандидатуру могла людина, 

подавши до міської управи заяву («прошение») та відповідні документи, що засвідчували 

право займати цю посаду. Обрання казенного рабина затверджувалося губернськими 

властями, від яких він отримував свідоцтво на звання рабина. При вступі на посаду між 

рабином та громадою укладався договір. Казенний рабин офіційно представляв громаду в 

урядових установах.  
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Функціональними обов'язками рабина визначалися ведення богослужінь, здійснення 

обрядів (обрізання, шлюб, поховання), роз’яснення релігійного закону, контроль за 

дотриманням морального стану віруючих, ведення метричний книг (Свод законов, 1857, 

с. 201-202). 

До 1870 р. казенного рабина в Маріуполі не було. Основними керівними діючими 

особами громади були габбай Йосип Біч та казначей Еліягу Купріц (обидва до червня 

1870 р.). Лише у грудні 1870 р. у Маріуполі з'являється рабин – Л. Дан (Синагога 

Мариуполь, Метрическая книга, 1866-1870, с. 41). Скільки часу він очолював громаду 

невідомо. Принаймні, він фігурує у 1871 р., але у 1874 р. рабина в Маріуполі вже не було. У 

1876 р. (до жовтня) казенним рабином значиться людина, прізвище якої, нажаль, складно 

розшифрувати за підписом. 

Лише у липні 1877 р. у місті будо обрано казенного рабина, якому судилося обіймати 

цю посаду упродовж доволі тривалого часу. Від липня 1877 до жовтня 1918 р. (з перервами) 

казенним рабином Маріуполя був Йосип (Осип) Мойсейович (Мовшевич) Грунін. 

Враховуючи той, факт, що відносини між громадами та казенними рабинами часто 

були конфліктними і рабини через різні причини довго не затримувалися, такий тривалий 

час, що Й. Грунін провів на цій посаді, говорить про те, що йому вдалося певним чином 

вписатися в життя громади. 

Лише в окремі невеликі періоди функції казенного рабина виконували інші. В першу 

чергу функції казенного рабина у випадку його відсутності виконували переважно члени 

духовного правління. До 1918 р. ці випадки були поодинокі (не часті та кількаденні) – ця 

практика існувала скоріше як виключення. Вперше це зафіксовано у серпні 1886 р., коли 

«исправляющим должность раввина» був Я. Поляк (член духовного правління першого 

молитовного будинку на вул. Георгіївській). Також він заміщав рабина у вересні та грудні 

1888 р. та червні 1890 р. У серпні 1901 р. та грудні 1902 р. виконувачем обов'язки рабина 

був Б. Фалькевич. У лютому, вересні та грудні 1904 р. виконувачем обов'язків рабина був 

З.І. Сеган. З середини січня до вересня 1909 р. – Б. Гольдшмідт, у жовтні – З.І. Сеган, у 

грудні – І.С. Горенштейн. З січня по вересень 1910 р. – Б. Гольдшмідт, у жовтні – З.І.Сеган. 

Б. Фалькевич, І. Горенштейн та З. Сеган в різні часи були членами духовного 

правління синагоги: купець першої гільдії І. С. Горенштейн займав посаду казначея, 

З.І. Сеган – вченого єврея при синагозі. 

Єдиний випадок, коли Й. Грунін (з невідомих нам причин) був відсутній довго, це – з 

вересня 1912 по жовтень 1913 р., коли посаду казенного рабина Маріуполя займав З. 

Крупицький. З великою долею ймовірності мова йде про відомого в ті часи єврейського 

вченого-історика, доктора філософії Зиновія Крупицького, автора надрукованої у 1912 р. 

книги «Хасидизм, его происхождение, философская сущность и культурно-историческое 

значение». Вірогідно вже після Маріуполя він займає посаду казенного рабина Вінниці. 

Втім, це потребує підтвердження. 

Вірогідно похилий вік та перипетії суспільно-політичного життя (прихід до влади у 

грудні 1917 р. більшовиків, німецько-австрійська окупація з квітня по жовтень 1918 р.) 

змусили Й. Груніна наприкнінці жовтня 1918 р. просити міську управу про сорокаденну 

відпустку (Мариупольский вестник, 1918). Втім, до своїх обов'язків він вже не повернувся. 

Його доля нам не відома. 

Революційні події суттєво вплинули на організацію життя євреїв регіону в цілому та 

міста зокрема (Алфьоров, 2020, с. 9-19). І вже з жовтня 1918 р. рабина в Маріуполі не було, 

а були виконувачі обов'язків рабина. Знову, як і у попередні часи, ними були хтось із членів 
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духовного правління. Першим з них був І.С. Горенштейн (з жовтня 1918 р. по березень 

1919 р.). Його керівництво співпало із пануванням білогвардійської добровольчої армії). За 

ним – І. Левін (у березні-квітні 1919 р.) та член духовного правління В. Вердніков (у першій 

половині травня 1919 р.) – їх керівництво співпало із черговим захопленням Маріуполя 

більшовиками. За часів чергового панування денікінців виконувачами обов'язків рабина 

були відомі в місті підприємці А. В. Гурович (кінець травня-липень 1919 р.). І. Х. Горєлов 

(серпень 1919 р.) та знову І.С. Горенштейн (серпень-грудень 1919 р.). У 1920 р. у січні (коли 

більшовики в черговий, та, як згодом з'ясувалося, остаточний раз захопили місто) обов'язки 

рабина виконували І. Горенштейн, І. Горєлов, а з кінця січня і принаймні до кінця 1920 р. – 

А. Гурович. А. В. Гурович – відомий у місті підприємець, купець, власник музичного 

магазину та Голова правління Товариства допомоги бідним євреям Маріуполя. 

Записи у метричних книгах маріупольскої синагоги припиняються січнем 1922 р., але 

даних про виконувачів обов’язки рабина у 1921 – початку 1922 р., на жаль, немає. 

У 1876-1877 рр. фіксуємо також посаду «помічника рабина». Ця посада також 

передбачалася статутом у випадку, якщо «…рабин не встигав виконувати свої обов’язки 

через велику чисельність громади, то кагал міг набирати на кожну тисячу душ по одному 

помічникові рабина з наданням йому жалування від товариства. Помічники рабинів 

затверджувалися губернським начальством та виконували свої посадові обов’язки під 

безпосереднім наглядом та керівництвом рабина» (Кригіна, 2018. с. 87). У ці роки 

помічником казенного рабина був Л. Ейнгорн. Ймовірно, мова йде про потомственого 

почесного громадянина відомого в місті лікаря Лазаря (Елеазара) Ейнгорна. У цей період 

саме він з дозволу казенного рабина здійснював ритуали шлюбу (хупи). Він же давав дозвіл 

духовному рабину на здійснення розлучень. 

Окрім казенного рабина у Маріуполі був також і духовний рабин. Статус духовного 

рабина в громадах був неофіційним, владою він не стверджувався. Упродовж багатьох років 

духовним рабином Маріуполя був Яків Рувімович Епштейн (нар. 1838 – дата смерті 

невідома). До Маріуполя він прибуває у 1870 р., до цього – у 1867-1869 рр. він був рабином 

Мелітополя. Вперше в метричних книгах він фігурує у 1870 та 1876 рр., а саме як духовний 

рабин він безпосередньо названий у 1884 р. (Синагога Мариуполь, Метрическая книга, 1884, 

с. 53). Цю посаду він займав до 1916 р. 

З 1916 р. духовним рабином Маріуполя стає Ісаак (Іцхок) Косовський (1878-1951). З 

1904 по 1915 рр. він був рабином містечка Вевіс (Єв'є, Трокського повіту Ковенської 

губернії). Духовний рабином Маріуполя він був принаймні до 1922 р., адже з цього року 

вже значиться рабином польского міста Августов (1922-1925), а у 1925-1933 рр. був або 

рабином міста Вілкавішкіс у Литві (тоді це була територія Литовської республіки), або, за 

іншими даними Волковиська (Білорусь). Помер у 1951 р. в Йоханесбурзі. 

Складно сказати, як складалися відносини між казенним та духовним рабинами саме 

в Маріуполі. Зазвичай, в інших випадках саме духовний рабин ніс на собі безпосереднє 

духовне керівництво громадою, був знавцем галахи (єврейського закону) тощо. Як було в 

Маріуполі, невідомо. Єдиний зафіксований факт спільної акції обох рабинів – підписи під 

відомим в єврейській історії документом - «Заявлении раввинов России» (1911 р.). Це був 

відкритий лист-протест за підписом 813 рабинів в зв'язку зі справою Бейліса. В цьому 

документі спростовувалися звинувачення у «кривавому наклепі». Від Катеринославської 

губернії під цим листом стоять підписи казенного та духовного рабинів Маруполя 

І.М. Груніна та Я. Р. Епштейна а також казенного та духовного рабинів Бахмуту (відповідно 

І. Розенфельда та І.А. Кречмера) (Заявление,  1911. с.13-14). 
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Функціональні обов'язки керівництва єврейською громадою міста були 

різноманітними. Формалізовані у вищезазначених приписах, вони стосувалися і власно 

релігійного, і громадського життя.  

Казенний рабин здійснював богослужіння, вів метричні книги, приводив до присяги 

гласних міської думи. Джерела зберегли і специфічні форми діяльності. Так, у 1911 р. у 

приміщенні хоральної синагоги він провів траурну панахиду з нагоди 30-ї річниці з дня 

вбивства імператора Олександра ІІ. У 1913 р. у приміщенні першого молитовного будинку 

(«нової синагоги») на вул. Георгіївській здійснив святкове богослужіння із відповідними 

вірнопідданськими проповідями з нагоди 300-ліття династії Романових (Мариупольская 

жизнь, 1913). У 1914 р. ним було проведено молебень з приводу початку війни у присутності 

представників місцевої адміністрації і міського самоврядування (Мариупольская жизнь, 

1914). 

Важливу роль у виконанні казенним рабином своїх функцій було здійснення ритуалів 

життєвого циклу (народження, обрізання, шлюб, поховання), які мають велике значення для 

релігійного життя іудейської громади. Обрізання як символ завіту (договору) між Богом і 

народом Ізраїлю в іудаїзмі лежить в першу чергу на батьку немовля, реально ж цей обряд 

здійснює спеціально навчена людина - моель. І хоча ці обов'язки покладалися саме на 

казеного рабина, цей ритуал в реальності здійснювали моелі. Відомі прізвища деяких 

моелей Маріуполя другої половини ХІХ ст.: Я. Іофіс, Г. Дричанський, Г. Суцкін та інші. 

Могила останнього збереглася на старому єврейському цвинтарі. В практиці Маріуполя та 

Приазов'я здійснення обрізання батьком немовля зафіксовано в дуже не чисельних 

випадках: завжди або у колоніях, або навколишніх селах та ніколи в самому Маріуполі. 

А ось ритуали шлюбу (хупи) здійснював дійсно переважно сам казенний рабин, або 

хтось за його дорученням (зокрема, духовний рабин, помічник рабина або виконувач 

обов`язки рабина). Тоді як здійснення розлучень казенний рабин часто передавав духовному 

рабину. 

Організація общинно-релігійного життя міста буде не повною, якщо не згадати такий 

важливий елемент, як ритуали, пов'язані із поховальною діяльністю. Казенним рабином 

вносилися записи у метричні книги, ним же здійснювалися відповідні поховальні ритуали. 

У місті існувала спеціальна група людей на яких покладалися обов'язки організації 

поховань - «Хевра-кадиша» («Святе братство»). Часто членами цього братства ставали 

колишні члени духовних правлінь. За інформацією книги «Мариуполь и его окрестности» 

це братство існувало з 1847 р. Те ж джерело повідомляє про заснування єврейського 

цвинтаря у 1865 р. неподалік від села Новомиколаївка (тепер це історичний район 

Маріуполя Волонтерівка). Там же міститься інформація про заснування наступного 

цвинтаря у 1882 р. (Мариуполь и его окрестности, 1892,  с. 151-152). Втім, цю дату треба 

поставити під сумнів. За інформацією Р.І. Саєнко єврейський цвинтар був заснований 

рішенням міської думи у 1867 р. (Саенко, 2010. с. 182). Окрім того, найстарішим надгробком 

з тих що збереглися та піддаються розшифровці, є надгробок, датований 1875 р. (надгробок 

міщанки Рози Лідської). Загалом за нашими підрахунками на цвинтарі збереглося бл. 60 

надгробків дореволюційного часу із збереженими надписами, які можна прочитати, та 

більше сотні анонімних, зруйнованих. 

Дані цвинтаря – чудова ілюстрація соціального стану євреїв міста. На ньому можна 

знайти представників станів міських обивателів. Збереглися надгробки потомственого 

почесного громадянина лікаря Е.Г. Ейнгорна, купців 2-ї гільдії Й. Вайнерова, І. Копелевича, 

М. Кауфмана, Д. Розенталя (керуючого маріупольським відділенням Азово-Донського 
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Комерційного банку) а також чисельно переважаючої групи осіб міщанського стану. 

Зокрема, наприклад, могили Єхиеля Матецького та Гітель-Гені Матецької – батька та 

дружини купця 1-ї гільдії Ісая Матецького (могила самого купця не збереглася), 

миколаївського солдата (представника сумнозвісної для єврейської історії когорти 

кантоністів) Якова Цельникера, представників деяких інших маріупольських міщанських 

родин: Рабинович, Ротенберг, Вульфович, Мовшович, Сойфер, Брон, Гурович, 

Слонімський, Коган, Найгауз, Потіхонов, Абрамович, Закс, Кауфман, Шаліт, Геккер, 

Кулішевський, Кукс, Сапальська, Давидова, Сморгон, Ходос, Ципляков тощо. Аналіз 

надписів на надгробках, серед іншого, свідчить, що наприкінці ХІХ – початку ХХ ст у місті 

проживало як мінімум п’ятеро потомків коенів.  

У 1905 р. на цвинтарі було поховано двадцять дві жертви погрому, що стався 20-21 

жовтня (2-3 листопада) 1905 р. 

На духовне правління покладалися завдання підтримання цвинтаря у належному стані: 

за ініціативи старости хоральної синагоги О.А.Хмельницького у 1883 р. цвинтар було 

обнесено стіною (Мариуполь и его окрестности, 1892, с.152). 

Отже, організація діяльності та система управління єврейською громадою Маріуполя 

визначалися офіційними приписами, що її регламентували. Органом керівництва були 

духовні правління, які були при синагозі та кожному молитовному будинку. Вони 

складалися з трьох членів: старости, казначея та вченого. У місті духовні правління 

функціонували при хоральній синагозі та всіх трьох молитовних будинках.  

Офіційну владу представляв казенний рабин. В Маріуполі в досліджуваний час було 

три казенних рабини (1870-1871 – Л. Дан, 1876 – невідомий рабин, з 1877 до 1918 з 

перервами Й. Грунін). Неофіційну духовну владу представляв духовний рабин. В Маріуполі 

було два духовних рабини (1870-1915 – Я. Епштейн, 1916-1922 – І. Косовський). 
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I. Lukovenko 

RELIGIOUS LIFE OF THE JEWS OF MARIUPOL OF THE XIX - EARLY XX 

CENTURY (ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT ASPECTS) 

The article examines the features of the organizational and managerial structure of the 

Jewish community of Mariupol in religious, social, cultural aspects. The knowledge about the 

functioning of the Mariupol synagogues has been clarified and expanded. The role and functional 

responsibilities of such elements of community management as spiritual government, as well as the 

institution of state and spiritual rabbis, religious and social areas of activity are analyzed. 

It was found that the organization of activities and the management system of the Jewish 

community of Mariupol were determined by regulated official instructions. The organ of leadership 

was the spiritual boards, which were at each synagogue and prayer house. They consisted of three 

members: the headman, the treasurer and the scientist. In the city, spiritual boards functioned at 

the choral synagogue and all three prayer houses. 

The official power was represented by a state rabbi. There were three government rabbis in 

Mariupol during the study period (1870-1871 - L. Dan, 1876 - an unknown rabbi, from 1877 to 

1918 with interruptions J. Grunin). The unofficial spiritual authority was represented by a spiritual 

rabbi. There were two spiritual rabbis in Mariupol (1870-1915 - J. Epshtein, 1916-1922 - I. 

Kosovsky). 

Key words: religious life, Jewish community, spiritual government, government rabbi, 

spiritual rabbi, synagogue, prayer house, Azov region. 


