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ЗАМІСТЬ ПЕРЕДМОВИ

З трибуни XXV з’їзду Компартії України 
завідуюча молочнотоварною фермою колгос
пу «Зоря комунізму» Новоселицького району 
О. М. Журату, висловлюючи думи і прагнен
ня представників 86 національностей і народ
ностей, які проживають у Чернівецькій облас
ті, заявила: «Нашим найбільшим щастям і 
гордістю е те, що ми належимо до великої 
сім’ї радянських народів-братів»1. За цими 
словами — шлях від знедолених, безправних у 
минулому трударів краю до окрилених соціа
лістичним буттям людей, які піднялися до ро
зуміння найскладніших питань сучасності, до 
усвідомлення історичного значення своєї пра
ці на благо суспільства, в ім’я його ще більш 
щасливого майбуття. Під цими словами од
нієї з кращих трудівниць колгоспного села 
Буковини радо підпишеться кожна радянська 
людина нашої неосяжної Вітчизни. Бо рів
ність, братерство, непорушна єдність народів 
Радянського Союзу стали їх величним і не- 
зворотним історичним завоюванням.

Животворні ідеї дружби народів СРСР, єд
ності і співробітництва країн соціалізму, про
летарського інтернаціоналізму пронизують всю 
діяльність ленінської партії комуністів. «Ми, 
радянські комуністи, — відзначив .у Звітній

1 «Радянська Україна», 1976, 14 лютого.
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доповіді ЦК XXV з’їздові КПРС Генераль
ний секретар ЦК КПРС Леонід Ілліч Бреж
нєв, — вважаємо захист пролетарського інтер
націоналізму святим обов’язком кожного мар- 
ксиста-ленінця»1.

З ’їзд відзначав, що одним з найважливіших 
завдань партії було і залишається утверджен
ня в свідомості трудящих, насамперед молоді, 
ідей радянського патріотизму і соціалістично
го інтернаціоналізму, гордості за Країну Рад, 
за нашу Батьківщину, готовності стати на за
хист завоювань соціалізму.

Притягальна сила ідей і прикладу соціа
лізму, прискорення темпів революційного 
оновлення світу викликають шалену лють і 
опір імперіалістичної реакції, її політичних 
ідеологів, агресивних сил.

Досвід революційного руху останніх років, 
як відзначено на XXV з’їзді КПРС, наочно 
показав: якщо виникає реальна загроза пану
ванню монополістичного капіталу і його полі
тичних ставлеників, імперіалізм іде на все, 
відкидаючи всяку видимість будь-якої демо
кратії. Він готовий розтоптати і суверенітет 
держав, і будь-яку законність, не кажучи вже 
про гуманність. Наклепи, одурманювання гро-, 
мадськості, економічна блокада, саботаж, під
куп і погрози, терор, вбивство політичних 
діячів, погроми у фашистському стилі — та
ким є арсенал сучасної контрреволюції, яка 
завжди діє в союзі з міжнародною імпері
алістичною реакцією.

Сьогодні особливо важливою ділянкою 
гострої ідеологічної боротьби є національне

1 Матеріали XXV з’їзду КПРС, Київ, 1976, с. 35.
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питання. «Саме на націоналістичні тенденції, 
і особливо ті з них, які набирають форми 
антирадянщини, — відзначав Л. І. Брежнєв 
на XXIV з’їзді КПРС, — буржуазні ідеологи, 
буржуазна пропаганда найохочіше роблять 
тепер ставку в боротьбі проти соціалізму і 
комуністичного руху»1.

За чотири роки до перемоги Великого Жов
тня В. І. Ленін у роботі «Критичні замітки з 
національного питання» підкреслював: «Бур
жуазний націоналізм і пролетарський інтер
націоналізм — ось два непримиренно-ворожі 
лозунги, що відповідають двом великим кла
совим таборам усього капіталістичного світу 
і виражають дві політики (більше того: два 
світогляди) в національному питанні»1 2.

Чітке і безкомпромісне размежування двох 
світоглядів у національному питанні відігра
вало і відіграє величезну роль у боротьбі 
проти буржуазних націоналістів, ревізіоністів, 
котрі намагалися і намагаються культивувати 
націоналістичні погляди серед трудящих. На
ціоналізм для захисників старого світу є тро
янським конем, якого вони намагаються за
слати у міжнародний робітничий, комуністич
ний рух, у країни соціалістичної співдружності. 
Саме навколо націоналізму сьогодні об’єдну
ються всі антирадянські, антисоціалістичні 
сили.

Одним із знарядь сучасної контрреволюції, 
імперіалістичної реакції є міжнародний 
сіонізм — ідеологія і політика великої єврей
ської буржуазії, тісно пов’язаної з монопо

1 Матеріали XXIV з ’їзду КПРС. Київ, 1971, с. 23.
2 Ленін В. І. Повне зібр. тв., т. 24, с. 120.
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лістичним капіталом західних держав і на
самперед імперіалістичних сил США.

У наш час — час загострення класової бо
ротьби на міжнародній арені — лідери сіоніз
му, незважаючи на труднощі і кризу, які пере
живає сіоністський рух, намагаються активі
зувати свою зловісну діяльність. Сіоністи 
виступають як люті вороги трудящих євреїв 
не лише Ізраїлю, але й інших країн, як носії 
найчорніших сил зла старого, відживаючого 
світу і кривавого насилля проти арабських 
народів, насамперед арабського народу Па
лестини, як агенти неоколоніалізму на Близь
кому Сході, як вороги розрядки міжнародної 
напруженості.

Ось чому викриття реакційної суті ідеології 
і політичної практики сіонізму, боротьба про
ти нього — це складова частина боротьби 
проти антикомунізму, один з важливих засо
бів виховання трудящих у дусі міцніючої бра
терської солідарності і співробітництва — про
летарського інтернаціоналізму.

* * *

Пропонована читачеві книга документована 
багатьма неспростовними архівними матеріа
лами, за якісний добір яких автор вдячний 
працівникам Чернівецького обласного дер
жавного архіву Є. Л. Яблоковій і Д. П. Скур- 
латову.



ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ СІОНІЗМУ. 
СІОНІЗМ ТА АНТИСЕМІТИЗМ

Буржуазний націоналізм є породженням 
капіталістичного суспільства, засобом, з допо
могою якого буржуазія намагається відверну
ти «своїх» трудящих від класової боротьби, 
домогтися монопольного права на їх експлу
атацію. Одним з проявів буржуазного націо
налізму є сіонізм — різновид расизму. Основ
ним змістом сіонізму є войовничий шовінізм 
і шалений антикомунізм.

Сутність сіонізму, його соціально-політична 
спрямованість, прийоми і методи визначають
ся місцем великої єврейської буржуазії у сис
темі монополістичного капіталу, її прагнення
ми до гегемонії. Намагаючись замаскувати 
справжню природу сіонізму, його ідеологи 
всіляко спотворюють і приховують причини 
виникнення цього явища, силкуються зобрази
ти його одвічним, властивим самій природі 
євреїв.

Однак коріння сіонізму слід шукати не в 
звивах історії стародавніх єврейських держав, 
не в долі євреїв різних країн світу, а в тих 
соціально-економічних процесах, їх політич
них й ідеологічних відображеннях, які визна
чали переростання капіталізму в свою найви
щу і останню стадію — імперіалізм.

Монополістичний капіталізм у своїй бороть
бі за сфери впливу, за переділ уже поділеного 
світу породив відвертий і прихований расизм
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та шовінізм, які відображали імперіалістичні 
прагнення національних і наднаціональних 
монополістичних груп і об’єднань. Ідеологи 
буржуазії, намагаючись спотворити суть націо
нально-визвольної боротьби народів, висували 
«теорії» виправдання колоніальних воєн, со
ціальної і національної нерівності людей в 
антагоністичному суспільстві, нерівності, ні
бито зумовленої їх біологічними і психоло
гічними особливостями. Поділ людей на 
«вищі» й «нижчі» раси, «повноцінні» й «непов
ноцінні», проповідь «надлюдини», культиву
вання «права сильного» — характерні риси 
різних видів расизму.

Особливо людиноненависницький характер 
расизму проявляється в сіоністській ідеології 
та практиці імперіалістичної, в тому числі ве
ликої єврейської, буржуазії різних капіталіс
тичних країн, яка уособлювала капітал як си
лу міжнародну. Тому єврейській буржуазії і не
обхідна була ідеологія, яка б служила засо
бом власної консолідації у міжнародному 
масштабі. З другого боку, прагнення до геге
монії примушувало її завжди шукати союзу з 
найреакційнишими і найвпливовішими силами 
монополістичного капіталу. Цим і пояснюється 
тісний альянс єврейської буржуазії з німець
ким, англійським, а нині американським імпе
ріалізмом. Отже, економічною базою і опорою 
сіонізму є великий монополістичний капітал 
як єврейський (фінансова імперія Ротшільдів 
та інші у Європі, інвестиційно-баінківські фір
ми «Лімен бразерс», «Кун, Леб енд К°», «Ла
зере бразерс» та інші у СІЛА), так і неєврей- 
ський («християнські» монополії Рокфеллерів, 
Дюпонів, Мелонів), а також «змішаний» круп
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ний капітал багатонаціональних корпорацій 
(концерни «Філіпс», «Віккерс», англо-гол- 
ландська монополія «Юнівелер» і багато 
інших).

А це в свою чергу спонукає міжнародний 
сіонізм бути виразником інтересів не лише 
єврейської монополістичної буржуазії, але й 
зв’язаних з нею інших монополістичних груп, 
насамперед воєнно-промислових комплексів 
США і їх партнерів по НАТО і СЕАТО. Чис
ленні факти свідчать про безпосереднє підпо
рядкування впливових сіоністських організа
цій крупній єврейській буржуазії. Так, один 
з членів сімейства Лазарів, Фред-молодший, є 
віце-президентом «Американського єврейсько
го комітету», другий, Шіфер Джефрі Лазар, — 
головою «Національної єврейської ради ска
утів», третій, Ральф Лазар, — членом ради 
директорів «Джойнт». Нафтовий магнат Дже
коб Блауштейн, співвласник картеля «Стан
дарт ойл оф Індіана» та інших нафтових ком
паній, є одночасно керівником «Об’єднаних 
американських фондів для Ізраїлю» і цілого 
ряду інших сіоністських організацій.

Активний учасник сіоністського руху брук- 
лінський мільйонер Берні Дойч — головний 
постачальник доларів для «Ліги захисту євре
їв» і щедрий пожертвувач у казну шовініс
тичної сіоністської партії «Херут» («Свобо
да») і організації руху «за великий Ізраїль».

Взуттєвий король із Огайо голова ради 
директорів «Шу корпорейшн оф Америка», 
мультимільйонер Герберт Гарольд Шіфф вхо
дить до складу керівництва «Єврейського цен
тру», «Дому єврейської спадщини», «Фонду Хі- 
леля», організації по вербуванню емігрантів,
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а також і шпигунів — «Хіас». Він же — член 
«ради єврейських федерацій-», колишній пре
зидент «Об’єднаного єврейського фонду», 
член виконкому «Джойнт», один з лідерів 
«Об’єднаного єврейського заклику» і член 
«Б’най Б’ріт» («Сини завіту»).

В офіційному «Американському єврейському 
щорічнику» подані біографії мультимільйоне
рів єврейського походження. Ось, наприклад, 
Едвард М. Уорберг, співголова «Джойнт», по
чесний голова «Об’єднаного єврейського за
клику». До другої світової війни він був парт
нером банківської фірми «Варбург унд ком- 
пані» в Гамбурзі, яка субсидіювала нацизм, 
а потім очолював її відділення в Амстердамі. 
Після війни фірма, капітали якої значно зрос
ли, відновила свою діяльність у тому ж Гам
бурзі під назвою «Брінкман, Уіртц унд компа- 
ні». Е. М. Уорберг знову її партнер і голова 
правління «Е. М. Уорберг енд компані» в 
Нью-Йорку.

Уорберги, для яких батьківщиною є капітал, 
святинею — долар, світоглядом — сіонізм, най
тіснішими узами пов’язані з найбільшими фі
нансовими угрупованнями США та інших ім
періалістичних держав. Не дивно, що сіоністи 
охоче субсидують ультраправих антисемітів і 
фашистів, як це робить, наприклад, У. Резен- 
вальд, власник торгової фірми «Сіре, Робен енд 
компані». І навпаки — в сіоністську казну вли
ваються кошти з банків, концернів, трестів, що 
належать «чистокровним» американцям, анг
лійцям, французам та прихильникам антико- 
мунізму інших націй. У червні 1967 року, коли 
Ізраїль напав на арабські держави, щедрий 
дар урядові Тель-Авіву дав не лише лорд Рот-
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шільд та інші сіоністи-товстосуми, але й біз- 
несмени-неєвреї Р. Стівенс — президент «Д. П. 
Стівенс енд компані», Р. Міллікен — прези
дент «Дірінг Міллікен» і їм подібні.

Фінансові магнати єврейського походжен
ня не лише входять до складу керівництва 
сіоністських організацій, але і перетворили їх 
у підприємства, що дають їм великий прибу
ток. Наприклад, Всесвітня сіоністська орга
нізація — це не лише одна з провідних полі
тичних організацій міжнародного сіоністсько
го руху, але і крупний промислово-банківський 
концерн.

Отже, справжнім і безпосереднім господа
рем сучасного сіонізму є монополістичний ка
пітал,. який фінансує сіонізм, спрямовує і ви
користовує його у своїх цілях.

Однією з вирішальних передумов виникнен
ня сіонізму було посилення процесу класової 
диференціації єврейської общини, прагнення її 
верхівки утримати під своїм контролем євреїв- 
трудящих, соціальний і національний гніт яких 
в, кінці XIX — на початку XX століття різко 
посилився.

Зокрема в Росії у другій половині XIX сто
ліття завершується формування класу буржу
азії і армії людей найманої праці серед 
єврейського населення. Ці два антагоністичних 
класи були вкрай неоднорідні. Особливе, най
більш привілейоване становище займав рав- 
вінат.

Єврейську буржуазію становили відносно 
нечисленна група великих фінансистів і під
приємців, верстви середньої буржуазії і чис
ленної дрібної буржуазії та інтелігенції — 
дрібні торговці, дипломовані лікарі, адвока
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ти, викладачі релігійних шкіл. Знедоленими 
були дрібні ремісники, кустарі. Та переважна 
більшість єврейського населення — люди на
йманої праці. Частина їх жила з випадкових 
заробітків, або з милостині, яку вони отриму
вали з фондів при синагогах і з приватних по
жертвувань.

Питома вага промислово-фабричних євре- 
їв-робітників у кінці XIX століття в умовах 
«смуги осілості» була незначною. Такий соці
ально-класовий склад єврейського населення 
був характерним і для інших східноєвропей
ських країн, у тому числі й для боярської Ру
мунії.

Глибоку, чітку характеристику класового 
антагонізму серед євреїв у період монополіс
тичного капіталу, коли класові суперечності 
вкрай загострилися, дав В. І. Ленін. «Серед 
євреїв, — писав він, — є робітники, трудівни
ки, — їх більшість. Вони наші брати по при
гнобленню капіталом, наші товариші по бо
ротьбі за соціалізм. Серед євреїв є куркулі, 
експлуататори, капіталісти, як і серед росіян, 
як і серед усіх націй. Капіталісти намагають
ся посіяти і розпалити ворожнечу між робіт
никами різної віри, різної нації, різної ра
си. На розні робітників держиться сила і 
влада капіталу. Багаті євреї, як і багаті росі
яни, як і багатії всіх країн, в союзі один з 
одним, душать, гноблять, грабують, роз’єдну
ють робітників»1.

Цей ленінський аналіз вчить класовому під
ходу до розуміння суспільних явищ, дає ключ 
до розкриття сутності буржуазного націона

1 Ленін В. /. Повне зібр. тв., т. 38, с. 235-236.
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лізму, в тому числі сіонізму й антисемітизму, 
допомагає зрозуміти причини сучасного «зво
рушливого» спілкування сіоністів і українсь
ких емігрантських буржуазних націоналістів.

Прискорення процесу руйнування зашка
рублих кагальних відносин, відхід революцій
но-демократичної молоді від догм Старого 
завіту, включення євреїв-пролетарів у загаль- 
нопролетарську боротьбу проти соціального і 
національнго гніту примусили крупну єврей
ську буржуазію терміново завершувати фор
мування таких ідейно-політичних конструкцій, 
які б паралізували класову свідомість робіт
ників отрутою націоналізму, месіанства, вихо
вували б презирливе і зверхнє ставлення до 
світу неєвреїв.

У виникненні сіонізму чималу роль відігра
ли і певні міжнародні фактори, а саме: колоні
альна експансія імперіалістичних держав на 
Близькому Сході, їх прагнення використати 
єврейську імміграцію у Палестину як знаряд
дя колоніальної політики.

Отже, спільне стремління єврейської буржу
азії і раввінату зберегти свій вплив на єврей
ські трудові маси, більше того — перетворити 
їх у покірне знаряддя своїх гегемоністських, 
імперіалістичних зазіхань, було головною соці
ально-політичною передумовою виникнення сі
онізму.

Для сіонізму, як і для інших течій буржуаз
ного націоналізму, властиве прагнення видати 
свою ідеологію за надкласову, в даному ви
падку — загальноєврейську, як основу руху 
всіх євреїв. «Однак, — вказується у матеріа
лах XVI з’їзду Компартії Ізраїлю, якщо сіоніс
ти — це євреї, то більшість євреїв — не сіо-
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ністи, і не можна ототожнювати державу 
Ізраїль з сіонізмом, а євреїв — з сіоністами»1.

На XVII з’їзді Компартії Ізраїлю підкрес
лювалося, що сіоністський рух був і залиша
ється лише однією з політико-ідеологічних те
чій, причому не домінуючою, серед євреїв 
світу. Ця течія, вказувалося в резолюції XVII 
з’їзду Компартії Ізраїлю, виражає класові ін
тереси крупної ізраїльської буржуазії, яка є 
невід’ємною частиною монополістичного капі
талу імперіалістичних держав, і інтереси круп
ного ізраїльського капіталу, зв’язаного з іно
земним, суперечить інтересам більшості євре
їв v світі, в тому числі й в Ізраїлі2.

Лідери сіонізму стверджують, що він нібито 
виник як протидія віковічній ворожнечі наро
дів до євреїв, і в зв’язку з цим смисл існування 
сіоністського руху, мовляв, полягає в захисті 
євреїв від антисемітизму. Та коріння антисемі
тизму слід шукати не у вигаданій сіоністами 
ворожнечі народів до євреїв, а в тих класових 
силах, які стоять за антисемітизмом.

К. Маркс і Ф. Енгельс уже в першому прог
рамному документі наукового комунізму «Ма
ніфесті Комуністичної партії» обгрунтували 
класову суть міжнаціональної ворожнечі у 
буржуазному суспільстві і довели, що «в тій 
же мірі, в якій буде знищена і експлуатація 
одного індивідуума іншим, буде знищена і ек
сплуатація однієї нації іншою. Разом з анта
гонізмом класів всередині нації впадуть і воро
жі відносини націй між собою»8. Єдиною си-

1 Див.: Против сионизма и израильской агрессии. М., 
1974, с. 12, 28.

2 Там же, с. 40.
8 Маркс К. і Енгельс Ф. Твори, т. 4. Київ, 1965, с. 428.
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лою, здатною забезпечити визволення з-під 
соціального і національного гніту, — вказува
ли вони, — є пролетаріат, інтернаціональний 
за своєю класовою природою. Ф. Енгельс 
відзначив, що антисемітизм «це не що інше, 
як реакція середньовічних, гинучих суспільних 
верств проти сучасного суспільства, яке скла
дається в основному з капіталістів і найма
них робітників; тому він служить лише реак
ційним цілям...»1, що головні причини антисемі
тизму лежать в економічній площині, що в 
ньому... «прямо заінтересовані осілі бюргери- 
християни, справи яких зазнають збитків від 
мандрівних торговців»1 2.

Викриваючи облудність уявлень бундівців 
про антисемітизм, В. І. Ленін підкреслював, 
що вони ігнорують «...безсумнівний зв’язок 
антисемітизму з інтересами саме буржуазних, 
а не робітничих верств населення»3. Гостро за
суджуючи антисемітизм, В. І. Ленін довів без
посередній зв’язок царизму з організаторами 
єврейських погромів. Так, наприклад, у роботі 
«Реакція починає збройну боротьбу» В. І. Ле
нін погром у Белостоку характеризує як особ
ливо яскравий факт цього початку збройних 
дій уряду проти народу... і вказує на те, що 
саме робітники, самовіддано йдучи на жерт
ви, не допускали погромів. Він приводить свід
чення депутата Думи Рижкова, який навів ряд 
фактів «співробітництва» поліції, погромників 
і козаків: «...погром, наприклад, у Луганську, 
— стверджував він, — не набрав жахливих 
розмірів тільки тому (слухайте це добре,

1 Маркс К. і Енгельс Ф. Твори, т. 22. Київ, 1965, с. 50.
2 Там же, т. 4, с. 450.
3 Ленін В. І. Повне зібр. тв., т. 7, с, 116— 117.
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панове: тільки тому), що беззбройні робітники 
голими руками гнали погромників під страхом 
бути застреленими поліцією»1.

Сіоністське твердження про повсюдність і 
відвічність антисемітизму розлітається вщент 
при першому зіткненні з практикою взаємо
відносин між трудящими різних національно
стей. «Тільки зовсім темні, — писав В. І. Ленін, 
— зовсім забиті люди можуть вірити брехні й 
наклепам, поширюваним проти євреїв. Це — 
залишки старих кріпосних часів... Ця стара 
кріпосницька темнота минає. Народ стає 
зрячим»1 2.

Почуття класової єдності, глибока людя
ність, чуйність, взаємна підтримка аж до са
мопожертвування — ці високі якості міжна
ціонального братерства трудящих викривають 
облудність постулату сіонізму про антисемі
тизм. Інтернаціональна єдність трудящих з 
особливою силою проявляється в найкритич- 
ніші, найтяжчі періоди історії.

Спроби сучасних буржуазних соціологів 
спотворити правду історії, обілити звірства 
фашистів — цих канібалів XX віку — дарем
ні. Так, блюзнірські теревені про «гуманізм» 
і «цивілізаторську місію» режиму Антонеску 
спростовуються повінню крові ні в чому не вин
них жінок, стариків і дітей. Тільки з 7 по 10 
липня 1941 року на Путильщині, Вижниччині, 
у Глибокій, Сторожинці, Сокирянах окупан
тами було замордовано і вбито більше 700 
радянських громадян3. Особливо масовий те
рор панував у Чернівцях. Вислужуючись пе

1 Ленін В. / . Повне зібр. тв., т. 13, с. 190.
2 Ленін В. І. Повне зібр. тв., т. 38. с. 235.
3 Див.: «Радянська Буковина», 1969, 10 серпня.
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ред фашистською Німеччиною, прагнучи 
одержати землі «від Пруту до Південного Бу
гу», румунські фашисти під командою губер
натора Колотеску знищували людей удень і 
вночі. На вулиці Руській і Привокзальній 
площі Чернівців трупи лежали по кілька днів. 
Населенню під загрозою розстрілу заборонено 
було хоронити їх. У перші дні окупації у міс
ті було знищено понад 6000 радянських акти
вістів, жінок, стариків, дітей. Близько 8000 
чоловік було загнано у Бричанський, 5820 чо
ловік — у Садгірський концтабори1.

У серпні 1941 року понад 40 000 жителів 
Чернівців та інших населених пунктів фашис
ти загнали у задністрянські концтабори-гетто, 
розстріляли і закатували у в’язницях понад 
5000 радянських громадян1 2.

Коли весною 1944 року Радянська Армія 
визволила Чернівці, тут ледве нараховувалося 
8000 — 10 000 мешканців, а до війни мешкало 
125 000 чоловік3.

Такою є правда про «цивілізаторську місію» 
режиму Антонеску, зокрема, його ставлення 
дб єврейського населення в роки другої сві
тової війни.

В умовах розгулу терору тисячі й тисячі 
трудівників краю — українців, молдаван, ру
мунів, людей інших національностей, ризику
ючи своїм життям і життям своїх сімей, на
давали різноманітну допомогу, підтримку 
єврейському населенню, яке фашисти спочат
ку гнали в гетто, а згодом відправляли у 
табори смерті.

1 «Радянська Буковина», 1969, 10 серпня.
2 Там же. 1944. 10 лисие»а«н*



У фондах Чернівецького обласного держав
ного архіву є безліч справ, заведених на осіб, 
які звинувачувалися у «порушенні постанови 
властей про режим для єврейського насе
лення».

Ось, наприклад, справа на Іоана Граду, 
відправленого в Єдинецький концтабір за те, 
що 11 липня 1942 року «під час евакуації із 
Дорогоя, — як записано в обвинувачувальному 
акті, — переховував у підвалі свого будинку 
п’ять євреїв». З протоколу поліції дізнаємося, 
що Іоан Граду, за професією пічник, батько 
4 дітей.

У концтабір були відправлені Ольга Рябой 
і Наталія Мерега — жительки села Нелипів- 
ців, лише за те, що надавали допомогу про
довольством єврейським сім’ям (справа від 
21 лютого 1943 року).

Сім’я Василя Штефана з метою врятування 
Ундеман Анни підготувала її від’їзд із Чер
нівців у Бухарест, де вона мала переховува
тися. Та в поїзді її спіймали з дружиною 
Василя — Тинкою Штефан, котра супрово
джувала Ундеман. За це було заведено справу 
на Василя Штефана. А Василь Мельник, жи
тель села Баланешт Хотинського повіту, по
трапив у концтабір за те, що допомагав чер- 
нівчанам-євреям перейти кордон. Із справи 
дізнаємося, що в цьому, «крім Мельника, їм 
допомагали Сафроній Ткачук, Харлампій Саїн 
і якийсь Сергій з Довжка». Слідством уста
новлено, що Василь Мельник разом з Петром 
Скороливником у 1939 році таємно емігрував 
до Країни Рад і повернувся додому в 1940 ро
ці, коли рідний край став радянським (справа 
за вересень 1942 року).
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...Робітник Чернівецького машинобудівного 
заводу Олександр Шкодник і його рідний 
брат Василь Яковенко — колгоспний механі
затор із села Томашівки, що на Черкащині, 
своїм життям сьогодні завдячують підтримці 
і допомозі багатьох українських братів.

Газета «Радянська Буковина» від 11 січня 
1978 року розповіла, як через 35 років розлу
ки брати Шкодники знайшли один одного. 
Олександра і його матір Іду Елівну від голод
ної смерті врятували місцеві жителі, котрі 
потай приносили харчі до дроту концтабору, 
створеного фашистами на Поділлі. Ніколи не 
забути Олександру Шкоднику діда Назара, 
котрий надавав допомогу багатьом єврейським 
сім’ям. Хтось доніс фашистам на діда, і його 
разом з сім’єю розстріляли.

Наприкінці 1942 року Олександрового бра
та, Семенка, ще з одним хлопчиком німецький 
офіцер вів за село на розстріл. Але в останню 
мить місцеві жителі відкупили дітей. Так Се- 
менко потрапив до Яковенків, які й назвали 
його Василем. Ця сім’я переховувала його до 
звільнення села Радянською Армією. Тут Се- 
менко-Василь виріс, закінчив школу, став ме
ханізатором, завів свою сім’ю. А через 35 ро
ків брати зустрілися...

Прикладів братерської єдності трудящих 
різних національностей не злічити. Вони ще 
й ще раз спростовують сіоністську брехню про 
відвічність антисемітизму, підтверджують 
братерську єдність наших народів, велике по
чуття інтернаціоналізму v радянських людей.

У резолюції II з’їзду РСДРП «Про анти- 
єврейські погроми» рекомендувалося повсюд
но вживати всіх необхідних засобів, щоб
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запобігти погромам, постійно роз’яснювати 
пролетаріатові реакційну, класову підкладку 
антисемітських і всяких інших націоналістич
но-шовіністичних підбурювань.

Після перемоги Великого Жовтня Радян
ський уряд постановою від 25 липня 1918 ро
ку оголосив антисемітизм поза законом. Кон
ституції СРСР 1924, 1936 років ставили поза 
законом будь-які обмеження, пов’язані з ра
совою чи національною приналежністю. У новій 
Конституції СРСР — конституції розвину
того соціалізму — у статті 36-й вказано: «Будь- 
яке пряме чи непряме обмеження прав, вста
новлення прямих чи непрямих переваг грома
дян за расовими і національними ознаками, 
так само як і всяка проповідь расової або на
ціональної винятковості, ворожнечі або зне
ваги — караються за Законом».

Послідовний інтернаціоналізм став правовою 
нормою радянських громадян.

Таким чином, В. І. Ленін, Комуністична 
партія, Радянський уряд не лише викрили 
класову суть буржуазного націоналізму, в то
му числі й антисемітизму, не лише визначили 
шляхи розв’язання національного питання, в 
тому числі «єврейського», але й забезпечили 
його остаточне і безповоротне вирішення.

Антисемітизм — не причина виникнення сі
онізму, а один із засобів підживлювання сі
онізму єврейською буржуазією. Сіонізм і 
антисемітизм за своєю класово-політичною 
природою близькі і споріднені. Вони живлять
ся одним і тим же отруйним соком — буржу
азним націоналізмом і є лише різними його 
формами. їх зближує расистський підхід до 
«єврейського питання», трактовка про ви-

ЗО



ключність євреїв, вимога переселення євреїв 
із країн проживання на «землю обітовану», 
прагнення створити у трудящих-євреїв «наст
рій гетто», відірвати їх від спільної боротьби 
з трудящими інших національностей проти 
буржуазії.

Сіонізм, вказується в резолюції XVII з’їзду 
Компартії Ізраїлю, «це немовби перевернутий 
антисемітизм. Сіоністські ідеологи відносять 
до інших народів, до неєвреїв, оскільки вони 
неєвреї, ті властивості, які антисеміти 
приписують євреям, оскільки вони єв
реї. Обидві течії, і сіонізм і антисемітизм, 
мають одне і те ж коріння — расизм, а їх ме
та — розколоти трудящих, представників різ
них народів, на догоду класовому ворогу»1.

Сіоністи розглядають антисемітизм як за
сіб розширення своїх можливостей у вербу
ванні все нових і нових «рекрутів» для Ізраї
лю. Ось чому лідери сіонізму з метою 
підтримки тези про «вічність» антисемітизму 
по суті заохочують і різними підступними за
собами підігрівають його.

£Це в 1905 році один з ідеологів і функціо
нерів сіонізму В. Жаботинський писав: «Як 
привід для сіоністської агітації, антисемітизм... 
вельми зручний і корисний»1 2. Отже, антисемі
ти — друзі сіоністів, а послідовні інтернаціона
лісти — їх смертельні вороги. Тому і в минуло
му, і особливо сьогодні сіоністські верховоди і 
запеклі реваншисти та неофашисти, а також 
провід українських буржуазних націоналіс
тів знайшли спільну мову і «спорідненість 
душ» на грунті антикомунізму.

1 Против сионизма и израильской агрессии, с. 36.
2 «Правда», 1971, 18 лютого.
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Так, у роки бояро-румунської окупації Пів
нічної Буковини відкритий антисемітський 
напрямок, погромна практика українських 
буржуазних націоналістів не заважали сіоніс
там виступати з ними в одній упряжці проти 
трудящих. Наприклад, чернівецький банкір 
Лутингер і промисловець Шиндлер переда
вали великі суми грошей оунівцю Оресту Зи- 
бачинському, який у роки тимчасової фашист
ської окупації краю був одним з організато
рів масових розстрілів ні в чому не винних 
жінок, стариків, дітей, кривавих розправ над 
радянськими активістами, натхненником єв
рейських погромів.

У збіговиськах співробітників ідеологічних 
центрів антикомунізму, якими є, наприклад, 
радіостанція «Свобода», «Вільна Європа», 
«дружно» працюють на одного господаря — 
ЦРУ — і сіоністи, і українські й інші буржу
азні націоналісти.

У своїх підступних планах українські бур
жуазні націоналісти готові надати Україну 
єврейським капіталістам як поле їх фінансо
вої, промислової і торговельної діяльності. І 
сіоністи не залишаються у боргу. Вони попов
нюють каси українських емігрантських бур
жуазно-націоналістичних організацій, закли
кають їх шикуватися «на одній лінії» у бо
ротьбі проти СРСР. Проявом цієї «співдруж
ності» є «Українсько-єврейське товариство», 
утворене на зразок петлюрівсько-жаботин- 
ського альянсу, для «визволення України». 
Сьогодні цю справу, на думку єврейсько-ук
раїнських націоналістів, повинні здійснити ор
ганізація українських націоналістів (ОУН) і 
сіоністів. Тієї самої ОУН, що у 1941 році
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прийняла резолюцію, в якій говорилося, що 
організація українських націоналістів знищує 
євреїв, як підпору більшовицького режиму, 
усвідомлюючи одночасно, що Москва — це 
головний ворог1. Та що сіоністам до долі євре
їв. їм важливо, що для оунівців «Москва — 
головний ворог».

Критику іудаїзму і сіонізму в нашій країні 
найлютіші вороги своїх народів, глашатаї ан
тирадянщини — сіоністи і українські буржу
азні націоналісти — абсолютно безпідставно 
кваліфікують’як антисемітизм. Буржуазно-на
ціоналістична газетка «Українські вісті» за
кликає сіоністів: «...звертаємо увагу світових 
єврейських організацій, що... нам треба було 
б виступати спільними силами»1 2. Немовби цих 
виступів «спільними силами» не було у бо
ротьбі проти Радянської влади у роки грома
дянської війни, в 20-х роках, у період Великої 
Вітчизняної війни. Однак сьогодні вони праг
нуть більш гнучкіше і всеобічно координувати 
ідеологічні, політичні диверсії, провокації та 
інші антирадянські акції.

Обіцянки сіоністів, що з утворенням держа
ви Ізраїль і завдяки йому антисемітизм буде 
ліквідовано і поза Ізраїлем, виявились пусто
порожніми. Антисемітизм існує в усіх капіта
лістичних країнах, у тому числі й в Ізраїлі, 
з боку уряду по відношенню до так званих 
нечистокровних євреїв, з боку деякої відста
лої частини переслідуваного арабського насе
лення окупованих Ізраїлем земель, яке свою 
ненависть до сіоністських поневолювачів

1 Див.: Дмитрук К. Безбатченки. Львів, 1972, с. 
127— 128.

2 «Радянська Буковина», 1971, ЗО червня.
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переносить на всіх євреїв взагалі. У зв’язку з 
цим прогресивні діячі арабських народів, у 
тому числі й палестинських арабів, постійно 
підкреслюють, що вони не настроєні вороже 
до єврейського населення і рішуче засуджу
ють будь-які прояви антисемітизму.

Антисемітизм — це звичайне явище в су
спільному житті капіталістичних країн. Особ
ливий розгул антисемітизму спостерігається 
у США, Англії, Федеративній Республіці Ні
меччини та інших капіталістичних країнах. 
Дискримінація євреїв при влаштуванні на ро
боту, при купівлі житла, при прийомі студен
тів у вузи становлять собою у США, країні 
хваленої «демократії», усталену систему. На
приклад, у Девідсон-коледжі (штат Північна 
Кароліна) кадри викладачів підбирають на 
основі «християнського цензу». Тому 1 трав
ня 1977 року звільнили з коледжу одного про
фесора лише за те, що він єврей1. До речі, 
того ж дня у Нью-Йорку сіоністи влаштували 
мітинг «на захист євреїв», але не американ
ських, що було б цілком зрозуміло, а... ра
дянських.

Безкарні підпали синагог (у Чікаго, Брук
лин, інших містах), паплюження єврейських 
кладовищ, антисемітські стереотипи, що по
стійно фігурують в американському кіно та 
телебаченні, входять в норму американського 
способу життя. В Америці існує необмежена 
свобода діяльності для безлічі різних антисе
мітських організацій. Так, зловісне «товарист
во Джона Берча», яке нараховує у Штатах 60 
тисяч членів і має 4 тисячі філій на місцях,

1 «Литературная газета», 1977, 11 травня.
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войовниче закликає знищити всіх євреїв у га
зових камерах. Різні найреакційніші, антикому
ністичні, антирадянські організації («Ку-клукс- 
клан», «Християнський націоналістичний хре

стовий похід» і т. д.) видають чимало антисеміт
ської літератури, в якій показують євреїв, як 
найбільшу небезпеку для американського 
суспільства, винуватців інфляції і безробіття, 
наркоманії і гангстеризму. Вони закликають 
як найшвидше покінчити з «усією єврейською 
заразою».

Характеризуючи класове коріння антисемі
тизму в американському суспільстві, XXI з’їзд 
Компартії США (1975 р.) відзначив: «Євреї 
в Сполучених Штатах стали жертвами анти
семітизму і шовінізму — засобом, при допо
мозі якого монополістичний капітал роз’єднує 
робітничий клас і посилює капіталістичну ек
сплуатацію і гноблення»1.

Провал сіоністської пропаганди відносно, 
того, що сіоністський рух, створення Ізраїлю 
ліквідують антисемітизм, змушені визнати і де
які діячі сіонізму. Один із них, А. Шенкер, 
заявив: «Всупереч класичній концепції, ство
рення Ізраїлю не привело до обмеження анти
семітизму... Часом уявляється, що все відбу
вається якраз навпаки»1 2. Професор єврей
ського університету в Єрусалимі Н. Ротен- 
штрейх висловився ще чіткіше. Ізраїль не ли
ше не розв’язав проблеми антисемітизму, за 
його думкою, «але навіть поглибив і загострив 
цю проблему, викликав гнів з приводу того, що 
зробили євреї»3.

1 «Радянська Буковина», 1976, 14 вересня.
2 «Проблемы мира и социализма», 1973, № 3, с. 59.
3 Там же, 1977, № 3, с. 83.
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І справді, після створення Ізраїлю антисе
мітизм у капіталістичних країнах посилився. 
В цьому чималу роль відіграв сіонізм з його 
штучним протиставленням євреїв неєвреям. 
З одного боку, сіоністські політикани намага
ються підігрівати антисемітські настрої, а з 
другого, — розпалюють шовіністичні при
страсті у відсталих верствах єврейського на
селення. Посиленню антисемітизму сприяють 
також провокації, хуліганські дії молодчиків 
у голубих беретах із горезвісної «Ліги захис
ту євреїв».

Отже, сіоністи не лише не покінчили з анти
семітизмом, а навпаки, посилили його, «збага
тили» форми прояву.

Одночасно досвід Ізраїлю ще раз підтвер
див, що національне питання — не географічна, 
а соціальна, класова проблема.



СІОНІЗМ— РІЗНОВИД РАСИЗМУ

Доктрини сіонізму базуються на найреакцій- 
ніших, антинародних та антинаціональних 
концепціях суспільного розвитку. Серцевиною 
доктрин сіонізму є расизм, класову суть яко
го сіоністські лідери прагнуть свідомо прихо
вати за зовнішньо суперечливими, розплив
чатими «теоретичними» побудовами. Концепції 
сіонізму становлять собою суміш геополітики1, 
євгеніки1 2 і соціал-дарвінізму, ополітизованих 
іудейських догм, космополітизму3. Теоретични
ми підвалинами сіоністських доктрин є люди
ноненависницькі писання Ф. Ніцше і О. Шпен
глера, засновника євгеніки Ф. Гальтона та 
проповідника расизму Ж. Гобіно, тобто тих 
самих авторів, ідейками яких, сповненими не
нависті до людини та її гідності, скористалися 
ідеологи німецького націонал-соціалізму й іта
лійського фашизму. Ідейно-політичний альянс 
сіонізму та фашизму проявляється перш за 
все проповіддю положень про «вищу» і «нижчу»

1 Реакційна течія буржуазної соціології, яка нама
гається обгрунтувати загарбницьку політику імперіаліс
тичних держав географічним положенням.

2 Реакційна псевдонаука «про поліпшення біологічної 
природи людей» — штучний добір за класовими і расо
вими ознаками, стерилізація «біологічно неповноцін
них.»...

3 Реакційна буржуазна проповідь байдужого ставлен
ня до вітчизни, заміна національного громадянства 
світовим тощо.
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раси. Як фашисти щодо німців та італій
ців, так і сіоністи щодо євреїв проголошують, 
нібито євреї є вищим продуктом органічного 
розвитку і закликані панувати над іншими, 
нижчими расами.

Опираючись на ці расистські положення, 
колишній прем’єр-міністр Ізраїлю Б. Гуріон 
так сформулював кредо сіонізму: «Історія... 
нагородила нас рідкими етнічними і інтелек
туальними якостями, а це дає нам право і 
обов’язок бути світочем серед інших націй»1.

Особливістю сіонізму як різновиду расизму 
є опора на іудаїзм з його запеклою проповід
дю месіанства, виключності євреїв, ненависті 
до світу неєвреїв. Так, біблійний пророк Ісаія, 
звертаючись до єврейського народу, говорив: 
«Так-як ти дорогий в очах моїх, багатоціи- 
ний і я полюбив тебе, то віддам інших людей 
за тебе, і — народи за душу твою» (Ісаія, 
XLIII, 4).

Біблійні пророки устами бога Яхве обіця
ють євреям, які знайшли «свій тимчасовий 
притулок» серед інших народів: «виведу їх із 
народів і зберу їх із країн і приведу їх в зем
лю їх...» (Ієзекііль, XXXIV, 13).

Іудаїзм, поділяючи людство на «богообра- 
них» — євреїв і тих, хто «зневажається бо
гом» — «гоїв», проповідує крайній сепаратизм, 
самоізольоване існування євреїв, які нібито 
становлять собою «одне тіло, одну душу», то
му «кожен єврей відповідає за брата свого». 
Ці шовіністичні, расистські засади іудаїзму 
сіоністські ідеологи взяли на озброєння для 
обгрунтування положень «світової єврейської

«Известия», 1976, 24 грудня.
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нації», «еліти», експансіоністської зовнішньої 
політики, шаленої ідеологічної і політичної 
боротьби проти соціалізму, СРСР.

Як пряме продовження іудаїстських догм 
звучить сіоністська проповідь «особливої мі
сії» євреїв. «Єврейська нація, — манячно 
твердив президент Всесвітньої сіоністської 
організації Н. Гольдман, — виняткове тво
ріння історії. Це — народ, релігія, раса, носій 
особливої цивілізації у виключному розумінні 
цих слів, неєврейське значення яких неспро
можне правильно охарактеризувати поняття 
«єврейська нація»1.

Ще на початку 40-х років минулого століт
тя К. Маркс завдав відчутного удару по єв
рейському буржуазному націоналізму та іуда
їзму з їх прагненням довести «винятковість 
євреїв». Розуміючи під «єврейством» вищі 
верстви єврейської буржуазії, буржуазні від
носини з їх торгашеством, К. Маркс зробив 
висновок, що, зокрема, «суспільна емансипа
ція єврея є емансипація суспільства від єв
рейства»1 2.

Як і будь-який різновид буржуазного на
ціоналізму, сіонізм намагається протиставити 
«свою» націю (євреїв) іншим націям. Цій ме
ті мала служити «теорія», згідно з якою всі 
євреї, в якій країні вони не жили б, станов
лять «світову єврейську націю». Ще в період 
зародження Всесвітньої сіоністської організа
ції В. І. Ленін переконливо розкрив класову 
суть сіонізму. Обгрунтувавши конкретним 
історичним матеріалом безпідставність сіоніст-

1 «Правда України», 1971, 6 січня.
2 Маркс К . і Енгельс Ф. Твори, т, 1, с. 383.
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ської ідеї єврейської нації, В. І. Ленін зробив 
висновок, що «сіоністська ідея — зовсім хибна 
і реакційна по своїй суті», що «цілком неспро
можна в науковому відношенні ідея про окре
мий єврейський народ є реакційна щодо свого 
політичного значення»1.

Свої положення про «світову єврейську на
цію» сіоністські «теоретики» виводять з пере
ваги біологічних факторів, зокрема спадко
вості, над роллю соціального середовища у 
формуванні особи. Біологізація суспільних 
явищ — свідчення антинауковості, глибокої 
кризи і занепаду буржуазної ідеології, один 
із засобів виправдовування політики геноци
ду та розв’язування ядерної війни. Не фізичні 
відмінності і особливості безпосередньо впли
вають на сукупну психіку того чи іншого на
роду, а навпаки, соціальні закони визначають 
взаємовідносини між людьми, їх поведінку, 
світогляд. .У зв’язку з цим Ф. Енгельс відзна
чав: «Тут — при суспільному виробництві за
собів розвитку — уже зовсім незастосовні ка
тегорії з тваринного царства»1 2.

Так, євреї, що проживають у різних країнах 
світу, наближаються за своїм типом до неєв- 
рейського населення, яке їх оточує, і повніс
тю живуть за нормами певного суспільства. 
Американський дослідник сіонізму А. Лілієн- 
таль у книзі «Скільки коштує Ізраїль» писав: 
«З першого погляду можна відрізнити поль
ських ашкеназі від сефардійських євреїв Пі
ренейського півострова чи Північної Африки, 
Йєменських і німецьких євреїв — усі вони

1 Ленін В. І. Повне зібр. тв., т. 8, с. 69, 70.
2 Маркс К■ і Енгельс Ф. Твори, т. 20, с. 574.
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відрізняються не тільки антропологічними 
особливостями, але й одягом, мовою, манера
ми і психікою. По суті, всі вони були поляка
ми, португальцями, німцями і т. п. Сефардій- 
ські євреї з Південної Європи мають фізичні 
риси таких середньоземноморських народів, як 
араби, італійці, греки, західноєвропейські єв
реї схожі на своїх одновидців із Східної Єв
ропи так само мало, як іспанці на слов’ян... 
За фізичними даними європейські, індійські, 
Йєменські та ефіопські євреї відрізняються 
один від одного більше, ніж тевтони, слов’яни 
і романці»1.

В. І. Ленін вказав, що «в усій Європі падін
ня середньовіччя і розвиток політичної свобо
ди йшли рука в руку з політичною емансипа
цією євреїв, переходом їх від жаргону до 
мови того народу, серед якого вони живуть, і 
взагалі безсумнівним прогресом їх асиміля
ції з навколишнім населенням... Невже 
можна пояснити випадковістю той факт, 
що саме реакційні сили всієї Європи 
і особливо Росії ополчаються проти асиміля
ції єврейства і стараються закріпити його 
відособленість? Єврейське питання стоїть са
ме так: асиміляція чи відособленість?..»1 2, що 
«проти «асиміляторства» можуть кричати 
тільки єврейські реакційні міщани, які хочуть 
повернути назад колесо історії...»3.

Ось чому, відзначав В. І. Ленін, сіоністська 
«ідея єврейської національності суперечить 
інтересам єврейського пролетаріату, створюючи

1 Иванов К., Шейнин 3. Государство Израиль, его 
положение и политика. М ., 1959, с. 152— 153.

2 Ленін В. І. Повне зібр. тв., т. 8, с. 70—71.
3 Ленін В. І. Повне зібр. тв., т. 24, с. 123.
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в ньому прямо і посередньо настрій, во
рожий асиміляції, настрій «гетто»1.

Цим ленінським висновком розвінчується 
класова суть сіонізму як ідеології і політики, 
спрямованої своїм вістрям проти трудящих, 
на їх соціальне і духовне поневолення бур
жуазією.

Теревені сіоністських «філософів» про 
«наднарод», який, нехтуючи інтересами 
«маси нижчих істот», рухається по східцях до 
«царства божого», при ближчому розгляді ви
являються звичайною проповіддю права на 
поневолення «праведною» меншістю більшос
ті цього «наднароду». Так, Ахад-Гаам пря
мо проголошував, що «мета більшості не в її 
власному існуванні, а в тому, що з її допомо
гою створюються необхідні умови для існу
вання меншості»1 2. Сказано настільки відвер
то, що навіть лідери сіонізму, зокрема, 
М. Нордау, вимушені були заявити, що Ахад- 
Гаам «уявляє собі свободу у вигляді гетто, 
але з переміною полів. Так, наприклад, на 
його думку, «переслідування і поневолення 
повинні існувати по-старому, але з тією різ
ницею, що уже не євреї будуть їх жертвами, 
а навпаки»3. Начебто Нордау, Герцль та інші 
«теоретики» сіонізму мають відносно цього 
суттєво іншу точку зору. Вона насправді така 
ж сама, але старанно прихована «лібераль
ною» фразеологією. Той же Нордау, який 
прагне зовнішньо відмежуватися від відвер
тих заяв Ахад-Гаама, іншим разом таки про
говорився: «Єврей має більшу заповзятливість

1 Ленін В. І. Повне зібр. тв., т. 8. с. 71.
2 Сионизм: теория и практика. М., 1974, с. 20.
3 Там же.
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і кращі здібності, ніж середній європеєць, не 
говорячи вже про всіх цих інертних азіатів 
чи африканців», а цим саме «обгрунтовуєть
ся» людиноненависницька політика, яку веде 
сіоністська верхівка Ізраїлю на афро-азіат- 
ському континенті.

Залякування, вбивства, спалення міст і сіл, 
що належать арабам, геноцид — ці й подібні 
їм «методи» сіоністів грунтуються на расист
ській доктрині «права сильного» і розрахун
ках на безкарність. Образ «нового єврея», 
створеного сіоністською уявою і насаджува
ного сіоністською пропагандою, це не що інше, 
як копія арійця часів розгулу фашизму в Ні
меччині. Причому копія не лише зовнішніх 
рис. Расистські ідеї сіоністських «теоретиків» 
широко застосовуються у політичній практиці 
заправил Ізраїлю не лише до арабського на
роду Палестини, але й до єврейського насе
лення цієї країни.

В Ізраїлі діє близько 160 законів антиараб- 
ського спрямування. Щоб довести на практиці 
тезу, ніби народу Палестини нема і ніколи не 
було, на окупованій території створено на
стільки нестерпні умови, що число біженців — 
палестинських арабів — у різних країнах до- 
сягло майже трьох мільйонів чоловік1. Лише 
після віроломної червневої агресії 1967 року 
ізраїльські власті, знищуючи тисячами будин
ки арабів, створили на споконвічних араб
ських землях 77 воєнізованих поселень1 2. Край
ні праві сили сіоністської верхівки, що прийш
ли до влади в Ізраїлі в 1977 році, проголосили

1 Див.: «Під прапором ленінізму», 1977, № 10, с. 69.
2 Див.: «Правда», 1977, 4 липня.

З 33



плани повної анексії захоплених арабських 
земель, для чого прагнуть створити там 43 но
вих ізраїльських воєнізованих поселення в 
доповнення до тих більш як ЗО поселень, ство
рення яких було схвалено попереднім урядом1.

Ізраїльські мілітаристи позбавили громад
ських і релігійних свобод місцеве арабське 
населення, прирікаючи його на страхітливе іс
нування. Щоб залякати палестинських арабів, 
які знайшли притулок у сусідніх державах, 
примусити їх відмовитися від справедливої 
боротьби за звільнення окупованих територій, 
ізраїльські мілітаристи здійснюють бандитські 
напади на табори біженців, проводять на кор
донах з Ліваном, Сірією, Йорданією воєнні 
маневри, перегрупування військ і т. п.

Взявши на озброєння фашистську доктрину 
«життєвого простору», сіоністська верхівка 
нехтує міжнародно-правовими нормами, ігно
рує численні резолюції ООН, зокрема резолю
цію Ради Безпеки від 22 листопада 1967 року 
про вивід ізраїльських військ з окупованих те
риторій.

Коли в середині січня 1976 року Рада Без
пеки приступила в черговий раз до обгово
рення близькосхідної проблеми, представник 
Ізраїлю в ООН Герцог цинічно заявив: «Будь- 
яка резолюція Ради Безпеки, яку Ізраїль вва
жатиме ворожою своїм інтересам, піде в кор
зину для паперів...»1 2. Цинізм екстремістів — 
прояв гегемоністських зазіхань міжнародного 
сіонізму, його расистської політики, розрахун
ків на безкарність за спиною імперіалістич
них держав, насамперед США.

1 «Правда», 1977, 4 липня.
2 «Новое время». 1975, № 7, с. 16.
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XVIII з’їзд Компартії Ізраїлю, що відбувся 
в грудні 1976 року, рішуче відкинув сіоніст
ські концепції уряду про статус арабської мен
шості, точку зору правлячих кіл на характер 
держави Ізраїль. З ’їзд указав на повну без
підставність тверджень лідерів сіонізму, що 
це чисто єврейська сіоністська держава, а то
му, мовляв, національні права арабів Ізраїлю 
не можуть бути визнані, а самі вони не мо
жуть вважатися національною меншістю. Цю 
позицію правлячих кіл Ізраїлю XVIII з’їзд 
Компартії Ізраїлю кваліфікував як ще одне 
переконливе підтвердження расистської суті 
сіоністських концепцій1.

Ніякі маневри імперіалізму, його знарядь 
— сіонізму і арабської реакції — не можуть 
відвернути єдино можливе і справедливе роз
в’язання близькосхідної кризи. Поїздка в ли
стопаді 1977 року президента Єгипту Садата в 
Єрусалим і його переговори з верховодами Із
раїлю — це не лише пряма зрада інтересів 
арабських народів, їх визвольної боротьби 
проти агресора, це змова імперіалізму, сіоніз
му та арабської реакції, яка становить собою 
серйозну загрозу встановленню справедливо
го миру на Близькому Сході.

Твердою пересторогою у зв’язку з цим зву
чать слова Генерального секретаря ЦК КПРС 
Л. І. Брежнєва у Звітній доповіді ЦК XXV 
з’їздові КПРС: «Хіба не ясно, яку серйозну 
відповідальність беруть на себе ті, хто, став
лячи егоїстичні цілі, перетворює близькосхід
не врегулювання в предмет політичної гри, 
хто використовує сепаратні часткові домовле

1 Див.: «Проблемы мира и социализма», 1977, № 4, 
с. 24.
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ності, щоб відтягнути час справжніх вирішень, 
а то й взагалі поставити їх під знак за
питання»1.

Цілком зрозуміло, чому змова імперіаліс
тичної реакції і її агентури викликала одно
стайний осуд прогресивних сил усього араб
ського світу, Ізраїлю.

Ізраїльські комуністи висунули справедливу 
і реальну програму миру, що передбачає без
умовне виконання рішень Ради Безпеки і Ге
неральної Асамблеї ООН по Близькому Сходу, 
прийнятих у 1967 році. Основними положен
нями цієї програми є: кордони 4 червня 1967 
року (до початку війни), визнання права 
арабського народу Палестини на самовизна
чення і створення ним власної незалежної дер
жави поряд з державою Ізраїль.

Здійснення цих положень є вирішальною 
умовою встановлення справедливого і трива
лого миру на Близькому Сході, вступу само
го Ізраїлю в сім’ю миролюбних держав.

Гнівний осуд прогресивної громадськості 
світу, в тому числі демократичних сил Ізраї
лю, викликає так звана кампанія «за чистоту 
єврейської нації», яку широко розгорнули сіо
ністські правителі Ізраїлю. Все єврейське на
селення цієї країни поділено на три категорії: 
сабри — потомки перших поселенців у Па
лестині, ашкеназі — емігранти з європей
ських країн і США та сефарди — вихідці з 
Африки, Азії. Останні перебувають у прини
женому становищі як неповноцінні євреї. На 
основі біологічних ознак визначається закон
ність шлюбу. Причому дійсними визнаються

1 Матеріали XXV з’їзду КПРС, с. 15.
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лише релігійні шлюби на основі ветхозавітних 
норм, що забороняють «чистій» у расовому 
відношенні «дочці Ізраїлю» виходити заміж 
за представника інших народів, як і «синам» 
Ізраїлю брати «дочок» інших народів. Через 
це цивільні шлюби заборонено навіть для не
віруючих, хоч останніх у країні переважна 
більшість. У 1963 році член Верховного суду 
Ізраїлю Хаїм Коген вимушений був визнати, 
що расизм став основою ізраїльського сус
пільства: «Гірка іронія долі, — писав він, — 
привела до того, що ті ж расистські тези на
цистів, які породили зловісні нюрнберзькі 
закони, служать сьогодні в Ізраїлі основою 
для офіційного визначення належності до єв
рейства»1. З березня 1970 року набрав чин
ності закон, згідно з яким визначення кон
кретної людини євреєм підлягає затвердженню 
раввінатом. А раввінат не прийме такого рі
шення, якщо євреєм є лише батько. Діти такого 
чоловіка, аж до третього покоління, не визна
ються євреями. Міністерство у справах релігії 
при активному сприянні міністерства внут
рішніх справ до липня 1975 року підготувало 
144 «чорних списки». До них занесено близько 
10 тисяч осіб1 2, позбавлених права на вступ до 
шлюбу з різних причин: сумніви у єврейсько
му походженні, у неприйнятті іудаїзму, «по
зашлюбне народження», належність до «кога- 
нізму» (забороняється потомкам священиків 
одружуватися з розведеними), належність до 
караїмів — «нечистих» у расовому відношен
ні євреїв і т. п.

1 Див.: Бродский Р. М., Шульмейстер Ю. А. Сионизм 
— орудие реакции. Львів, 1976, с. 34.

2 «Литературная газета», 1976, 28 січня.
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Голова релігійної ради Тель-Авіву, член 
кнесету Пінхас Шейнман схвально відгукнув
ся про ці «чорні списки» як «досить ефек
тивний» засіб, який допоможе «попередити 
серйозні помилки в діяльності раввінатських 
та цивільних судів»1.
. У книзі Р. М, Бродського, КХ А. Шульмей- 

стера «Сіонізм — знаряддя реакції» наведено 
гіриклади жахливих трагедій людей, що попа
ли у ті «чорні списки».

Величезний і надто дорогий релігійний апа
рат Ізраїлю покликаний прищеплювати ізра
їльтянину з раннього дитинства догми іудей
ської релігії, культивувати належність до 
«богообраної раси», зневажливе ставлення до 
інших народів. У восьмирічній школі 1500 
навчальних годин відводиться на вивчення 
Танаха, Мішни і Талмуда, тоді як на геогра
фію зарубіжних країн — лише... 20. Кожен 
школяр мусить знати слова вірша: «Від ріки 
Єгипетської до великої ріки, ріки Євфрата». 
Так у дитячі голови втовкмачується ідея «ве
ликого Ізраїлю», виправдання окупації араб
ської території.

Підручники для ізраїльських школярів усі
ма своїми положеннями спрямовані на фор
мування расистських переконань, людиноне
нависництва. Так, у підручнику для старшо
класників говориться: «Народ Ізраїлю —
обраний серед народів по расі... Раса народу 
Ізраїлю — найчистіша із рас, бо створена 
шляхом відбору всього кращого у всіх поко
ліннях»1 2.
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Досвід роздування шовіністичного чаду для 
перетворення німців у знаряддя загарбни
цької політики німецької імперіалістичної 
буржуазії, набутий нацистами, тепер з роз
махом використовується ізраїльськими расис
тами. І слід відзначити, що чад шовінізму 
одурманив певну частину населення Ізраїлю.

Тому XVIII з’їзд Компартії Ізраїлю відзна
чав, що офіційна політика окупації і сьогодні 
сприяє просуванню фашистських сил до вла
ди1. За таких умов ізраїльські комуністи до
кладають чимало зусиль, щоб об’єднати в єди
ному фронті миру представників прогресивних 
і реалістично мислячих кіл незалежно від їх 
ідеологічних поглядів і партійної належності. 
Комуністи вважають, що нині в Ізраїлі вирі
шальне розмежування політичної боротьби 
проходить по політичній, класовій лінії, яка 
розділяє робітників і капіталістів, сили миру 
і мілітаристські кола, сили демократії і при
хильників повороту до фашизму.

Враховуючи те, що багато людей, які хоч 
і підпали під вплив сіоністської пропаганди, 
однак, займають вірні, тверезі позиції з кон
кретних політичних і соціальних питань, ко
муністи Ізраїлю бачать можливість форму
вання фронту миру, демократичного миру і 
об’єднаного фронту трудящих1 2.

Щоб приховати справжню суть сіонізму, 
зобразити себе єдиними поборниками і захис
никами національних інтересів «своєї» нації, 
його ідеологи, як і ідеологи різних течій

1 Див.: «Проблемы мира и социализма», 1977, № 4, с. 23.
2 Там же, с. 24.
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буржуазного націоналізму, вдаються до всяких 
маскуючих засобів і демагогічних прийомів.

Імперіалістична, буржуазно-реакційна суть 
сіонізму, його глобальні зазіхання подаються 
ідеологами великого єврейського капіталу в 
плутаній, зовнішньо суперечливій, наукопо
дібній формі. Для «теоретичних пошуків» сіо
нізму характерні плутанина різних ідеалістич
них течій і шкілок, паразитування на діалек
тичній єдності минулого і сучасного, довільне 
використання історичних фактів, упереджений 
відбір їх без будь-якого внутрішнього зв’язку, 
але з єдиною метою — підігнати до практич
них потреб поточного моменту. Виходячи з 
фальшивих засад про винятковість абстракт
ного «єврея взагалі», унікальність, «атипо- 
вість єврейства», сіоністські ідеологи нама
гаються вирвати «єврейство» із «загальних 
схем історії», тобто об’єктивних закономір
ностей суспільного розвитку, насамперед за
кономірностей класової боротьби. Згідно з 
сіоністською концепцією, рушієм історичного 
процесу є постійний антагонізм і боротьба 
між «світом євреїв» і «світом неєвреїв», а в 
зв’язку з цим — зображення «єврейського пи
тання» як світової проблеми.

Вдаючи з себе силу, покликану нібито роз
в'язати «єврейське питання», сіонізм намага
ється приховати агресивну, гегемоністську 
політичну практику великої єврейської бур
жуазії. Але «єврейське питання», як основне 
питання історичного процесу, існує лише у 
хворобливій уяві сіоністів. З перемогою Ве
ликого Жовтня «єврейське питання», як одна 
з багатьох суперечностей, властивих буржуа
зному суспільству, існує лише в капіталістич-
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ному світі, зокрема, у своєрідних проявах у 
самому Ізраїлі.

Марксизм-ленінізм вчить, а історична прак
тика переконливо підтверджує, що ліквідація 
всіх форм національного гноблення, подолан
ня людиноненависницької ідеології буржуаз
ного націоналізму, расизму, в тому числі й ан
тисемітизму, можлива єдиним шляхом — шля
хом знищення їх соціального коріння, тобто 
ліквідації приватної власності на засоби ви
робництва і знищення класової експлуата
ції на основі перемоги соціалістичної рево
люції і побудови соціалістичного суспільства.

Інших шляхів розв’язання національного, у 
тому числі й так званого єврейського питання, 
не існує. Але саме цей єдино можливий шлях 
страшить єврейську буржуазію і викликає її 
ненависть до світу соціалізму. Ось чому сіоні
стські політикани намагаються довести, що 
соціалізм неспроможний розв’язати «єврейське 
питання». Нехтуючи неспростовними фактами, 
сіоністи, координуючи свої дії з пропагандист
ськими центрами Вашінгтона, з допомогою 
величезної машини засобів масової інформа
ції, що перебуває в розпорядженні мульти
мільйонерів, державного апарату США, Із
раїлю, інших капіталістичних країн, галасують 
про необхідність «врятування» радянських єв
реїв від начебто наявної дискримінації і на
сильної асиміляції. Сіоністські ділки від по
літики намагаються завдяки цьому здобути 
престиж «рятівників» тих євреїв, які прожи
вають у СРСР й інших соціалістичних краї
нах. Але кожному зрозуміло, що в «рятуван
ні» євреїв від соціалістичного способу життя 
велика єврейська буржуазія вбачає один із
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засобів власного порятунку. Справжня суть 
цього «врятування» — викликати націоналі
стичні, шовіністичні настрої тих громадян єв
рейської національності, які, за розрахунками 
сіоністських пропагандистів, можуть піддатися 
їх обробці, посіяти отруйні зерна недовір’я 
і підозри з боку радянських людей інших на
цій до євреїв і зобразити тих євреїв, які ак
тивно виступають проти реакційної, расист
ської суті сіонізму, як «відступників» і «за
проданців». Мета цієї каламутної кампанії 
очевидна: за рахунок «врятованих» отримати 
додаткове гарматне м’ясо для здійснення своїх 
агресивних, загарбницьких планів, а також 
додаткові контингенти дешевих робочих рук 
для колонізації окупованих арабських земель 
та водночас стремління хоч би до деякої міри 
послабити морально-політичну єдність радян
ського народу.

Враховуючи вплив ідей соціалізму на тру
дящих усього світу, свою антикомуністичну, 
антирадянську спрямованість сіонізм намага
ється замаскувати соціалістичною фразеоло
гією. Роблять це сіоністи для того, щоб про
братися в робітничий рух, ввести в оману 
трудящих, посіяти у них ілюзії про можливість 
злиття сіонізму і соціалізму. Цій меті служи
ли і служать різні націоналістичні дрібно
буржуазні єврейські партії.

Свого часу В. І. Ленін викрив підривну на
ціоналістичну суть Бунду, «Сіоністсько-соціа
лістичної робітничої партії», «Соціалістичної 
єврейської робітничої партії» у робітничому 
русі, підкреслюючи, що «бундівці повторюють 
сіоністські вихватки!» В. І. Ленін з гнівом від
значав: «Називати свою боротьбу за сіоніст
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ську ідею єврейської нації, за федеративний 
принцип організації партії9 «боротьбою за. 
рівноправне становище євреїв в сім'ї всесвіт
нього пролетаріату» — значить зводити бо
ротьбу з галузі ідей і принципів у галузь за
підозрювань, нацьковувань, розпалювання пе
редсудів, що історично склалися»1.

Ленінський аналіз суті Бунду є методоло
гічною основою наукової оцінки псевдосоціа- 
лістичних єврейських організацій, має важ
ливе значення у формуванні класової свідо
мості трудящих євреїв.

Суть єврейських націоналістичних партій з 
соціалістичним забарвленням викривається у 
визнаннях самих сіоністів. Так, сіоністський - 
діяч Пасманник відверто писав: «Коли біль
шовики захопили владу в Росії, представники 
всіх єврейських партій, включаючи сіоністів 
і бундівців, виступили відкрито і рішуче про
ти т. зв. комуністів»2. Псевдосоціалістичні 
організації в капіталістичних країнах, в тому 
числі й Ізраїлі, є знаряддям протаскування 
націоналізму в середовище робітників-євреїв. 
Розкольницька, угодівська політика цих ор
ганізацій спрямована на удосконалення сис
теми експлуатації трудящих монополіями, 
капіталістичною державою, спрямована на 
сковування демократичної і антикапіталістич- 
ної активності євреїв-робітників. Псевдосоціа
лістичні організації, прагнучи відірвати тру
дящих євреїв від їх братів по класу, об’єк
тивно сприяють посиленню антисемітизму 
і дискримінації, в цілому допомагають

1 Ленін В. /. Повне зібр. тв., т. 8, с. 72.
8 Див.: Сионизм: теория и практика, с. 217,

43



найреакційнішим, ультраправим силам імпе
ріалістичної буржуазії.

Сіоністи намагаються закинути в ряди ко
муністичного, робітничого руху свою агентуру, 
підмінити пролетарський інтернаціоналізм на
ціоналізмом, насадити ревізіонізм, вихолости
ти з марксизму його революційну класову 
суть.

Вичерпну одповідь «соціалістичним» фра- 
зеологам сіонізму дали ізраїльські комуністи: 
«Ніколи не було і не може бути соціалістично
го сіонізму, як не може бути і сіоністського 
соціалізму... Ленінське положення про те, що 
не можуть співіснувати як єдине буржуазна і 
пролетарська ідеології, виправдалось і по від
ношенню до «сіоністів-соціалістів»1.

Сіоністи прагнуть сіоністський рух видати 
за різновид національно-визвольного руху. Але 
за жодною ознакою сіонізм не лише не збіга
ється з національно-визвольним рухом, але й 
прямо ворожий йому. Всією своєю спрямова
ністю сіонізм служить знаряддям економіч
ного і політичного поневолення і експлуата
ції не лише інших народів, але й «власного», 
засобом боротьби з національно-визвольним 
рухом арабських народів, одним із прийомів 
неоколоніалістської політики імперіалістичних 
держав. і

і Протяв сионизма и израильской агрессии, с. 30—ЗД<



СІОНІЗМ НА СЛУЖБІ АНТИКОМУНІЗМУ

Міжнародний сіонізм багатоликий. Свою 
реакційну сутність він маскує різними вивіс
ками: організації «релігійних сіоністів», «по
літичних сіоністів», «загальних сіоністів», 
«сіоністів-ревізіоністів» та іншими. Лідери 
сіонізму намагаються видати свої організації 
за масові...

У центрі павутиння сіоністських організацій 
такий конгломерат, як Всесвітня сіоністська 
організація (ВСО), «Єврейське агентство» і 
«Всесвітній єврейський конгрес». Саме вони 
і є штабом сіоністського руху.

ВСО, заснована в кінці минулого століття 
«батьком сіонізму» Т. Герцлем, нині контролює 
і спрямовує діяльність регіональних і місце
вих сіоністських організацій більш ніж 40 ка
піталістичних країн1. Фактично ВСО підля
гають і ті сіоністські організації, які фор
мально навіть не входять до неї. Це такі 
політичні партії, як «релігійні сіоністи», так 
звані ліві соціалісти (МАПАМ), профспілко
ві, жіночі, молодіжні, релігійні, «філантропіч
ні» організації у багатьох капіталістичних 
країнах»1 2.

1 Див.: «Проблемы мира и социализма», 1977, № З, 
с. 80.

2 Rue.: Розенблюм Д.л Савцов В. Чорні сотні сіоніз
му. Київ, 1975, с, 7,



Якщо на початку століття ВСО висувала 
стратегічну мету сіонізму — створення єдиної 
єврейської держави на території Палестини 
біля «священної гори» Сіон, наприкінці 40-х 
років — зміцнення, розширення території Із
раїлю і збільшення його населення за рахунок 
імміграції євреїв з інших країн, боротьба з 
«асиміляцією євреїв» поза межами Ізраїлю, 
в середині 60-х років — забезпечення мораль
ної, політичної і матеріальної підтримки аг
ресивній політиці Ізраїлю на Близькому Схо
ді, видаючи Ізраїль за єдину батьківщину 
всіх євреїв, то в 70-х роках взято курс на 
створення «великого Ізраїлю», на дальше роз
дування антикомунізму і антирадянщини.

Вищим органом ВСО є Всесвітній сіоніст
ський конгрес, який кожні 4 роки обирає сіо
ністську генеральну раду і виконавчий комі
тет, що є робочим органом і має дві штаб- 
квартири — в Нью-Йорку і Єрусалимі. У ньому 
12 відділів, що керують різними галузями 
діяльності ВСО — від «релігійно-культурного» 
виховання до організації підривних дій проти 
рушійних сил світового революційного процесу.

У конгломераті сіоністських організацій най- 
впливовішим є «Єврейське агентство». Керівне 
ядро «Єврейського агентства» формується за 
рекомендаціями великих єврейських капіта
лістів. Після створення Ізраїлю «Єврейське 
агентство» стало знаряддям цієї держави. Ор
гани агентства фактично включені в державні, 
контролюють три чверті усіх сільськогосподар
ських площ Ізраїлю, що здаються в оренду, 
десятки підприємств, серед яких господарства 
по «освоєнню» окупованих земель, водопо
стачанню, морські, транспортні, будівельні



фірми. Воно володіє .також авіакампанією 
«Ел Ал» і контролює радіостанцію «Голос Сіо- 
ну». Функціонери агентства займають пости в 
посольствах Ізраїлю та інших закордонних 
установах»1.

«Єврейське агентство» в 30-х роках мало 
«Палестинське бюро в Берліні» і діяло згідно 
з вказівками цього бюро, що підтримувало 
тісні контакти з гестапо. «Єврейське агентство» 
в роки другої світової війни вело переговори 
з Ейхманом про поставку гітлерівським вій
ськам десяти тисяч вантажних автомобілів1 2. 
Воно вчинило й інші тяжкі злочини проти ан
тифашистських сил, зокрема, прирекло єврей
ське населення окупованих фашистами країн 
на масове знищення. Використовуючи набутий 
в минулому досвід кривавих авантюр, «Єврей
ське агентство» і сьогодні виступає організато
ром усіляких «ліг», «комітетів за права люди
ни», «конференцій про становище радянських 
євреїв», є активним учасником антикомуні
стичних, антирадянських ідеологічних і полі
тичних диверсій.

Інше велике об’єднання сіоністів — Всесвіт
ній єврейський конгрес (ВЄК) — створено у 
1936 році для об’єднання євреїв, які не тільки 
не визнали політичного сіонізму, а навіть ви
ступили проти нього. Однак це не завадило 
його лідеру Н. Гольдману довгий час бути го
ловою і ВЄК і ВСО. Поступово сіоніст
ський характер ВЄК, що розгорнув брудну

1 «Проблемы мира и социализма», 1977, № 3, с. 80.
2 Див.: Розенблюм Д., Савцов В. Чорні сотні сіоніз

му, с. 12.
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антирадянську наклепницьку кампанію, став 
цілком очевидним1.

Однією з найстаріших реакційних організа
цій войовничого націоналізму, яка виконує 
замовлення фінансових верховодів-євреїв і фа
натично настроєного раввінату, є «Б’най Б’ріт», 
створена ще в 1843 році.

Напнувши на себе машкару масонської 
ложі — таємничість, сліпа дисципліна, розпіз
навальні знаки і т. п., — «Б’най Б’ріт» мало 
чим відрізняється від інших сіоністських ор
ганізацій і тісно координує з ними свою діяль
ність. У сучасному масонстві тісно перепле
лись інтереси сіонізму, неофашизму і мафії. 
Бо їх об’єднує чистоган, здобутий шляхом 
грабунку, агресивний буржуазний націона
лізм. Щоб захистити ізраїльських агресорів, 
«Б’най Б’ріт» вдається до грубого тиску, шан
тажу «інакомислячих», веде шпигунсько-ди
версійну діяльність. Головні зусилля «Б’най 
Б’ріт» спрямовані проти світу соціалізму, на
самперед проти Радянського Союзу. Одне з 
відділень «Б’най Б’ріт» веде «дослідження» 
«громадянських заворушень» у СРСР, пап
люжить усіх несіоністів, намагається обілити 
кримінальних злочинців і т. п.

«Б’най Б’ріт» диригує «американською кон
ференцією» про становище радянських євреїв 
і здійснює інші акції «добродійності, мило
сердя і братерської любові», тобто найбільш 
злочинних завдань міжнародного сіонізму. 
Якщо «Б’най Б ’ріт» ховає свої чорні справи 
під ширмою «братерської любові», то інша

1 Див.: «Проблемы мира и социализма» 1977, № З, 
с. 80.
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сіоністська організація — «Об’єднаний єврей
ський розподільний комітет» («Джойнт») 
маскується під філантропію. Ця організація 
виникла в 1914 році у США і належить вели
ким фінансовим компаніям, де заправляють 
євреї-банкіри і промисловці. Дітище «грошо
вих мішків», «Джойнт» поєднує власний біз
нес з діяльністю в інтересах міжнародного 
сіонізму. Він практично контролює всі єврей
ські організації, які займаються збиранням 
коштів у різних капіталістичних країнах і 
надсиланням подачок окремим єврейським 
сім’ям, щоб втягнути їх у павутиння сіоні
стської пропаганди. Акумулювавши в своїх 
руках значні фінансові кошти, «Джойнт» ви
користовує їх для сіоністської пропаганди, ан
тикомуністичних диверсій, підгодовування 
Тель-Авіва1.

Ще в роки громадянської війни відділення 
«Джойнта» сіяли в нашій країні отруйне на
сіння антирадянщини, виділяли кошти на 
контрреволюційні акції, а в період мирного 
будівництва надавали матеріальну допомогу 
контрреволюційним, декласованим елементам.

Посилки від «Джойнта» одержували пред
ставники сіоністських організацій, реакційні 
рабини, особи, засуджені радянським судом 
за кримінальні злочини. Значні кошти виділя
лися для ведення шпигунсько-диверсійної ді
яльності.

«Почерк» «Джойнта» видно і в наші дні. 
Так, в 1977 році у Чернівці на ім’я Марини 
Соф’яник надійшла посилка з приміткою: «У

1 Див.: Розенблюм Д., Савцов В, Чорні сотні сіоніз
му, с. 16.
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випадку відмови, просимо надіслати посил
ку...»1 і далі значилося, куди саме, щоб 
«добро» не пропало. Надсилаючи посилки з 
дешевеньким барахлом, «джойнтівці» праг
нуть зачепити на гачок чергову жертву, а 
якщо це не вдасться, то хоч скомпрометувати 
чесну радянську людину, посіяти до неї недо
вір’я, облити брудом. Ось і цей випадок. По
силка надіслана саме на ім’я доньки, а не 
батька. Розрахунок простий — можливо, сту
дентка буде податливішою, ніж літня людина, 
яка загартувалася у битвах Великої Вітчиз
няної війни й у праці. Та не проміняла Мари
на Соф’яник гідності радянської громадянки 
на ганчір’я «доброчинців» із «Джойнта», як 
цього не зроблять й інші радянські громадя
ни єврейської національності — патріоти своєї 
Вітчизни.

Загальне спрямування сіоністських центрів, 
усього зловісного павутиння сіоністських ор
ганізацій — антикомунізм, шалена антира
дянщина. їх мета — зірвати процес розрядки 
міжнародної напруженості, посіяти отруйні 
зерна міжнаціонального розбрату.

Організація антикомуністичних, антирадян- 
ських провокацій, прикритих крикливою де
магогією та лицемірством, фальсифікацією 
та наклепами на світ соціалізму, радянську 
дійсність — у цьому вбачають функціонери 
міжнародного сіонізму поряд з іншими штур
мовиками антикомунізму своє завдання у 
справі продовження строку існування старо
го, відживаючого світу.

1 «Радянська Буковина», 1977, 8 травня.
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Сіоністські організації усіх відтінків своє» 
діяльністю видають себе з головою як лютих 
ворогів трудящих, у тому числі й насамперед 
єврейських. Нема таких сил чорної реакції, 
на спілкування з якими не пішли б сіоністські 
організації, якщо ці сили спрямовані проти 
національно-визвольного руху, проти Радян
ського Союзу, країн соціалістичної співдруж
ності.

XVII з’їзд Компартії Ізраїлю на неспростов
них фактах злочинної діяльності сіоністських 
організацій зробив висновок: «Особливо важ
ливу послугу імперіалізму в його боротьбі 
проти комунізму роблять сіоністські організа
ції своєю підбурювальною і підривною діяль
ністю проти Радянського Союзу... У своїй ан- 
тирадянській діяльності вони кооперуються з 
фашистськими й антисемітськими організа
ціями, з білогвардійськими емігрантами, які 
втекли від Жовтневої революції, нацистськи
ми посібниками, що уникли покарання, втікши 
на Захід»1.

Діяльність сіоністських організацій вступає 
в кричуще протиріччя з нормами міжнарод
ного права. Фактів, що підтверджують це, 
більш ніж досить (крадіжка літаків, терори
стичні акти проти посольств країн соціалі
стичної співдружності, різні провокаційні кам
панії і т. д. і т. п.).

Подібним чином діяли сіоністські організа
ції на території Північної Буковини під час 
тимчасової фашистської окупації краю бояр
ською Румунією.

1 XVII съезд Коммунистической партии Израиля. М., 
1973, с. 66—67*
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Перемогу Великого Жовтня і перші декре
ти Радянської влади трудящі Буковини спри
йняли як своє власне завоювання. Повсюдно 
почали створюватися Ради робітничих, солдат
ських і селянських депутатів, які брали владу 
в свої руки. На початку січня 1918 року IV по
вітовий селянський з’їзд у Хотині, виражаючи 
волю народних мас, проголосив Радянську 
владу. З перших її днів у повіті втілюється 
в життя ленінський Декрет про землю, роз
почалася націоналізація промислових підпри
ємств. Ліквідація поміщицького землеволо
діння, озброєння трудящих відбувалися у 
всіх повітах Північної Буковини.

Визначною подією у героїчній боротьбі тру
дящих краю за Радянську владу, за возз’єд
нання з рідною матір’ю — Радянською Украї
ною було утворення в листопаді 1918 року Ко
муністичної партії Буковини, яка повела 
трудящих на захист перших завоювань, на бо
ротьбу проти румунських військ, які розпо
чали інтервенцію краю. Боярська Румунія, 
використавши складну міжнародну обстанов
ку і одержавши підтримку імперіалістичних 
країн та місцевих буржуазних націоналістів 
різних мастей, загарбала Бессарабію, спокон
вічні слов’янські землі — Північну Буковину, 
Хотинський, Аккерманський та Ізмаїльський 
повіти. Зроблено це було проти волі трудящих'1 
окупованих земель, з порушенням усяких між
народних прав. Трудящі краю різних на
ціональностей піднялися на боротьбу проти 
кривавого окупаційного режиму, яка не при
пинялася ні на день.

Світовий імперіалізм, його агентура — бур
жуазні націоналісти різних мастей, у тому
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числі й сіоністи — намагалися зберегти тут 
буржуазно-поміщицькі порядки, не допустити 
возз’єднання краю з Радянською Україною, 
перетворити окуповані райони в плацдарм бо
ротьби з Радянським Союзом.

Українські й молдавські буржуазні націо
налісти та сіоністи підтримували режим оку
паційного кривавого терору. В свою чергу 
діяльності націоналістів сприяла соціальна 
політика окупаційних властей. Так, румунська 
буржуазія всіляко гальмувала промисловий 
розвиток Буковини. Капіталісти прагнули ви
качати з краю якнайбільші прибутки, хоч рі
вень розвитку промисловості тут був дуже 
низьким. Про це свідчить той факт, що в 1930 
році у промисловому виробництві було за
йнято лише 7,9 процента населення краю.

Переважало кустарне виробництво. Так зва
на аграрна реформа на початку 20-х років, 
яка зовсім не зачепила церковних і монастир
ських земель і лише в незначній мірі — по
міщицькі, зміцнила становище поміщиків і 
куркулів. Куркулям належало 53 проценти 
землі1. А саме дрібний виробник з його при
ватновласницькою психологією становив со
ціальну базу буржуазного націоналізму, в то
му числі й сіонізму.

Окупанти вели шалену боротьбу проти ре
волюційних сил, насамперед проти комуніс
тів. Насильницька румунізація населення та 
інші акції окупантів не торкнулися сіоністів.

Саме в цей час створюється широка і роз
галужена сітка вільно діючих сіоністських

1 Див.: Історія міст і сіл УРСР. Чернівецька область. 
Київ, 1969, с. ЗІ-
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організацій. Колишній голова сіоністських ор
ганізацій Румунії Бенвеністі цинічно визна
вав, що «всі румунські уряди, навіть найбільш 
антисемітські, включаючи уряд... Антонеску, 
схвалювали діяльність сіоністських органі
зацій»1.

У фондах Чернівецького обласного держав
ного архіву (ЧОДА) в справі поліцейського 
управління знаходяться документи про ста
тути сіоністських організацій Буковини. Серед 
них релігійні «Давид, Тевел і Лея Вейєр», 
«Байе Абрам», «Талмуд Тора» і т. п., студент
ські товариства «Франконія», «Макабі», 
«Сафах Берура» та інші «культурно-освітні» 
й «спортивні».

Та провідними організаціями були безпо
середні відділення «Джойнта», «Б’най Б’ріт», 
ВСО. «Джойнт Дістрібуціон», «Бетар», «Бріт 
Трумпельдор», «Товариство поширення праці» 
(ТПП), «Орієнт Б’най Б’ріт», «Єврейський ко
мітет еміграції» у Чернівцях, «Національний 
єврейський фонд», «Юдішер націоналферайн», 
«Товариство єврейських інженерів і техніків 
по відновленню Палестини» і т. п. — всього 
понад ЗО організацій.

«Джойнт» запустив свої щупальці й на ін
ші землі Західної України. Так, у м. Снятині, 
що на Івано-Франківщині, він відкрив влас
ний банк під назвою «Іка». Насправді банк 
займався тим, що підгодовував просіоністські 
елементи. Відділення «Джойнта» були у Льво
ві, Коломиї та інших містах.

1 Гольденберг М. А. Критика идеологии современного 
иудаизма и сионизма. Минск, 1973, с. 16.
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Лідери міжнародного сіонізму постійно опі
кували діяльність сіоністських організацій Бу
ковини. Так, у 1930 і 1933 роках у Чернівцях 
побував В. Жаботинський, той самий Жабо- 
тинський, який у роки громадянської війни як 
керівник сіоністів на Україні запропонував 
Петлюрі створити з євреїв військові частини 
для участі у боротьбі проти Радянської вла
ди. На травневій 1933 року крайовій сіоніст
ській конференції В. Жаботинський втовкма
чував своїм буковинським спільникам думку 
про необхідність «економічних і фінансових 
зусиль євреїв усіх країн для перебудови Па
лестини, щоб зробити її першою культурною, 
соціальною і економічною країною на всій 
земній кулі».

В 30-х роках буковинських сіоністів неод
норазово інструктували керівник так званого 
всесвітнього сіоністського руху Мейер Гро
сман і верховоди сіоністських організацій із 
Відня, Кишинева, Бухареста.

У свою чергу представники буковинських 
сіоністів були делегатами різних сіоністських 
конгресів і конференцій, що проводилися 
всесвітньою сіоністською організацією і її фі
ліями. Мета діяльності всіх сіоністських орга
нізацій була єдиною — не допускати єднан
ня, ослабити спільну боротьбу, відірвати тру
дящих євреїв від їх інонаціональних братів по 
класу, встановити контроль єврейської бур
жуазії над головними масами єврейського 
населення, загнати його в духовне гетто.

Численність сіоністських організацій, різно
манітність напрямків у їх діяльності — метод, 
з допомогою якого вони намагаються підпоряд
кувати сіоністському впливу якнайбільше
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різних шарів єврейського населення. Кожна 
сіоністська організація, аби виглядати само
стійною, мала свою програму і статут. Так, 
наприклад, у програмі «Б’ріт Трумпельдор» 
ставилося завдання завоювати Палестину си
лою. Члени цієї воєнізованої організації вва
жали себе легіонерами, «справжніми захис
никами нової єврейської держави». Як 
вказувалося в інформаційному бюлетені полі
цейського управління, «члени «Б’ріт Трумпель
дор» у своїй програмі заперечують комунізм». 
Антикомуністичну спрямованість несли в собі 
й програми «Бетара», «Гашомера Гацвіра», 
«Керена Кайємета», «Керена Хайшода» та 
інших сіоністських організацій. Так, для «Бе
тара» були характерні фанатичний антикому- 
нізм, запеклий шовінізм і люта ненависть до 
Радянської країни. Члени цієї, по суті фаши
стської, організації в рамках жорстокої вій
ськової дисципліни під керівництвом досвід
чених інструкторів відпрацьовували методи 
боротьби з прогресивними рухом й організа
ціями, удосконалювалися в диверсійно-теро
ристичній діяльності (убивствах з-за рогу, от
руєннях, викраденнях і т. д .)1.

Ось як характеризував Чернівецький інспек
тор поліції «нову сіоністську організацію», що 
виникла в 1938 році: «Повідомляємо, що нова 
сіоністська організація існує на підставі нака
зу генеральної дирекції поліції Румунії... і 
здійснює свою діяльність у строго національ
них єврейських інтересах і має своєю першо
черговою метою відновлення Палестини шля

1 Див.: Розенблюм Д., Савцов В. Чорні сотні Сіоніз
му, с. 21.
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хом еміграції. Центр знаходиться в Бухаресті. 
Стара сіоністська організація має ту ж мету 
і діє на підставі наказу міністерства внут
рішніх справ... Цією організацією керує про
фесор Вайсман із Лондона. На Буковині нею 
керує Майєр Ебнер із Чернівців, діючи під 
егідою вищої ради сіоністських організацій у 
Румунії з місцем знаходження в Бухаресті»1.

Отже, організацій декілька, а мета — одна. 
Всі вони діють «під егідою вищої ради сіоні
стських організацій...» і за доброзичливим 
дозволом поліцейських властей.

Насадженням крайнього націоналістичного 
фанатизму, створенням задушливої атмосфе
ри духовного гетто займались і так звані 
культурні, спортивні, шкільні, студентські та 
інші сіоністські організації. Наприклад, цілі 
товариства «Ліги молодих сіоністів — Гістад- 
рут Гагідат Газейрім» у Чернівцях полягали 
в тому, щоб виховувати єврейську молодь у на
ціоналістичному дусі; здійснювати сіоністські 
ідеї на основі Базельського конгресу і рішень, 
прийнятих на всесвітній сіоністській конфе
ренції в Лондоні в 1920 році; підтримувати 
єврейську культуру. Подібне містив і статут 
«Едіде Гагалуц»: «...моральна і матеріальна 
підтримка єврейського населення для підго
товки еміграції в Палестину.., моральна під
готовка євреїв...». Не викликає сумнівів зміст, 
який вкладався в ці демагогічні формулюван
ня. На зборах буковинських сіоністів у травні 
1932 року один з лідерів міжнародного сіо
нізму Мейер Гросман вимагав «усунути

1 ЧОДА, ф. 500, on. І, спр. 4, арк. 59.
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небезпеку впливу інших національностей на єв
рейську націю». Так здійснювалась «моральна 
підготовка євреїв» на практиці.

Ш. А. Кривий — учасник комуністичного 
підпілля на Буковині у роки королівсько-бо
ярської окупації — у своїх спогадах писав: 
«... в 30-х роках на Буковині сіоністи, зокре
ма хотинська організація, керована Фішлером, 
одурманювали єврейське населення. Його пе
реконували, що врятування євреїв полягає в 
тому, щоб виїхати до Палестини і там ство
рити свій «рай». Керована Фішлером орга
нізація, створена на зразок фашистської ор
ганізації, ще тоді показала своє брудне об
личчя...»1.

До сіоністських організацій входили пере
важно торговці, орендатори, привілейовані 
службовці державних установ і приватних 
підприємств, реакційна інтелігенція, її синки 
і дочки, котрі навчалися в гімназіях і універ
ситетах. Наприклад, із 112 членів так званої 
спортивної організації «Макабі» у Новосели
ці торговців було 8, службовців установ — 9, 
службовців приватних контор і підприємств 
— 46, кустарів і ремісників — 25, 2 техніки, 
учитель, учень кустарної майстерні, решта — 
учні комерційного училища. В державному 
архіві збереглися дані на 85 чоловік із 116 
членів сіоністсько-центристської організації у 
Новоселиці. Серед них — 65 комерсантів, 12 
ремісників, 2 службовці, 6 не вказали свого 
соціального стану.

1 Міражі і дійсність «землі обітованої». Документи і 
матеріали. Ужгород, 1973, с. 113-114.
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Подібними за соціальним складом, з неве
ликими відхиленнями, були й інші сіоністські 
організації. їх очолювали представники тор
гового капіталу, великі орендатори, адвока
ти, реакційні журналісти та інші буржуазні 
інтелігенти. Так, наприклад, усі 19 членів ко
мітету Новоселицької сіоністсько-центрист
ської організації були комерсантами. Склад 
буковинського крайового сіоністського коміте
ту (85 членів) у соціальному відношенні був 
таким: фабрикантів, банкірів, крупних тор
говців — 44,7 процента, представників реак
ційної інтелігенції — 35,3, багатих службовців 
— 16,5 і лише 3,5 процента не вказали свого 
соціального стану.

Типовим представником сіоністського ке
рівництва на Буковині був Манфред Райфер, 
виходець із сім’ї великих орендаторів у Сто- 
рожинецькому повіті. Трохи повчителювавши 
в різних чоловічих гімназіях Чернівців після 
закінчення факультету філології Чернівецько
го і філософії Віденського університетів, він 
з 1924 року зайнявся журналістикою і з по
зицій махрового сіонізму строчив пасквільні, 
сповнені антикомуністичною, антирадянською 
жовчю, статті в місцеві, румунські, австрій
ські, німецькі і американські газети («Остюді- 
ше Цайтунг» (Східноєврейська газета»), 
«Вінерморген Цайтунг» («Віденська ранкова 
газета»), «Берлінер Рундшау» («Берлінський 
огляд») та інші. У керівних органах крайової 
сіоністської організації виконував функції «тео
ретика», був депутатом румунського парламен
ту. До пари йому були й такі функціонери сіоні
стських організацій на Буковині, як Сало 
Штернберг, Северин Лазаревич (сіоністи-«ре
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візіоністи»), Шмельцер («Моріак»), Мейер 
Ебнер — фактичний керівник крайового сіо
ністського комітету.

Виконуючи соціальне замовлення великої 
румунської і єврейської буржуазії, сіоністські 
організації Буковини намагалися протидіяти 
революційному робітничому рухові, комуні
стичному підпіллю. Один із запеклих киши
нівських сіоністів Яхонсон у 1931 році заявив: 
«...Сіоністи були і будуть штрейкбрехерами 
робітничих страйків», повністю висловивши 
цим позицію і своїх буковинських спільників.

Сіоністи-підприємці з особливою ретель
ністю здійснювали расистський закон уряду Та- 
тареску «Нумерує валахікус»1. Згідно з цим 
законом, не менше 80 процентів працюючих 
повинні бути румунської національності. Це 
було ще одним з засобів насильницької ру
мунізації краю.

Характерно, що в числі перших звільнених 
підприємцями-сіоністами були працюючі євреї.

Сіоністи прагнули проникнути в комуні
стичне підпілля, вдаючись до різних провока
цій і підлогів: йшли на пряме співробітництво 
з сигуранцею через її агентів єврейської на
ціональності. Підтвердженням цьому може 
бути справа Файєрштейна, описана в газеті 
«Комуніст» від 6 грудня 1932 року: «Припер
тий політв’язнями до стінки, Файєрштейн 
розповів їм, що він за дорученням сигуранци 
написав (і підписав) антивоєнні відозви, які 
виходять ніби від комуністичної партії. Ви
конавши це доручення, Файєрштейн допоміг 
сигуранці заарештувати кількох революцій

1 Закон так званого захисту національної праці.
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них активістів. У своїх зізнаннях перед слід
чим суддею Файєрштейн зазначив, що він 
дослівно переписав зміст сфабрикованої си
гуранцею відозви»1.

Сіоністи-студенти Чернівецького універси
тету доносили в сигуранцу, керівництву уні
верситету на революційних студентів, у тому 
числі й єврейської національності. З допомо
гою агентів сигуранци вони добилися виклю
чення із університету ряду студентів-комуні- 
стів. У липні 1932 року майже 40 комуністів, 
студентів і студенток, були заарештовані і ки
нуті до в’язниці1 2.

Серед прийомів ідеологічної обробки єврей
ського населення й практичних акцій сіоніст
ських організацій слід назвати зібрання сіо
ністів із залученням новаків, збирання пожерт
вувань «на справу Ізраїлю», організацію 
зустрічей з сіоністськими функціонерами, кот
рі побували в Палестині, святкування ювілеїв 
сіоністських лідерів і окремих сіоністських то
вариств, видання і розповсюдження сіоніст
ської літератури, створення шкіл по вивченню 
івриту; вербування, підготовка і відправка 
емігрантів у Палестину з метою створення 
там «національного вогнища», підлоги і про
вокації, проникнення в державні організації 
для створення тиску на їх діяльність та в ре
волюційні, демократичні — з метою їх ослаб
лення і розкладу і т. п. Велику увагу приділяли

1 Боротьба трудящих Буковини за соціальне і націо
нальне визволення і возз’єднання з Українською РСР. 
Документи й матеріали. Чернівці, 1958, с. 369.

2 Там же, с. 351.
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сіоністи індивідуальній обробці нестійкої, 
незрілої частини єврейського населення.

Усі ці форми діяльності здійснювалися ле
гально. На їх проведення поліція видавала 
письмовий дозвіл без найменших зволікань, 
а на підлоги і провокації — мовчазну згоду. 
В справах поліцейського управління, які зна
ходяться у фондах ЧОДА, є численні заяви 
від керівництва сіоністських організацій з 
проханням дати дозвіл на проведення тих чи 
інших заходів. Резолюцію про дозвіл, як пра
вило, датовано тим же числом, що й заяву.

Людиноненависництво сіоністів чітко про
ступає зі сторінок чернівецької «Остюдіше 
Цайтунг» та інших видань, які контролювали
ся сіоністами. Буковинські сіоністи в числі 
перших публічно благословили прихід Гітле- 
ра до влади і схвалили його політику по від
ношенню до євреїв.

Через 9 місяців після встановлення фаши
стської диктатури в Німеччині на сторінках 
«Черновіцер альгемайне Цайтунг» («Черні
вецька загальна газета») 3, 6, 8 вересня 1933 
року з’явилася стаття уже згадуваного Ман
фреда Райфера «Доля німецьких євреїв». Ав
тор її цинічно виправдовував переслідування 
гітлерівцями німецьких євреїв. Геноцид фа
шистів по відношенню до євреїв Райфер роз
глядає як цілком природний і такий, в якому 
винні начебто самі євреї. З його точки зору, 
вони ніби винні в тому, що постійно зберігали 
«лояльність» до Німеччини, втратили «єврей
ський дух», у зв’язку з чим дозволили «асиміля
торам» стати «могильниками єврейства». Про
кляттям піддає він «неєврейську» творчість ве
ликого німецького поета Генріха Гейне, ком
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позитора Фелікса Мендельсона-Бартольді, 
художника Макса Лібермана. Та особливо 
шалене озлоблення викликали у Райфера ра
дянські євреї за їх участь у будівництві соціа
лізму. На їх голови сіоніствуючий гітлерівець 
закликав біди ще страшніші від тих, що спіт
кали німецьких євреїв.

З прямотою ката і могильника Райфер про
понував німецьким євреям, які зазнали страш
них переслідувань в умовах кривавого терору, 
увірувати в сіонізм, набратися терпіння і звик
нути (?!) до думки, що не всім дано вряту
ватися. Нехтуючи навіть зовнішньою пристой
ністю, Райфер повідомляє, що керівництво 
сіоністів веде переговори з гітлерівцями про 
виїзд із Німеччини невеликого числа євреїв з 
правом вивозу свого майна. Ясно, про кого 
йде мова. Про «обранців» долі, про тих, кому 
є що вивозити — про багатіїв. Тут уже, справ
ді, коментарі зайві. І не дивно, що гітлерівці 
негайно підхопили «творчість» «об’єктивного 
єврея» Райфера. Стаття «Доля німецьких єв
реїв» була опублікована в усіх фашистських 
і профашистських газетах і журналах Німеч
чини й Румунії. Вона увійшла в пропаган
дистський арсенал гітлеризму, її неодноразо
во цитував Геббельс.

Стаття Райфера була не випадковим опу
сом, а чітко вираженою позицією сіоністів 
щодо фашизму. В лютому 1934 року черні
вецька газетка «Остюдіше Цайтунг» опублі
кувала статтю «Бич божий» (Бялик про Гіт- 
лера і про єврейство) американського жур
наліста А. Гольберга, який переказав бесіду 
з сіоністським поетом Х.-П. Бяликом, котрий 
на той час проживав у Палестині. Хаїм-Пах-



ман Бялик, виходець із сім’ї талмудиста-корч- 
маря з-під Житомира, пройшов усі ступені 
сіоністської виучки. Після закінчення ішиботу 
(вищої школи іудаїзму) підпав під вплив од
ного з ідеологів сіонізму Ахад-Гаама і став 
запопадливим популяризатором сіонізму за
собами римованої прози.

Виученик Ахад-Гаама заявив американсько
му кореспондентові, що «...місія Гітлера не 
повинна розглядатися з негативного боку... 
Прийшов Гітлер і зробив нашому народу пот
рібний «укол».

«Остюдіше Цайтунг», що помістила цю ма
ячню, не вважала за потрібне навіть якось 
прокоментувати її. Бо визнання Бялика пов
ністю відповідало позиції сіоністів по відно
шенню до гітлерівського фашизму. Заява Бя
лика — «теоретичне» обгрунтування співро
бітництва сіоністів з фашистами, викриття їх 
расистської суті, обвинувальний акт сіоністам 
як посібникам нацистів у створенні індустрії 
масового знищення людей.

Бялик не був винятком. В унісон йому ви
ступив з одкровенням віденський рабин док
тор Вайнберг. «Релігійні євреї знають, що 
Гітлер заслуговує великої подяки тому, що він 
енергійно і дійово бореться проти комунізму 
і атеїзму»1:

Та ці канібальські заяви були лише прелю
дією наступних страхіть. Від виправдання ні
мецького фашизму перед другою світовою вій
ною сіоністи під час неї перейшли до практич
ного посібництва катові Ейхману в масовому

1 Бродский Р. М., Шульмайстер Ю. А. Сионизм — 
орудие реакции, с. 80.
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винищенні єврейського населення. Це під
тверджується все новими і новими докумен
тами.

У резолюції XVI з’їзду Компартії Ізраїлю 
вказувалося, що в роки другої світової війни 
сіоністське керівництво шукало шляхи до на
цистських верховодів, щоб реалізувати цілі 
сіонізму за рахунок єврейських народних мас. 
Змова керівника угорських сіоністів Кастне- 
ра з нацистським катом Ейхманом, діяльність 
«Єврейського агентства», в цілому сіоніст
ського керівництва полягали в тому, щоб «за
спокоїти» єврейські маси, приспати їх пиль
ність, полегшити нацистам їх «роботу» — 
відправку євреїв у табори смерті1.

Президент Всесвітнього єврейського конгре
су Н. Гольдман визнає в автобіографії, що 
американські сіоністи не тільки не вели ак
тивної боротьби з гітлерівською Німеччиною, 
а навпаки, «єврейські фірми виступали у ро
лі контрагентів німецьких компаній...»1 2.

Сьогодні стало очевидним, що так зване 
вирішення німецьким фашизмом «єврейського 
питання», в результаті якого було вбито, за
мордовано, спалено в крематоріях близько 6 
мільйонів євреїв, було б неможливе без все
бічного сприяння сіоністів гітлерівцям.

У «Комсомольской правде» від 21 березня 
1974 року опубліковано щоденник сіоніста 
Редліха, знайдений у чехословацькому місті 
Терезині, а також свідчення останнього на
цистського начальника Терезина оберштурм-

1 Див.: Против сионизма и израильской агрессии,
с. 17— 18.

2 Беренштейн Л. Критика ідеології сіонізму — різно
видності антикомунізму. Київ, 1971, с. 35.
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фюрера СС Карла Рама. До складу комен
датури величезного «зраково-показового єв
рейського поселення», тобто гетто, входило 15 
есесівців. За 1941—1945 роки із Терезина в 
крематорії було відправлено 153 тисячі євреїв1. 
Зрозуміло, що півтора десятка нацистів не 
змогли б забезпечити цю «акцію» без сіоні
стської верхівки «самоврядування», яка здійс
нювала господарський і адміністративний 
«порядок» в гетто, безперебійну відправку 
транспортів смерті, за що сіоністські керівни
ки користувалися підтримкою гітлерівців 
включно до Ейхмана. В щоденнику Редліха 
цинічно говориться про справжнє ставлення 
сіоністів до єврейського населення. Ось запис 
від 20 січня 1943 року: «Транспорта пере
повнені до даху. Отари відправлено»1 2.

Нацисти дозволили в умовах Терезинського 
гетто провести сіоністську конференцію з учас
тю представників празького сіоністського ке
рівництва. Наскільки далекі були сіоністи від 
трагічних турбот мешканців гетто свідчить 
тема виступу Редліха на конференції: «Від
носини між нами і «землею обітованою».

Відчуваючи ненависть своїх жертв, тобто 
переважної більшості населення гетто, «аси- 
мілянтів», Редліх у щоденнику запитує: «Що 
буде, коли ми повернемося після війни?» І як 
звичайний гітлерівський злочинець, що ви
правдовувався перед трибуналом у Нюрнбер
зі, заявив: «Ми не несемо відповідальності.
Ми всього лиш іграшки, що виконують нака

1 «Комсомольская правда», 1974, 21 березня.
2 Там же.
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зи»1. Але нема і не може бути виправдання 
ні гітлерівським, ні сіоністським воєнним зло
чинцям І

Не долею євреїв були зацікавлені сіоністи 
під час війни, а хитросплетінням політичних 
інтриг і диверсій, спрямованих проти першої 
в світі соціалістичної держави. Об’єктивно 
виходило, сіонізм підтримував фашистську Ні
меччину в її війні проти Радянського Со
юзу. Свідченням цього є пасквіль «Тюрма 
200 000 000» згадуваного вже М. Райфера. (Ру
копис його знаходиться в фондах ЧОДА). 
В 1942 році, коли єврейське населення Букови
ни було загнане в гетто на Поділлі і приречене 
на масове винищення, Райфер у своїй просто
рій чернівецькій квартирі займався антира- 
дянською писаниною. 18 розділів рукопису, пе
редбачливо підписаного псевдонімом Фред де 
Ферзон, призначений, за визнанням його авто
ра, «показати цивілізованому світові небезпе
ку більшовизації Європи».

У рецензії, що знаходиться в окремій спра
ві державного архіву, якийсь посіпака режи
му Антонеску так охарактеризував антирадян- 
ські вправи писаки Райфера: з точки зору 
поставленого автором завдання «вказана ро
бота написана добре... ясно і може служити 
засобом антикомуністичної пропаганди».

У своєму пасквілі Райфер розпатякував пе
ред «цивілізованим світом» (сіоністські пре
тензії інших масштабів не знають) саме тоді, 
коли цей світ задихався від диму Освенціма, 
Майданека, Треблінки, коли над людством 
нависла небезпека поневолення і загибелі від 
коричневої чуми фашизму. Та Райфер замовчу

1 «Комсомольская правда», 1974, 21 березня.
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вав справжню небезпеку і вбачав її там, де 
зосереджено сили порятунку, свободи і неза
лежності народів світу. Він закликав до бо
ротьби з Радянським Союзом.

Це була позиція не лише західноукраїн
ських, а й угорських, чеських, польських та 
інших сіоністів Заходу. Так, наприклад, поль
ські сіоністи на чолі з Менахемом Бегіном, 
нинішнім прем’єр-міністром Ізраїлю, які еміг
рували в Палестину, всіляко домагалися у 
розвідок Англії і США підтримки у здійс
ненні «антирадянської і антикомуністичної 
пропаганди».

Таким чином, у роки другої світової війни 
сіоністи проявили себе прямими посібниками 
нацизму в масовому винищенні єврейського 
населення, у наведенні в Європі «нового по
рядку», який вони видавали за «цивілізацію». 
Шестикутник, іменований «щитом Давида», 
виявився всього лише прикриттям фашист
ської свастики.

Перемога радянського народу у Великій 
Вітчизняній війні була перемогою ідей проле
тарського інтернаціоналізму, братерства на
родів над ідеологією і злочинною практикою 
расизму, шовінізму, різних їх проявів, у тому 
числі й сіонізму. Перед трудящими світу на
очно став неспростовний історичний факт, 
суть якого в тому, що народи Європи, в тому 
числі і євреї, були врятовані від фізичного 
винищення реальною силою, яка зламала фа
шизм, — великим радянським народом, його 
героїчною Червоною Армією. Цей факт нама
гаються заперечити сіоністські лідери. Бо по
годитися з ним означало б для них визнати
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безпідставність своїх тверджень, що сіонізм 
начебто несе євреям порятунок.

Перекручуючи факти другої світової війни, 
сіоністи намагаються прикрити свою каїнову 
причетність до злочинів нацизму. Ось чому 
протягом усіх повоєнних років лідери сіоніз
му немало витратили чорнила і коштів на 
щедрі гонорари фальсифікаторам історії дру
гої світової війни за їх намагання применши
ти роль Радянського Союзу в розгромі ні
мецького фашизму і японського мілітаризму. 
Отож не дивно, що в календарі пам’ятних 
дат, виданому в Ізраїлі, нема дати Дня Пе
ремоги — 9 травня, зате є дата приходу Гітле- 
ра до влади в Німеччині.

Ігноруючи класовий, політичний характер 
геноциду, здійснюваного нацизмом, сіоністи 
зображають фашистський расизм лише як ан
тисемітський, замовчуючи історичну правду, 
що гітлерівці на окупованих територіях зни
щували мільйони людей інших національно
стей, особливо слов’ян.

Після війни сіоністи підняли неймовірний 
галас, розрахований на те, щоб зобразити се
бе єдиними виразниками інтересів усіх євре
їв. Вони ганебно спекулюють пам’яттю міль
йонів жертв, замучених у фашистських застін
ках і спалених у крематоріях. «Виходить, — 
писав французький публіцист П’єр Демерон, 
— що жертви нацистського варварства були 
мучениками не лише при житті. Насилля 
здійснюється над пам’яттю про них. Із їх тру
пів нацисти робили мило, сіоністи вилучають 
із них алібі»1.

«Международная жизнь», 1971, № 12, с. 56.
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Історія сіонізму 30-40-х років — це історія 
ганебного співробітництва з німецьким фа
шизмом, історія злочинного і кривавого спри
яння нацистам у повному винищенні єврей
ського населення на тимчасово окупованих 
територіях. І цих фактів не спростувати 
нікому.



КОМУНІСТИ БУКОВИНИ — ПОСЛІДОВНІ БОРЦІ 
ПРОТИ БУРЖУАЗНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ, СІОНІЗМУ

Створена в листопаді 1918 року Комуністич
на партія Буковини була ідейним керівником 
і колективним організатором революційно- 
визвольної боротьби трудящих краю. Партія 
діяла в умовах жорстокого політичного теро
ру, шаленої румунізації населення. Комуністи 
дотримувалися иайсуворішої конспірації, за
лізної дисципліни, проявляли безприкладну 
мужність і витримку. В умовах глибокого 
підпілля ядро його складали професійні рево
люціонери. Більшість буковинських комуністів 
пройшли через катівні сигуранци, судові про
цеси, тюрми, каторгу, але залишилися до кін
ця вірними великій справі робітничого класу.

Уже в перші місяці своєї діяльності кому
ністи Буковини спільно з комуністами Хо
тинського повіту зуміли підготувати і очолити 
відоме Хотинське повстання, яке вибухнуло в 
січні 1919 року. Радянська влада проголосила 
незаконним приєднання Хотишцини до Руму
нії і закликала трудящих до боротьби за ви
зволення рідної землі з-під іноземного гніту.

Весь Хотинський, частина Сокиряиського та 
Бельцького повітів палали у вогні повстання. 
Та сили були нерівні. Нестача зброї і боєпри
пасів у повстанців, складна внутрішня та 
міжнародна обстановка, через яку Країна Рад 
не змогла надати повстанцям безпосередньої 
допомоги, зумовили поразку повстання. Дика
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розправа окупаційних військ над його учасни
ками не зламала волі трудящих до боротьби 
за визволення краю з-під іноземного понево
лення, за возз’єднання з Радянською Вітчиз
ною.

Це повстання було однією з перших бойо
вих шкіл інтернаціонального виховання трудя
щих. У ньому взяли участь представники ба
гатьох національностей Буковини.

Згуртування трудящих мас, багатонаціо
нальних за своїм складом, і піднесення їх ре
волюційної боротьби велися комуністами шля
хом виховання на несхитних принципах про
летарського інтернаціоналізму.

Крайова комуністична організація взяла на 
озброєння рішення II Конгресу Комінтерну 
(липень—серпень 1920 року), на якому йшлося, 
зокрема, про необхідність рішучого викриття 
сіонізму і діяльності сіоністів у різних краї
нах. Відзначалося, що «сіоністи... намагають
ся створювати пролетарські групи з сіоністсь
кими тенденціями («Поалей—Ціон»), які... 
прагнуть сприйняти комуністичну фразеоло
гію»1.

Комуністична організація краю у своїй ді
яльності керувалася стратегією і тактикою, 
виробленими Комінтерном, розповсюджувала 
серед трудящих літературу, що видавалася 
ним.

Виступаючи на зборах представників соціал- 
демократичної організації і профспілки краю, 
які відбулися під час роботи II Конгресу Ко
мінтерну, комуніст Й. Хучнекер заявив, що він

1 Див.: Второй конгресе Коммунистического Интерна
ционала. М., 1934, с. 141.
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«усією душею виступає за III Інтернаціонал, 
що і всі робітники навіть думати не повинні 
про ніякий інший рух, крім комуністичного, 
адже лише таким шляхом можливе звільнен
ня трудящих усього світу від рабства»1.

Ряди крайової комуністичної організації 
зростали. Якщо влітку 1919 року було лише 
чотири нелегальні комуністичні комітети — 
селянський, два робітничих і студентський, то 
у 1921 році діяло вже 10 партійних комітетів 
на промислових підприємствах та 47 — серед 
сільського пролетаріату1 2.

Велику роль в інтернаціональному вихован
ні трудящих відіграла газета буковинських 
комуністів «Громада», відповідальним редак
тором якої був Сергій Канюк. Вона по-рево- 
люційному, послідовно, сміливо підтримувала 
Країну Рад. Іноді про це свідчили й білі пля
ми на її сторінках, де замість тексту стояли 
слова, набрані крупним шрифтом: «Цензуро
вано».

«Громада» проголошувала, що «загальне 
братерство мусить взяти верх над кровожад- 
ним націоналізмом»3. Газета пропагувала ле
нінські положення про непримиренність про
летарського інтернаціоналізму і буржуазного 
націоналізму. У передовій «Соціалісти та на
ціоналісти» від 12 травня 1921 року вказува
лося: «Виходить, бути національним, значить 
здобувати для отих панів силу, дбати про те, 
щоб їх зиски збільшилися, щоб все майно

1 Див.: Курило В. М. Вплив Великої Жовтневої со
ціалістичної революції на розвиток революційного руху 
на Буковині. Чернівці, 1973, с. 140.

2 Там же, с. 141.
3 «Громада», 1921, 31 березня.
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було в їх руках». Протилежну позицію з націо
нального питання займали комуністи: «Ми 
проповідуємо братню любов між робочими на
родами і змагаємо, щоб робочий народ всіх 
країн з’єднався, аби легше міг позбутися всіх 
дармоїдів, трутнів, своїх гнобителів».

Полум’яний борець за народне щастя Сер
гій Канюк вчив робітників: «Наша сила в єд
ності. її треба зміцнювати кожного дня і рі
шуче добиватися здійснення кінцевої цілі про
летаріату. А такою ціллю є соціалізм»1.

Важливим засобом інтернаціонального ви
ховання трудящих була створена у 1925 році 
організація МОДРу (Міжнародна організація 
допомоги революціонерам) — «Червона допо
мога Буковини». Вона викривала терор оку
пантів, закликала до боротьби з ними і нада
вала допомогу революціонерам різних націо
нальностей, які потрапили в катівні сигуранци. 
Так, у листівці крайового комітету «Червоної 
допомоги Буковини» вона зверталася до мас: 
«Організовуйте всюди: в майстернях, на заво
дах, вулицях і районах комітети дії проти фа
шистського терору, на заводах і в тюрмах — 
комітети боротьби з війною проти Радянського 
Союзу, за революційний захист Радянського 
Союзу. Проводьте збори, організовуйте демон
страції проти кривавого фашизму, який нано
сить однаковий удар як робітникам на заво
дах, так і безробітним, а також робітникам, 
які перебувають у тюрмах»1 2.

1 Фостій І. Іван Дмитрович Стасюк. Ужгород, 1969, 
с. 47—48.

2 Боротьба трудящих Буковини за соціальне і націо
нальне визволення і возз’єднання з Українською РСР, 
с. 375.
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Поширюючи свій вплив на широкі верстви 
трудящих, комуністи йшли працювати в ле
гальні організації, домоглися створення у лю
тому 1929 року масової легальної революцій
ної організації трудящих — партії українських 
працюючих Румунії «Визволення». Очолювали 
її комуністи І. Д. Сгасюк, С. Ю. Лопуляк, 
М. В. Павлюк, Т. І. Григоряк та інші. Головою 
ЦК був обраний М. І. Ковальчук. Хоча «Ви
зволення» проголосила себе партією українсь
ких працюючих, вона була інтернаціональною 
організацією. «Членом партії, — вказувалося 
в програмі «Визволення», — може бути і не 
українець, який добровільно бере на себе обо
в’язки члена всієї партії»1.

Створення партії «Визволення» та її первин
них організацій було величезним успіхом ко
муністичного руху в краї.

Комуністи Буковини на сторінках газети 
«Борець» — друкованого органу «Визволен
ня» — роз’яснювали причини злиденного ста
новища робітників і селян. На переконливих 
прикладах, фактах самого життя, звертаючись 
до трудящих, вони показували їм, що «провід
ники» таких так званих національних пар
тій, як українська, єврейська, німецька й дру
гі, які важуться говорити у вашім імені, пе
рейшли вже давно на сторону румунських. 
панів й гноблять та визискують вас разом з 
ними»1 2.

1 Курило В., Ліщенко Л і, Романець О., Сирота Н., 
Тимощук Б. Північна Буковина, її минуле і сучасне. 

Ужгород, 1969, с. 104.
2 Боротьба трудящих Буковини за соціальне і націо

нальне визволення і возз’єднання з Українською РСР, 
с. 353.
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Викриваючи бузувірство румунізації насе
лення, комуністи одночасно підкреслювали, 
що «всі пани в Румунії, без огляду на їх на
ціональну приналежність, злучилися вже 
давно до спільної боротьби проти всіх робіт
ників і селян, будь вони румунами, українця
ми, німцями чи євреями»1.

Привертаючи на свій бік легальні організа
ції трудящих, комуністи створили майже в усіх 
профспілках нелегальні комуністичні осередки. 
Діяльності профспілок надавався політичний 
характер.

Спроба сіоністів підпорядкувати своєму 
впливові єврейську учнівську молодь, віді
рвати її від революційної молоді інших націо
нальностей зривалися стійким опором євреїв- 
студентів університету та учнів гімназій, які 
стали на позиції комуністів.

Для посилення революційної боротьби серед 
молоді, відвернення її від фашистських воє
нізованих молодіжних організацій, створюва
них українськими буржуазними націоналіста
ми, сіоністами, комсомол, за настановами 
комуністів, з метою інтернаціонального вихо
вання молоді створив молодіжну організацію 
«Червоний школяр», революційні студентські 
групи, «Товариство червоних рекрутів». Ці 
організації стають масовими, бойовими.

Чисельно зростає комуністична організація 
у Чернівецькому університеті. Так реакційна 
газетка «Гласул Буковиней» («Голос Букови
ни») у номері від 8 липня 1932 року повідом
ляла: «... студенти влаштовували збори, де

1 Боротьба трудящих Буковини за соціальне і націо
нальне визволення і возз’єднання з Українською РСР, 
с. 353.
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обговорювалися теорії Маркса, що дозволяло 
виявити істинних комуністів. Згодом були ор
ганізовані комуністичні осередки по факуль
тетах, які розгорнули дуже небезпечну кому
ністичну пропаганду. До складу «Революцій
ного комітету чернівецьких студентів» входили 
делегати від цих осередків»1.

Керівниками «Революційного комітету чер
нівецьких студентів» були Андріан Сирота, 
Вальтер Ролл, Іцку Саламандер та інші.

Комсомольські газети Буковини «Дер юнге 
комуніст» («Молодий комуніст»), «Тінеретул 
ленініст» («Молодий ленінець») та інші, про
кламації та листівки, що видавалися крайко
мом комсомолу, закликали працюючу молодь 
до інтернаціональної єдності. Так, наприклад, 
починалося повідомлення в газеті «Дер юнге 
комуніст» про демонстрацію робітників 1 серп
ня 1932 року в Чернівцях: «Хай живе Радянсь
кий Союз — Вітчизна всіх трудящих! Хай жи
ве комуністична інтернаціональна молодь!»1 2

Рішучу, непримиренну боротьбу проводили 
комуністична і комсомольська організації про
ти сіонізму.

Комуністи наголошували, що підтримувати 
сіонізм означає не що інше, як ставати попліч
ником рабинів та буржуа і в кінцевому рахун
ку грати на руку імперіалізмові, який вико
ристовує сіонізм як знаряддя для своїх цілей.

Активні учасники революційної боротьби в 
краї А. Вайсман, Б. Кац, С. Подолян, Є. Фін- 
кель та інші згадують: «Ми, колишні комуніс- 
ти-підпільники, що разом з комуністами інших

1 Боротьба трудящих Буковини за соціальне й націо
нальне визволення і возз’єднання з Українською РСР, 
с. 351.

2 Там же, с. 364.
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національностей боролися за визволення тру
дящих нашого краю з-під гніту буржуазних 
експлуататорів, добре пам’ятаємо повадки бу
ковинських сіоністів, які всіма силами нама
галися відірвати трудящих євреїв від бойового 
союзу братів по класу — українців, молдаван, 
румунів, — щоб ослабити спільний фронт при
гноблених у боротьбі проти.експлуататорів. Ми 
не забули підлої зрадницької ролі ватажка 
буковинських сіоністів Маєра Ебнера та його 
поплічників, які в боротьбі проти трудящих 
йшли пліч-о-пліч з катами сигуранци і жан
дармерії.

Ми тоді викривали сіоністів як найлютіших 
ворогів єврейських трудящих мас»1.

Комуністи рішуче викривали расизм і реак
ційну політику сіонізму та співробітництво 
сіоністів з поліцією. Так, чернівецькі комуніс
ти розповіли робітникам, як запеклий сіоніст, 
власник шкіряного заводу Веклер доніс в си
гуранцу на одного з керівників страйку робіт- 
ника-єврея Нахмана Кігеля і дав хабаря за 
його арешт. Так само повелися власники 
ткацької фабрики «Плушул»1 2.

Кожен приїзд у Чернівці представників ВСО 
та інших міжнародних сіоністських організа
цій використовувався комуністами для викрит
тя суті сіонізму на конкретних прикладах 
діяльності прибулих. Комуністи зривали сіо
ністські зборища, де мали виступати послан
ці міжнародного сіонізму.

Один з керівників комуністичної організації 
Буковини 30-х років Б. Кац пригадує кілька

1 Міражі і дійсність «землі обітованої», с. 108..
2 Бродский Р. М., Шульмайстер Ю. А. Сионизм — ору

дие реакции, с. 70.
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«зустрічей» сіоністських верховодів з комуніс
тами Чернівців. Так, у 1933 році В. Жабо- 
тинський на другий день після закінчення 
крайової конференції сіоністів зустрівся зі 
своїми чернівецькими спільниками в будинку 
Бунду (нині Актовий зал університету). За 
завданням міського комітету комуністичної 
організації група комуністів проникла на сіо
ністське зборище, і коли Жаботинський почав 
говорити, Мендель Готсфельд з гальорки на 
всю повноту свого молодого голосу кинув у 
зал: «Петлюрівця — з трибуни!». Сіоністи за
лементували: «Неподобство! Серед нас кому
ністи!». Та їх галасливе сичання перекривали 
голоси комуністів: «Жаботинський кличе вас 
не в Палестину, а в гетто!», «Він захищає не 
євреїв, а ротшильдів!», «Не слухайте його!» 
Сіоністи з кулаками кинулися на «порушників 
спокою». Зустріч була зірвана.

Для того, щоб комуністи могли вести роз’
яснювальну роботу серед рядових сіоністів під 
час сіоністських зборищ, доводилося створю
вати «групи захисту», які не допускали фізич
ної розправи сіоністів над комуністами.

Важливою ділянкою роботи комуністів по 
викриттю буржуазного націоналізму, сіонізму 
була їх наполеглива боротьба проти так зва
ного австромарксизму, бундівської ідеології.

В результаті цієї боротьби, наприклад, Сто- 
рожинецька комуністична організація під ке
рівництвом С. Ю. Лопуляка, М. Курцмана 
сприяла відходу від місцевої організації Бун
ду багатьох її членів. Тамошні верховоди Бун
ду М. Фаст та його спільники не змогли нічо
го протиставити силі логіки комуністів, бо за 
комуністами стояла правда життя.
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Наскільки сильними були удари комуніс
тів по сіоністських підступах, говорить такий 
факт. 24 листопада 1932 року в Єврейському 
національному будинку на зборах сіоністів-ре- 
візіоністів було вирішено терміново зібрати 
гроші у фонд «ведення боротьби проти лівих 
євреїв-комуністів»1.

10 березня 1935 року загальноміська черні
вецька профспілкова конференція засудила 
закон «нумерус валахікус» і висунула вимогу 
права на працю незалежно від національно
сті1 2.

Комуністи викривали хижацьку суть вели
кодержавного румунського шовінізму, підтри
мували виступи мас за рівноправність націо
нальностей і мов, проти примусової румуніза
ції. '

Діяльність комуністів по інтернаціонально
му вихованню трудящих сприяла ізоляції сіо
ністських організацій, послабленню впливу 
сіоністів на молодь, на трудівників-євреїв.

Зростали ряди борців з фашизмом і проти 
загрози нової війни, міцнів рух трудящих за 
возз’єднання з Радянською Вітчизною.

Ідеї пролетарського інтернаціоналізму, між
народної солідарності трудящих мас все глиб
ше проникали у свідомість трудівників краю. 
І в цьому — величезна заслуга комуністичної 
організації Буковини, її рішуча боротьба про
ти всіляких проявів буржуазного націоналіз
му, сіонізму.

Революційна молодь різних національностей 
разом боролася проти спільного ворога, діяла

1 ЧОДА, ф. 38, on. І, спр. 785S, арк. 5.
2 Партійний архів Чернівецького обкому Компартії 

України, ф. 3535, on. І, спр. 180, арк. 25—26.

80



в інтернаціональних за своїм складом комуні
стичних осередках. Так, наприклад, у доповід
ній записці шефа кельменецької секції 
жандармерії О. Голяну говориться: «... Пан
телеймон Білоус, він же Іван Білоус, син Пан
телеймона і Домніки з с. Бузовиця-Хотин, 
закінчив ліцей у м. Хотині; вступаючи в друж
ні відносини з іншими учнями чоловічого та 
жіночого ліцеїв м. Хотина (звертаємо вашу 
увагу на Єпельбойма Ісаака), сприймає їх ко
муністичні ідеї...»1.

У грудні 1935 року трибунал у місті Хотині 
слухав справу п’яти дівчат і юнаків-євреїв із 
села Бабина і містечка Липкан, яких звинува
чено в розклеюванні на парканах комуністич
них прокламацій. Характерно, що викликані 
на суд свідки — близько п’ятдесяти селян — 
всіляко захищали і виправдовували обвинува
чених1 2. Це, звичайно, не перешкодило коро
лівському судові покарати арештованих ком
сомольців.

Яскравим проявом дієвості інтернаціональ
ного виховання поневолених трудящих мас 
краю була участь десятків молодих антифа- 
шистів-буковинців у кінці 30-х років у бороть
бі іспанського народу за свободу. Ім’я леген
дарного генерала Емілія Клебера (М. Штерн) 
— командира 2-ї інтербригади, вихідця із се
ла Волоки Вижницького повіту — стало сим
волом відданості справі робітничого класу.

У боях республіканської армії проти з’єд
наних сил франкістів і німецько-італійських

1 Боротьба трудящих Буковини за соціальне й націо
нальне визволення і возз’єднання з Українською РСР, 
с. 401.

2 Там же, с. 399.
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фашистських з’єднань смертю героїв загинули 
інтербригадівці-буковинці К. Бодян, І. Кири- 
люк, Б. Юрграу, В. Ілюк, В. Бург, М. Васи- 
линчук, Мандель та інші.

У Чернівцях і повітах було створено комі
тети допомоги республіканській Іспанії, які 
збирали гроші, медикаменти, одяг для допо
моги іспанському народові.

Активним діячем міжнародного комуністич
ного руху був буковинський підпільник кому
ніст Йосип Хучнекер (Безіл Спіру). Він з 1918 
по 1927 (з цього року працював у Радянсько
му Союзі, а з 1952-го — у Німецькій Демо
кратичній Республіці) проводив велику роботу 
по інтернаціональному вихованню трудящих 
краю. Перу И. Хучнекера належать праці «Із 
мертвих будинків «Великої Румунії» (1927 р.), 
«Супроти білого терору» (1929 р.), «Справа 
Іспанії не приватна справа іспанців» (1937 р.). 
У 1937 році в Парижі було видано збірник йо
го статей, присвячених 20-річчю Радянської 
влади.

Героїчна епопея життя сина селянина-бідаря 
з Клішківців Семена Побережника підтвер
джує, наскільки інтернаціоналістські переко
нання проникли в найглибші товщі поневоле
них румунськими окупантами трудящих мас. 
Рятуючись від служби у королівській армії, 
С. Побережник опинився за океаном. Поневі
ряння по фермах Канади, заводах Форда у 
США, тюрми не зломили бойового духу буко
винця. У 30-х роках він — активний учасник 
революційного робітничого руху в Бельгії, Гол
ландії, Франції, — стає там членом кому
ністичної партії. Семен Побережник — боєць 
12-ї інтернаціональної бригади, якою коман
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дував легендарний генерал Лукач (Мате Зал- 
ка). По фронтових дорогах Іспанії шофер 
Чебан (Семен Побережник) возив Моріса То
реза, Долорес Ібаррурі, Луїджі Лонго, Пабло 
Фріца (генерал армії Батов), Малино (мар
шал Малиновський), Петровича (маршал Ме
рецков), Павлито (генерал Родимцев). Коли 
почалася друга світова війна, Альфред Джо
зеф Муней (Семен Побережник) — радянсь
кий розвідник у монархо-фашистській Болга
рії...

Та найбільш переконливим доказом зростан
ня класової, інтернаціоналістської свідомості 
трудящих Буковини був масовий, все зростаю
чий рух на захист Країни Рад, гаряча під
тримка соціалістичного будівництва в ній, 
боротьба за возз’єднання з Радянською Бать
ківщиною. І день визволення прийшов. Уранці 
28 червня 1940 року в містах і селах Північ
ної Буковини на адміністративних будинках 
замайоріли червоні прапори. У Чернівцях від
булася робітнича демонстрація. Демонстранти 
захопили тюрму і звільнили політв’язнів.

Під впливом роз’яснювальної роботи кому
ністів солдати румунської армії кидали зброю 
і поверталися додому1.

З невимовною радістю зустріли трудящі 
Північної Буковини прихід Червоної Армії — 
армії-визволительки. Учасники всеміського мі
тингу в Чернівцях, звертаючись до Радянсь
кого уряду, заявили: «Багатостраждальний 
буковинський народ переживає незабутні ра
дісні дні. Здійснились його віковічні мрії про

1 Див.: Курило В. М. У боротьбі за визволення. 
1922— 1940. Львів, 1977, с. 165.
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визволення з-під тяжкого панського ярма, 
мрії про возз’єднання з єдинокровними бра
тами в єдиній братерській сім’ї Радянського 
Союзу»1. Це було виливом почуття і волі всіх 
трудящих визволеного краю.

1 Див.: Курило В. М. У боротьбі за визволення. 
1922— 1940, Львів, 1977, с. 167.



ЛОВЦІ ЖЕРТВ ПІД МАСКОЮ ЇХ ЗАХИСНИКІВ

У повоєнні роки сіонізм став одним із важ
ливих знарядь боротьби світової реакції проти 
Радянського Союзу, країн соціалістичної спів
дружності, комуністичних партій, робітничого 
і національно-визвольного руху. Ворог роз
рядки міжнародної напруженості — сіонізм, 
будучи не в силах зупинити її, намагається ви
користати її, щоб нахабно втручатися у внут
рішні справи інших держав, і насамперед Ра
дянської країни.

Зображаючи Ізраїль, за гучним висловом 
Бен Гуріона, «центром світового єврейства, 
його вищим світочем і гордістю», сіоністи на
магаються внести у свідомість євреїв, які жи
вуть в інших країнах, почуття зв’язку з ним, 
морально-психологічної залежності від нього. 
Від такого почуття, вважають сіоністи, у 
євреїв має виникнути стан подвійного грома
дянства, що переросте в недоброзичливе став
лення до землі, де вони народилися і прожили 
майже все життя.

Сіоністи не шкодують пишномовних фраз 
про «райське» життя в Ізраїлі. Вони без упи
ну твердять про теплу і пишну зустріч «дітей, 
котрі повернулися в свою правітчизну», тур
боту про них: надання їм матеріальної допо
моги, хороших квартир, роботи за спеціаль
ністю.
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Лідери міжнародного сіонізму, правляча 
верхівка Ізраїлю вимагають від кожного сіо
ніста, де б він не перебував, вести агітаційну 
роботу серед єврейського населення. В ній 
важливе місце займає положення про «под
війне громадянство» євреїв: мовляв, перш за 
все кожен єврей є підданим Ізраїлю, а вже 
потім — громадянином «країни вигнання», 
тобто своєї справжньої вітчизни.

За сіоністськими конструкціями «подвійного 
громадянства» криється головна мета сіоніз
му — боротьба проти світу соціалізму, його 
твердині — Радянського Союзу. Боротьба про
ти соціалізму — найголовніший постулат сі
оністської ідеології і політики. Все нутро сі
онізму з моменту його виникнення сповнене 
антисоціалістичної отрути.

Після перемоги Великого Жовтня у Москві 
(травень 1918 р.) в обстановці секретності від
булася конференція «Цеїре-Ціон» — однієї з 
організацій сіоністів, яка прийняла розгорнуту 
програму боротьби проти соціалізму. «Соціа
лізм, — говориться в документі, прийнятому 
цим збіговиськом, — стоїть сіонізмові поперек 
дороги. Таким чином, сіонізм і соціалізм не 
тільки два полюси, що взаємновідштовхують- 
ся, але два елементи, які один одного цілком 
виключають»1.

Ось чому в роки громадянської війни ватаж
ки сіонізму підписали угоди з усіма організа
торами контрреволюційних походів проти 
молодої Республіки Рад, були члецдми так зва
них «урядів» Денікіна і Скоропадського, під
тримували тісний контакт з буржуазно-націо

1 Іванов Юрій. Обережно: сіонізм! Київ, 1969, с. 67.
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налістичною Центральною Радою та іншими 
ворожими Радянській владі силами.

Після громадянської війни сіоністські орга
нізації у нашій країні сіяли отруйне насіння 
антирадянщини, вели шпигунську діяльність 
на користь іноземних розвідок, спільно з ук
раїнськими та іншими буржуазними націона
лістами намагалися перешкодити соціалістич
ному будівництву.

Та зміцнення сил соціалізму змушувало 
сіоністів змінити тактику боротьби з ним. 
Зміна цієї тактики, намагання сіонізму при
стосуватися до нових умов — незаперечний до
каз його кризи.

В арсеналі нової тактики сіонізму — і ви
моги відродження «національних традицій», 
і надання єврейському населенню «культурної 
автономії», і заклик до від’їзду на «справжню 
вітчизну», і головний засіб її — теза про «под
війне громадянство» євреїв.

У широких масштабах цю тактику сіоністи 
намагалися застосувати у 1968 році в Польщі 
та Чехословаччині.

«Значний вплив у боротьбі проти соціалізму 
в ЧССР, — вказувалося в документі «Уроки 
кризового розвитку у Компартії Чехословач- 
чини і суспільства після XIII з’їзду КПЧ», 
прийнятому на пленумі ЦК КПЧ у грудні 
1970 року, — мали сили, які активно виступа
ли з позиції сіонізму — одного із знарядь ім
періалізму і антикомунізму»1.

1 Уроки кризисного развития в Компартии Чехосло
вакии и обществе после XIII съезда КПЧ. М., 1971, 
с. 27.
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На початку 1970 року сіоністи під завісою 
«захисту» радянських євреїв розгорнули «то
тальний похід» проти СРСР. Сигналом до 
«походу» став відкритий заклик тодішньої вер
ховодки ізраїльського уряду Г. Меїр, з яким 
вона звернулася до радянських євреїв, закли
каючи їх емігрувати в Ізраїль.

Чому саме в цей час міжнародний сіонізм 
особливо посилив антирадянські ідеологічні й 
політичні диверсії? Пояснюється це глибокою 
внутрішньою кризою Ізраїлю, яка загостри
лася після «шестиденної війни» 1967 року, по
силенням ізоляції Ізраїлю на міжнародній 
арені, розгортанням визвольної боротьби 
арабського народу Палестини, зростанням 
згуртованості ряду арабських держав у їх бо
ротьбі за визволення окупованих Ізраїлем зе
мель.

Прогресивна громадськість світу вимагала 
безумовного виконання резолюції Ради Безпе
ки про виведення ізраїльських військ з окупо
ваних територій. Послідовна миролюбна полі
тика Радянського Союзу, його конструктивні 
пропозиції щодо політичного врегулювання 
близькосхідної кризи, підтримка справедливої 
боротьби арабських народів проти ізраїльської 
агресії розглядалися заправилами міжнарод
ного сіонізму як головна перепона на шляху 
експансіоністської, колонізаторської політики 
реакційних імперіалістичних сил, їх агентури 
на Близькому Сході — Ізраїлю.

Саме за цих умов наскрізь фальшивий ло
зунг про «врятування» радянських євреїв від 
начебто існуючих у нашій країні дискриміна
ції, антисемітизму і тому подібних проявів 
утиску мав відвернути увагу світової гро
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мадськості від гострої кризи, що склалася на 
Близькому Сході з вини Ізраїлю і скомпроме
тувати внутрішню і зовнішню політику 
Радянської держави, країн соціалістичної 
співдружності.

Реалізація лозунгу про «врятування» ра
дянських євреїв шляхом їх еміграції до Ізраї
лю мала сприяти поповненню війська агресо
ра, появі додаткових робочих рук для створен
ня військових поселень на окупованих арабсь
ких землях.

Злісними вигадками про «радянський анти
семітизм» сіоністи намагалися «пояснити» 
людям, які не мали правильної уяви про суть 
подій на Близькому Сході, чому Радянський 
Союз, комуністи світу, прогресивне людство 
постійно співчувають жертвам агресії — ара
бам, допомагають їм, чому ці сили рішуче ви
ступають проти політики правителів Ізраїлю. 
Словом, кампанія «врятування» радянських 
євреїв мала на меті ще й дезорієнтувати сві
тову громадськість, якось послабити її осуд 
агресивної політики Ізраїлю.

Та найбільшим прагненням сіоністської кам
панії «врятування» радянських євреїв було по
сіяти отруйні зерна розбрату між радянськими 
народами, оживити націоналістичні пережит
ки, послабити могутню дію принципів проле
тарського інтернаціоналізму.

На загострення питання про «радянський 
антисемітизм», надання йому масштабності і 
надмірної галасливості було кинуто всі удар
ні сили світового сіонізму: сіоністські конгре
си, радіо і телебачення, масова антирадянська 
література, інструкції, листівки та інші «заха
лявні видання», засилання до Радянського
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Союзу сіоністських емісарів під виглядом ту
ристів, учасників різних наукових конферен
цій і конгресів, масовий потік листів і віз із 
Ізраїлю окремим радянським громадянам, ху
ліганські безчинства горезвісної «Ліги захисту 
євреїв» і т. п.

У кампанію по «захисту» радянських євреїв 
включились «яструби» воєнно-промислового 
комплексу США (Джексон і К°), інших імпе
ріалістичних країн.

У лютому 1971 року відбулося спеціальне 
сіоністське зборище в Брюсселі, яке звернуло
ся до урядів капіталістичних країн з прохан
ням припинити будь-які переговори з СРСР, 
організувати йому економічний бойкот, уста
новити контакти з усіма антирадянськими 
партіями і рухами в світі.- А депутат кнессету 
(парламенту Ізраїлю) сіоніст Еліав навіть за
кликав до активних дій проти Радянського 
Союзу «де тільки можливо».

У кишеньковій брошурі «Пам’ятна записка 
міжнародної конференції з питань репатріації 
радянських євреїв», розрахованій на туристів 
із СРСР, писалося: «...для сучасного світово
го єврейства (читай: міжнародного сіонізму.— 
Авт.) нема більш високого завдання, як вря
тування... радянських євреїв»1.

Так зване єврейське питання в СРСР як од
не з головних обговорювалося на 28-му сіоні
стському конгресі в Єрусалимі. Стратегічні 
настанови, вироблені керівництвом світового 
сіонізму з «єврейського питання в СРСР», ле
жать в основі антирадянської політики Ізраї
лю, діяльності сіоністських організацій всіх

1 «Комсомольская правда», 1970, 26 червня.
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капіталістичних країн, сіоністського лоббі в 
США.

Коли в 1973 році президент США надіслав 
до конгресу законопроект про радянсько-аме
риканську торгову угоду, що передбачала ре
жим найбільшого взаємосприяння, навколо неї 
зав’язалася гостра боротьба. Одна з головних 
поправок сенатора Джексона, який, за влас
ним висловом, представляє інтереси євреїв 
краще, «ніж самі євреї», полягала в тому, що 
угода може бути прийнята лише за умови, як
що Радянський Союз буде щорічно дозволяти 
виїзд в інші країни на постійне проживання 
певній кількості радянських громадян єврейсь
кої національності. Але така вимога — не що 
інше, як грубе втручання у внутрішні справи 
нашої країни. Ця поправка, до речі, прийнята 
конгресом, є замахом на радянські правові 
норми і закони, спрямована на погіршення 
радянсько-американських відносин і гальму
вання процесу розрядки міжнародної напру
женості.

Безумовно, підступи сіоністів і їх покрови
телів із конгресу США отримали гідну відсіч 
з боку Радянського уряду, всього радянського 
народу.

Новою спробою ускладнення міжнародної 
обстановки, своєрідною відповіддю імперіа
лістичної реакції і її агентури — сіонізму на 
Заключний акт у Хельсінкі, посиленням анти- 
радянської кампанії на основі «захисту» ра
дянських євреїв був сіоністський «конгрес» 
у Брюсселі в лютому 1976 року.

Вибір моменту проведення цього збіговись
ка і галас, піднятий сіоністами навколо нього, 
свідчать, що мета «конгресу» виходила за

91



рамки питання «про становище радянських єв
реїв». «Конгрес» зібрався за кілька днів до 
початку роботи XXV з’їзду КПРС, і сіоністи, 
очевидно, намагалися заплямити його ідеї і 
насамперед ідеї миру, дискредитувати історич
ні досягнення Країни Рад. Як і попередні 
«конгреси», це сборище сіоністів ставило за 
мету відволікти увагу світової громадськості 
від антинародної, расистської політики сіоніз
му, глибокої внутрішньої кризи Ізраїлю, його 
експансіоністської суті.

Пропагандистська діяльність сіоністських 
організацій щодо залучення нових іммігран
тів з Радянського Союзу і країн соціалістичної 
співдружності в Ізраїль проводиться все енер
гійніше. Так, близько 500 сіоністських органі
зацій США, кожна з яких претендує на про
відну роль у неблаговидній справі «захисту» 
радянських євреїв, займаються пропагандою 
антирадянщини, ведуть підривну діяльність, 
здійснюють ідеологічні диверсії проти соціа
лістичних країн. Корегують цю роботу 9 сіо
ністських груп та ще 60 дрібних відділень на 
правах «асоційованих членів»1. Наприклад, 
диверсійно-підривна організація «Ел тідом» 
(штаб-квартира в Нью-Йорку, П’ята авеню) 
проводить свої брудні операції з допомогою 
«таємних емісарів». «Наша огранізація постій
но, — сказано в рекламному проспекті «Ел ті
дом», — але обережно займається радянськи
ми євреями з допомогою таємних емісарів»1 2.

«Зворушливе піклування» про долю ра
дянських євреїв не припиняє уже згадувана

1 «Известия», 1976, 9 квітня.
2 Там же.
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«Джойнт». У речові посилки (їх надсилають 
у СРСР зарубіжні «філантропи» через анг
лійську фірму «Діннерман і К°», швейцарську 
фірму «Мела» і т. п.) часто вкладаються про
пагандистські матеріали, спеціально сфабрико
вані сіоністськими борзописцями.

Головними оптовими клієнтами фірми «Дін
нерман і К°», які в свою чергу постачають їй 
адреси потенціальних кореспондентів на тери
торії СРСР та інших соціалістичних країн, є 
сіоністські організації типу лондонського «Со
юзу прибалтійських євреїв», монреальського 
«Буковинського рельєфу», тель-авівського 
«Об’єднання вихідців з Радянського Союзу» 
і т. д.1

Ідеологічна обробка радянських громадян 
єврейської національності сіоністами постав
лена на «наукову» основу. «Теоретики» від сі
онізму розробляють задані господарями теми, 
як-то: «Державний антисемітизм» у соціалі
стичних країнах» і т. п. Так, Г. Моргентау, 
професор, керівник центру по дослідженню 
зовнішньої і воєнної політики США при уні
верситеті в Чикаго, з позицій сіонізму- розроб
ляє і пропагує на сторінках наклепницького 
збірника «Радянське єврейство» методи «ідео
логічного проникнення» в СРСР та інші краї
ни соціалістичної співдружності.

Про те, як радянські євреї «духовно тяжі
ють до єврейства Заходу», розписує у своєму 
опусі «Єврейська національна самосвідомість 
у Радянському Союзі» М. Дектер, у минулому 
один із керівників «Центру дослідження

1 Див.: Розенблюм Д., Савцов В. Чорні сотні сіоніз
му, с. 23.
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єврейських меншостей у країнах за залізною 
завісою», а згодом — «Американської конфе
ренції про становище радянських євреїв».

Свій «науковий» внесок у справу «захисту» 
радянських євреїв роблять і інші ідеологи ан- 
тикомунізму, наприклад, Д. Белл (колишній 
керівник кафедри соціології Колумбійського 
університету), Г. Діннерштейн (викладач кур
су політичних наук в університеті Санта-Мо- 
ніка, штат Каліфорнія), «радянолог» Л. Ша- 
піро, фальсифікатор історії КПРС, та інші.

«Озброєні теоретично» і нашпиговані прак
тичними інструкціями «таємні емісари» виру
шають у дорогу.

Ось як це відбувається у дійсності.
їх було четверо. В Чернівці прибули з Ки

шинева. На вокзалі прибулих зустрів гід «Ін
туриста», привіз до готелю. Після відпочинку 
запропонував гостям ознайомитися з містом.

— Дивитися місто? Для чого? Нам би встиг
нути в синагогу, здається, там ранкова мо
литва...

Гід здивувався: студенти-медики, хіміки, 
соціологи — і раптом... в синагогу. Проте 
обов’язок гостинності вимагав терпіння. Ви
кликав таксі.

— Ми з Франції. Туристи. Чому серед вас 
так мало молодих? — з порога, як то кажуть, 
почали обробку прихожан. — Як ви виховуєте 
своїх детей і онуків? Соромтеся! Бійтеся бога!

— Якщо ви віруючі, то мусите знати, що під 
час служби божої не розмовляють, — заува
жили крикунам.

А спритні туристи, знай, уже розсовують мо
литовники.
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— Беріть... Новенькі, не які-небудь, а із
раїльські. Беріть.

Так розпочався «візит» у Чернівці Мішеля 
Еренфройда, Жака Ейзенберга, Сільви Шлях- 
тер, Ізабелли Бамберте.

... Чернівецький державний університет жив 
своїм звичним життям. У кабінетах, майстер
нях, аудиторіях проходили заняття. Задзвонив 
дзвоник. Студентство висипало в коридори. 
Цього й чекали «туристи».

— Скажіть, ви вірите в бога? Чи ходите на 
свята в синагогу?.. Атеїсти?.. Цього не може 
бутл — ви ж євреї, — аж захлинався Ерен- 
фройд.

— Так, ми євреї, — мовила у відповідь сту
дентка відділу французької мови факультету 
іноземних мов Фріда Сойфер, — та в наш кі
бернетичний вік, перепрошую, смішно вести 
подібну полеміку.

Подругу підтримала Роза Гросман з анг
лійського відділу.

— Ви, певне, комуністи? — роздратовано 
випалив Ейзенберг.

— Отруєні комуністичною пропагандою, — 
додала Шляхтер.

— Иі,'ми не члени партії, але вчимося, щоб 
разом з радянським народом, з партією кому
ністів будувати ще краще майбуття рідної 
країни, — відповіла Фріда.

— Хіба тут ваша країна? Ізраїль — ваше 
лоно. Без вагань переїжджайте туди. Там вас 
чекає справжній рай, — не вгавав Еренфройд.

— Даруйте, а чому ж ви не в Ізраїлі? — за
питала Роза Гросман.

— Ми... Ми...
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На цьому розмова обірвалася. Знічені сіо
ністські емісари позадкували до університетсь
кої брами1.

Методи підступів «таємних емісарів» з ро
ками мало в чому змінюються. «Лобові атаки» 
на віруючих, які хитаються, розповсюдження 
привезеної друкованої сіоністської писанини, 
висмоктування з пальця інформації про «біду
вання» радянських євреїв — усе це продов
жується і в наші дні. Люди, кому доводиться 
стикатися з непрошеними «захисниками» єв
реїв у Радянському Союзі, дають їм одностай
ну, грізну відсіч.

В один з осінніх днів 1976 року в синагогу 
міста Чернівців прийшли інтуристи із США 
Аллан Хершенфельд і Двойра Ліпстад. Поява 
двох невідомих не порушила богослужіння — 
до дверей не повернулася жодна голова. Тоді 
А. Хершенфельд підійшов до самого рабина:

— Ребе! Ми із Сполучених Штатів і хоті
ли б поговорити з вашими віруючими, — ска
зав він.

Не встиг рабин щось на це відповісти, як 
віруючі обурилися:

— Яке нахабство!
— Хто їх сюди пустив?
— Що їм тут треба? — неслося звідусіль.
Інтуристам довелося чекати кінця богослу

жіння. Знову слово взяв А. Хершенфельд:
— Палкий привіт вам із Штатів, — і при 

цьому тикав тим, хто стояв поряд з ним, голу
бенькі книжечки «Факти і цифри про Ізраїль», 
«Календарі релігійних свят», сіоністську літе
ратуру, видану в Нью-Йорку. Та ніхто не

Див.: «Радянська Буковина», 1971, 12 січня.
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слухав заокеанського гостя, не брав його «да*, 
рів», усі порозходилися1.

Через кілька днів у Чернівцях знову зазнали 
фіаско уже студенти Каліфорнійського універ
ситету, члени молодіжної сіоністської органі* 
зації Джон Медвідь та Джулія Страус. Вони 
діяли напрямки: пропонували сіоністську літе* 
ратуру, вимагали негайно подавати заяви про 
від’їзд до Ізраїлю. їх цікавили ті, кому тим
часово відмовлено у візі на виїзд до Ізраїлю, 
яку зброю вивчали вони у Радянській Армії, 
кого знали з «відмовників», як реагували на 
відмову у візі і т. п.1 2

Один із методів спровокувати від’їзд — ма
сове засилання в СРСР «викликів» із Ізраїлю. 
Технологічний процес виробництва «викликів» 
там поставлено на широку ногу.

У книзі В. Канделя «Розкажи правду лю
дям...» описано «роботу» «російського коміте
ту» у Хайфі, очолюваного якоюсь Дорою Фі- 
шер. Комітет організовує зустрічі з кожним но
воприбулим. Від них збирають відомості про 
знайомих, у яких під час війни пропали без
вісти родичі, близькі, записують їх адреси. 
Потім Дора Фішер зав’язує листування, над
силає посилки, розхвалює «райське» життя на 
«землі обітованій», від імені рідних умовляє 
приїхати3. Часто в листи вкладаються фото
графії. На них «рядова» ізраїльська сім’я — 
на фоні прекрасного житла, власного авто. А 
на звороті фото-заклик: «Не забувайте про
«землю предків»!»

1 Див.: «Радянська Буковина», 1976, ЗО листопада.
2 Там же.
3 Див.: Кандель В. Розкажи правду людям... Ужго

род, 1976, с. 62.
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«Не вірте ЖбднйМу рядкові солодкавих 
листів, які надходять звідси, — пише колиш
ній шофер Чернівецького таксомоторного пар
ку Володимир Якович Давидович своїм знайо
мим... — їх пишуть нещасні люди, котрі хочуть 
зробити «хорошу міну у поганій грі». А що в 
них твориться на душі — не доведи господи! 
Правда, є ще одна категорія сіоністських під
співувачів. Це, як правило, колишні злодії і 
спекулянти, яким вдалося уникнути справед
ливої кари радянського правосуддя. О, вони 
досить охоче починають грати свою підлу пар
тію в антирадянській свистоплясці. Що ж, 
гроші треба відробляти. Отож і відробляють — 
торгують ці люди своєю совістю оптом і вроз
дріб, направо і наліво... Аби лише покупець 
знайшовся»1.

В арсеналі нескладного, але громіздкого на
бору прийомів ідеологічної обробки радянсь
ких громадян єврейської національності чима
ле місце займає підступна діяльність активі
стів «алії» (еміграції в Ізраїль)1 2. Активісти 
настирливо переконують чергові жертви у не
обхідності виїзду на «древню і єдину батьків
щину», красномовно розписують принади 
Ізраїлю: купуй у магазинах, що хочеш, ніхто 
не спитає, звідки у тебе гроші. Особливу увагу 
активісти звертають на фабрикацію фактів, 
що нібито мають підтвердити антисемітизм у 
Радянській країні.

У цих активістів є свої підручні для чорно
вої роботи, яких вони іменують «хлопчиками». 
Одержавши винагороду, «хлопчики» готові ви*

1 «Радянська Буковина», 1977, 14 червня.
2 Докладніше див.: Ольховецький В. Ті, що втратили 

Батьківщину. «Новое время», 1976, № 6, с. 26—ЗО.
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конати будь-яке завдання: вийти на вулицю 
з плакатом, влаштувати бійку біля синагоги, 
щоб потім мати привід кричати про «антисе
мітизм».

В. Ольховецький наводить факти ретельно 
маскованої діяльності «активістів» — зустрічі 
з «представниками» з-за кордону, які приїж
джають у Радянський Союз під виглядом ту
ристів, бізнесменів, учасників того чи іншого 
конгресу. «Представники» — зв’язуюча ланка 
між організаторами західних кампаній на «за
хист радянських євреїв» і місцевими «активі
стами». Так, на одній із зустрічей «активістів» 
з «представниками» один з них, Карабян, роз
повів, що перед від’їздом у СРСР з ним роз
мовляв сенатор Джексон і просив збирати для 
нього інформацію. «Представниця» мадам 
Джун із Англії вимагала: «Треба всіляко під
тримувати віру в ідею батьківщини» і тут же 
з жіночою безпосередністю заявила: «Яке пра
во я маю говорити в Англії євреям, щоб вони 
виїжджали в Ізраїль?»1 Виявляється, у ан
глійських євреїв підірвати віру в Англію не 
можна, а от у радянських громадян єврейсь
кої національності — в Радянську Вітчизну не 
лише можна, а й треба. Логіки «представни
кам», як бачимо, явно бракує.

Через релігійні сіоністські організації лідери 
сіонізму намагаються встановити прямі й по
стійні зв’язки єврейських релігійних общин у 
СРСР з сіоністськими центрами за кордоном 
і таким чином створити в нашій країні розга
лужену сітку філіалів світового сіонізму. Але 
це ні що інше, як втручання у внутрішні справи

1 «Новое время», 1976, № 6, с. 26.
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нашої суверенної держави. Сіоністи дарем
но лементують. Радянські люди, в тому числі 
євреї, ніколи і нікому такого втручання не до
зволять.

Свої домагання сіоністи зображають, зокре
ма, як боротьбу проти ущемління прав вірую
чих євреїв, проти зневажання свободи віро
сповідання. Гідну відповідь на ці вигадки 
сіоністів дав рабин московської хоральної си
нагоги Л. Я. Фішман статтею «У брехні ко
роткі ноги», вміщеною в газеті «Вечерняя 
Москва» 11 грудня 1976 року.

В «тотальному поході» сіоністських маль- 
бруків на «захист» євреїв у СРСР особливе 
місце надається радіопропаганді. Радіостан
ція «Голос Ізраїлю» веде передачі на 10 євро
пейських мовах,1 своїм вістрям спрямовані 
проти Радянського Союзу. Вихваляння Ізраї
лю, теревені про його особливу роль у долі 
«світового єврейства», зображення Ізраїлю 
як злощасної жертви, яку намагається погли
нути арабський Схід, виправдання в зв’язку 
з цим експансіоністської політики, проповідь 
«великого Ізраїлю від Нілу до Євфрату», 
звернення до євреїв діаспори «захищати «спра
ву Ізраїлю» — це одна лінія радіопропаганди. 
Друга ж лінія — безупинне «вболівання» за 
євреїв нашої країни, різні фантастичні сюже
ти про гоніння на них, про їх приреченість на 
«асиміляцію», це заклик «рятуватися» шляхом 
виїзду до Ізраїлю, це брудний потік наклепів 
на радянську дійсність, радянський спосіб 
життя. . - ч .<

1 Арбатов Г. А. Идеологическая борьба в современ
ных международных отношениях. М., 1970, с. 244.
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Сіоністські організації широко використо
вують радіостанції «Свобода», «Вільна Євро
па», інші радіоплацдарми «холодної війни». 
До програм передач включаються підготовле
ні сіоністськими пропагандистами матеріали, 
безпосередньо діють сіоністські функціонери. 
Так, представником «Свободи» і «Вільної Єв
ропи» в штабі НАТО в Брюсселі є офіцер ЦРУ 
Макс Раліс (справжє ім’я — Марк Ісраель, 
народився в СРСР). Близький до сіоністських 
кіл Франції, Раліс у 1966—1975 роках керував 
відділом «Свободи» в Парижі. Видає себе за 
професора соціології і філософії і в той же 
час вишукує радянських людей, що відвіду
ють західноєвропейські країни, з метою їх 
вербування1.

Мета сіоністських диверсій — підірвати єд
ність радянського народу, послабити притя
гальну силу комуністичних ідей і прикладу 
соціалізму для трудящих світу, відвернути 
увагу світової громадськості від кривавих 
злочинів Ізраїлю щодо арабського народу Па
лестини, прикрити справжню суть агресивної 
політики Ізраїлю, дістати їй підтримку з боку 
обманутих сіоністською пропагандою людей.

Та всі ці спроби сіоністів приречені на про
вал. Вони вщент відкидаються всією радянсь
кою дійсністю, досягненнями розвинутого со
ціалістичного суспільства.

«У трудових звершеннях минулого півсто
ліття, у ратних подвигах Великої Вітчизняної 
війни, — відзначив на XXV з’їзді КПРС Гене
ральний секретар ЦК КПРС товариш Леонід 
Ілліч Брежнєв, — виросла І загартувалася

1 Див.: «Комсомольская правда», 1977, 13 травня.
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непорушна єдність усіх класів і соціальних 
груп, націй і народностей нашої країни»1.

Великий Жовтень відкрив перед усіма на
ціями і народами нашої країни дорогу до роз
квіту і утвердження справжньої рівності на 
основі всебічного розвитку всіх сфер суспіль
ного життя.

Жовтнева революція стала великою рятів
ницею малих народностей і національних мен
шостей, приречених в умовах царизму на ду
ховну деградацію і фізичне вимирання.

В історичній долі трудящих євреїв Жовтнева 
революція відіграла вирішальну роль: розв’я
зала національне питання, зруйнувала «смугу 
осілості», поставила антисемітизм поза зако
ном, відкрила шлях до вільної праці, знань, 
творчості й щастя, зробила радянських грома
дян єврейської національності повноправними 
членами нашого суспільства.

У травні 1934 року було утворено Єврейсь
ку автономну область.

Право на працю і рівну оплату за рівну 
працю, право на освіту, право на безплатне 
медичне обслуговування, право на житло, пра
во на соціальне забезпечення, право на відпо
чинок, право обирати і бути обраними до 
органів державної влади, керівних органів 
партійних, громадських організацій і інші пра
ва радянської людини, закріплені новою 
Конституцією СРСР, повністю реалізуються 
всіма без винятку громадянами Країни Рад.

Соціалістична держава не лише гарантує 
права людини, але й глибоко контролює по
слідовне і повне дотримання їх усіма радянсь-

1 Матеріали XXV з’їзду КПРС, с. 84.
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кими громадянами. Адже в цьому — одне з 
могутніх джерел зміцнення Радянської держа
ви, наших успіхів у комуністичному будівни
цтві.

Сотні тисяч радянських євреїв — члени 
КПРС, дев’ять із десяти молодих євреїв — 
комсомольці1, тобто третина всіх радянських 
євреїв є комсомольці. Так, у складі населення 
Чернівецької області євреї становлять близь
ко 3,2 процента. В обласній партійній органі
зації комуністів єврейської національності — 
5,1 процента від загального числа її членів. 
Представники євреїв-комуністів, як і ко
муністів інших національностей, обрані до 
складу обкому, міськкому, райкомів партії. 
Наприклад, п’ятий раз членом обкому партії 
обрана Зельда Абрамівна Мік — майстер ру
кавично-трикотажного об’єднання, членом 
міськкому партії — Борис Мойсеєвич Слобо- 
дянський — завідуючий ательє № 3 фабрики 
індпошиву і ремонту одягу «Світанок» та інші. 
Лише серед секретарів первинних партійних 
організації міста Чернівців євреї становлять 
8 процентів, а серед секретарів комсомольсь
ких організацій — 25 процентів.

Більше 35 тисяч євреїв (при загальній чи
сельності їх у нашій країні — 2,3 млн.) є де
путатами Рад різних рівнів1 2. На виборах 19 
червня 1977 року депутатами Чернівецької 
міської Ради народних депутатів обрані: Ні- 
нель Борисівна Клейман — карбувальниця 
фабрики сувенірних виробів «Буковина», Раї- 
са Ісааківна Бліцман — в’язальниця фабрики

1 Див.: «Правда», 1971, 18 грудня.
2 Див.: «Проблемы мира и социализма», 1977, № 6, 

с. 19.
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індтрикотажу, Гітля Шльомівна Старкова — 
каландрувальниця фабрики текстильно-худож
ніх виробів, Міна Меєрівна Букштейн — конт
ролер відділу технічного контролю виробничо
го швейного об’єднання «Трембіта», Григорій 
Симонович Кац — начальник виробничого 
об’єднання газового господарства «Чернівець- 
газ», Шльома Шайович Мошкович — дирек
тор виробничого об’єднання «Металіст», Яків 
Давидович Кіршенблат — завідуючий кафед
рою медичного інституту та інші.

Значна питома вага спеціалістів осіб єв
рейської національності у складі лікарів, учи
телів, інженерно-технічних працівників. Так, 
у Чернівцях серед лікарів вона становить 25,3 
процента, серед вчителів — 21,6. Серед про
фесорів і викладачів провідних кафедр Чер
нівецького держуніверситету євреї становлять 
до 17 процентів.

Як і всі радянські люди, громадяни єврейсь
кої національності за ратні подвиги в ім’я за
хисту соціалістичної Вітчизни були удостоєні 
високих урядових нагород. За виявлений ге
роїзм і мужність у роки Великої Вітчизняної 
війни близько 160 тисяч євреїв-воїнів наго
роджені орденами і медалями СРСР, а 117 бу
ли удостоєні високого звання Героя Радянсь
кого Союзу1.

За заслугами оцінює Батьківщина і само
віддану працю достойних. Більше 180 тисяч 
радянських євреїв за трудову доблесть наго
роджені орденами і медалями, 71 — удостоє

1 Див.: Бродский Р. М., Шульмейстер Ю. А. Сионизм 
— орудие реакции, с. 17.
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ний звання Героя Соціалістичної Праці, 9 чо
ловік із них — двічі й тричі1.

Радянські громадяни єврейської національ
ності вносять свій вклад у розвиток науки і 
культури. Єврейська радянська література — 
органічна частина багатонаціональної ра
дянської літератури. Нині в нашій країні 
нараховується до 70 письменників-прозаїків, 
поетів, драматургів, котрі пишуть на мові 
ідиш. Друкуються вони в щомісячному жур
налі «Советиш Геймланд» та видавництві «Со
ветский писатель», яке публікує їх твори в 
оригіналі і в перекладі на російську мову.

Лише з 1955 по 1970 роки в нашій країні 
видано 466 книг єврейських письменників 15 
мовами народів СРСР загальним тиражем 
46 мільйонів примірників1 2.

Сіоністи звинувачують єврейських радянсь
ких письменників у тому, що вони пишуть не 
«вишуканим» івритом, а на «жаргоні», мові 
«прислуги» — ідиш. Та ідиш — мова народна. 
«І не ретроградам диктувати нам, — заявив 
відомий радянський єврейський письменник 
Ілля Гордон, — якою мовою, в якій тонально
сті й про що слід писати»3.

Плідно працюють у Чернівецькій області 
єврейські письменники X. Меламуд, Г. Бло- 
штейн, твори яких відомі широкому радянсь
кому читачеві. Хаїм Меламуд пише єврейсь
кою, російською і українською мовами.

Великий Жовтень, вирвавши його з темного 
містечкового життя єврейської бідноти, з

1 Див.: Бродский Р. М., Шульмейстер Ю. А. Сионизм 
— орудие реакции, с. 17— 18.

2 «Литературная газета», 1976, 8 грудня.
3 Там же.
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злиднів, відкрив шлях до нового життя, твор
чості. Комсомолець 20-х років, толова сільра
ди, палкий пропагандист колгоспного життя, 
працівник районної газети, офіцер Радянсь
кої Армії, котрий зі зброєю в руках пройшов 
фронтовими дорогами, письменник — такі ві
хи його біографії.

У творах X. Г. Меламуда знайшли художнє 
відображення соціалістичні перетворення в 
Чернівецькій області. Тетралогія — «Земля», 
«Літа молодії», «Времена меняются», «Між 
Дністром і Прутом» — охоплює події, почи
наючи з 20-х років і до останніх днів.

Лють сіоністів викликає активна участь ра
дянських громадян єврейської національності 
в культурному житті країни. Вони твердять, 
що єдиним показником духовного «прогресу» 
їх «підзахисних» є розвиток такої єврейської 
культури, яка б протистояла культурі інших 
народів нашої країни, радянській соціалістич
ній культурі.

Р. Арон, Д. Белл та інші ідеологи антико- 
мунізму участь радянських євреїв у багато
гранному духовному житті соціалістичного 
суспільства видають за «культурне голо
дания».

Радянські громадяни єврейської національ
ності горді тим, що мовою їх спілкування з 
братніми націями і народами нашої Вітчизни 
є велика російська мова, яка дозволяє прилу
чатися до скарбів російської і світової культу
ри. Для 78,2 процента громадян єврейської 
національності російська мова є рідною мо
вою1. Більше 18 тисяч євреїв, що проживають

1 Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года, 
т. 4, М , 1973, с. 20.
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на Україні, назвали своею рідною мовою 
українську мову1. В Чернівецькій області 50,3 
процента євреїв назвали своєю рідною мовою 
російську мову і 49,6 процента — ідиш1 2.

Соціалістична дійсність, процес духовного, 
інтелектуального розвитку радянських людей, 
у тому числі і євреїв, зумовили формування 
у них почуття загальнонаціональної радян
ської гордості. «Це, — вказав Л. І. Бреж
нєв, — величезне, містке, багатюще за своїм 
змістом почуття. Воно глибше і ширше від 
природних національних почуттів кожного зо
крема з народів, які складають нашу країну. 
Воно увібрало в себе все найкраще, що ство
рено працею, відвагою, творчим генієм міль
йонів і мільйонів радянських людей»3.

Сіоністи закликають радянських громадян 
єврейської національності до збереження мі
фічної «єдиної національної єврейської куль
тури», до відродження і насадження іудаїзму, 
до відриву від спільної з радянськими людьми 
інших національностей участі в будівництві 
нового суспільства. Але ці заклики означають 
не що інше, як історичний тупик, духовне 
зубожіння і виключення євреїв СРСР із про
цесу прогресивного розвитку людства.

Сіоністи першими стають жертвами свого 
ставлення до проблем культури, своєї концеп
ції «єдиної єврейської культури». Один зару
біжний єврейський журналіст у бесіді з редак
тором журналу «Советиш Геймланд» А. Вер-

1 Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года, 
т. 4, с. 153.

2 Там же, с. 191.
3 Брежнєв Л. І. Про п’ятдесятиріччя Союзу Радянсь

ких Соціалістичних Республік. Київ, 1972, с. 60.
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гелісом вимушений був зробити таке визнання: 
« ...більша частина сіоністських лідерів нє 
має, на жаль, культурних навичок, відчуття! 
історичної перспективи. Вони не в змозі ціну
вати інтелектуальні і культурні цінності, — 
скаржився він. — їх головна сила — в кам
паніях і грошових зборах»1.

Не дивно, що жоден об’єктивно мислячий 
єврей не може погодитися з закликами сіоні
стів. На ці заклики відгукнулася незначна 
кількість осіб. Вони розірвали кровні зв’язки 
зі своєю справжньою Батьківщиною і подали
ся до ізраїльського «раю». Сьогодні більшість 
із них картає себе за трагічну помилку, праг
не повернутися назад.

Статистика свідчить, що лише 19 із 100 
євреїв 70 країн світу, де вони народилися, 
обрали Ізраїль своїм «домом». 11 мільйонів 
євреїв не збираються покидати свої країни1 2. 
З Радянського Союзу емігрувало трохи біль
ше 120 тисяч громадян єврейської національ
ності3, або близько 5,2 процента всього числа 
євреїв нашої країни.

Таким чином, питома вага євреїв, що емі
грували в Ізраїль із СРСР, майже в чотири 
рази менша середньої питомої ваги емігран
тів із інших країн світу.

Хто ж вони, ті, що попалися на гачок сіоні
стської пропаганди, спрямованої проти нашої 
соціалістичної Вітчизни? Це перш за все оби
вателі й осліплені релігійними забобонами 
фанатики.

1 «Новое время», 1976, № 7, с. 13.
2 Див.: Там же.
3 «Проблемы мира и социализма», 1977, № 6, с. 19,
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У листі колишніх радянських громадян, кот
рі виїхали до Ізраїлю та після поневірять у 
ньому опинилися в Остії, біля Риму, гово
риться: «Одні хотіли з’єднатися зі своїми роди
чами, інші мали надію знайти в Ізраїлі високі 
заробітки і легке життя, треті думали, що са
ме там знаходиться справжня, як вони уявля
ли, «батьківщина» всіх євреїв. Але справжня 
і головна причина була одна — вплив сіоніст
ської пропаганди...»1

У листі Генеральному секретареві ООН 
група біженців із Ізраїлю, які свого часу 
емігрували туди із СРСР, а тепер перебува
ють в Австрії, писала: «Не будемо тепер де
тально вдаватися до причин нашої еміграції 
із Радянського Союзу, бо це можна висловити 
загальною фразою, а саме: керуючись у біль
шості своїй обивательською психологією, ми 
емігрували в Ізраїль»1 2.

Відверте зізнання і важливе! Адже воно 
свідчить про ту серйозну небезпеку, яку при
носять відсутність твердої життєвої позиції, 
соціальна пасивність, міщанські пережитки. 
Стає більш зрозумілим, чому з такою запо
падливістю антикомуністи усіх мастей пропа
гують політичну байдужість, споживацькі 
настрої, несумісність особистих і суспільних 
інтересів.

До причин від’їзду деяких громадян єврей
ської національності Чернівецької області, як, 
очевидно, й інших західних областей країни, 
на нашу думку, слід віднести ще особливості 
їх соціально-класового становища у перші

1 «Комсомольская правда», 1976, 9 грудня.
2 «Вовое время», 1977, № 9} с. 14.
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повоєнні роки. Тоді отруйні зерна сіонізму 
знаходили для себе вдячний грунт серед дріб
них торговців, ремісників, деякої частини 
інтелігенції, віруючих, колишніх членів сіо
ністських організацій. Саме з них складалися 
перші групи іммігрантів до Ізраїлю. Не можна 
не погодитися з характеристикою, яку дав їм 
інженер із Києва Б. Й. Бравштейн, який свого 
часу піддався сіоністській пропаганді, виїхав 
до Ізраїлю, а потім, зрозумівши всю трагіч
ність свого становища там, домігся повернен
ня на Батьківщину. Ці слова, сказані ще до 
повернення в листі-оповіді, надісланому до 
Києва і надрукованому у «Вечірньому Києві» 
7 червня 1972 року: «Багато не можуть під
нятись вище містечкового світогляду. Я тут 
добре бачу, хто приїжджає із Риги, Вільню
са, Чернівців... Всі вони мали колись магази
ни, фабрики, експлуатували чужу працю. 
Всього цього вони позбулися при Радянській 
владі і, звичайно, затаїли злобу... Ніхто з них 
не бачить величезних соціалістичних досяг
нень Союзу: безплатної освіти і медичного об
слуговування, дешевого громадського транс
порту, системи масового доступного спорту, 
надання трудящим квартир». Ці емігранти, 
насамперед просіоністськи настроєні елемен
ти, розгорнули відчайдушну агітацію серед 
тих, хто вагався, закликаючи їх негайно ви
їжджати до Ізраїлю.

Перші чернівецькі емігранти були зацікав
лені у від’їзді євреїв із Чернівців: це зміцню
вало їхні позиції в Ізраїлі, вело до розширен
ня там «чернівецької колонії», що, в свою 
чергу, створювало «рідну» клієнтуру для різ
номанітного дрібного підприємництва.
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Аналіз причин еміграції деякої частини 
євреїв із соціалістичних країн до Ізраїлю, 
інших капіталістичних країн знаходимо в ре
золюції XVI з’їзду Компартії Ізраїлю. «Емі
грація євреїв із соціалістичних країн до капі
талістичних, в тому числі до Ізраїлю, — вка
зано в ній, — не наслідок соціалістичного ладу, 
а результат різних історичних обставин. Після 
другої світової війни частина євреїв під впли
вом жахів знищення нацистами намагалася 
покинути місця, де відбулася катастрофа, 
об’єднатися зі своїми сім’ями за кордоном. 
Друга частина, вихідці із середовища дрібної 
буржуазії, вважала за краще жити в умовах 
капіталізму. В ряді випадків відіграла свою 
роль сіоністська пропаганда... »*

Ці та інші причини визначили від’їзд не
значної кількості, зокрема, радянських грома
дян єврейської національності до Ізраїлю. Та 
в останні роки сіоністська політика «алїї» — 
(«восходження»), або, просто кажучи, іммі
грації в Ізраїль — провалилася.

Якщо в 1972—1973 роках число іммігрантів 
до Ізраїлю становило майже 50 тисяч чоловік 
щорічно, то в 1974 році воно скоротилося на 
33 проценти. Особливо різким було скорочен
ня числа іммігрантів із Радянського Союзу. 
У 1975 році порівняно з 1973-м їх число змен
шилося втричі1 2. У 1973—1974 роках близько 
1500 радянських громадян єврейської націо
нальності, які отримали дозвіл на виїзд до 
Ізраїлю, не побажали ним скористатися і від
мовилися виїхати.

1 Против сионизма и израильской агрессии, с. 19.
2 «Правда», 1976, 21 лютого.
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Важливою умовою піднесення політичної, 
інтернаціоналістської свідомості трудящих, 
скорочення числа бажаючих виїхати до Ізраї
лю є цілеспрямований, комплексний підхід 
до справи комуністичного виховання, його 
важливої складової частини — ідейно-політич
ного, що включає в себе інтернаціонально- 
патріотичне, виховання.

Пропагандисти, агітатори переконливо, при
страсно розкривають досягнення Радянської 
Вітчизни, головний підсумок діяльності Кому
ністичної партії та народу — створення роз
винутого соціалістичного суспільства. Вони 
роз’яснюють ленінську політику партії про 
шляхи дальшого розквіту і зближення націй, 
про дружбу братерську, про єдність соціалі
стичного інтернаціоналізму і радянського 
патріотизму — закономірності розвитку нашо
го суспільства.

Збагатилися форми інтернаціонального, 
патріотичного виховання. Серед них популяр
ними, дійовими стали теоретичні конференції, 
вечори дружби, кінолекторії і т. п. Активніше 
стали працювати університети інтернаціональ
ної дружби, політичний клуб «Капіталістич
ний світ очима громадянина Країни Рад». 
Широкопланова робота по патріотичному й 
інтернаціональному вихованню здійснюється 
в школах, технікумах, вузах області.

Значно виріс загін лекторів, які читають 
лекції з критики реакційної суті сіонізму. Се
ред них — партійно-господарські працівники, 
інженери, вчителі, викладачі вищих, середніх 
і середніх спеціальних учбових закладів. Як 
правило, ці лектори — комуністи, євреї за 
національністю.
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Суттєво збагачують лекції живі факти і 
приклади, що сприяють піднесенню їх пере
конливості та дієвості. В лекціях використо
вуються матеріали виступів обманутих сіоніст
ською пропагандою людей, які на власному 
досвіді відчули, що являє собою в дійсності 
«земля обітована» і після довгих поневірянь 
і прохань повернулися на Батьківщину.

Значну роль в інтернаціонально-патріотич
ному вихованні трудящих, викритті реакцій
ної расистської суті сіонізму відіграють систе
матичні виступи обласних, районних газет, 
радіо та телебачення.

У своїй повсякденній виховній роботі пар
тійні організації області прагнують, щоб ідеї 
радянського патріотизму і соціалістичного 
інтернаціоналізму, почуття загальнонаціональ
ної гордості радянських людей стали глибо
ким переконанням, нормою поведінки всіх 
трудівників, щоб кожен усвідомлював себе по
вноправним представником нової історичної 
спільності людей — радянського народу, був 
активним будівником комунізму.

Той факт, що все менше і менше радян
ських громадян єврейської національності 
від’їжджають до Ізраїлю, сіоністські ловці 
жертв намагаються використати на свій 
лад. Вони пояснюють це зменшення, як «утис
ки» радянських євреїв. Звернімося до фак
тів. За період з 1945 по 1 січня 1975 ро
ку радянськими компетентними органами, 
яким надано право вирішувати питання 
виїзду за кордон, задоволено 98,5 про
цента всіх прохань про виїзд до Ізраїлю1.

1 «Новое время», 1975, № 5, с. 25.
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Для переважної більшості єврейського насе
лення нашої країни, як і для інших радянсь
ких людей, Радянський Союз — єдина Бать
ківщина, і вони залишаються їй вірними. А 
«земля обітована» стає нестерпною для все 
більшого числа її населення. Красномовне 
свідчення цього — підсумки анкетування гро
мадської думки, проведеного ізраїльською га
зетою «Гаарец»: 6,5 процента населення вирі
шило виїхати із Ізраїлю, а ще 5 процентів — 
серйозно задумуються над цим. Особливо 
сильні еміграційні настрої серед ізраїльської 
молоді. Покинути країну висловили бажання 
понад 20 процентів людей віком від 18 до 29 
років1.

Лише за перші 20 років існування Ізраїлю, 
тобто до 1968 року, з нього виїхало більше 
250 тисяч громадян. Темпи еміграції невпинно 
зростають, а після «сімнадцятиденної» війни 
в жовтні 1973 року кількість емігрантів пере
вищує кількість іммігрантів. На початку 1977 
року «землю предків», за даними французької 
газети «Монд», покинуло 350 тисяч чоловік, 
тобто 10 процентів населення Ізраїлю. На
справді число біженців із Ізраїлю значно біль
ше і сягає 600 тисяч чоловік1 2.

Сіоністські лідери вимушені визнати і крах 
своєї політики «алії», і наростаючу тенденцію 
еміграції із країни. Так, колишній ізраїльсь
кий міністр Яакобі вважав, що «еміграція ви
кликана руйнуванням цінностей в ізраїльсько
му суспільстві». Його думку підтримав також 
колишній міністр закордонних справ Аллон:

1 Див.: «Новое время», 1975, № 5, с. 25.
2 Беренштейн Л. Сіонізм як різновид расизму. Київ, 

1977, с. 64.
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«Притягальна сила ізраїльського суспільства 
зменшилася, і з усіх неприємностей, які ми 
терпимо, нейсерйозніша — еміграція»1.

Масова втеча ізраїльських жителів із краї
ни — результат расистської, експансіоністсь
кої політики правителів Ізраїлю, які перетво
рили країну у воєнну казарму. Мілітаризація 
економіки, утримування великої армії, вели
чезні витрати на створення нових видів зброї, 
що дорого коштують, безперервні воєнні ма
неври і операції проти сусідніх арабських 
держав —. усе це викликало загострення еко
номічної кризи, призвело до підвищення цін 
і інфляції. А в цілому це породжує кризу со
ціальну, політичну. Все життя ізраїльського 
суспільства пронизано духом релігійної нетер
пимості, обмеженням громадянських свобод. 
Общинна і національна дискримінація набула 
крайніх форм. Особливо нестерпна доля ара
бів, які залишилися в Ізраїлі.

Останніми роками погіршилося становище 
іммігрантів, їм усе важче знайти роботу за 
фахом та й будь-яку роботу доводиться ви
прошувати у панів. Старожили недоброзичли
во зустрічають новаків, не хочуть потіснитися 
заради них. Багатьом прибулим пропонують 
роботу і житло лише в воєнізованих поселен
нях на кордоні з арабськими країнами, на 
Голанських висотах. А жити там — значить 
ніколи не розлучатися з гвинтівкою, постійно 
терпіти страх. У країні існує антиробітниче 
законодавство. Проти страйкуючих, учасників 
демонстрацій власті кидають поліцію.

1 Див.: «Комсомольская правда», 1977, 29 травня.
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У той же час мілітаризація економіки, оку
пація арабських земель у величезній мірі 
зміцнили позиції крупної ізраїльської буржуа
зії, зумовили появу в країні відверто фаши
стських груп.

Таким чином, сіоністська ідея класового ми
ру і співробітництва «братів по крові» терпить 
крах. У повний тупик зайшла і сіоністська 
політика експансії за рахунок окупації нових 
арабських територій.

Правлячу кліку Ізраїлю роз’їдає корупція, 
користолюбство, афери. На привласненні вели
чезних сум попався колишній міністр житло
вого будівництва А. Офер. На фінансових 
махінаціях, незаконному зберіганні валюти в 
закордонних банках і фактичному ухилянні 
від податків — колишні міністр закордонних 
справ А. Ебан, прем’єр-міністр І. Рабин та 
інші.

Результати травневих виборів 1977 року до 
парламенту Ізраїлю — це засудження ви
борцями політики «партії праці». В той же 
час вони проявили тенденцію до зрушення 
вправо у політичному житті країни і привели 
до влади реакційний блок «Лікуд» (його ос
нова — профашистська партія «Херут», очо
лювана Менахемом Бегіном).

На відміну від «трудових» партій, що мас
куються соціалістичною фразеологією, верхо
води «Херута» відверто заявляють про свою 
непримиренність до соціалізму, марксизму- 
ленінізму. Вже у першій своїй заяві після ви
борів М. Бегін зухвало підкреслив, що окупо
вані Ізраїлем арабські землі він розглядає 
як «звільнені» і не визнає ніякого права 
арабського народу Палестини на створення
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самостійної держави. Все це ще раз свідчить, 
що сіонізм був і залишається наскрізь ра
систським, штурмовим загоном імперіалізму.

Допустивши до влади крайні профашистсь
кі сили, сіоністи звалили на плечі народу не 
менш тяжкий і трагічний тягар історичної ви
ни, ніж фашисти на німецький народ у 1933 
році.

Са*ме М. Бегін несе відповідальність за без
жальне знищення у 1948 році арабських жи
телів села Дейр Ясін. А у М. Даяна, якого 
«лікудівці» знову повернули до влади, руки 
в крові палестинських арабів, мирних жителів 
Єгипту, інших арабських держав.

Прихід М. Бегіна до влади означає поси
лення агресивного курсу Ізраїлю, реакційної 
внутрішньої політики. У заяві керівництва 
Компартії Ізраїлю, в якій проаналізовано ре
зультати виборів до кнессету, вказувалося, що 
уряд «Лікуду», подібно до попередніх кабіне
тів, зможе утриматися при владі тільки 
завдяки економічній і воєнній підтримці Ва- 
шінгтона. Але і ця підтримка неспроможна 
зупинити загальну кризу сіонізму.

Проявом цієї кризи, зокрема, є посилення 
осуду расистської внутрішньої і зовнішньої 
політики верховодів Ізраїлю з боку все шир
ших верств єврейського населення різних кра
їн, зростання втечі із «землі обітованої».

Провал «алії» змушує сіоністських політи
ків вдаватися до більш гнучкої тактики, яка 
нині полягає не лише у продовженні кампанії 
за виїзд євреїв із Радянського Союзу, але й 
у поєднанні вербування емігрантів з наса
дженням сіоністської агентури в країнах про
живання євреїв.
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Сіоністи нині намагаються євреїв усього 
світу вважати громадянами Ізраїлю. Мова 
йде про поправку до ізраїльського закону про 
громадянство, згідно з якою міністр внутріш
ніх справ на свій розсуд може надати грома
дянство будь-якому єврею, де б він не перебу
вав і як би не заперечував проти свого нового 
статусу.

Поправка насамперед носить чітко вираже
ний антирадянський характер. її підтримали 
уряди СІЛА і ФРН, погодившись з цим разю
чим порушенням елементарних норм міжна
родного права. Імперіалістичним урядам по
добається «подвійне громадянство», і вони 
згодні, щоб громадяни їх країн були в той же 
час і громадянами Ізраїлю.

Суть цієї поправки — намагання ізраїльсь
ких правителів надати радянським громадя
нам єврейської національності, переважно 
злочинцям і порушникам закону, ізраїльське 
громадянство і, таким чином, взяти їх під 
свій «законний» захист. А для цього достатньо, 
щоб було засвідчено, що ці радянські грома
дяни є євреями і щоб тель-авівський міністр 
внутрішніх справ був упевнений в їх намірі 
коли-небудь у майбутньому іммігрувати до 
Ізраїлю. Міністрові буде досить, якщо про це 
заявлять родичі. Виходить так: якщо радянсь
кий громадянин «не йде до Ізраїлю», «Ізраїль 
йде» до радянського громадянина.

Отже, своїм «законодавством» про грома
дянство верховоди Ізраїлю поставили себе по
за міжнародним законом і міжнародною пра
вовою практикою. У цій поправці до закону 
про громадянство проявляється расистська 
суть ідеології і політики сіонізму.
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У той час, коли корінному арабському й&Сё- 
ленню Палестини відмовляється в ізраїльсь
кому громадянстві, ф людині, навіть далекій 
від думки бути громадянином Ізраїлю, всупе
реч її волі таке громадянство нав’язується. 
Новітня історія знає лише один такий випа
док: уряд фашистської Німеччини вимагав 
«опікунства» над німцями незалежно від їх 
статусу і місця перебування і проводив агре
сивні акції з метою «їх захисту».

Таким чином, міжнародний імперіалізм, йо
го агенти — сіоністи — намагаються викори
стати тактику пропаганди тотожності «єврей— 
Ізраїль—сіоніст», щоб завдати шкоди станови
щу і правам радянських громадян єврейської 
національності, зганьбити їх честь і гідність 
радянських патріотів, щоб приховати агресив
ну політику правителів Ізраїлю, політику ге
ноциду проти арабського народу Палестини.

Та ці маневри расистів Ізраїлю приречені, 
як і всі попередні, на провал.

Гнівний осуд сіонізму прогресивною гро
мадськістю світу, відбитий у резолюції XXX 
сесії Генеральної Асамблеї ООН, де сіонізм 
визнано формою расизму і расової дискримі
нації, активізація виступів трудящих Ізраїлю 
за своє соціальне визволення і боротьба 
арабських народів проти окупантів, виступи 
миролюбних сил проти агресивної політики 
Ізраїлю — все це свідчить про поглиблення 
кризи сіонізму, його приреченості.
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в о н и  з в и н у в а ч у ю т ь  С і о н і з м

...Серпневий день 1974 року... До відходу 
поїзда залишилося кілька годин. Наш турист* 
ський автобус зупинився у другому районі 
австрійської столиці, на Мехікоплац. Почор
нілі від часу п’ятиповерхові будинки дивилися 
на нас похмуро і непривітно. В їх нижніх по
верхах розміщуються маленькі крамниці з 
різним дріб’язком. Дехто з нас хотів придбати 
сувеніри для рідних і друзів. Зазираючи то в 
одну, то в іншу крамницю, ми жваво обміню
валися враженнями від поїздки.

Біля дверей одного з магазинів нас зупини
ла людина. В її очах — приреченість. У всій її- 
фігурі відчувалася невлаштованість.

— Росіяни? Є хтось із Чернівців? — швид
ко запитав російською мовою.

Дізнавшись, що ми чернівчани, він раптом 
змінився, в його очах майнула іскорка надії.

— Прошу вас передати привіт Яші Герма
ну. Живе у Чернівцях по вулиці Кірова. Ска
жіть йому, що від Роми Воскова.

І тут же розповів, що працює в крамниці 
одного хазяїна. Робота невдячна. Щоб якось 
прогодувати сім’ю, змушений брати з собою 
в магазин дванадцятирічну дочку. Та не це 
гнітить колишнього чернівчанина. Найжах- 
ливіше для нього — відчувати, що ти тут не 
потрібен суспільству.
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— Ви знаєте, чого мені хочеться? — раптом 
звернувся Рома Восков. — Щоб знову були 
профспілкові збори і про мене щось говорили, 
бодай навіть сварили. Тоді б я бачив: усім є 
справа до Роми Воскова, він комусь ще по
трібен, не тільки доньці і дружині.

Піддавшись сіоністській пропаганді, Рома 
Восков виїхав до Ізраїлю, але прижитися там 
не зміг. Надто пізно зрозумів, що для тих, 
хто народився і виріс у Радянському Союзі, 
«клімат» капіталістичних країн не підходить. 
Тепер Рома Восков оббиває пороги радянсь
кого консульства, щоб одержати дозвіл на по
вернення в Радянський Союз.

— Ми говоримо всім, хто ще прислухається 
до сіоністських підголосків: не вірте їм, не 
дайте себе обдурити, як це зробили ми. — І, 
прощаючись з нами, Рома Восков хапав нас 
за руки, за одежу, благав: — Зробіть щось, 
допоможіть нам, щоб ми могли повернутися 
додому.

З таким же проханням звернувся до нас й 
брат Роми Воскова — Ізя, котрий працював 
поруч, у сусідній крамниці.

— Допоможіть мені повернутися, — просив 
він нас. — Хай проклятим буде той день, коли 
я виїхав з Радянського Союзу. Брат Миша 
писав із Ізраїлю, щоб я не їхав, сидів на міс
ці. Не повірив йому. Ось і розплачуюсь тепер.

У Відні нам довелося зустрітися ще з кіль
кома колишніми радянськими громадянами. 
Колишній житель Чернівців Фіма Валевич 
говорив, не приховуючи сліз: «Тепер діти пла
чуть, хочуть додому. Вдень і вночі діти пла
чуть. Життя неважне. Жінка хворіє. І взагалі, 
краще, ніж у Росії, ніде нема... Наша Вітчизна

121



там, де ми народилися. Це — Радянська Віт
чизна».

У листі до своєї матері з Відня у Чернівці 
Фіма Валевич писав: «Діти не вчаться. Вони 
мріють про той час, коли повернуться в Чер
нівці й знову підуть до школи. Вони хочуть 
розмовляти рідною їм російською мовою і як
найшвидше повернутися додому — в Радянсь
кий Союз. Мамо, нехай нам допоможуть вер
нутися додому, нехай пожаліють дітей, які 
люблять Радянську Вітчизну, які не винні...»1

Нескінченним потоком надходять листи з-за 
кордону до рідних і друзів, у радянські органи 
влади. Ось лист від колишньої чернівчанки 
Олени Бенціанівни Нейман, яка у 1972 році 
подалася разом з дочкою і зятем до Ізраїлю: 
«Гірким спомином назавжди залишиться в 
моїй пам’яті 14 квітня 1972 року. Цього дня 
ми перетнули державний кордон СРСР... Я 
їхала до своєї дочки Елли, з якою розлучила
ся під час війни і яка зараз кликала мене на 
«землю обітовану». Однак виклик виявився 
фальшивкою, сфабрикованою сіоністами. Я 
відразу відчула, в якому опинилася болоті. 
Від систематичних утисків, знущань у дочки 
Анни, з якою сюди прибула, здали нерви і 
вона захворіла. Терміново було потрібно змі
нювати клімат. А де взяти гроші на лікуван
ня? Розпродавши останній скарб, що привезли 
з Радянського Союзу, ми опинилися аж у За
хідній Німеччині...

Нині я одна. На чужині, без даху над голо
вою, без шматка хліба, без дітей. Доведеться 
йти просити милостиню і помирати під плотом.

1 «Радянська Буковина», 1976, 12 жовтня.
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Прошу змилуватися над моєю старістю, сиви
ною, не дати загинути на чужині. Хочу помер
ти на своїй землі...»1

Вдалося вирватися з ізраїльського «раю» 
колишній жительці Чернівців Марії Стеколь
щик, але не знайшла вона благополуччя і в 
Австрії. Разом із тисячами подібних до неї 
втікачів ходить нині вулицями Відня у пошу
ках роботи: «Нині я у Відні, — пише вона. — 
Умови жахливі. Туга за Батьківщиною, діть
ми, рідними не залишає мене ні на хвилину. 
У Чернівцях я працювала на фабриці хімчист
ки. За вісімнадцять років роботи отримала 
багато подяк... Нині до мене немає нікому ді
ла. Сподіваюсь на вашу гуманність і дуже 
прошу повернути мені найдорожче — грома
дянство і мою Батьківщину — Радянський 
Союз»1 2.

Куди тільки не закинула доля тих, котрі, 
піддавшись сіоністській пропаганді, покинули 
свою справжню Вітчизну, подалися до Ізраї
лю, а потім, не витримавши там жаху свого 
становища, покинули той «рай». Д. А. Шойхід 
у листі із далекого бразільського Сан-Пауло 
пише: «Я почуваю себе відірваним від Бать
ківщини, без якої не можу жити. Мені чужі 
їх погляди, гонитва за наживою. Мені здаєть
ся, наче кілька місяців, що я тут, — ціла віч
ність». Його дружина додає: «Я зробила вели
ку помилку, що послухала чоловіка і залиши
ла Батьківщину, без якої не можу жити. 
Прошу дозволити мені повернутися назад. Я 
ненавиджу цей суспільний лад, погляди,

1 «Радянська Буковина», 1976, 29 червня.
2 Там же.
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звичаї». їх син М. Д. Шойхід стверджує: «Я не
навиджу капіталістичний лад, який скалічив 
моє молоде життя!»1

А ще зовсім недавно у Шойхідів було пов
ноцінне життя. Давид Аронович працював в 
облспоживспілці, Феня Давидівна після закін
чення факультету іноземних мов Чернівецько
го університету викладала в кооперативному 
технікумі, а перед сином, який здобув середню 
освіту, відкривалися широкі дороги в життя. 
Та всім цим знехтували Шойхіди і тепер гірко 
розкаюються.

Прозріння колишніх радянських громадян 
єврейської національності незаперечно спро
стовує облудність сіоністських теревенів про 
«почуття крові», про «клич предків». І в Ізраї
лі, і в інших капіталістичних країнах, де опи
нилися іммігранти, вони мали можливість зі
ставити два світи, два протилежні способи 
життя.

Документами «— обвинуваченнями сіонізму 
є також листи в комісію ООН по правах лю
дини від майже 300 біженців із Ізраїлю ко
лишніх радянських громадян, які опинилися 
в Остії поблизу Риму та у Відні.

«Ми проклинаємо ту мить, — пишуть із 
Остії колишні радянські громадяни, — коли 
в голову нам прийшла думка про те, щоб роз
лучитися з батьківщиною — з країною, де ми 
народилися, де залишили свій дім, друзів і 
рідних, мову і культуру. Ми собі не можемо 
цього простити, бо повернутися в Союз не
можливо. Адже, покидаючи Батьківщину, ми 
знали, що не в туристичну поїздку вирушаємо.

1 «Радянська Буковина», 1976, 29 червня.
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Гірко усвідомлювати, але в капіталістичній 
країні по-справжньому зрозуміли, яке то ве
лике благо — безплатна медична допомога, 
гарантоване право на працю і освіту, впевне
ність у завтрашньому дні. Зрозуміли ми, як 
це страшно, коли такої впевненості немає, ко
ли не знаєш, як прогодувати дітей, коли гото
вий згодитися на будь-яку роботу... Нема 
ніякої роботи, ми обносилися, діти не ходять 
у школу, а дехто, не зумівши зібрати грошей на 
чорний день, голодує. Від нас відвернулися. 
Ми надіялися виїхати із Риму в США чи Ка
наду, але і туди нас не пускають. В сіоністсь
ких організаціях і посольствах західних країн 
нам говорять: «Або повертайтесь в Ізраїль, 
або можете здихати з голоду. Ваша доля нас 
не цікавить»1.

Таке становище примушує біженців влашто
вувати демонстрації і голодовки, писати лис
ти в різні організації. Колишні радянські 
громадяни нарешті переконались, як пишуть 
вони самі, «що були потрібні сіоністам тільки 
як гарматне м’ясо для Ізраїлю, як дешева ро
боча сила, як пішаки для їх брудних політич
них махінацій. Вони спекулюють на нашому 
горі і стражданнях»1 2.

Відчайдушним криком сіоністських жертв, 
попередженням усім тим, хто потрапив у лип
ке павутиння сіоністської пропаганди, є лист 
на ім’я Генерального секретаря ООН від вели
кої групи біженців з Ізраїлю, які емігрували 
туди з Радянського Союзу, а нині опинилися 
в Австрії.

1 «Правда», 1976, 9 грудня.
2 Там же.
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Автори листа на власному гіркому досвіді 
зіставили два протилежні світи, дві демокра
тії — соціалістичну і буржуазну. «Ми соці
ально розмежовані з австрійськими громадя
нами, в результаті чого одержуємо за нашу 
працю (якщо навіть кому-небудь вдається 
влаштуватися на роботу) набагато менше. До 
того ж нас експлуатують зовсім безконтроль
но»1...

Зіткнувшись з політичним життям Ізраїлю 
та Австрії, вони переконалися в лицемірстві 
західних ідеологів, у їхній демагогії про полі
тичні свободи, поважання прав людини тощо. 
У західному світі, говориться в листі, у тому 
світі, який торочить про свої політичні свобо
ди, ці свободи служать лише цілям різних 
партій, які борються за владу, що врешті- 
решт не приводить ні до яких кардинальних 
змін у житті трудящих.

Крім того, пишуть автори листа, під прапо
ром політичних свобод організуються ідеоло
гічні диверсії проти Радянського Союзу.

Зіштовхнувшись із страшним світом соці
альних і духовних бідувань, колишні радян
ські громадяни усвідомили жахливість скоєно
го. Деякі не витримують цього і кінчають жит
тя самогубством, залишаючи осиротілих дітей 
напризволяще.

«Хто ж ці ділки, які прагнуть таких тра
гедій і продовжують ловити все нові й нові 
жертви з числа ошуканих людей? І хто їм у 
цьому допомагає?.. — у розпачі запитують бі
женці з Ізраїлю. — Наші страждання — це 
звинувачувальний акт політичним авантю-

1 «Новое время», 1977, № 9, с. 14.
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ристам», — роблять правильний висновок ав
тори листа.

Сіоністам байдуже, яка доля спіткала бі
женців із Ізраїлю. їх непокоїть зовсім інше. 
Сіоністи цинічно галасують про те, що «... ці 
емігранти (тобто втікачі з Ізраїлю. — Авт,.) — 
зрадники. Вони залишили Ізраїль... Вони мо
жуть стати викривачами сіоністських проек
тів»1. Ось що турбує сіоністів.

Так що ж безпосередньо спонукує значну 
частину колишніх радянських громадян єв
рейської національності, які емігрували до 
Ізраїлю, покидати його, шукати порятунку від 
обіцяного «раю»? Ось як пояснює причини 
свого виїзду із «землі обітованої» інженер- 
технолог Чернівецького машинобудівного за
воду Іцхок Беркович Зельцер, який повернув
ся на Батьківщину: «Буквально через кілька 
днів після прибуття в Ізраїль збагнули, що 
здійснили непоправне, що проміняли реальні 
переваги радянського способу життя на міра
жі «землі обітованої»... Ми збагнули, що в сі
оністській пропаганді усе поставлено з ніг на 
голову, що кожне її слово має абсолютно про
тилежний зміст. Кричать про рай, а насправді 
скрізь страшний соціальний і національний 
гніт... Особливо нестерпна ізраїльська дій
сність для євреїв, які приїхали в Ізраїль з 
соціалістичних країн.

Дух воєнного ажіотажу заповнив Ізраїль. 
Інколи мимоволі ловиш себе на думці, що це 
не країна, а гігантський військовий табір. На 
вулицях, на всіх автобусних зупинках і заліз
ничних вокзалах — маса хлопців і дівчат у сол-

«Радянська Буковина», 1974, 5 жовтня.
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датських мундирах. Кожен житель Ізраїлю до 
55-річного віку зобов’язаний два рази на рік 
проходити військову перепідготовку. Воєніза
ція населення накладає свій негативний від
биток на поведінку людей: чимало з них 
бажає відійти від нестерпної реальності, за
бутися у солодкавому сні. Звідси і беруть по
чаток наркоманія, яка процвітає сьогодні на 
«землі обітованій», зростаюча з кожним ро
ком злочинність і таке потворне явище, як 
проституція.

Мені знову хочеться повторити слова, які я 
сказав на прес-конференції у Відні, коли 
представники сіоністських газет намагалися 
пояснити бажання тисяч і тисяч колишніх ра
дянських громадян повернутися в СРСР тим, 
що нам, мовляв, не пощастило, що ми невда
хи. Таке пояснення безпідставне і лицемірне, 
як і уся сіоністська пропаганда. Мені і моїй 
сім’ї ще пощастило: я влаштувався в буді
вельну організацію в Солел-Бані, син — у мі
ністерство будівництва, дружина — на тек
стильну фабрику. Сіоністи не могли зрозуміти, 
чому ми зі щирою радістю, з полегкістю зали
шаємо «землю предків», не могли, не хотіли 
повірити, що в нас, колишніх радянських гро
мадян, є інші цінності, що для людей, наро
джених при соціалізмі, найбільше у світі 
багатство — почуття власної гідності, усві
домлення своєї потрібності рідній Вітчизні, 
яка нас по-материнськи випестила й дала все, 
що потрібно людині для щастя»1.

Оздоблювач Чернівецької меблевої фабрики 
Олександр Ісакович Янкелевич три місяці жив

1 «Радянська Буковина», 1976, 27 жовтня*

128



під небом «великого Ізраїлю». Більше не ви
терпів, попросився додому, бо збагнув свою 
трагічну помилку.

«Влаштувався, — розповідає О. І. Янкеле- 
вич, — на трикотажній фабриці. А через три 
дні мене викликає довірена особа власника 
цього підприємства. Він холодно пояснив, що 
на постійну роботу мене не візьмуть. Отож 
працюватиму періодично.

— Чому? — здивувався я.
— Ви вже немолоді. А нам потрібні здорові 

руки.
Працювати періодично — це значить без 

жодного контракту. У будь-яку хвилину під
приємець може вас викинути за фабричні во
рота, і навіть профспілка не має права за вас 
заступитися. До того ж вам не враховується 
стаж.

Отже, про ніяку пенсію на старості літ не 
може йти і мови. Згодом Олександру Ісакови- 
чу вдалося влаштуватися на теслярське під
приємство, працював другим номером на 
верстаті. Та й звідси попросили. Прийшлося 
шукати роботи в пустині Сінай.

— І тут я зрозумів, — сказав О. І. Янкеле- 
вич, — що працювати на приватного власника 
для нашого радянського робітника нижче йо
го людської гідності, що капіталістичні поряд
ки — глум над трудящою людиною. Про такі 
«порядки» я й уявити на міг, коли проживав 
у Радянському Союзі. Лише на чужій землі 
я збагнув облудність сіоністського патякання 
про «всесвітнє братерство євреїв», зрозумів, 
у яку прірву штовхнула мене рідна сестра. 
Про яке «братерство» могла йти мова, коли 
чоловік моєї сестри навіть за один стіл зі
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мною не сідав: мовляв, це принижує його 
гідність. Про яке «братерство» ми можемо го
ворити, коли моя сестра, Хана, довідавшись 
про мій намір повернутися додому, не гребую
чи нічим, всіляко намагалась перешкодити ме
ні це зробити. Дійшло навіть до погроз і шан
тажу...»1

Недавно шофер Чернівецького таксомотор
ного парку Володимир Якович Давидович 
разом з сім’єю виїхав до Ізраїлю, нехтуючи 
всіма застереженнями і порадами сусідів і 
друзів. А тепер на їх адресу, у Чернівці, над
ходять листи, сповнені відчаю і каяття: «... Як
що після дворічного перебування тут я пишу 
вам листа такого змісту, то знайте, що єврей, 
котрий покидає Радянський Союз, робить не
простиму помилку, яку можна порівняти хіба 
що з самогубством. Насамперед, ми понівечи
ли внутрішній світ своїх дітей, ми позбавили 
їх тієї радості й того оптимізму, які прита
манні радянській молоді. Адже ніколи в жит
ті вони тут не переступлять поріг вузу — на
ша кишеня занадто мілка. Діти виростають 
на вулиці, як бур’яни! Саме такі «кадри» — 
тупі, затуркані, бездумні, потрібні сіоністам»1 2.

Колишня жителька Чернівців Лілія Абра- 
мівна Онтман пише про атмосферу життя в 
Ізраїлі: «Люди живуть тут замкнутим жит
тям. Справжніх друзів немає. На роботі па
нують заздрість, ворожість, цькування одне 
одного. Контингент людей тут різний, з ба
гатьох країн, звичаї відсталі і дикі...»3

1 «Радянська Буковина», 1976, 27 жовтня.
2 Там же, 1977, 14 червня.
8 Там же.
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Листи колишніх радянських громадян, які 
поневіряються в Ізраїлі, переконливо дово
дять, що сіоністська пропаганда безсила ви
травити у більшості з них почуття любові до 
своєї справжньої Батьківщини — Радянського 
Союзу. Колишній шофер із Путили Яків Ми
хайлович Надель своєму тепер уже колиш
ньому другу шоферу із Косова Василю Федо
ровичу Тонюку писав: «Туга нестерпна за 
любимою Батьківщиною моєю. Завжди перед 
моїми очима краса Карпат моїх. Ніде і ніколи 
не забути Батьківщину. Чужий я тут, народ 
поганий. І якщо моє серце не витримає, щоб 
ви знали, що я вмер від туги за Батьківщи
ною...»1

«Я не претендую на вулицю Кобилянської 
в Чернівцях, — пише уже згадуваний В. Я. Д а
видович, — будь-яка місцевість Радянсько
го Союзу для мене — велика мрія!»1 2

Ніхто з колишніх радянських громадян, з 
якими мені довелося зустрічатися у Відні у 
1974 році, не ототожнював понять «батьків
щина» і «Ізраїль». Більше того, для них, після 
випитої чаші страждань на «землі обітованій», 
ці поняття були взаємовиключеними.

На моє запитання: «З того, що ви втратили, 
що для вас найдорожче?» Ізя Восков відпо
вів: «Я Батьківщину втратив і це — найдо
рожче...»

Наведене красномовно свідчить, що сіоні
стський міф про Ізраїль як «батьківщину всіх 
євреїв» — мильна булька.

9*

1 «Радянська Буковина», 1973, 5 вересня.
2 Там же, 1977, 14 червня.
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У пустелях Сінаю і Негева, в задушливих 
кібуцах1, усюди більшість колишніх радянсь
ких громадян страждають від байдужості 
оточуючих, самотності, загнаності, безглуз
дості свого буття. їх найсвітліші, найрадісні
ші спомини пов’язані з минулим, з радянсь
ким способом життя, який звеличує людину, 
зміцнює її гідність, наповнює життя глибоким 
змістом.

І коли знайомишся з цими людьми, слухаєш 
їх, то переконуєшся, що для багатьох з них 
спомини про минуле становлять ту опору, на 
якій вони намагаються встояти, витримати.

В роки другої світової війни жертв наци
стського розбою силою заганяли за колючий 
дріт концтаборів, насильно, під заспокійливі, 
єлейні промови сіоністів, заштовхували в ду
шогубки. Сьогоднішні жертви самі лізуть в 
пельку сіоністського пітона під його важким, 
нахабним поглядом. Іммігранти шукали «зем
лю обітовану», а знайшли новий, сучасний ва
ріант гетто.

Втративши минуле, не маючи сучасного, без 
надії на майбутнє, іммігранти становлять со
бою розмінну монету у великій політичній грі 
сіоністських верховодів.

Жертви сіонізму — подвійні жертви, бо 
позбавлені останнього — співчуття до себе. 
Вони всім своїм нинішнім буттям підтвер
джують мудрість народну: «Хто Батьківщиною 
торгує, того кара не минає».

Сьогодні тисячі і тисячі емігрантів, вирвав
шись всіма правдами і неправдами із тугого

1 Кібуца — сільськогосподарські напіввоєнізовані по
селення.
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зашморгу ізраїльського «раю», розсіялися по 
містах Західної Європи і Америки.

Важкий гніт іноземних поневолювачів над 
Іудеєю в кінці останнього віку до нашої ери 
і в першому тисячолітті нашої ери був однією 
з причин розсіяння євреїв по провінціях Рим
ської рабовласницької імперії. Але сьогодні 
ми є свідками нового, своєрідного розсіяння, 
винуватцем якого є сіонізм.

Доля тисяч і тисяч ним ошуканих людей — 
тяжке обвинувачення сіонізму, неспростовне 
викриття його хижацької, расистської суті. 
Люди без батьківщини в самому Ізраїлі, ті, 
що покинули його і нині мандрують у пошу
ках притулку, в надії повернення до Радянсь
кої країни, втілюють в собі незворотний про
цес прозріння, отверезіння від задушливого 
чаду сіоністських міфів.



ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Історія сіонізму — це історія кривавих зло
чинів єврейської буржуазії по відношенню до 
трудящих усіх націй, насамперед, трудящих 
євреїв, історія їх змови з найреакційнішими, 
мілітаристськими і агресивними силами.

Головне вістря сіонізму спрямоване проти 
сил миру, демократії, соціального прогресу, 
їх оплоту і вищого досягнення — країн соціа
лістичної співдружності, великого Радянсько
го Союзу. Нема тих злочинів, на які б не 
пішов сіонізм, щоб послабити притягальну си
лу ідей марксизму-ленінізму, світу соціалізму.

Кривавими сторінками цієї історії є змова 
сіоністів з царськими жандармами, денікінця- 
ми і петлюрівцями, сигуранцею боярської 
Румунії, дифинзивою панської Польщі, роз
відками інших капіталістичних держав, гітле
рівськими головорізами у роки другої світової 
війни, розгул кривавого геноциду і розбою по 
відношенню до арабського населення на оку
пованих територіях, агресивні акції проти су
сідніх арабських держав.

Сіонізм як різновид расизму і расової ди
скримінації виступає знаряддям крайніх реак
ційних сил у їх боротьбі проти розрядки 
міжнародної напруженості, за повернення до 
часів «холодної війни», за продовження гонки 
озброєння. Він союзник расистських режимів 
у Південно-Африканській Республіці* Роде-
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зії, фашистських режимів у Чілі, Уругваї та 
інших антидемократичних, неофашистських 
сил капіталістичних країн.

Нині сіонізм вступив у смугу глибокої і го
строї кризи, яка є складовою частиною за
гальної кризи імперіалізму, його політики, 
ідеології і моралі.

Расистські конструкції сіоністської ідеоло
гії, агресивна політика верховодів Ізраїлю, 
хижацька, людиноненависницька суть сіонізму 
викликає гнівний осуд і бурхливий протест з 
боку прогресивних сил світу.

Однак сіонізм — це підступний і злий ворог 
народів. Опираючись на фінансову, політичну 
і військову силу імперіалістичних держав, 
насамперед СІЛА, він продовжує ще являти 
собою небезпеку: розтлінно впливає на не
стійких у переконаннях, незрілих людей.

На XXV з’їзді КПРС вказувалося, що «у 
боротьбі двох світоглядів не може бути місця 
нейтралізму і компромісам. Тут потрібна ви
сока політична пильність, активна, оперативна 
і переконлива пропагандистська робота, своє
часна відсіч ворожим ідеологічним дивер
сіям»1.

Це — дороговказ для ідеологічних праців
ників, які домагаються все вагоміших успіхів 
у комуністичному вихованні трудящих.

Тому і сьогодні необхідно рішуче, з марк
систсько-ленінських позицій викривати раси
стські доктрини сіонізму, його експансіо
ністські політичні настанови, практику гено
циду і розбою на Близькому Сході, як і всі 
інші різновиди буржуазного націоналізму.

1 Матеріали XXV з’їзду КГІРС, с. 83.
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