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ТАК БУЛО... 

 
Коли 1946 року я демобілізувався з армії, то як і багато бувших фрон-

товиків, сподівався, що нарешті настає мирне життя, про яке ми так мріяли 
на фронті і за яке так самовіддано воювали. Але кінчилася війна гаряча і 
почалася війна холодна, кінчалося воєнне становище, яке так набридло 
суворим лімітуванням життя, але не скінчилося воєнне становище на терені 
ідеології, воно не тільки продовжувалося, а, сказати б, ще більше 
загострилося. Була видана низка ідеологічних постанов, які називалися 
«історичними», з питань літератури, музики, кіно. В них звинувачувалися 
конкретні митці й конкретні твори як носії буржуазної ідеології. 

Ми ведем тут розмову про розгром Єврейського антифашистського 
комітету. Добре, що почали з того, що показали цей розгром в контексті 
державного антисемітизму, який, на наш сором, існував у країні, яка 
найгучніше в світі декларувала про «дружбу народів». 

Цей розгром був не тільки антиєврейською акцією, з якою пов'язані й 
боротьба з космополітизмом, і «справа лікарів», а це була ланка одного 
ланцюга, одного, можна сказати, «цепу», яким жорстоко молотилася вся 
наша культура. Мені хотілося б тут сказати про те, що на Україні цьому 
передувала кампанія боротьби з так званим «українським буржуазним 
націоналізмом». Десь на початку 1947 року над українською інтелігенцією 
нависла чорна хмара переслідувань, яка розрядилася страшною грозою, під 
удари якої підпали найсвітліші, найгуманніші українські письменники � 
Максим Рильський, Юрій Яновський, Іван Сенченко та багато інших. При 
цьому застосовувалась єзуїтська тактика нацьковування представників 
однієї національності на представників іншої національності. 

Запам'ятався такий епізод. Якось в перерві під час письменницького 
пленуму, присвяченого боротьбі з «українським буржуазним націоналіз-
мом», до мене підійшов Юрій Яновський і сказав: � Абраме, чого Ви такий 
блідий? Не переживайте. Тепер лають мене, а через деякий час лаятимуть 
Вас. Вивчайте діалектику... 

І справді, як інтуїтивно відчував мудрий Юрій Іванович, через деякий 
час почалася кампанія боротьби з «буржуазним космополітизмом», яка по 
суті була боротьбою з інтелігенцією єврейського походження, і я, звісно, 
теж був звинувачений. Розкривалися псевдоніми � в дужках значилися 
єврейські прізвища. Я не мав псевдоніму � й мене не розкривали. Але 
кілька років не друкували. Дружину � вчительку � зняли з роботи. А у нас 
двоє маленьких дітей. Спасибі Максиму Рильському, який клопотався у 
«вищих інстанціях» � і мене почали потроху друкувати, хоча книжка не 
виходила шість років. 



Звинувачення були здебільшого сфальсифіковані. Леоніда 
Первомайського, приміром, звинуватили в сіонізмі, бо в одному з його 
фронтових віршів згадувався Сінай, а це, мовляв, ідеться про Палестину. 
Насправді ж у вірші згадувався румунський Сінай, повз який війська наші 
проходили в час війни. 

Але заперечувати не можна було, бо важливим було не те, як воно на-
справді, а те, як писалося в партійному офіціозі, якому тільки й треба було 
вірити. І чимало людей, на жаль, вірили, Про «безрідних космополітів» 
широко писалося не тільки в пресі, про них розповідали на зборах майже в 
усіх колективах, навіть в тваринницьких фермах... 

Ось в такій атмосфері відбувався розгром Єврейського антифашистсь-
кого комітету, до якого входили найвидатніші діячі єврейської культури, 
зокрема письменники: Давид Бергельсон, Давид Гофштейн, Перец Маркіш, 
Іцик Фефер, Лейб Квітко... Всі вони вихідці з України. Давид Гофштейн жив 
до арешту в Києві, а Іцик Фефер і Лейб Квітко після війни переїхали до 
Москви. 

Я добре знав Давида Гофштейна і Іцика Фефера. Це були не тільки 
прекрасні поети, а й видатні особистості. Вони любили Україну, знали і 
любили українську культуру. Давид Гофштейн був одним із 
найулюбленіших друзів Максима Рильського. У них було багато спільного 
� і в доброті, гуманності їхніх характерів, і в їхній поетиці. В останньому 
20-му томі творів Максима Рильського, який вийшов недавно, вміщено лист 
Максима Тадейовича до мене про потребу вшанування пам'яті Давида 
Гофштейна. Видатний український поет по-братньому турбувався про гідне 
вшанування свого єврейського побратима. Він майстерно переклав його 
кращі ліричні твори. Давид Гофштейн в свою чергу переклав багато творів 
української поезії, зокрема свого друга Максима, а також «Заповіт» Тараса 
Шевченка та чимало інших творів великого Кобзаря. 

Коли за прикладом Павла Тичини я, вже будучи дорослим, почав вив-
чати єврейську мову � ідиш, то допомагав мені в цьому Іцик Фефер. Уже в 
моїх збірках «Достигають плоди» і «Ряст», які вийшли ще до війни, були 
вміщені в перекладах з оригіналу твори єврейських поетів, зокрема, «Балада 
про пожежу» Іцика Фефера про те, як Тарас Шевченко рятував од пожежі 
єврейську хату. Іцик Фефер був одним із організаторів і керівників 
єврейського літературного процесу в пореволюційній Україні. Він, як і 
Гофштейн, любовно перекладав твори своїх українських друзів-поетів. 

Слідом за патріархами єврейської літератури були заарештовані майже 
всі активнодіючі єврейські письменники у всіх республіках Союзу. Хоча їх і 
не розстріляли, але мучили в тюрмах і гулагівських таборах. Із тих, що жили 
в Україні, � це Іцик Кіпніс, Григорій Полянкер, Еля Шехтман, Йосип 
Бухбіндер, Рива Балясна, Матвій Талалаєвський, Абрам Ґонтар, Натан За-
бара, Ханан Вайнерман та багато інших. З багатьма із них я дружив. Майже 
всі вони були учасниками Вітчизняної війни проти німецько-фашистських 



загарбників. 
Я хочу закінчити віршем єврейського поета Хаїма Бейдера в моєму 

перекладі про ту страшну ніч, коли почалися арешти членів Єврейського 
антифашистського комітету. 

 
Хаім Бейдер 

УРИВОК З ПОЕМИ 
 

Мов у командора, кроки вперті.  
В чорній мантії � ще й крила в ній �  
Малхамовес � грізний демон смерті �  
йде в Москві по вулиці нічній. 
 
Супроводжувать його не треба �  
все давно йому відоме тут.  
Із косою, піднятою в небо,  
свій чіткий він здійснює маршрут. 
 
Вивірена добре ця дорога  
у самому центрі у Москві.  
Боронь Боже, не забуть нікого,  
всі адреси в нього в голові. 
 
По-чортячому спина сутулиться, 
він коси стискає рукоять. 
По московській тихій, сонній вулиці 
лунко його кроки гримкотять. 
 
Точний і розмірений у всьому,  
він упевнено верстає путь.  
Горького от дім шістдесят сьомий,  
поверх сьомий � як повинно буть. 
 
Пильно він вдивляється у аркуш.  
Дзвоник так нервово дзеленчить. 
� Це ж бо Ви, напевне, Перец Маркіш?  
Я впізнав з портрета Вас умить... 
 
Вже зачинено за ними двері.  
Мовчки, німо йдуть вони удвох.  
Жде одного � успіх у кар'єрі,  
другого � тюрми холодний льох. 
 



От уже і Горького п'ятнадцять.  
Жодне тут не світиться вікно.  
Номер три � не треба й підніматься,  
та й немає ліфта все одно. 
 
І ніяких часу тут порушень, 
все за планом � справжня благодать. 
� Раджу Вам, професоре Добрушин,  
не забути палицю узять... 
 
� Вдячний за пораду... Це ж не звичай,  
а потреба... Роки вже не ті... �  
(Палицю оту невдовзі слідчий  
на Добрушинськім злама хребті.) 
 
Ніч трива зловісна... О четвертій  
їх уже не троє йде, а п'ять.  
Малхамовес � грізний демон смерті �  
їх веде � і кроки гримкотять. 
 
Пащу вогнедишну смерть розкрила  
і ковтає жертви все нові.  
В чорній мантії, простерши крила,  
Малхамовес ходить по Москві. 


