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Пам’ять

Історія єврейського насе-
лення Одеси починається ще
до появи самого міста. Згідно
з історичними джерелами, єв-
реї жили в турецькій фортеці
Хаджибей. Під час російсько-
турецької війни багато з них
покинули Хаджибей, і коли в
1792 р. війська під керівниц-
твом генерала Йосипа де Ріба-
са взяли штурмом фортецю, у
ній знаходилося всього 6 євре-
їв. Указом російської імперат-
риці Катерини II на цій терито-
рії був заснований військовий
і торговий порт, названий Оде-
сою [1; 3; 4]. Уряд Катерини II
був украй зацікавлений у як-
найшвидшому заселенні при-

єднаного до імперії Північного
Причорномор'я, і в Петербурзі
зародилася ідея переселити в
ці краї величезні маси євреїв,
які здавна проживали в Поль-
щі та в результаті її розділів
перейшли в російське піддан-
ство. На нових землях надава-
лися значні пільги, тимчасом
як на місцях старого прожи-
вання євреїв обкладали підви-
щеним податком. Тому нові ім-
перські піддані у великих кіль-
костях почали переселятися
на південь, який був включе-
ний в сумнозвісну «межу єв-
рейської осілості» (райони ім-
перії, де дозволялося прожи-
вати євреям). Цими фактора-

ми і пояснюється швидке зро-
стання єврейського населення
нового чорноморського порту.
Згідно з першим переписом
населення, проведеним де Рі-
басом у 1795 р., в Одесі серед
жителів-міщан значилося 213
українців, 224 греки і 240 євре-
їв, 106 росіян [4].

У перші ж роки свого існу-
вання єврейська громада міс-
та почала створювати устано-
ви, необхідні для повноцінно-
го єврейського життя. Спочат-
ку при Одеській громаді з’яви-
лося товариство відвідування
хворих — «Бікурім холім» і єв-
рейське похоронне братство,
великий внесок у діяльність
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якого зробив Осип Пастернак,
прадід Нобелівського лауреа-
та з літератури Бориса Пастер-
нака. Товариство «Бікурім хо-
лім» розширювало свою діяль-
ність, що привело до створен-
ня в 1802 р. в Одесі першої
єврейської лікарні на 6 ліжок.
У ці ж роки створюється Хек-
деш — поєднання притулку
для бідних та будинку преста-
рілих. Це була скромна одно-
поверхова будівля на краю
Молдаванки за адресою: Ста-
ропортофранківська, 4. Багато
разів Хекдеш був перебудова-
ний, завдяки чому у 1900 р.
став найкращою установою та-
кого типу у Одесі. Хекдеш був
розрахований на 60 людей,
яким безкоштовно забезпечу-
вався повний пансіон [2].

Природно, така широка ді-
яльність потребувала значних
грошових витрат. Бюджет фор-
мувався за рахунок банківсь-
ких відсотків на недоторканний
капітал у 52 тис. руб., сум ко-
робкового збору (податок на
кошерні м’ясні продукти), мен-
шою мірою — за рахунок місь-
кого доходу, оплати за лікувн-
ня і ліки. В Єврейську лікарню
надходили і великі пожертву-
вання.

Такі дані значаться у звіті
Єврейської лікарні за 1832 р.:
із коштів коробкового збору
надійшло 8398 руб., від місь-
кої думи — 832 руб., від про-
дажу медикаментів з аптеки лі-
карні — 240 руб., від товарист-
ва «Бікурім холім» — 500 руб.,
разом 9970 руб. Крім того, ме-
ценатам дозволялося органі-
зовувати власні постійно дію-
чі ліжко-місця і навіть палати,
які вони могли іменувати на
свій розсуд, для цього необ-
хідно було зробити одноразо-
ву пожертву в недоторканний
фонд, яка б приносила щоріч-
ний процентний прибуток у
розмірі 120 руб. на рік. Таким
чином, гарантувалося функціо-

нування такого ліжка на бага-
то років вперед без додатко-
вих витрат [4].

У 1829 р. єврейська грома-
да купує нову невелику будів-
лю, і лікарня починає функ-
ціонувати на Молдаванці. У
1864 р. відкривається новий
лікарняний корпус, який сього-
дні функціонує як головний. У
новій просторій будівлі лікарні
облаштовується 5 палат: 3 па-
лати «звичайних хвороб», в
яких перебували пацієнти як
терапевтичного, так і хірургіч-
ного профілю, 2 палати вене-
ричних хвороб. Кількість місць
у лікарні становить 75 — 36 чо-
ловічих і 39 жіночих, кількість
пацієнтів, що пройшли лікуван-
ня, досягає 500 на рік.

У 1900 р. розгорнулося мас-
штабне будівництво нових
корпусів. За короткий термін
були споруджені отоларингіч-
не, нейрохірургічне, дитяче,
приймальне відділення, хірур-
гічний павільйон, адміністра-
тивний корпус, прозектура, гос-
подарський корпус. Лікарняні
корпуси були побудовані на
кошти єврейського кагалу. Ар-
хітектором частини лікарняних
корпусів став талановитий ар-
хітектор Адольф Мінкус, видат-
ними роботами якого також є
корпуси селекційного інститу-
ту, Бродська синагога, готель
Брістоль, а також перший ви-
сотний житловий будинок Єв-
ропи — «Хмарочос Гінзбурга»
у Києві.

Управлялася лікарня дво-
ма попечителями з євреїв, які
обиралися кагалом на 3 роки
і затверджувалися генерал-
губернатором. Попечителі гро-
шей за працю не отримували,
а навпаки витрачали власні
гроші на оновлення лікарні.
Так, один з попечителів лікар-
ні Соломон Пуріц у 1908 р. за-
купив рентген-апарат і техно-
логію виготовлення рентгенів-
ських плівок, завдяки чому Єв-

рейська лікарня стала однією
з перших у світі, де почали ви-
користовувати цей метод до-
слідження.

Штат лікарні складався з
27 лікарів, кількох інтернів,
аптекаря і 2 учнів аптекаря,
фельдшерів і учнів фельдшерів,
лаборанта і його учнів, 50 па-
латних служителів, цирульни-
ка, кухарки і двірника. Оклад
лікаря дорівнював 600 руб. на
рік. Середня зарплата в імперії
на той час становила близько
120 руб. на рік.

Лікарня надавала медичну
допомогу євреям й одеситам
інших національностей, а за
наявності вільних місць обслу-
говувала іногородніх пацієнтів.
Плата за лікування в лікарні
стягувалася тільки з іногород-
ніх по 3,50 руб. одноразово при
надходженні до лікарні. Одесь-
кі ж євреї від такої плати зо-
всім звільнялися. У лікарні та-
кож надавали лікарські кон-
сультації та давали ліки неза-
можним хворим, які не потре-
бували стаціонарної допомоги
і лікувалися вдома. Пацієнти в
лікарні перебували на повно-
му утриманні, яке включало
харчування, ліки, лікарняний
одяг і білизну [5].

Життя лікарні було найтісні-
шим чином пов’язане з усіма
перипетіями єврейської грома-
ди Одеси. Коли місто потряс
погром 1905 р., величезний
двір Єврейської лікарні пере-
творився на наметовий табір
безлічі сімей, чиї квартири
були знищені погромниками
(тоді близько 50 тис. людей
позбулися даху і були викину-
ті на вулицю). Потерпілі отри-
мали тут безкоштовну медич-
ну допомогу та харчування за
рахунок коштів спеціально сфор-
мованого одеською єврейською
громадою Комітету допомоги
потерпілим від погрому.

Після революції 1917 р. єв-
рейське населення міста за-
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знало кілька хвиль гонінь. Не
кращі часи настали і для Єв-
рейської лікарні. Недоторкан-
ний капітал єврейського кага-
лу був націоналізований, тим
самим лікарню було позбав-
лено джерел фінансування. З
часом і сама лікарня була на-
ціоналізована і перейменова-
на в «радянську народну лі-
карню». За перейменуванням
прийшла і реконструкція. По-
ставлене завдання збільшити
ліжковий фонд було розв’яза-
но доволі невміло. Лікарняні
корпуси були поспіхом перебу-
довані, під палати було пере-
обладнано приміщення, для
цього не призначені, а в іс-
нуючих палатах розмістили на-
багато більшу кількість ліжок,
ніж це було заплановано при
спорудженні корпусів.

Відродження лікарні настає
в 1973 р., коли на базі лікува-
льної установи створюється

лікарня швидкої допомоги, яка
функціонує і до наших днів вже
під офіційною назвою — місь-
ка клінічна лікарня № 1. Незва-
жаючи на минулі 186 років, ле-
гендарна Єврейська лікарня
залишається однією з найбіль-
ших у місті та продовжує слу-
жити на благо одеситів.

У роботі використано мате-
ріали з фондів Одеського об-
ласного архіву, Одеської на-
ціональної наукової бібліотеки,
Єврейського музею Одеси.
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