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ПОПОВНЕННЯ ФОНДІВ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ КОЛЕКЦІЄЮ
КОПІЙ СВІТЛИН (ФОТОГРАФІЙ) З ЖИТТЯ
ЄВРЕЙСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ВОЛИНІ
Охарактеризовано колекцію фотокопій з життя єврейського населення,
яке до 1943 р. мешкало в місті Луцьку та містечку Трохимброді. Колекція зібрана громадянкою США пані Андреа Ліс та передана нею в дар Державному
архіву Волинської області.
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У червні 2014 р. фонди Державного архіву Волинської області
поповнилися надзвичайно цінною колекцією документів, які розповідають про раніше невідомі сторінки життя єврейського населення на
Волині з середини XIX ст. до Голокосту. Цю колекцію передала в дар
архіву громадянка США пані Андреа Лісс.
Все почалося з того, що пані Лісс влітку 2012 р. у складі групи
іноземних туристів із США та Бразилії, які є нащадками вихідців із
містечка Трохимбрід (Софіївка), брала участь у туристичній поїздці до
цього зниклого населеного пункту, а також відвідала Державний архів
Волинської області. Під час екскурсії туристам була надана можливість
попрацювати з архівними документами з метою пошуку відомостей
про своїх предків. Віднайдена інформація про бабусю дуже розчулила
пані Лісс, і у неї виникла ідея зібрати документи, які розповідали б
про знищені нацистами у роки Другої світової війни населені пункти,
людей, які там мешкали, їхнє життя та побут.
Бабуся пані Лісс до 16 років проживала у містечку Трохимбрід, у
1928 р. разом із матір’ю емігрувала до США. Власне для вшанування
бабусі пані Лісс разом із чоловіком приєдналися до невеликої групи інших нащадків, щоб поїхати і відвідати землю предків. Очолював поїздку Авром Бендавид-вал – автор видання «Небеса порожні: Досліджуючи
втрачене місто Трохенброд», що вийшло у Нью-Йорку (США) у 2010 р.
Трохимбрід (Трахемброд, Трохенброд) – єврейське містечко, яке існувало у Західній Україні з початку XIX ст. до серпня 1942 р. Територіально знаходилося за 30 км на північний схід від Луцька (нині – частина
території Ківерцівського національного природного парку «Цуманська
* Коць Любов Іванівна – начальник відділу інформації та використання
документів НАФ Державного архіву Волинської області.
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пуща»). В офіційних документах того часу містечко значилося як «Софіївка» (пол. Zofióvka); назване на честь російської царівни Софії, яка
дала дозвіл на його будівництво1. Спочатку це було село, яке поступово
переросло у містечко. Перша сім’я поселилася тут у 1810 р.2, а в 1906 р.
у містечку вже нараховувався 181 будинок і мешкало 1 тис. 220 жителів3.
У ході радянсько-польської війни (квітень–жовтень 1920 р.) Західна Волинь відійшла до Польщі. У списку населених пунктів Речі Посполитої Польщі станом на 1923 р. містечко Zofióvka зазначене у складі ґміни Сильно Луцького повіту Волинського воєводства. У містечку
нараховувалося 222 житлових та 2 нежитлових будинки, проживало
1 тис. 549 жителів, з них – 771 чоловік і 778 жінок; за віросповіданням:
17 – римсько-католицького 1– православного, 1 тис. 531 – іудейського;
за національністю: 42 поляки, 1 тис. 505 євреїв, 1 – «русинської» національності, 1 – іншої національності4.
Перед початком Другої світової війни у містечку Софіївка працювали шкіряний та лісопильний заводи5. Тут нараховувалося 465 дворів,
проживали 1 тис. 916 мешканців6.
За свідченнями батька Аврома Бендавид-вала, це містечко на території Західної України до Голокосту було живим вільним центром
торгівлі. У ньому було поштове відділення, поліцейська дільниця, пожежна частина, культурний центр, школи, 7 синагог та все інше, що
притаманне невеликому і жвавому містечку.
Унікальність містечка в тому, що, перебуваючи поза єврейською
територією, воно було побудоване, населене і кероване євреями. Основним заняттям населення були комерція, ремесла і торгівля. Упродовж 130 років воно процвітало, доки його не зруйнували нацисти у
серпні 1943 р. Тут було утворено єврейське гетто, куди зганяли євреїв
також і з навколишніх сіл і містечок. За різними відомостями, у лісі
поблизу містечка було знищено близько 5 тис. осіб єврейської національності. На цьому місці стоїть пам’ятник загиблим…
Містечко стерте з лиця землі . Все, що нагадує про колись жваві
вулиці, – це доріжки для тракторів і кінних візків, котрі тягнуться через
порожні землі.
У результаті пошуків в особистих архівах вихідців із Волині, які
емігрували до США, фотоархіві Меморіального музею Голокосту у Вашингтоні (округ Колумбія, США) та Ізраїльському національному меморіалі Катастрофи (Голокосту) та Героїзму Яд ва-Шем в Єрусалимі пані
Лісс удалося зібрати понад 100 фотозображень та виготовити з них цифрові копії. Оригінальні фотографії, яким близько 150 років, надруковані
пігментними чорнилами на бавовняному папері, виготовленому методом
гарячого штампування, без використання кислоти і лігніну.
Копії фотодокументів систематизовані за населеними пунктами.
З історії містечка Трохимбрід надано 55 документів. Це, у переважній
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більшості, світлини, що відображають життя містечка до початку Другої
світової війни. На них зафіксовані значимі події в його історії, а саме:
церемонія перерізування стрічки при відкритті першої вимощеної частини вулиці; світлина єврейської денної школи «Талмуд Тора»; поштового
відділення та встановленого нового телефонного апарату; виступ дівчат у
Сіоністському літньому таборі поблизу містечка; родинні світлини мешканців та світлина начальниці поштового відділення Яніни Лубінскі, яка
переховувала євреїв на горищі під час масового знищення їх у 1943 р.
Про м. Луцьк у міжвоєнний та воєнний період розповідають ще
55 світлин. На них зображені: вулиця м. Луцька; міст на Красному;
зовнішній та внутрішній вигляд Великої синагоги; зовнішній вигляд
дерев’яної синагоги; працівники єврейської лікарні; учні школи Тарбут; окремі родини. Тут представлені світлини, що розповідають про
страшну сторінку в житті єврейського народу – гетто м. Луцька у роки
Другої світової війни (під час перебування в ньому євреїв та вигляд вулиці гетто після їх знищення). Є також фото місця масового знищення
євреїв у полі, поблизу м. Луцька.
До колекції увійшли також спогади євреїв про життя у Трохимброді: Рони Цукер Каплан Маргейт про родину Абіш та Бала Стейнбергів
(Україна), Памели Б. Коен (США) про родину Траубів і Інгарів та спогад родини Цукерманів (Бразилія).
Колекція стала одним із перших надходжень документів із-за кордону до духовної скарбниці Волині. Їх вивчення сприятиме формуванню історичної пам’яті, національної свідомості у тих, хто захоче знати
своє минуле, історію малої батьківщини.
Документи, передані пані Лісс, лягли в основу тематичної виставки
«Колекції фотокопій документів з життя єврейського населення, яке мешкало в м. Луцьку та в населених пунктах Трохимброд (Софіївка) і Лозішті (кол. Ігнатувка) на Волині до 1943 року». Виставка була відкрита 25
липня 2014 р. та експонувалася у Державному архіві Волинської області.
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Трохимбрід – втрачене місто. URL: https://board.lutsk.ua/topic/137882trohimbrod-vtrachene-misto/ (дата звернення: 08.01.2019).
A collection of photocopies of the life of the Jewish population, which until
1943 lived in the city of Lutsk and the town of Trochimbrody, was described. The
collection was collected by the US citizen Mrs. Andrea Lis and donated by her to
the State Archives of the Volyn Region.
Key words: The State Archives of the Volyn Region;collection; documents;
receipts.

Пані Лісс обговорює з директором Держархіву Волинської обл. В. Гикою ідею
щодо збору копій документів за кордоном. Зліва направо: С. Омельчук (перекладач),
пані Лісс, директор архіву В. Гика, 31 липня 2012 р.
Держархів Волинської обл., скан-копія № 00030.

Директор Держархіву Волинської обл.
В. Гика (ліворуч), головний охоронець
фондів А. Гурська, Авром Бендавид-вал
під час передавання колекції,
червень 2014 р.
Держархів Волинської обл.,
скан-копія № 00020.
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Єврейська школа «Талмуд Тора» в Трохимброді, 1935 р.
(Т-12). Фото надано Ізраїльським національним меморіалом Яд ва-Шем.
Держархів Волинської обл., скан-копія № 00090.

Церемонія перерізування стрічки при відкритті частини вимощеної вулиці
в Трохимброді у 1939 р. (Т-39). Фото начальниці поштового відділення Я. Лубінскі.
Світлину надав Р. Лубінскі.
Держархів Волинської обл., скан-копія № 00070.
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Пошта в Трохимброді, кінець 1939-х років. Праворуч у відкритих дверях стоїть
начальниця поштового відділення Я. Лубінскі. (Т-2). Фото надав Р. Лубінскі.
Держархів Волинської обл., скан-копія № 00080.

Луцьк. Євреїв ведуть по вулиці в гетто під час депортації.
(L-50). Фото надано Ізраїльським національним меморіалом Яд ва-Шем.
Держархів Волинської обл., скан-копія № 00040.

ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ

169

Луцьк. Вулиця в гетто з написом: «Гетто. Заборонено для військових. Не заходити.
Тиф». (L-48В). Фото надано Ізраїльським національним меморіалом Яд ва-Шем.
Держархів Волинської обл., скан-копія № 00050.

Луцьк. Працівники єврейської лікарні. 1933 р. (L-34). Фото надано Ізраїльським
національним меморіалом Яд ва-Шем.
Держархів Волинської обл., скан-копія № 00060.

