
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

Міністерство освіти і науки України  

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

Міністерство освіти і науки України 

 

 
 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису  
  

 
БЕЗАРОВ ОЛЕКСАНДР ТРОЯНОВИЧ 

 
 

УДК 94 (47+57) (=411.16) : [329.14+329.285] «1861/1917» 

 
 

ДИСЕРТАЦІЯ  

 

ЄВРЕЙСЬКИЙ ЧИННИК У РЕВОЛЮЦІЙНОМУ РУСІ В РОСІЙСЬКІЙ 

ІМПЕРІЇ (1861–1917 РОКИ) 

 

07.00.02 – всесвітня історія  

 

Подається на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук  

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

________ О. Т. Безаров  

 

Науковий консультант – Сич Олександр Іванович, доктор історичних наук, 

професор  

 

Чернівці – 2019 



 

 

2 

 

АНОТАЦІЯ 

 

Безаров О. Т. Єврейський чинник у революційному русі в Російській 

імперії (1861–1917 роки) – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за 

спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. – Чернівецький національний 

університет імені Юрія Федьковича, Міністерство освіти і науки України; 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 

Міністерство освіти і науки України. – Чернівці, 2019. 

Дисертація присвячена проблемам участі євреїв у процесах розвитку 

революційного руху в Російській імперії у 1861 – на початку 1917 років. 

Уперше в сучасній українській історіографії революційного руху в 

Російській імперії застосовано поняття єврейського чинника, визначення 

якого, у контексті історії російського революційного руху, дозволяє 

впроваджувати нові методи дослідження діяльності революційних груп і 

партій, національного та соціального складу учасників революційного руху, а 

також мотивації їхньої діяльності.  

Об’єктом дослідження обрано історію революційного руху в Російській 

імперії, предметом – місце та роль російських євреїв у ньому. Особливістю 

предмета дослідження є те, що в ньому проаналізовано участь єврейських 

діячів у загальноросійських революційних організаціях.  

Метою дослідження є комплексне вивчення єврейського чинника у 

розвитку революційного руху в Російській імперії.  

Визначення основних методологічних засад дослідження здійснено на 

ґрунті критичного аналізу історичних джерел і літератури. У дисертації 

проаналізовано історіографію проблеми, наведено основні підходи щодо 

розуміння місця та ролі євреїв у революційному русі в Російській імперії. 

Здійснений аналіз радянської, сучасної зарубіжної та української 

історіографії революційного руху в Російській імперії, засвідчив, що 
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проблеми участі євреїв у діяльності російських революційних організацій не 

набули системного вивчення.   

У дисертації обґрунтовано основні теоретико-методологічні принципи 

вивчення єврейського чинника у революційному русі в Російській імперії. 

Використанні у дослідженні теорія ідентичності і теорія модернізації 

пізньоімперської Росії дозволили комплексно проаналізувати кризу 

ідентичності російських євреїв та їхньої революційності, феномен російсько-

єврейської інтелігенції, а також фактори, які сприяли загостренню 

єврейського питання в Російській імперії, вибуху єврейських погромів, 

поширенню антисемітизму в країні. 

Обґрунтовано та впроваджено до наукового обігу низку нових термінів і 

наукових понять, а саме: єврейський чинник у російському революційному 

русі, єврейський анархістський рух у Російській імперії, революційність 

російських євреїв, криза єврейської ідентичності.  

Проаналізовано причини та передумови революційності російських 

євреїв. Зокрема, доведено, що політика державного антисемітизму в 

Російській імперії наприкінці ХIХ ст., незавершеність процесів модернізації 

пізньоімперської Росії, криза ідентичності російських євреїв, а також масове 

зубожіння містечкового єврейства були головними факторами розвитку 

революційності російських євреїв.  

Встановлено єврейську складову у російському народництві. Визначено 

концептуальні засади єврейського соціалізму А. Ш. Лібермана та П. Б. 

Аксельрода. Доведено, що єврейське питання посідало важливе місце у 

розвитку народницької ідеології, а єврейські погроми 1881–1882 рр. 

виявилися своєрідним випробуванням на сталість революційних поглядів 

російських і єврейських соціалістів. 

Обґрунтовано єврейський чинник у процесі становлення російського 

соціал-демократичного руху. Зокрема, визначено вплив найбільшої у 

Російській імперії соціал-демократичної організації (Бунду) на революційні 

процеси в країні на початку ХХ ст., проаналізовано діяльність єврейських 
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революціонерів у фракціях Російської соціал-демократичної робітничої 

партії.  

Висвітлені політичні підходи щодо розв’язання єврейського питання у 

контексті ідеології революційного неонародництва, визначено єврейський 

чинник у процесах становлення Партії соціалістів-революціонерів, 

проаналізовано форми участі євреїв у діяльності Партії есерів у 

міжреволюційний період. Обґрунтовано причини виникнення та розвитку 

єврейського анархістського руху в Російській імперії. Доведено, що за своїм 

національним складом перші організації анархістів на території Російської 

імперії були винятково єврейськими, а їхня діяльність зосереджувалася у 

смузі постійної осілості євреїв. 

Науково-теоретичне значення дисертації полягає у здійснені 

комплексного дослідження місця та ролі російських євреїв у революційному 

русі в Російській імперії, що дозволило переосмислити  процеси становлення 

та розвитку російського революційного руху в 1861–1917 роках. 

Теоретичним набутком роботи є застосування теорії ідентичності і теорії 

модернізації у дослідженні політики самодержавства в єврейському питанні, 

процесів революційності євреїв, розвитку єврейського анархістського руху. 

Дослідження значно доповнює предмет історії революційного руху в 

Російській імперії теоретичним змістом з історії участі євреїв у російському 

революційному русі.  

Практичне значення дисертації полягає у використанні матеріалів і 

висновків дослідження у науково-дослідницькій (при підготовці 

фундаментальних праць із всесвітньої історії, написанні підручників, 

навчально-методичних посібників), навчальній (у процесі розробки і 

викладанні нормативних курсів за вибором для студентів історичних 

спеціальностей), державній та іншій роботі. Основні результати дослідження 

опубліковані дисертантом у двох монографіях і низці наукових статей. 

Джерела, конкретно-фактичний матеріал та висновки дослідження можуть 

бути застосовані для створення навчальних програм з історії Росії, України, 
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інших країн Східної Європи, а також з політичної історії єврейського народу. 

Результати дослідження також можуть бути використані органами державної 

влади України, громадськими та політичними організаціями для підготовки 

відповідних довідок з  історії революційного руху в Україні.   

Ключові слова: єврейський чинник, єврейське питання, криза 

ідентичності, модернізація, асиміляція, російсько-єврейська інтелігенція, 

народництво, неонародництво, Російська соціал-демократична робітнича 

партія, Бунд, Партія соціалістів-революціонерів, єврейський анархістський 

рух у Російській імперії.   

 

 

 

SUMMARY 

 

O. T. Bezarov. The Jewish Factor in the Revolutionary Movement in the 

Russian Empire (1861–1917). – Qualifying scientific work on the rights of 

manuscripts. 

Thesis for the degree of Doctor of Historical Sciences by specialty 07.00.02 

– World History. – Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Chernivtsi, 2019. 

The dissertation is devoted to the problems of the Jews participation in the 

processes of development of the revolutionary movement in the Russian Empire in 

1861 - early 1917. For the first time in the modern Ukrainian historiography of the 

revolutionary movement in the Russian Empire the concept of the Jewish factor 

was used, the definition of which, in the context of the history of the Russian 

revolutionary movement, enables the introduction of new methods for the research 

of the activities of revolutionary groups and parties, the national and social 

composition of the participants in the revolutionary movement, as well as the 

motivation of their activities. 
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The object of the study is the history of the revolutionary movement in the 

Russian Empire, the subject of the study is the place and role of the Russian Jews 

in it. The peculiarity of the study subject is that it analyzes the participation of the 

Jewish leaders in the All-Russian revolutionary organizations.  

The objective of the study is a comprehensive study of the Jewish factor in 

the development of the revolutionary movement in the Russian Empire. 

The determining of the main methodological foundations of the study has 

been carried out on the basis of a critical analysis of historical sources and 

literature. The dissertation analyzes the historiography of the issue, presents the 

main approaches to understanding the place and role of Jews in the revolutionary 

movement in the Russian Empire. An analysis of the Soviet, contemporary foreign 

and Ukrainian historiography of the revolutionary movement in the Russian 

Empire has shown that the problems of the Jews’ participation in the activities of 

the Russian revolutionary organizations have not been systematically studied. 

The dissertation substantiates the basic theoretical and methodological 

principles of studying the Jewish factor in the revolutionary movement in the 

Russian Empire. The use of the theory of identity and the modernization theory of 

the late imperial Russia enabled the complex analysis of the crisis of identity of 

Russian Jews and their revolutionary nature, the phenomenon of the Russian-

Jewish intelligentsia, as well as factors contributing to the exacerbation of the 

Jewish issue in the Russian Empire, the outbreak of Jewish pogroms, and spread of 

anti-Semitism in the country. 

A number of new terms and scientific concepts have been substantiated and 

introduced to scientific circulation, namely, the Jewish factor in the Russian 

revolutionary movement, the Jewish anarchist movement in the Russian Empire, 

the revolutionary nature of the Russian Jews, and the crisis of the Jewish identity. 

The reasons and preconditions of revolutionary character of the Russian 

Jews have been analyzed. In particular, it is proved that the policy of the state anti-

Semitism in the Russian Empire at the end of the XIX century, the incompleteness 

of the modernization processes of late imperial Russia, the crisis of the Russian 
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Jews identity, and the massive impoverishment of the  little town Jewry were the 

main factors in the development of the revolutionary nature of the Russian Jews. 

The Jewish component in the Russian populist doctrine has been established. 

The conceptual foundations of the Jewish socialism of A. S. Lieberman and P. B. 

Axelrod are defined. It is proved that the Jewish issue was of great significance in 

the development of the Populist ideology, and the Jewish pogroms of 1881–1882 

turned out to be a peculiar test of the persistence of the revolutionary views of the 

Russian and Jewish socialists. 

The Jewish factor in the process of formation of the Russian Social-

Democratic movement has been substantiated. In particular, the influence of the 

largest social democratic organization in the Russian Empire (the Bund) on the 

revolutionary processes in the country at the beginning of the XX century has been 

determined, the activity of the Jewish revolutionaries in the factions of the Russian 

Social-Democratic Labor Party has been analyzed.  

The political approaches to solving the Jewish issue in the context of the 

ideology of the revolutionary neo-populism have been highlighted, the Jewish 

factor in the formation of the Party of Socialist-Revolutionaries has been 

determined, and the forms of participation of the Jews in the activities of the Party 

of Socialist-Revolutionaries in the inter-revolutionary period have been analyzed. 

The reasons for the emergence and development of the Jewish anarchist movement 

in the Russian Empire have been substantiated. It is proved that the first 

organizations of anarchists in the territory of the Russian Empire were exclusively 

Jewish in its national composition, and their activity was concentrated in the Pale 

of settlement. 

The theoretical significance of the dissertation is to carry out a 

comprehensive study of the place and role of the Russian Jews in the revolutionary 

movement in the Russian Empire, which enabled to revise the processes of the 

formation and development of the Russian revolutionary movement in 1861–1917. 

The theoretical achievement of the work is application of the theory of identity and 

the theory of modernization in the study of the policy of autocracy in the Jewish 
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issue, the processes of the Jews revolutionary character, the development of the 

Jewish anarchist movement. The study greatly contributes the subject of the history 

of the revolutionary movement in the Russian Empire with the theoretical content 

of the history of the participation of the Jews in the Russian revolutionary 

movement. 

The practical significance of the dissertation is to use the materials and 

conclusions of the study in the research (while preparing fundamental works on the 

world history, writing training manuals, textbooks and study guides), teaching (in 

the process of developing and teaching compulsory and optional courses for 

students of historical specialties), government work etc. The main results of the 

study were published in two monographs and a number of scientific articles. The 

sources, specific factual information and findings of the study can be used to create 

educational programs on the history of Russia, Ukraine, other countries of Eastern 

Europe, as well as on the political history of the Jewish people. The results of the 

study can also be used by public authorities in Ukraine, public and political 

organizations to prepare relevant information on the history of the revolutionary 

movement in Ukraine. 

Key words: Jewish factor, Jewish issue, identity crisis, modernization, 

assimilation, Russian-Jewish intelligentsia, populism, neo-populism, Russian 

Social-Democratic Labor Party, Bund, Party of Socialist-Revolutionaries, Jewish 

anarchist movement in the Russian Empire. 
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ВСТУП 

 
 

 
Актуальність теми. Історичний досвід переконує нас у тому, що 

суспільство не може розвиватися без циклічних і системних криз у процесах 

становлення нових інститутів влади, власності і національних відносин. 

Подібні зміни трапляються зазвичай або завдяки трансформації соціально-

економічної та політичної системи суспільства, або внаслідок насильницької 

революції, яка прискорює зазначені процеси, ламаючи водночас структурні 

елементи суспільства, що занепадає. Очевидно, що еволюційний шлях 

розвитку є бажаним варіантом змін, аніж другий, проте не завжди політична 

влада в країні, що потребує змін, здатна реформувати головні інститути 

суспільства, забезпечити максимальний успіх процесу модернізації. Тоді 

відповідальність беруть на себе групи революціонерів, які виникають на 

зламі архаїки та модерну, на контрасті соціального розшарування населення 

або/і за умови тривалої дискримінації етносоціальних груп з боку державної 

влади. 

Приклад політичної історії пізньоімперської Росії засвідчив про 

неминучість докорінних змін у розвитку її соціальних інститутів. 

Самодержавство принаймні тричі опинялося в умовах глибокої політичної 

кризи. Якщо кризи 1879–1881 рр. та 1905–1907 рр. Романовим вдалося 

подолати завдяки політиці стабілізації імперії, деяким політичним поступкам 

на користь опозиційних груп, а також певним успіхам у сфері економічної 

модернізації, то криза, що охопила Російську імперію на початку 1917 р., 

завершилася крахом самодержавного режиму, який виявився непоступливим 

стосовно своїх владних повноважень. Закономірним, мабуть, було те, що в 

усіх трьох випадках самодержавство відчайдушно протидіяло тискові 

революційних організацій, які визрівали у надрах традиційного суспільства 

Російської імперії, яка після ганебної поразки у Кримській війні була 

змушена встати на шлях модернізації. Спроби Романових реформувати 
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імперію у 1860-х рр., на жаль, завершилися царевбивством, а в країні 

запанувала політична реакція, що супроводжувалася падінням життєвого 

рівня населення, загостренням соціального та національного питання в Росії. 

Самодержавство хронічно запізнювалося із запровадженням реформ, що, 

звісно, лише збільшувало шанси революціонерів стосовно реалізації їхньої 

стратегії з приводу оновлення держави й суспільства. Перша світова війна 

вкрай оголила суперечності у розвитку соціально-економічного і політичного 

життя Російської імперії та призвела до вибуху Російської революції 1917 р., 

яка змінила не лише політичну мапу Східної Європи, але визначила вектор 

розвитку новітньої історії у ХХ столітті.  

Незважаючи на значну кількість досліджень з історії революційних 

процесів у пізньоімперській Росії, які з’явилися як за кордоном, так і в 

Україні, у сучасній історичній літературі, мабуть, немає однозначної 

відповіді на запитання про те, якими були причини двох російських 

революцій і що, власне, зумовило стрімкий занепад Російської імперії на 

початку 1917 р., адже, як відомо, її економічний ресурс тоді був ще далеко не 

вичерпаний. Сучасні дослідники у своїх міркуваннях, приміром, з приводу 

витоків Російської революції 1917 р. надто мало, як нам видається, 

посилаються на результати Російської революції 1905–1907 рр., яка, за суттю, 

була найпершим серйозним політичним випробуванням революційних та 

урядових сил у їхньому протистоянні, яке революціонери тоді програли. 

Росію вдалося врятувати від смертельного вихору громадянської війни, але 

чимало проблем залишалося нерозв’язаними, хоча, загалом, Перша російська 

революція була важливим етапом у прискоренні процесів буржуазної 

модернізації імперії, періодом становлення багатопартійної системи і 

парламентаризму.       

 Сучасна історіографія революційного руху в Російській імперії далека 

від абсолютизації революційних процесів, від невиправданого возвеличення 

одних революційних діячів і замовчування інших. Об’єктивно оцінюється 

поведінка самодержавства і ліберальних діячів упродовж революційних 
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подій. З’явилося чимало досліджень, в яких проаналізовано зовнішні 

чинники у становленні та розвитку революційного руху в Російській імперії. 

Натомість знецінено власне революційний процес, а його діячі немовби 

опинилися у тіні політики самодержавства. Виходить так, що учасники 

революційного руху не мали жодного стосунку до революційних вибухів, що 

народні маси начебто не вимагали покращення умов для свого соціально-

економічного життя, а національні групи імперії прагнули лише до розпаду 

Росії на окремі національні держави, що, мовляв, усі революційні події в 

імперії були інспіровані ззовні або були викликані зсередини штучно, 

внаслідок невдалих війн, реформ, взагалі недолугості того чи іншого 

російського монарха. Насправді такі підходи уводять дослідників історії 

революційного руху в Російській імперії убік від об’єктивного аналізу 

чинників, які могли бути каталізаторами у протистоянні влади і 

революційних груп, а подекуди і самі могли виступати причинами 

революційних виступів народних мас або окремих їх представників. 

Зрештою, ми мало знаємо про особистий внесок учасників революційного 

руху в процесах його становлення та розвитку, про мотиви їхньої участі в 

ньому, про феномени лідерства у революційних групах на різних етапах 

їхнього розвитку, а також про національний склад учасників революційного 

руху.         

Очевидно, що одним із гострих питань у внутрішній політиці 

Романових на початку ХХ ст. залишалося національне питання, а становище 

багатьох національних груп у Російській імперії – складним. Не було 

винятком і багатомільйонне єврейське населення Росії, яке у 1905 р. 

опинилося на роздоріжжі націоналізму та соціалізму. Тугий вузол 

єврейського питання у Російській імперії виявився ключовим у процесах 

посилення революційної активності російських євреїв. Хвилі єврейських 

погромів, державний антисемітизм і масове зубожіння єврейського населення 

були тим чинником, який так чи інакше спричинив участь багатьох 

представників єврейського народу у російському революційному русі. Однак 
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участю, доволі масовою, справа не обмежувалася. Євреї становили вельми 

значний відсоток серед організаторів і теоретиків російського революційного 

руху, а також його найбільш діяльних практиків (зокрема терористів). Усе це 

дає підстави зазначати про єврейський чинник у революційному русі в 

Російській імперії.    

Відомо, що революційний рух у багатонаціональній Російській імперії 

відображав неоднорідність соціально-класових інтересів його учасників, 

адже його ядром виступали представники вільних професій (адвокати, 

викладачі, студенти, лікарі, журналісти), маргіналізовані верстви дворянства, 

купецтва, ремісництва, а також робітники та селяни. Політика модернізації 

розмивала станову структуру пізньоімперського суспільства Росії, а отже, 

кількість вільних радикалів на соціальному маргінесі імперії неухильно 

зростала. Було очевидно, що за умови поглиблення соціально-економічної 

кризи, яка пов’язувалася із спробами російського уряду реформувати 

напівфеодальну економіку імперії, революційним організаціям і партіям 

навряд чи загрожував кадровий голод. Водночас у революційному русі були 

переплетені різні національні мотиви, адже за своєю формою він був 

переважно інтернаціональним рухом. Очевидно, що євреї були не єдиними 

представниками тих національних груп Російської імперії, з яких російські 

революціонери рекрутували кадри для своїх організацій. Однак розв’язання 

проблеми мотивації революційної діяльності євреїв, визначення ідеалів 

соціалізму крізь призму національних інтересів єврейського народу в Російській 

імперії і, зрештою, з’ясування стратегії і тактики революційної боротьби євреїв 

у лавах російських революційних організацій дозволить об’єктивно оцінити 

увесь потенціал революційного руху в Російській імперії, визначити вплив 

національного чинника на формування політичних поглядів революційних 

лідерів, виявити причини їхньої революційності. Власне комплекс цих питань 

утворив предметне поле нашого дослідження, а пошук відповідей на них 

визначив дослідницьке завдання.  
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Отже, дане дисертаційне дослідження є спробою автора узагальнити 

відомі факти і процеси з історії революційного руху в Російській імперії крізь 

призму місця та ролі російських євреїв у становленні російських 

революційних організацій, визначити на основі комплексного аналізу вплив 

єврейського чинника на процеси розвитку революційного руху в Російській 

імперії. Вперше в українській історіографії обґрунтовано єврейський чинник, 

як науковий критерій у дослідженні історичних закономірностей розвитку 

революційного руху в Російській імперії.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано в рамках наукової теми кафедри історії 

нового та новітнього часу Чернівецького національного університету ім. Ю. 

Федьковича  «Актуальні проблеми історії країн Європи та Північної Америки 

в Новий та новітній час» (номер державної реєстрації 0117U002210).  

Об’єктом дослідження є історія революційного руху в Російській 

імперії.  

Предметом дослідження є місце та роль євреїв у революційному русі в 

Російській імперії.   

Хронологічні межі дослідження – 1861–1917 роки. Нижня часова 

межа дослідження визначена тим, що в Петербурзі у 1861 р. виникла одна з 

перших в Російській імперії повноцінних революційних організацій (Комітет 

«Великорусса»), що мала відповідну ідеологію боротьби проти 

самодержавства, власні революційні видання та мережу осередків у Варшаві, 

Києві, Казані та Москві, верхня – фактичним припиненням існування 

Російської імперії (зречення Миколи II престолу 2 березня 1917 р.). Оскільки 

1861 р. можна вважати умовною точкою відліку у становленні 

революційного руху в Російській імперії, то в деяких місцях дослідження 

довелося звертатися до більш ранніх періодів, аби дослідити витоки того чи 

іншого явища з історії російського революційного руху та участі євреїв у 

ньому.    
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Територіальні рамки дослідження – територія Російської імперії у 

зазначених часових межах.   

Мета дослідження полягала у комплексному вивченні єврейського 

чинника у становленні та розвитку революційного руху в Російській імперії. 

Задля її досягнення було передбачено розв’язання таких 

дослідницьких завдань: 

- охарактеризувати політико-правове становище єврейського народу в 

Російській імперії; 

- проаналізувати соціальну динаміку єврейського населення 

Російської імперії у другій половині ХIХ ст.; 

- з’ясувати фактори, що призвели до загострення кризи ідентичності 

російських євреїв; 

- визначити сутність соціокультурного феномену російсько-

єврейської інтелігенції; 

- виявити передумови та причини революційності російських євреїв; 

- проаналізувати єврейську складову у російському народництві; 

- визначити концептуальні засади єврейського соціалізму в теоріях 

революційного народництва А. Ш. Лібермана та марксизму П. Б. 

Аксельрода; 

- висвітлити єврейське питання у контексті революційного 

народництва наприкінці 1870-х – початку 1880-х років; 

- обґрунтувати єврейський чинник у  процесі становлення російської 

соціал-демократії; 

- визначити місце та роль Бунду в революційних процесах у 

Російській імперії у 1905 – на початку 1917 років; 

- проаналізувати діяльність єврейських революціонерів у 

меншовицький та більшовицький фракціях Російської соціал-

демократичної робітничої партії;   

- з’ясувати методи розв’язання єврейського питання у контексті  

ідеології революційного неонародництва;  
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- визначити єврейський фактор у процесах становлення Партії 

соціалістів-революціонерів; 

- висвітлити форми діяльність євреїв у Партії есерів у 

міжреволюційний період; 

- обґрунтувати причини виникнення та розвитку єврейського 

анархістського руху в Російській імперії, виявити якісну та кількісну 

складову цього явища. 

Наукова новизна виявлених результатів дослідження полягає у тому, 

що уперше:   

- на основі критичного аналізу історіографії та джерельної бази, у 

тому числі  виявлених та вперше запроваджених до наукового обігу, 

здійснено комплексне дослідження місця та ролі російських євреїв у 

революційному русі в Російській імперії, що дозволило 

переосмислити процеси становлення та розвитку російського 

революційного руху; 

- досліджено політику самодержавства в єврейському питанні у 

другій половині ХIХ ст.; 

- доведено, що державна політика антисемітизму була однією з 

причин революційності російських євреїв;   

- обґрунтовано поняття єврейського чинника в революційному русі 

в Російській імперії; 

- застосовано теорію ідентичності для пояснення процесів 

революційності російських євреїв; 

- висвітлено феномен єврейського анархістського руху в Російській 

імперії;  

- досліджено місце та роль Бунду в подіях Першої російської 

революції; 

- визначено вплив єврейської соціал-демократії на процеси 

становлення та розвитку Російської соціал-демократичної 

робітничої партії; 
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- проаналізовано єврейський фактор у розвитку Партії есерів; 

- уточнено національні особливості становлення та розвитку 

революційних організацій в Російській імперій; 

- висвітлено єврейське питання у контексті розвитку російського 

народництва та неонародництва; 

- охарактеризовані головні підходи в сучасній історіографії стосовно 

місця та ролі єврейських погромів у революційних процесах у 

Російській імперії, доведено зацікавленість деяких революційних 

груп і партій у нагнітанні погромних настроїв у російському 

суспільстві; 

- проаналізовано мотивацію революційної діяльності  єврейських 

учасників російського революційного руху.      

Практичне значення результатів дисертаційного дослідження, 

передусім, полягає у тому, що матеріали дослідження, його висновки можуть 

бути використані в науково-дослідницькій (при підготовці фундаментальних 

праць із всесвітньої історії, написанні підручників, навчально-методичних 

посібників), навчальній (у процесі розробки і викладанні нормативних курсів 

за вибором для студентів історичних спеціальностей), державній та іншій 

роботі. Джерела, конкретно-фактичний матеріал та висновки можуть бути 

застосовані для створення навчальних програм з історії Росії, України, інших 

країн Східної Європи, а також з політичної історії єврейського народу. 

Результати дослідження можуть бути використані органами державної влади 

України, громадськими та політичними організаціями для підготовки 

відповідних довідок з  історії революційного руху в Україні.   

Апробація результатів дисертації проводилася на засіданнях кафедри 

соціально-гуманітарних наук і права Чернівецького торговельно-

економічного інституту Київського національного торговельно-економічного 

університету та кафедри історії Нового та новітнього часу Чернівецького 

національного університету імені Ю. Федьковича. Основні положення 

дослідження та його висновки оприлюднені на міжнародних конференціях: 
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«IV  Российский философский конгресс» (Москва, 24–28 травня 2005 р.) 

«Шестнадцатая ежегодная международная междисциплинарная конференция 

по иудаике» (Москва, 3 – 5 лютого 2009 р.), «Девятнадцатая ежегодная 

международная конференция по иудаике» (Москва, 29–31 січня 2012 р.), 

«Двадцать первая ежегодная международная конференция по иудаике» 

(Москва, 3–5 лютого 2014 р.), «Двадцать вторая ежегодная международная 

конференция по иудаике» (Голіцино, 1–3 лютого 2015 р.), «Соціальна робота 

та соціальне забезпечення в структурі соціальної політики України» 

(Чернівці, 21–22 квітня 2016 р.), «Двадцать четвёртая ежегодная 

международная конференция по иудаике» (Москва, 29–31 січня  2017 р.), 

«Двадцать пятая ежегодная международная конференция по иудаике» 

(Москва, 4–6 лютого  2018 р.),  «Революційні потрясіння початку ХХ ст. в 

Європі: геополітичний, соціокультурний і антропологічний виміри» (із 

нагоди 100-ї річниці Української революції 1917–1921 рр.) (Черкаси, 3–4 

березня 2017 р.), «ХI Буковинська міжнародна історико-краєзнавча 

конференція присвячена 100-річчю Української національної революції» 

(Чернівці, 20–21 жовтня 2017 р.), «Актуальні питання суспільно-

гуманітарних наук та історії медицини» (Чернівці, 11–12 жовтня 2018 р.) та 

на Всеросійському (із міжнародною участю) науковому семінарі 

«Государство, капитализм и общество в России второй половины ХIХ – 

начала ХХ вв.»  (Череповец, 19–21 жовтня 2017 р.).      

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного 

дослідження відображено у 40 публікаціях: двох одноосібних монографіях, 

24 статтях, які опубліковані у наукових фахових виданнях України та 

зарубіжних країн з всесвітньої історії (13 статей у виданнях, які включені до 

міжнародних наукометричних баз даних), 12 публікаціях за результатами 

участі у конференціях і наукових семінарах, а також у двох статтях, які 

додатково відображають результати дисертації.     

Структура та обсяг дисертації. Структура дисертації складається  з 

титульного аркуша, анотації українською та англійською мовами, списку 
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публікацій здобувача за темою дослідження, змісту, вступу, шести розділів, 

висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації 

становить 487 стор., з яких 407 стор. основного тексту, список використаних 

джерел  63 стор. (620 позицій).        
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДОЛОГІЯ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Стан наукової розробки проблеми. 

 

У процесі аналізу історіографії проблеми головна увага зосереджена на 

тому, як висвітлювалися місце та роль російських євреїв у революційному 

русі в Російській імперії, причинах їхньої активності у революційних 

процесах, а також історичного значення діяльності єврейських учасників 

російського революційного руху.  

Власне у розвитку історіографії участі євреїв у російському 

революційному русі умовно можна визначити три головні його напрямки:  

«радянський», «зарубіжний» та «український».  

Відомо, що у 1921 р. численна група євреїв посіла керівні посади в 

апараті радянської влади, чимало з них стали комуністами. Це пов’язувалося 

із тим, що більшовикам до того часу вдалося припинити діяльність багатьох 

єврейських соціалістичних партій, учасники яких поповнювали лави 

Російської комуністичної партії більшовиків РКП(б). Крім цього, єврейські 

соціалісти шукали захисту у радянської влади від погромів упродовж 

Громадянської війни. Червона Армія сприймалася євреями як захисниця від 

погромів, які були влаштовані, особливо на Україні, різноманітними 

антибільшовицькими групами. Загалом, до лав РКП(б) у 1922 р. вступило 

1175 євреїв [404, с. 20–21]. Вперше у своїй історії російські євреї отримали 

гарантоване новоствореною радянською державою право на вільний 

розвиток своєї національної культури [404, с. 23]. Очевидно, що політична 

лояльність радянських євреїв, особливо у перше десятиріччя існування СРСР, 

визначала інтерес істориків до революційного минулого єврейського народу. 

Натомість у радянській історіографії революційного руху в Російській імперії 

національний чинник не вважався ключовим фактором у процесах 
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становлення й розвитку революційних організацій та партій, адже класовий 

підхід, який тоді переважав у радянській методології історичної науки, не 

надавав принципового значення національним особливостям революційних 

процесів або ж навіть зовсім його ігнорував. Проте у перші роки після 

Російської революції 1917 р. у дослідженнях радянських істориків із 

загальної історії революційного руху в Російській імперії зустрічалися деякі 

аспекти проблеми участі євреїв у російському революційному русі.  

Мабуть, одним із перших радянських істориків, які ґрунтовно 

проаналізували процеси становлення і розвитку революційного руху в 

Російській імперії, був Н. А. Бухбіндер, котрий спробував висвітлити 

зазначені процеси у контексті загальної історії євреїв у Росії [383]. Автор 

уважав, що соціально-економічне становище єврейських робітників у 

Російській імперії у ХIХ ст. було набагато гіршим за російських, що 

пов’язувалося із свавіллям «господарів» [383, с. 11, 14], а власне становлення 

революційного руху серед євреїв Російської імперії припадало на часи 

«ходіння у народ» у 1870-х рр. із центром у Віленському рабинському 

училищі, де навчалися діти єврейської бідноти та сироти, які, зрештою, 

«поривали з традиційними звичаями і ставали відмінним матеріалом для 

революційної пропаганди» [383, с. 16]. Н. А. Бухбіндер проаналізував 

життєвий шлях перших російсько-єврейських революціонерів, визначив роль 

відомого українського соціаліста М. П. Драгоманова у процесах становлення 

революційного руху російських євреїв [383, с. 41–43]. Історик справедливо 

зазначав, що 40% від усієї кількості тих, хто був захоплений ідеями соціал-

демократії, виявилися єврейськими робітниками з Вільно та Мінська [383, с. 

143]. Створення Всезагального єврейського робітничого союзу (Бунд) було 

помітною подією в історії революційного руху в Російській імперії, адже, як 

зазначав Н. А. Бухбіндер, власне Бунд позиціонував себе як політична 

організація єврейських робітників, що прагнула поширити свій вплив, 

«революціонізувати» російських євреїв [383, с. 166]. Радянський дослідник 

глибоко проаналізував етапи становлення Бунду [383, с. 68–96], методи і 
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форми його революційної боротьби, визначив особливості структурної 

організації тощо [383, с. 170–178].  

Певною межею у розвитку революційних процесів у Російській імперії 

був єврейський погром у Кишиневі навесні 1903 р., який, на думку Н. А. 

Бухбіндера, сприяв зміцненню позицій сіоністів у Росії, проте, з іншого боку, 

загострив класові суперечності в єврейському суспільстві [383, с. 167]. 

Слідом за відомим російсько-єврейським істориком С. М. Дубновим, який 

звинувачував російський уряд в організації єврейських погромів, Н. А. 

Бухбіндер прямо вказував на міністра внутрішніх справ Російської імперії В. 

К. Плеве як головного натхненника кишинівської трагедії 6–7 квітня 1903 р. і 

підкреслював вагому роль загонів єврейської самооборони в організації 

масових антиурядових протестів, що охопили майже всю територію смуги 

осілості напередодні Першої російської революції [383, с. 277–286]. 

Своєрідним підсумком революційних процесів серед російських євреїв, на 

думку Н. А. Бухбіндера, стали показники еміграції євреїв із Російської 

імперії, які, за власними підрахунками дослідника, щороку зростали і  

становили у 1907 р. майже чверть від усього єврейського населення Росії 

[383, с. 359].  

Проблеми становлення єврейської соціал-демократії у контексті 

розвитку Російської соціал-демократичної робітничої партії (далі – РСДРП) 

були висвітлені в історичному дослідженні М. М. Лядова [499], котрий, 

зокрема, зазначав, що з-поміж засновників РСДРП було чимало відомих 

діячів єврейської соціал-демократії в Російській імперії [499, с. 3].   

Відомо, що в історії Російської революції 1917 р. анархісти також  

залишили помітний слід. Це стало приводом до вивчення історичних 

передумов для розвитку анархістського руху в Росії радянським дослідником 

Б. І. Горевим [416], котрий вважав, що головними історичними центрами 

анархістського руху в Російській імперії були Білосток, Житомир, Одеса і 

Катеринослав [416, с. 9]. Б. І. Горев не вирізняв національні особливості 

«російського» анархістського руху, проте визначав три типи російських 
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анархістів, які, на його думку, уособлювали різновиди анархістського руху в 

Російській імперії. Зокрема, це – єврейський ремісник, «майже хлопчик», 

заводський робітник-бойовик і одеський «грабіжник», гультяй [416, с. 21]. 

Якщо у Варшаві, як підкреслював Б. І. Горев, можна було зустріти анархістів, 

які мали риси «одеського» та «білостоцького» типів водночас, то на Кавказі 

панували усі зазначені різновиди російського анархістського руху [416, с. 

22]. Остання теза відомого історика анархізму, з нашого погляду, була не 

зовсім коректною з наукової точки зору, адже не зрозуміло, яких саме 

анархістів мав на увазі автор, коли вказував на регіональні особливості 

анархістського руху в Російській імперії, хоча із загального контексту 

дослідження було очевидно, що провідними лідерами російського 

анархістського руху були саме єврейські його діячі.   

Проблеми становлення та розвитку революційного руху серед євреїв 

Російської імперії були предметом дослідження А. Кіржніца та Л. М. 

Клейнборта. Зокрема, якщо А. Кіржніц глибоко проаналізував гурткову 

пропаганду 1870-х рр. на їдиш, визначив передумови оприлюднення 

«женевської відозви» «групи соціалістів-євреїв» від 15 червня 1880 р., 

з’ясував обставини появи цієї заяви та першої у Російській імперії 

соціалістичної газети на їдиш – «Арбайтер Цайтунг» [459], то відомий 

радянський публіцист Л. М. Клейнборт спробував визначити місце та роль 

польсько-єврейських відносин у контексті масових робітничих страйків у 

1912 р. [463, с. 153], висвітлити національні особливості російської соціал-

демократії тощо [463, с. 171].                 

У радянській історичній науці тема єврейських погромів у Російській 

імперії викликала неприхований інтерес, особливо з боку єврейських 

істориків. Наприклад, відомий історик-літературознавець, професор 

Петроградського єврейського університету Г. Я. Красний-Адмоні упродовж 

підготовки до публікації архівних матеріалів з історії єврейських погромів у 

Російській імперії несподівано виступив із гострою критикою на адресу 

окремих діячів «Народної волі» стосовно їхньої участі у роздмухуванні 
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антиєврейської істерії на півдні Росії на початку 1880-х років [474]. 

Дослідник посилався, зокрема, на відоме звернення Виконавчого комітету 

«Народної волі», що було оприлюднене українською мовою 30 серпня 1881 

р., яке за своїм змістом, на його думку, було витримано у кращих традиціях 

антисемітських видань чорносотенців [475]. Незважаючи на обмеженість 

накладу цієї прокламації, факт публікації якої незабаром засудила більшість 

народовольців, «її отрута», зазначав Г. Я. Красний-Адмоні, давалася взнаки 

[475, с. 11]. Виявилося, що революціонери мали приховане, але настільне 

антисемітське почуття, що знайшлися серед них діячі, котрі взяли на себе 

сміливість його поширити. Зокрема, Г. Я. Красний-Адмоні закидав М. П. 

Драгоманову те, що той, мовляв, не тільки не засудив подібні факти, але 

навіть підтримав сумнозвісну прокламацію за суттю [475, с. 12]. Фактично Г. 

Я. Красний-Адмоні був одним із перших дослідників, які спробували 

визначити морально-етичні критерії дотримання принципу революційної 

доцільності у діяльності революційних груп за умови гострих 

міжнаціональних конфліктів, проаналізував національні особливості 

революційного руху в Російській імперії крізь призму посилення 

антисемітизму в країні. Наприклад, він зазначав те, що у «народовольців 

було дві істини стосовно євреїв і неєвреїв», що, мовляв, окремі 

революціонери висловлювали щире розчарування з приводу того, що їхні 

очікування стосовно єврейських погромів не виправдалися [476]. Очевидно, 

що полеміка між істориками з приводу того, чи насправді революціонери 

провокували єврейські погроми, аби викликати соціальні протести, яка була 

започаткована Г. Я. Красним-Адмоні у 1920 р., залишається актуальною й 

для сучасної історіографії.  

Наприкінці 1920-х – на початку 1930-х рр. у радянській історіографії 

революційного руху в Російській імперії особливу увагу було приділено 

окремим особистостям в його історії, які мали єврейське походження. 

Зокрема, видатною діячкою народницького руху була Г. М. Гельфман, 

вивчення біографії якої стало предметом спеціального дослідження  відомого 
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радянського історика Р. М. Кантора, котрий справедливо зазначав із цього 

приводу, що «єврейська жінка середини ХIХ ст., особливо – провінціалка, в 

масі своїй уособлювала безправність і рабство» [452, с. 8]. Р. М. Кантор 

глибоко проаналізував причини, які зумовили захоплення Г. М. Гельфман 

ідеями «Народної волі», визначив її роль у підготовці замаху на Олександра 

II. Цікавим було зауваження Р. М. Кантора з приводу того, що «розплідником 

нігілізму» у середині 1870-х рр. був Київ, в якому власне і відбулося 

перетворення Г. М. Гельфман на справжню революціонерку [452, с. 14].  

Наприкінці 1930-х рр. проблеми історії російського анархізму у 

радянській історіографії знову набули своєї актуальності, щоправда, відтепер 

крізь призму марксистської методології історії, з огляду на «історичну місію» 

у революційних процесах «партії Леніна-Сталіна». Так, відомий діяч 

більшовицької партії, академік АН СРСР О. М. Ярославський (М. І. 

Губельман) у своєму нарисі з історії анархізму в Російській імперії закликав 

до переосмислення місця та ролі видатного російського анархіста Бакуніна у 

революційних процесах, адже, на думку офіційного історика сталінського 

режиму, «істинному революціонеру марно шукати у Михайла Бакуніна 

приклад стійкості», якщо той вимолював прощення у Миколи I [615, с. 17]. 

Ярославський вважав, що М. О. Бакунін був щирим антисемітом, який 

«всмоктав презирство щодо євреїв із молоком матері» і тому називав усіх 

євреїв «паразитами» та «експлуататорами» [615, с. 16]. Зауважимо, що 

Ярославський у своїх оцінках юдофобії російського революціонера був 

недалеким від істини, якщо, звісно, не зважати на памфлетний стиль його 

твору. Не можна також  не погодитися з Ярославським у тому, що відомі 

антисемітські прокламації Виконавчого комітету «Народної волі», у певному 

сенсі, сприяли активізації давніх забобонів українського селянства стосовно 

євреїв. Натомість критичні зауваження Ярославського з приводу того, що, 

мовляв, анархістський рух у Російський імперії «не запліднив революцію 

жодною цінною думкою», були необґрунтованими та політично 

заангажованими [615, с. 29].   
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Підкреслимо, що після створення держави Ізраїль у 1948 р. та посилення 

сталінських репресій стосовно єврейських діячів радянської культури, 

дослідження з історії євреїв у СРСР були заборонені, а до кінця 1980-х рр. 

сама ідея існування «єврейського народу» була проголошена радянської 

владою сіоністською та реакційною [479, с. 31]. Вивчення революційного 

минулого російських євреїв у радянській історіографії призупинилося на 

кілька десятиліть.   

Процеси відродження єврейської тематики, у тому числі й революційної, 

в історичній літературі СРСР розпочалися лише в останні роки існування цієї 

держави. Так, Є. Б. Рашковський вперше у радянський історіографії визначив 

участь євреїв у російському народницькому русі як культурно-історичну 

проблему, що мала «всесвітньо-історичне значення» [540, с. 89]. Революційна 

діяльність євреїв у Російській імперії, на думку радянського історика, 

«вражала своїми парадоксами», які, вочевидь, вимагали відповідного 

осмислення крізь призму вивчення національних особливостей 

революційного руху в Росії.                            

Наступним напрямком у розвитку історіографії участі євреїв у 

революційному русі в Російській імперії став зарубіжний. З-поміж 

американських, західноєвропейських, ізраїльських і російських істориків, які 

досліджували місце та роль євреїв в історії російського революційного руху, 

варто відзначити наукові доробки Е. Габерера, Й. Френкеля, М. Гончарока, Л. 

Прайсмана, Д. Джекобса та О. В. Будницького.   

На думку сучасного російського фахівця з історії зарубіжної 

історіографії єврейського питання в Російській імперії О. Ю. Локшина, 

порівняно з такою темою, як «єврейське питання», сюжет «євреї та російська 

революція» в англомовній історичній літературі не викликав особливого 

зацікавлення з боку дослідників та вирізнявся «маргінальним характером» 

[494, с. 36]. Цю традицію спробував подолати канадський дослідник Е. 

Габерер, монографія якого була присвячена участі євреїв у російському 

революційному народництві [619].  
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Е. Габерером було сформульовано декілька важливих, з точки зору 

нашого дослідження, питань, а саме: наскільки пропорційно щодо загальної 

маси єврейського населення Російської імперії були представлені євреї у 

революційному народництві; якими були причини, що зумовили участь 

євреїв у тогочасних революційних процесах і, зрештою, яким власне був 

їхній внесок у становленні російського революційного руху [619, р. 6]. 

Доволі поширеним поясненням у сучасній історичній літературі з приводу 

активної участі євреїв у революційній боротьбі було посилання на їхню 

дискримінацію у правах. Проте подібна інтерпретація, зауважував Е. 

Габерер, викликала деяке непорозуміння, адже вступ єврейської молоді до 

лав революційних організацій співпав із тими часами, коли ставали 

помітними ознаки політики емансипації російських євреїв. «Великі реформи» 

створили сприятливі можливості для певної частини російських євреїв 

вирватися із задушливої атмосфери смуги єврейської осілості й 

перетворитися на повноцінних підданих Російської імперії. Канадський 

історик проаналізував процеси «єврейського Просвітництва» (Ґаскали) у 

Російській імперії, одним із наслідків поширення якої було руйнування 

традиційного єврейського ладу, розвиток секуляризації єврейського 

суспільного життя та виникнення безпрецедентної мобільності російських 

євреїв. Частина єврейської молоді, що отримала освіту в російській школі, 

дистанціювалася від свого єврейського оточення та вступила до невідомого 

їй світу російського нігілізму, в якому запанувало братерство, національна та 

релігійна толерантність. У такий спосіб, підкреслював Е. Габерер, єврейська 

радикальна молодь здобувала для себе нову ідентичність: не релігійну 

(християнську) і не національну (російську), але «соціалістичну», адже вони 

інтегрувалися до нового революційного світу ідей, поведінки та моралі, 

ставали невід’ємною частиною нової космополітичної субкультури. Цей 

шлях, як переконував дослідник, був, у той чи інший спосіб, типовим для 

євреїв народників 1860–1870-х років, а отже, «російський дух» Ґаскали 

створив кадри для революційного руху тієї пори. Натомість Е. Габерер не 
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вважав, що єврейські погроми 1880-х рр. докорінно змінили настрої 

єврейської громадськості, яка, на думку ізраїльських і деяких американських 

істориків, відтоді бачила розв’язання єврейського питання головним чином у 

«палестинофільстві» [494, с. 38]. Проте Е. Габерер дійшов парадоксального, 

на перший погляд, висновку, а саме, що погроми 1880-х рр. загалом не лише 

не віддалили єврейських революціонерів від їхніх російських товаришів, але, 

навпаки, вони лише посилили «їхній приплив до лав “Народної волі”» [619, 

р. 267]. Е. Габерер змінив також усталене у зарубіжній історіографії 

твердження стосовно кількості євреїв у революційному русі 1870–1880-х 

років. Він вважав, що революційний рух, за своїм національним складом, 

особливо у Південно-Західній Росії, був майже єврейським, а відомими 

єврейськими діячами «другої» «Народної волі» у 1880-х рр. були Н. Богораз, 

Б. Оржих і Л. Штернберг [619, р. 206]. І. В. Дембо та С. М. Гінзбург, які 

готували замах на Олександра III 1 березня 1889 р., мали зв’язки із 

відповідними революційними групами у Цюріху та Берліні, а такі міста 

Російської імперії як Гродно, Вільно та Мінськ, перетворилися на центри для 

«підпільних комунікацій та контрабандних перевезень». «Навіть для 

неупередженого спостерігача, – зазначав Е. Габерер, – було складно не 

помітити, що наприкінці 1880-х рр. у революційному русі домінували євреї-

соціалісти…» [619, р. 255].  

Отже, Е. Габерер довів, що упродовж 1870–1880-х рр. участь євреїв у 

російських революційних організаціях неухильно зростала і, зрештою, 

перетворилася на «критичну масу» революційного руху в Російській імперії 

[619, р. 257]. Із такою позицією погоджувався відомий британський історик 

Дж. Госкінґ, котрий в одному зі своїх останніх досліджень з історії російської 

національної державності був змушений визнати, що від 1870-х рр. у 

російському революційному русі взяло участь напрочуд багато євреїв, а 

«євреї-марксисти відіграли важливу роль у підготовці інтернаціональної за 

своїм  духом революції в Росії» [595, с. 31].     



 

 

37 

 

У фундаментальному дослідженні відомого ізраїльського історика, 

професора Єврейського університету в Єрусалимі  Й. Френкеля [581], що 

стосувалося однієї із центральних проблем у суспільно-політичному житті 

російських євреїв на зламі ХIХ–ХХ ст. – синтезу соціалістичної ідеології та 

єврейського національного руху, мабуть, уперше в сучасній історіографії 

були визначені специфічні проблеми, що тоді поставали перед російсько-

єврейською інтелігенцією. Центральною темою монографії, як її визначив 

сам автор, була дилема російсько-єврейської інтелігенції, яка, з одного боку, 

жила й творила в «єврейському світі» Російської імперії, але, з другого, 

завжди була схильна розглядати суто «єврейські» проблеми крізь призму 

своєї універсальної «російськості» [581, с. 16]. Як зазначав Й. Френкель, 

«пошуки ідентичності – водночас єврейської та соціалістичної, національної 

та інтернаціональної», зрештою, змусили представників російсько-єврейської 

інтелігенції «зробити свій політичний вибір – між революцією та виходом 

(організованою еміграцією та колонізацією)» [581, с. 17]. На його думку, у 

контексті передреволюційної Росії це були унікальні політичні питання, які 

можна було порівняти хіба що з історією негритянського руху в США. 

Власне предметом дослідження Й. Френкеля був «постліберальний шлях 

розвитку сучасного єврейства», що відображався у політичній реакції 

російського єврейства на «кризу 1881–1917 рр.», яка супроводжувалася 

демографічним вибухом, хронічною бідністю, безробіттям, періодичними 

хвилями погромів, масовою еміграцію тощо [581, с. 14]. Очевидно, що 

альтернативною реакцією російсько-єврейської інтелігенції на 

вищезазначену кризу були єврейський націоналізм (сіонізм) та російський 

соціалізм. Активна участь певної частини російсько-єврейської інтелігенції у 

загальноросійському революційному русі пояснювалася, за твердженням Й. 

Френкеля, спільними ідеологічними чинниками, які виштовхували молодих 

російських та єврейських радикалів у вихор революційних процесів. Проте, 

як влучно зауважував ізраїльський дослідник, єврейським революціонерам 

було легше, аніж їхнім російським товаришам, звертатися до власного 
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(єврейського) народу із революційними гаслами через те, що єврейська маса, 

крім економічних і соціальних утисків, потерпала від дискримінації за  

національною ознакою [581, с. 15].  

Отже, монографія Й. Френкеля була першим у сучасній історіографії 

комплексним дослідженням проблем участі євреїв у російському 

революційному русі. Однак, незважаючи на доволі ґрунтовний аналіз 

процесів становлення революційного руху серед російських євреїв 

наприкінці ХIХ ст., організації їхньої участі у революційних подіях 1905–

1907 рр., поза увагою дослідника залишилися проблеми лідерства євреїв у 

російських революційних партіях, визначення місця та ролі єврейських 

анархістів у революційних процесах, з’ясування феномену єврейського 

тероризму тощо. Звісно, що Й. Френкель не ставив своїм завданням 

дослідити історичне значення єврейського революційного руху (власне за 

таким критерієм він розглядав участь російських євреїв у революційних 

процесах) у контексті розвитку російських революційних організацій та 

зосередився на характеристиці ідеології й практики «єврейського соціалізму» 

в історії російського єврейства. Проте це зовсім не применшує наукової 

цінності цього дослідження, результати якого були використані нами як 

вихідні принципи для формулювання власних висновків. 

Співвітчизник Й. Френкеля Л. Прайсман зосередив свою увагу на 

вивченні «феномену Азефа» в історії російського тероризму та припустився 

тієї думки, що головною причиною вбивства відомим есером Є. П. Азефом 

міністра внутрішніх справ Російської імперії В. К. Плеве і Московського 

генерал-губернатора, великого князя Сергія Олександровича, було єврейське 

питання. Адже, як зазначав ізраїльський історик, «Азеф люто ненавидів 

Плеве за організацію ним єврейського погрому в Кишиневі у квітні 1903 р…» 

[536, с. 107]. Натомість Л. Прайсман не був схильним переоцінювати роль 

євреїв у російському революційному русі, яким він протиставив 

представників російського дворянства як нечисельну, але вкрай активну 

групу російських терористів [536, с. 109].                   
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Одним із небагатьох сучасних дослідників, які звернули увагу на 

важливість вивчення процесів становлення перших анархістських 

організацій, в діяльності яких активну участь брали російські євреї, був 

ізраїльський історик єврейського анархізму М. М. Гончарок. Із цього приводу 

він, зокрема, зазначав, що «анархізм, як рух, який заперечував державну 

владу, що була заснована на законах, які мали примусовий характер, знайшов 

у 1880-х рр. своїх ідейних союзників як з-поміж єврейського населення 

західних областей Російської імперії (Литва, Польща), так із-поміж 

єврейських емігрантів, які виїжджали із Росії до Західної Європи (передусім, 

до Англії) та Америки (зокрема, до США та Аргентини)» [414, с. 24]. У своїй 

монографії, яку було видано обмеженим накладом, М. М. Гончарок чи не 

вперше в сучасній історіографії революційного руху в Російській імперії 

спробував проаналізувати місце та роль єврейських анархістів у 

революційних процесах, що тоді відбувалися у Росії [413]. Цікавою та 

корисною для нашого дослідження виявилася тема єврейської національної 

ідентичності, до вивчення якої, крізь призму розвитку ідеології анархізму, 

звернувся М. М. Гончарок в одній зі своїх останніх статей [412].  

Американський історик Д. Джекобс проаналізував історію єврейських 

соціалістичних партій у Російській імперії і дійшов дещо суперечливого, на 

наш погляд, висновку про те, що, мовляв, не варто перебільшувати вплив 

західноєвропейських соціалістичних доктрин, зокрема, австромарксизму на 

процеси розвитку такої потужної революційної організації усього 

східноєвропейського єврейства, яким, безумовно, після революції 1905–1907 

рр. став Бунд. Водночас Д. Джекобс зауважував, що «коли провідні діячі 

Бунду познайомилися із творами теоретиків австромарксизму, багато хто з 

них відчували піднесення» [424, с. 136].  

 Як справедливо зазначав відомий російський історик Бунду І. С. 

Розенталь, «Бунд раніше за інші єврейські організації в Росії сприйняв ідею 

національно-культурної автономії, що була висунута австрійськими соціал-

демократами як спосіб вирішення національних проблем євреїв, але її 
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ухвалення не було одномоментним актом» [91, с. 274]. У своїх коментарях до 

тексту опублікованих матеріалів з історії Бунду, І. С. Розенталь спробував 

реконструювати соціокультурний тип єврейського соціал-демократа, як 

«середнього революціонера», що був характерним для більшості з 

функціонерів Бунду, які намагалися у своїй революційній діяльності 

суміщати соціально-класові та національні інтереси [91, с. 278].                                  

Отже, після утворення національних держав на теренах колишнього 

СРСР, зарубіжна історіографія участі євреїв у російському революційному 

русі збагатилася доволі ґрунтовними науковими доробками сучасних 

російських, білоруських і молдавських істориків. 

Наприклад, російський дослідник історії революційного руху в 

Російській імперії О. В. Будницький у передмові до збірника матеріалів з 

історії діяльності євреїв у процесах російської революції [376] зазначав, що 

«євреї в силу свого нерівноправного становища та національного 

приниження неодмінно мали б “виробляти” зі свого середовища 

революціонерів» [376, с. 10]. Власне, так воно і сталося, але вони, 

підкреслював О. В. Будницький,  ніколи не відігравали у процесах розвитку 

революційного руху в Російській імперії «вирішальної» ролі [376, с. 11]. 

Натомість О. В. Будницький у своїх наступних дослідженнях, як нам 

видається, дещо змінив свою думку, адже був змушений визнати високу 

активність єврейських революціонерів упродовж Першої російської 

революції [378].  

Неоднозначно оцінювали місце та роль євреїв у революційному русі в 

Російській імперії інші російські історики – учасники «круглого столу» з 

приводу публікації вищезазначеного збірника документів [478]. Зрештою, 

предметом для дискусій між російськими дослідниками було визначення 

кількості єврейських діячів у лавах революційних організацій і партій. Як 

зазначав О. В. Будницький, напередодні та у роки Першої російської 

революції євреї становили не менше половини від кількості усіх 
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заарештованих або засуджених російськими властями за політичні злочини 

[377, с. 355].    

Єврейський чинник у процесах становлення революційного руху у 

Російській імперії був предметом аналізу у статті К. Жигні, котра висвітлила 

революційну діяльність перших євреїв-народників у Бессарабії, які, на думку 

молдавської дослідниці, відіграли провідну (а почасти й ключову) роль у 

створенні народницьких груп у Бессарабії, підтримували активні зв’язки із 

численними народницькими організаціями в інших російських містах, 

особливо в Одесі [436, с. 34].  

 Російський історик Ю. В. Анісін проаналізував місце та роль євреїв у 

діяльності поліських революційних партій на початку ХХ ст. і дійшов того 

висновку, що опозиційна активність євреїв мала декілька видів, а саме: 

інтернаціоналізм, націонал-соціалізм, сіонізм, націонал-лібералізм, а також 

«кілька варіацій проміжного характеру» [353, с. 13]. Масову участь євреїв у 

політичному русі в Російській імперії Ю. В. Анісін пов’язував із 

різноманітними факторами, з-поміж яких виокремлював наступні: посилення 

робітничого та національного рухів, поширення марксизму в Росії, 

становлення політичного сіонізму, послаблення феодальних і релігійних 

засад єврейської спільноти, поширення освіченості серед молоді, виникнення 

загальноросійських та національних партій. Цікавим було зауваження автора 

з приводу того, що відомий лідер меншовицької фракції РСДРП Ю. Й. 

Мартов був також й «засновником чисто єврейського робітничого руху 

заради власне єврейських інтересів» [353, с. 15]. Натомість дискусійними, на 

наш погляд, були висновки Ю. В. Анісіна з приводу того, що, мовляв, одним 

із мотивів участі євреїв у революційному русі була «психологія юдея», його 

«щира віра в месіанізм боговибраного народу», а зауваження автора стосовно 

того, що начебто «національний фактор не відгравав провідної ролі» у 

революційності євреїв суперечило попередньому висновку автора про 

«ураження сіонізмом» багатьох єврейських організацій [353, с. 16].  
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Сучасний російський історик Я. Г. Рокитянський глибоко проаналізував 

життєвий шлях видатного російського марксиста Д. Б. Рязанова 

(Гольдендаха) та визначив його політичні ідеї як «класичну соціал-

демократію» [546, с. 393]. Дослідження політичної діяльності Рязанова 

дозволяє зрозуміти, чому так складно і суперечливо тривав розвиток 

російської соціал-демократії, адже, як зазначав Рокитянський, «у неї був 

відсутнім шар виважених теоретиків і політиків, які б змогли унеможливити 

виникнення та панування крайніх теоретичних і політичних тенденцій та 

зберегти рівновагу соціал-демократичного човна» [546, с. 394]. У своїй 

фундаментальній монографії, що була присвячена дослідженню перших 37 

років відомого діяча російської соціал-демократії [547], Рокитянський 

визначав свого героя, як типового представника асимільованої частини євреїв 

Одеси [547, с. 45]. Єврейське походження Рязанова, як зауважував автор, не 

могло не позначитися на еволюції його поглядів. За умови політики 

антисемітизму, що була характерною для правління Олександра III, 

дискримінації єврейського населення Росії, у шістнадцятирічному  віці 

Рязанов на все життя став соціал-демократом [547, с. 46]. «Марксист 

західноєвропейського  штибу», Рязанов натомість ніколи не цурався своєї 

національності й за можливості підтримував зв’язки із єврейством. 

Наприклад, як зазначав Рокитянський, у 1890 р. у Парижі на зборах 

єврейських студентів із Росії Рязанов висловив свій протест проти 

запрошення як почесним гостем представника російського посольства у 

Франції, адже, на думку Рязанова, у тому, що російські євреї були змушені 

навчатися за кордоном, було винне самодержавство [547, с. 56]. Рязанов, як 

зауважував російський дослідник, за своїми політичними переконаннями не 

був ані меншовиком, ані більшовиком, але як знавець теоретичної спадщини 

марксизму, він став іще до 1917 р. визнаним діячем європейської соціал-

демократії [546, с. 385].  

Постать відомого російсько-єврейського лідера Партії есерів Г. А. 

Гершуні, була обрана в якості окремого предмета для дослідження ще одним 
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представником сучасної російської історіографії Ю. В. Варфоломєєвим, 

котрий докладно висвітлив шлях Гершуні до революції, критично оцінив 

наслідки його революційної активності для Росії, але, натомість, не звернув 

увагу на значення національного чинника у розвитку лідерських якостей 

видатного російсько-єврейського революціонера, який, на наш погляд, 

відіграв не останню роль у перетворенні колишнього фармацевта на 

«художника у справі терору» [385].                

У дослідженнях російських істориків С. Колінчука [467], В. М. 

Кудряшева [480], Г. Р. Кузнецова [481] та О. Б. Міндліна [508]   було глибоко 

проаналізовано ставлення російських соціалістів до єврейських погромів, 

з’ясовані особливості в оцінках трагічних подій з боку окремих діячів партій 

«Народна воля» і «Чорний переділ», зазначено про те, що «латентний 

антисемітизм» був притаманний не лише російським революціонерам, але й 

їхнім товаришам із євреїв. На думку С. Колінчука, головними ідеологами 

антисемітської пропаганди з боку народовольців виступали Г. Г. Романенко і 

Л. О. Тихомиров, які були авторами відомих антисемітських прокламацій від 

однойменної партії [467, с. 44–45]. Проте, як показали результати 

дослідження С. Колінчука, революційним антисемітизмом були уражені не 

лише російські або українські народники [467, с. 56]. Із С. Колінчуком у 

цьому питанні не погоджувався В. М. Кудряшев, котрий взагалі не був 

упевненим у тому, що у керівництві «Народної волі» переважали юдофобські 

настрої, хоча і не виключав того, що деякі революціонери мали спокусу 

використовувати єврейські погроми як соціальний протест широких 

народних мас [480, с. 93]. Своєю чергою, Г. Р. Кузнецов відкидав версію, яка 

поширювалася у революційних колах, а згодом і в радянській історіографії 

про те, що нібито самодержавство свідомо провокувало єврейські погроми, 

аби придушити революційний рух. Навпаки, зазначав він, «послаблення 

адміністративних важелів управління після проголошення Маніфесту 17 

жовтня 1905 р. змусило  населення застосувати силу щодо революційних 

груп» [481, с. 21]. 
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У монографії О. Б. Міндліна [508] було ґрунтовно висвітлено перебіг 

погромної кампанії на теренах Російської імперії, з’ясовано місце та роль 

російських та єврейських соціалістів у період «першої» (1881–1882 рр.) та 

«другої» (1903–1906 рр.) погромної кризи в історії Російської імперії. 

Наприклад, оцінюючи роль народників упродовж єврейських погромів 1881–

1882 рр., московський дослідник слушно зазначав про те, що антисемітизм не 

був для них несподіваним явищем, адже він мав місце в їхньому світогляді 

ще у 1870-х рр., а «прокламація Романенко» та інші заяви на підтримку 

погромів сприймалися як такі, що відповідали антисемітським тенденціям, 

що панували тоді в середовищі народників [508, с. 177–178]. О. Б. Міндлін 

справедливо наголошував на особливому ставленні єврейських 

революціонерів стосовно погромів, яке не завжди було негативним, що, на 

думку автора, можна пояснити кризою їхньою ідентичності [508, с. 178–180].    

Серед сучасних російських дослідників, які так чи інакше зачіпали тему 

участі євреїв у російському революційному русі, варто відзначити Д. А. 

Ельяшевича, котрий у своїй монографії звернув увагу на ставлення 

російського уряду до виникнення революційних видань серед російських 

євреїв [613], а також С. В. Медведєва, у статті якого було висвітлено анонімні 

звернення москвичів до місцевого охоронного відділення у 1909–1911 роках 

[503].  

Зокрема, Д. А. Ельяшевич дійшов того висновку, що найбільш 

розгалуженою системою видавництва нелегальної літератури з-поміж усіх 

революційних груп і партій у Російській імперії володів Бунд. Цей факт 

дослідник справедливо пов’язав із «особливим значенням друкованого слова 

в єврейській історії, багатим національним досвідом друкарської справи і 

тривалою традицією суцільної письменності єврейського народу» [613, с. 

470]. Важливим для нашого дослідження було зауваження автора з приводу 

того, що урядова політика стосовно бундівських видань, за її суворості та 

безкомпромісності, натомість, не принесла властям жодного позитивного 

результату [613, с. 471].   
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Цікаві матеріали для вивчення суспільних настроїв з приводу участі 

євреїв у революційному русі були опубліковані С. В. Медведєвим, котрий 

довів, що більша частина усіх анонімних звернень до поліції від мешканців 

Москви у зазначений період стосувалася антиурядової діяльності євреїв [503 

с. 42–43]. Також вартий уваги висновок автора про те, що Департаменту 

поліції вкрай бракувало професійних кадрів, а його боротьба проти 

революційного руху була малоефективною [503, с. 48].                    

Українська історіографія участі євреїв у революційному русі в 

Російській імперії представлена дослідженнями таких сучасних українських 

істориків як В. І. Гусєв, М. В. Лобанова-Гулак (Тортіка) і В. А. Савченко. 

Предметом для свого дослідження В. І. Гусєв обрав історію становлення 

та розвитку бундівського руху в Україні на початку ХХ століття. 

Український історик справедливо зазначав про помітну активність 

організацій єврейської соціал-демократії в Одесі, Бердичеві, Києві, 

Катеринославі та Харкові; висвітлив особливості стосунків, які виникли між 

бундівцями, російськими соціал-демократами, лівими сіоністами; 

обґрунтував причини  тактичних помилок у революційній діяльності Бунду в 

окремих українських містах [422]. Натомість, з нашого погляду, дискусійним 

виглядало твердження В. І. Гусєва про те, що «немає жодних підстав 

називати Бунд партією», яка «уособлювала вузьконаціональні інтереси» [423, 

с. 224]. Водночас дослідник мав рацію, коли підкреслив, що Бунд аж до 

початку Російської революції 1917 р. позиціонував себе як невід’ємну 

складову загальноросійського «визвольного руху» [423, с. 224]. Автор 

глибоко проаналізував позицію лідерів Бунду з національного питання у 

контексті загострення відносин між представниками єврейської та польської 

соціал-демократії в Росії й висловив цікаве припущення, що власне конфлікт 

останньої із Бундом у 1899 р. змусив єврейських соціал-демократів 

визначатися з приводу єврейської державності [423, с. 227], шукати, 

зрештою, політичної підтримки у лавах РСДРП, із лідерами якої у бундівців 

також не було абсолютного взаєморозуміння. Національна політика Бунду, за 
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основу якої було взято принцип національно-культурної автономії, на думку 

В. І. Гусєва, набула своєї завершеності тільки після скасування 

самодержавства [423, с. 238]. Проблеми взаємин між Бундом і РСДРП були 

ключовими у процесі розвитку революційного руху в Російській імперії на 

початку ХХ ст., адже у них була спільна мета – повалення самодержавства. 

Проте, як справедливо підкреслював автор, розбіжності у поглядах стосовно 

організаційної структури загальноросійської соціал-демократії виявилися  

принциповими розбіжностями між «ленінцями та бундівцями» [421, с. 112]. З 

іншого боку, позицію меншовицької фракції РСДРП у цих відносинах 

дослідник проігнорував. 

Зазначена прогалина в історії відносин між Бундом та обома фракціями 

РСДРП була заповнена М. В. Лобановою-Гулак (Тортіка), котра  визнавала 

той факт, що «ідеологи Бунду» успадкували усі недоліки та здобутки світової 

соціал-демократії, а питання про федеративні засади РСДРП було вже не 

стільки організаційним, скільки ідеологічним і могло вважатися частиною 

національної програми Бунду [490, с 262]. Оскільки, зазначала українська 

дослідниця, у 1910 р. у російському революційному русі єдиної робітничої 

партії вже не існувало, то Бунду, як досвідченій соціалістичній організації, 

довелося взяти на себе повноваження миротворця у непростих процесах 

примирення між двома фракціями РСДРП [493, с. 251]. Меншовики були 

схильні до того, аби знайти політичний компроміс із В. І. Леніним за 

посередництва єврейських соціал-демократів, але, як влучно зауважила М. В. 

Лобанова-Гулак (Тортіка), «партійний сепаратизм більшовиків» посилював 

майбутній партійний союз Бунду та меншовиків на їхньому шляху до 

створення «іншої соціалістичної партії» на більш широких 

західноєвропейських політичних принципах» [493, с. 255]. Дослідниця також 

спробувала проаналізувати позицію Бунду у контексті «думської» політики 

РСДРП у 1912–1913 рр. і дійшла того висновку, що за умов остаточного 

партійного розколу бундівці пішли на зближення із більш поміркованими 

меншовиками, аби завдяки їм «лобіювати свої інтереси у соціалістичній 
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фракції IV Державної думи» [492, с. 324]. Авторка справедливо зазначала про 

гостроту проблеми національно-культурної автономії у політичних дискусіях 

між меншовиками і більшовиками, а також підкреслювала близькість позицій 

Бунду і меншовицької фракції («серпневого блоку») із цього приводу [492, с. 

324]. 

У монографії В. А. Савченка [549] на прикладі Одеси було глибоко 

проаналізовано історію розвитку анархістського руху в Російській імперії, 

визначено кількісний та якісний склад анархістських організацій, їхніх течій 

та методів діяльності. Вибір Одеси як прикладу у дослідженні російського 

анархістського руху був не випадковим, адже, як влучно зауважував В. А. 

Савченко, саме це місто на початку ХХ ст. виявилося «полігоном 

анархістського терору в Російській імперії», першою «столицею» російського 

анархізму [549, с. 4–6], а отже, близько половини (а в деяких групах до 70%) 

від усіх одеських анархістів виявилися євреями [549, с. 304–305]. Щоправда, 

автор застерігав від переоцінки їхньої ролі у революційних процесах, адже, за 

його словами, упродовж революції 1905–1907 рр. «можна простежити певну 

тенденцію до скорочення єврейського компоненту» серед російських 

анархістів [549, с. 304–305], що, звісно, має бути врахованим у процесі 

об’єктивного аналізу анархістського руху в Російській імперії. З іншого боку, 

як нам видається, недооцінка у сучасних дослідженнях значення єврейського 

фактора у процесах становлення та розвитку анархістського руху в 

Російській імперії також дещо ускладнює розуміння такого унікального 

явища в історії російського революційного руху, яким, безумовно, був 

анархізм.  

Деякі історики лише дотично зверталися до висвітлення проблеми участі 

євреїв у російському революційному русі. Наприклад, М. Гаухман у своїй 

статті про «дискурси антисемітизму» у громадському житті Російської 

імперії у 1903–1914 рр. окреслив тему «єврейської революції» у російській 

суспільній думці на початку ХХ століття [394], виявив спорідненість 

«дискурсів» «єврейської революції» та «світової єврейської змови», що 
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активно експлуатувалися правомонархічними російськими колами з метою 

обґрунтувати думку антисемітів про небезпеку для режиму від «зміцнення 

революційного руху в Російській імперії» [394, с. 132]. Однак твердження М. 

Гаухмана про те, що революційні події змусили Миколу II перейти від 

уявлення про зиск революції для євреїв до уявлення про євреїв як 

«призвідників російської революції» [394, с. 127], як нам видається, було 

дещо суперечливим, адже з логіки автора не зовсім зрозуміло, що саме 

налякало останнього російського імператора: власне революція чи євреї у 

революції?  

Цікавою виявилася стаття В. Б. Любченка, в якій він спробував 

проаналізувати мотивацію «Богрова – єврея» у вбивстві російського прем’єр-

міністра П. А. Столипіна [497]. Натомість остаточного висновку В. Б. 

Любченко, мабуть, так і не дійшов, хоча й відкинув «необґрунтовані» 

припущення дослідниці В. М. Хітерер про «єврейський чинник» у замаху Д. 

Г. Богрова [497, с. 215].  

Отже, проведений нами стислий аналіз історіографії досліджуваної 

проблеми дозволив стверджувати про наявність концептуальних підходів 

стосовно визначення місця та ролі євреїв у революційному русі у Російській 

імперії. Так, якщо у радянському напрямку розвитку історіографії участі 

євреїв у російському революційному русі у наукових дослідженнях 

переважав «класовий» підхід без урахування національних особливостей 

становлення та розвитку революційних ідей, форм і методів діяльності 

російських євреїв у лавах революційних груп і партій Російської імперії, то 

для зарубіжної історіографії було характерним з’ясування проблеми 

національної ідентичності єврейських революціонерів. Надзвичайно 

корисними у контексті нашого дослідження виявилися результати наукових 

розвідок Е. Габерера та Й. Френкеля, котрі вперше в сучасній історіографії 

спробували обґрунтувати мотиваційну складову революційної діяльності 

російських євреїв. Заслуговує на увагу науковий доробок М. М. Гончарока, 

котрий проаналізував політичне та соціокультурне значення єврейського 
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чинника в історії анархізму Російської імперії, визначив міжнародний рівень 

розвитку «їдиш-анархізму». Окремі висновки, які були сформульовані М. М. 

Гончароком, були використані нами для поглибленого вивчення такого 

історичного феномену, як «єврейський анархістський рух у Російській 

імперії». Серед численних представників сучасної російської історіографії, 

які висвітлювали досліджувану проблему, варто відзначити, передусім, О. В. 

Будницького, котрий зосередив свою увагу на джерелознавчому компоненті 

досліджень з історії революційного руху російських євреїв, а також на  

причинах їхньої участі у терористичній діяльності. Сучасні українські 

історики В. І. Гусєв та М. В. Лобанова-Гулак (Тортіка) глибоко дослідили 

місце та роль Бунду у політичних процесах пізньоімперської Росії, з’ясували 

його позицію стосовно російської соціал-демократії та ставлення останньої 

до нього. 

Однак, незважаючи на ґрунтовні дослідження з історії участі євреїв у 

російському революційному русі, в сучасній, особливо українській, 

історіографії відчувається брак наукових ідей з приводу обґрунтування 

мотивів, які штовхали російських євреїв до лав революційних організацій та 

партій. Недостатньо глибоко висвітлено значення єврейського чинника у 

становленні російської соціал-демократії, революційного народництва та 

анархізму, майже відсутні наукові доробки щодо вивчення революційної 

діяльності євреїв у 1905–1907 роках, проблем лідерства євреїв у російських  

революційних партіях і групах, а також їхньої ролі у технічному забезпеченні 

діяльності російських революційних організацій. У дослідженнях зарубіжних 

істориків переважає авторська умоглядність і строкатість концептуальних 

підходів без урахування особливостей історичного контексту, предметна 

звуженість тематики. Крім цього, дається взнаки певна упередженість 

дослідників, що пов’язана з їхніми політичними або національними 

орієнтаціями, недостатня джерельна база їхніх наукових доробків.       
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1.2.  Джерельна база 

 

Джерельну основу дослідження становлять неопубліковані та 

опубліковані документи, нормативно-правові акти, статистичні відомості, 

звіти, доповідні, рапорти, резолюції, постанови революційних груп і партій, 

органів державної влади Російської імперії, а також приватне та офіційне 

листування, легальні та нелегальні періодичні видання, мемуарна література 

тощо. Було опрацьовано фонди Центрального державного історичного архіву 

України у м. Києві (ЦДІАК України), Російського державного архіву 

суспільно-політичної історії (РДАСПІ) (Російська Федерація, м. Москва), 

Державного архіву Російської Федерації (ДАРФ) (Російська Федерація, м. 

Москва) і Державної публічної історичної бібліотеки Росії (ДПІБ Росії) 

(Російська Федерація, м. Москва).   

Неопубліковані документи і матеріали розподілено на дві групи.  

Першу групу становлять джерела, які містять інформацію, що була 

здобута  органами державної влади Російської імперії в процесі її офіційної 

та неофіційної (агентурної) діяльності. Вони є важливим джерелом для 

з’ясування, з одного боку, реакції держави на факти, що були пов’язані з 

революційною діяльністю євреїв, а з другого, дозволяють встановити реальні 

обставини участі євреїв у становленні та розвитку російських революційних 

груп і партій. 

Переважна кількість неопублікованих матеріалів з історії революційного 

руху в Російській імперії міститься у фондах ЦДІАК України, серед яких 

зберігаються справи, де була відображена революційна діяльність євреїв. 

Зокрема, це справи Одеського охоронного відділення (ф. 268), Київського 

губернського жандармського управління (Таємна частина) (ф. 274), 

Київського охоронного відділення (ф. 275), Південно-Західного районного 

охоронного відділення (ф. 276), Полтавського губернського жандармського 

управління (ф. 320), Розшукового пункту при Полтавському губернському 

жандармському управлінні (ф. 321), Харківського губернського 
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жандармського управління (ф. 336), Одеської судової палати (ф. 348),  

Жандармського управління м. Одеси (ф. 385), Одеського охоронного 

відділення (ф. 386), Прокурора Одеської судової палати (ф. 419),  Канцелярії 

Київського, Подільського та Волинського генерал-губернатора (ф. 442), 

Київської палати кримінального та цивільного суду (ф. 485), Південно-

Східного районного охоронного відділення (ф. 705), Управління Київського 

навчального округу (ф. 707), Канцелярії Тимчасового Харківського генерал-

губернатора (ф. 1191), Волинського губернського жандармського управління 

(Таємна частина) (ф. 1335), Чернігівського губернського жандармського 

управління (ф. 1439), Катеринославського охоронного відділення (ф. 1597) та 

Помічника начальника Волинського губернського жандармського управління 

у Ровенському, Дубенському та Кременецькому повітах (ф. 1600).   

Значний масив справ, які стосуються історії революційної діяльності 

російських євреїв, виявлений нами у фондах Київського губернського 

жандармського управління, Київського охоронного відділення та 

Волинського губернського жандармського управління. Зокрема, у листуванні 

між Департаментом поліції та помічниками Начальника Волинського 

головного жандармського управління у 1905–1906 рр. з приводу організації 

розшуково-слідчих заходів стосовно осіб, яких підозрювали у революційній 

діяльності [62], містяться унікальні відомості про персональний склад 

революційних груп анархістів, соціал-демократів, есерів і бундівців, що діяли 

у Житомирі, Бердичеві та Києві, про їхні зв’язки з іншими місцевими 

осередками напередодні та на початку Першої російської революції. 

Здійснений нами аналіз реєстраційних карток на осіб, що належали до Партії 

есерів [49] (далі – ПСР), дозволив зробити власні розрахунки стосовно 

загальної кількості євреїв у складі цієї найбільшої революційної партії 

Російської імперії [49, арк. 656]. У 1909 р. київськими чиновниками 

Департаменту поліції було підготовлено ґрунтовну записку про виникнення 

та розвиток анархістського руху в Російській імперії [47]. Значна частина 

матеріалів цього документа висвітлює діяльність різноманітних груп 
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єврейських анархістів, що діяли на території губерній смуги осілості. Крім 

зазначених архівних документів з історії єврейського анархістського руху в 

Російській імперії, у дослідженні було використано довідкові матеріали 

Харківського губернського жандармського управління стосовно окремих осіб 

єврейської національності, які брали участь в організації груп анархістів-

комуністів [54]. Наприклад, у зазначеному фонді нами була виявлена 

інформація щодо 29 російсько-єврейських анархістів, стосовно яких у 

жандармів були вичерпні свідчення з приводу їхньої революційної 

діяльності.                                   

У фондах ДАРФ, зокрема у ф. 678, містяться важливі повідомлення 

жандармських агентів про становлення Віленського гуртка єврейських 

революціонерів у 1870-х рр. [23, л. 1–10], Статут цієї організації [23, л. 11–

24]. Найбільший інтерес становлять матеріали фонду Особливого відділу 

Департаменту поліції (ф. 102) (далі – ОВДП), серед яких виявилися агентурні 

свідчення (у 10-ти томах) про діяльність есерів, зокрема про одного з 

єврейських активістів цієї партії, майбутнього румунського соціаліста К. 

Доброджану-Геря (М. М. Каца), котрий народився у Києві [13, л. 57]. Також у 

Києві працювала фельдшерицею відома терористка з Бойової організації 

(далі – БО) ПСР Р. І. Рабінович, на конспіративній квартирі якої, зазвичай, 

переховувалися лідери есерів [16, л. 10]. Крім цього, фонди ОВДП містять 

цікаву інформацію про таких видатних єврейських діячів російського 

революційного руху, як М. А. Натансон [7]  і Г. А. Гершуні [20]. Зазначимо, 

що з приводу останнього в органах ОВДП було виявлено «витік» інформації 

стосовно таємного циркуляра Подільського губернатора про розшук Г. А. 

Гершуні, текст якого у невідомий спосіб потрапив на шпальти есерівської 

газети «Революционная  Россия» (1902, № 11) [11, л. 21]. Виявити джерело 

інформаційного «витоку» жандармським начальникам, очевидно, не вдалося 

[11, л. 25]. У цьому фонді також зберігаються агентурні матеріали про 

скликання 5 серпня 1903 р. у Женеві установчого з’ їзду ПСР, на якому 

виявилося чимало делегатів євреїв [21]; про суспільно-політичні настрої 
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російсько-єврейської інтелігенції, про їхнє ставлення до революційного руху. 

Так, з перлюстрованого жандармами листування привертає увагу реакція 

представників російсько-єврейської інтелігенції на Кишинівський погром 

1903 р., більшість з представників якої була впевнена у тому, що його учинив 

російський уряд, що, мовляв, «після кишинівської різанини революція в Росії 

буде писатися єврейською кров’ю» [10, л. 261]. Про мотиви участі єврейської 

молоді в революційному русі свідчить, наприклад (у перекладі з їдиш), лист 

17-річного Я. Квінта до свого дядька, в якому зазначалося про «народження 

нового революціонера у маленькому містечку» [8, л. 159].            

Цікаву інформацію про участь євреїв у революційному русі містять 

окремі справи особистого фонду міністра внутрішніх справ Російської 

імперії В. К. фон Плеве (ф. 586). Наприклад, у листі відомого адвоката та 

сіоніста із США Л. Дембіца (Брандайса) до В. К. Плеве зазначалося про 

небезпеку для російського уряду від тих євреїв, які не мали 

загальнолюдських прав і свобод. «Переслідування з боку уряду та чорноти,  – 

писав Л. Дембіц, – звісно, перетворює євреїв на ще більших жебраків, а отже,  

це жене їх з усе більшою силою до лав соціалістів» [22, л. 3].  

У відділі спеціальних колекцій Центра соціально-політичної історії ДПІБ 

Росії нами були виявлені маловідомі у сучасній історичній літературі 

статистичні матеріали стосовно участі євреїв у російських революційних 

організаціях, які були підготовлені чиновниками Департаменту поліції для 

внутрішнього користування [1–5].   

Другу групу становлять різноманітні матеріали політичної діяльності 

революційних груп і партій (резолюції, звернення, постанови, програми, 

статути), а також неопубліковані документи безпосередніх учасників 

(єврейських і неєврейських) цих груп і партій, що були створені ними 

упродовж та після їхньої революційної діяльності (листи, записки, статті, 

спогади). Наприклад, важлива інформація була викладена у рукописі статті 

колишнього народовольця М. М. Полякова про участь євреїв у 

революційному русі 1870–1880-х рр., в якій він, зокрема, зазначав, що 
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російсько-єврейський «штурм і натиск», що припадав на період 1860–1870-х 

рр., був «невід’ємною складовою загальноросійського бурхливого періоду 

визвольного руху» [24, л. 1]. М. М. Поляков глибоко проаналізував 

передумови становлення революційного радикалізму єврейської молоді, для 

якої участь у російських революційних організаціях була «імперативною 

життєвою необхідністю», та визначив кілька етапів у його розвитку [24, л. 2, 

4]. З іншого боку, автор був змушений визнати відсутність «яскравих 

представників єврейства у сфері російської революційної думки» [24, л. 5], 

що для російського революційного руху було із лихвою компенсовано 

здібностями від практичної діяльності євреїв [24, л. 5]. У спогадах одного з 

лідерів ПСР М. Р. Гоца, на прикладах з власної  біографії, було визначено 

мотиви, які зумовлювали активну участь євреїв у діяльності російських 

революційних організацій [25]. 

Як відомо, крім російських революційних організацій, єврейські 

революціонери брали активну участь у власне єврейському національному 

русі (сіонізмі), соціалістичне крило якого уособлювали «ліві» сіоністи, які на 

початку ХХ ст. були об’єднані в декілька політичних партій. Однією із таких 

єврейських партій, яка оголосила боротьбу проти самодержавства, була 

«Поалей Цион», діяльність якої відображена у фондах РДАСПІ (ф. 272). 

Зокрема, фонд Єврейської соціал-демократичної робітничої партії «Поалей 

Цион» містить Звернення партії до єврейського суспільства у 1904 р. [38, л. 

125–126], довідку Департаменту поліції про цілі та завдання партії [38, л. 

203–236], її програму [39, л. 1–6]. Як засвідчили спостереження 

жандармських агентів, «сіонізм сприяв розвиткові національного духу 

євреїв», але заможні євреї поставилися до його ідей із недовірою [38, л. 236].   

Безпосередній  інтерес для нашого дослідження мають документи з 

фонду «Архів Бунду», що також зберігається у РДАСПІ (ф. 271). 

Археографічна цінність цього Архіву полягає у тому, що його формування 

розпочалося майже від самого заснування Бунду, яким опікувалися члени 

Закордонного комітету Бунду (далі – ЗК Бунду) [351, с. 331]. На думку 
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колишнього голови ЦК Бунду А. І. Вайнштейна, котрий клопотав у 1924 р. 

перед Й. В. Сталіним з приводу необхідності повернути Архів Бунду з 

Берліна до Москви, головною цінністю цього Архіву були не тільки 

відомості з історії революційної діяльності російських євреїв, але, передусім, 

матеріали, які охоплювали значно ширший історичний діапазон [351, с. 339]. 

Оскільки більшість із матеріалів цього фонду вже було опубліковано, то ми 

обмежилися лише деякими, з нашого погляду, найбільш важливими 

неопублікованими документами. Зокрема, це спогади бундівців, які 

стосувалися революційної діяльності першого російсько-єврейського 

соціаліста А.  Ш. Лібермана [36]; рукопис і листи одного з лідерів Бунду В. 

Д. Медема [35, 34]; деякі листи та проекти резолюцій ЗК Бунду [31, 32].  

Оригінальним джерелом з історії революційного руху є біографії його 

рядових учасників, які зберігаються у фондах Всесоюзного товариства 

старих більшовиків РДАСПІ [29, л. 6]. Для унаочнення прикладів 

мотиваційної складової у революційній діяльності євреїв у лавах російських 

соціал-демократів нами було використано біографічні матеріали «старого 

більшовика», люблінського єврея Г. Л. Ляйфера, котрий після багаторічних 

поневірянь у дитинстві, вже в юнацькому віці отримав у 1901 р. «перше 

партійне хрещення» на святкуванні 1 травня в Одесі від «товариша Якова» 

[29, л. 6]. Цікаво, що свою «спорідненість» із російськими соціал-

демократами Г. Л. Ляйфер особливо відчув серед єврейських робітників у 

Бердичеві, котрі жваво обговорювали «справу Дрейфуса» у Франції та вперто 

вимагали збільшення своєї зарплатні [29, л. 6]. «Типовий єврейський 

бунтівник» і «підбурювач до робітничих страйків», Г. Л. Ляйфер уже згодом 

перетворився на професійного революціонера.  

У фонді Л. Д. Троцького, що зберігається у РДАСПІ (ф. 325), містяться 

два важливих для нашого дослідження документи, а саме, коротка біографія 

та автобіографічні нотатки Л. Д. Троцького, що були написані ним у 1919–

1926 рр. [42], а також рукопис книги американського журналіста М. Істмена, 

котрий брав інтерв’ю у відомого російсько-єврейського революціонера та 
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радянського діяча [43]. Зазначимо, що опублікована у Нью-Йорку книга М. 

Істмена про початок революційної діяльності Л. Д. Троцького [617] мала 

сенсаційний успіх на Заході і не зовсім приємні, як для її головного героя, 

політичні наслідки в СРСР [575].  Л. Д. Троцький у передмові до книги М. 

Істмена зауважував про свої сумніви щодо самої ідеї написання подібного 

нарису, про те, що не збирався навіть її редагувати, аби «не покладати на 

себе відповідальність за фактичний бік майбутньої книги, за усі 

характеристики та наведені в ній оцінки» [618, р.  vii]. Проте, чи схвалив Л. 

Д. Троцький її загалом, нам не відомо. Факти, які були наведені у книзі, як 

нам видається, суттєво не відрізнялися від її рукописного варіанта, але заради 

більшої об’єктивності, у нашому дослідженні були використані власне 

рукописні (первинні) матеріали для цієї книги. Очевидно, що лист Д. 

Троцького до радянського історика В. І. Невського також належить до таких 

матеріалів [44].                          

Особливо значущими у нашому дослідженні виявилися матеріали, які 

були викладені у неопублікованій статті одного із засновників ПСР Є. Є. 

Лазарєва, яку він присвятив легендарній особистості в історії цієї партії – Г. 

А. Гершуні. Зокрема, Лазарєв зазначав, що Гершуні належав до того типу 

«інтелігентних євреїв, котрі особливо глибоко відчували ганьбу та 

приниження єврейського народу в Росії, співчували більше народовольцям 

або революційному соціалізмові, який ставив своїм завданням боротьбу 

проти самодержавства за політичну та громадянську свободу» [40, л. 9]. 

Цікавими були свідчення Лазарєва про його знайомство із ще однією 

непересічною особистістю в історії російського революційного руху, Є. П. 

Азефом, про відносини останнього із Гершуні [40, л. 11], про мандрівку 

Гершуні до США та її результати для Партії есерів [40, л. 22], а також про 

лист голови англійських соціал-демократів з приводу смерті Гершуні [40, л. 

25].  

Цікавими виявилися свідчення одного з лідерів Бунду з приводу 

примусового виселення єврейського населення Російської імперії з 
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прифронтової смуги у роки першої світової війни, які вочевидь готувалися 

автором як офіційне звернення (депутатський запит) до верховної влади або 

до широкої громадськості [6].   

Цінним джерелом з історії революційного руху в Російській імперії є 

опубліковані архівні матеріали, серед яких зустрічаються документи, в яких 

висвітлюються місце та роль євреїв у революційній діяльності російських 

партій і груп. Передусім, варто зазначити про «Архів Бунду» [90], матеріали з 

історії анархістського руху в Росії [67], Партії есерів [235] та меншовицької 

фракції РСДРП [210].   

Опубліковано 61 архівний документ з історії Бунду, матеріали яких 

охоплюють період його становлення та розвитку до 1917 р., в яких, зокрема, 

відображені спогади учасників про перший з’ їзд Бунду, внутрішньопартійна 

дискусія з приводу місця Бунду в лавах РСДРП, діяльність Бунду у роки 

Першої російської революції, звіти та постанови ЦК і ЗК Бунду, агітаційна 

література, статті та виступи ідеологів Бунду тощо. Незважаючи на те, що 

опубліковані матеріали з Архіву Бунду в цілому відображали головні 

тенденції у розвитку цієї помітної революційної організації російських 

євреїв, регіональні особливості в її діяльності були висвітлені недостатньо. З-

поміж 284 документів з історії анархістського руху в Російській імперії, що 

стосуються нашої проблеми, варто відзначити ті, в яких було висвітлено 

процеси становлення анархістських організацій у Білостоку, Катеринославі, 

Одесі, Вільно та Києві. Крім цього, важливі свідчення стосовно участі євреїв 

у діяльності анархістських груп у Російській імперії містяться у заявах, 

звітах, зверненнях і промовах російських та єврейських анархістів, особливо 

у роки Першої російської революції. Збірник також містить окремі статті 

таких відомих російсько-єврейських анархістів, як Д. І. Новомирський 

(Кириловський) і О. Г. Таратута. Важливим біографічним джерелом є 

некрологи з приводу загибелі відомих єврейських анархістів унаслідок їхньої 

революційної боротьби. Опубліковані документи з історії ПСР відображали 

загальну динаміку партійної діяльності, містили окремі моменти з 
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політичного життя визначних російсько-єврейських есерів. Матеріали 

листування відомого російсько-єврейського діяча меншовицької фракції 

РСДРП, учасника Російської революції 1917 р. Ф. І. Дана (Гурвіча) містять 

унікальні біографічні відомості з життя цієї яскравої особистості, лікаря за 

фахом. Зокрема, на думку упорядників публікації, Ф. І. Дан, котрий 

товаришував із провідними діячами європейської соціал-демократії Ф. 

Адлером, Л. Блюмом, О. Бауером, був близьким другом Ю. Й. Мартова та П. 

Б. Аксельрода, долучився до революційного руху в Російській імперії у 

типовий для російсько-єврейської інтелігенції спосіб, а саме, через «втрату 

своїх культурних коренів» [216, с. 133]. 

Цікавою для нашого дослідження виявилася публікація сучасними 

російськими істориками Д. Б. Павловим і З. І. Перегудовою листування 

(таємного та приватного) Є. П. Азефа [239]. Оскільки Азеф був не лише 

впливовим російсько-єврейським діячем ПСР, але, на думку Д. Б. Павлова, 

«однією з ключових фігур таємної політичної поліції Російської імперії» 

[239, с. 3], то аналіз «феномена Азефа» постає важливим завданням у нашому 

дослідженні. Інформація, що була викладена у листах Азефа, дозволяє, з 

одного боку, визначити  обставини, за яких став можливим цей феномен, а з 

другого, оцінити місце та роль відомого провокатора в історії російського 

революційного руху.           

Окрему групу джерел, в яких було відображено діяльність російських 

євреїв у лавах революційних організацій в Російській імперії, становлять 

твори революційних діячів, а також опубліковані звіти та нариси з історії 

революційного руху, що були підготовлені російськими чиновниками – 

експертами з цих питань. Серед перших варто відзначити праці Ю. Й. 

Мартова [201], В. Акімова (Махновця) [70],  Ф. І. Дана [145], Л. Г. Дейча 

[113], К. Цилліакуса [328], Д. Н. Шуба [343; 344; 607], других – О. І. 

Спиридовича [295–297], М. В. Муравйова [282], С. Г. Сватікова [291],  а 

також аналітичну записку анонімного автора з приводу розвитку 

революційного руху в Російській імперії за десять років [327] та звіт 
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Головного жандармського управління Російської імперії про оперативно-

розшукову діяльність за 1902 рік [220].   

Зокрема, у єдиному томі твору відомого російсько-єврейського 

революційного діяча Л. Г. Дейча, який був присвячений розгляду участі 

російських євреїв у революційному русі в Російській імперії, у формі 

особистих спогадів і міркувань було зазначено про головні етапи 

становлення російського революційного руху, про місце та роль євреїв у 

ньому. Автор охарактеризував особистий внесок окремих російсько-

єврейських революціонерів у процеси організації перших терористичних 

груп у Російській імперії, відтворив маловідомі сторінки біографії двадцяти 

єврейських  учасників та учасниць російського народництва. Твір Дейча є 

надзвичайно важливим джерелом для нашого дослідження, а деякі висновки 

автора були враховані нами у формулюванні власних дослідницьких завдань. 

Наприклад, зауваження Дейча з приводу того, що «євреї не лише не були 

ініціаторами російського революційного руху, але, натомість, вони навіть не 

одразу долучилися до нього» [113, с. 29], спонукало нас до з’ясування 

проблеми мотивації революційної діяльності російських євреїв, тобто тих 

факторів, які змусили певну частину єврейства встати на шлях радикалізму.              

Автор нарисів з історії більшовицького та есерівського рухів, колишній 

начальник Київського охоронного відділення, генерал-майор О. І. 

Спиридович навів оригінальні факти з приводу фінансування ПСР і того 

внеску, який зробили окремі російсько-єврейські діячі у розвиток цієї партії. 

Серед єврейських активістів у більшовицький фракції РСДРП О. І. 

Спиридович відзначав О. М. Нахамкіса (Стеклова), Л. Б. Розенфельда 

(Камєнєва), М. М. Валлаха (Літвінова), М. С. Урицького, Я. М. Свердлова, 

Ш. І. Голощокіна та О. А. Радомисльського (Зінов’єва) [296, с. 56].  У своїх 

свідченнях на допиті з приводу вбивства російського прем’єр-міністра П. А. 

Столипіна, О. І. Спиридович висловив цікаву думку стосовно мотивів, які 

спонукали його до написання нарисів з історії революційного руху. За 

словами жандармського чиновника, російський уряд відчайдушно прагнув 
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здолати опір революційних груп, але не уявляв, проти кого власне він 

боровся. Тому замовником його творів виступило Міністерство внутрішніх 

справ, яке навіть дозволило оприлюднити їх для широкого загалу читачів 

[154, с. 591]. Як випливає з проаналізованого нами матеріалу, історію 

революційного руху в Російській імперії було започатковано у 1861 р. [327, с. 

7], а участь євреїв у ньому пояснювалася тими обставинами, що вони 

«залишили іудаїзм та звичаї своїх батьків заради розгнузданого атеїзму, але, 

натомість, не пристали до жодного з берегів» [327, с. 171]. На думку відомого 

фінського революційного діяча К. Цилліакуса, в тому, що російські євреї 

ставали революціонерами, був винен, передусім, царат, який, особливо від 

часів Олександра III, своєю політикою переслідування євреїв штовхав 

останніх у російську революцію [328, с. 256–257].  

Особливе значення має книга колишнього російсько-єврейського 

революціонера, а згодом американського журналіста та видавця Д. Н. Шуба, 

окремі розділи якої безпосередньо стосуються теми нашого дослідження. 

Зокрема, автор у 1944 р. висловив цікаву думку, що легенда про те, що 

російська революція 1917 р. була нібито здійснена євреями, поширювалася 

світом завдяки «російським антисемітам і нацистським вождям у Німеччині» 

[607, с. 354]. Д. Н. Шуб намагався спростувати подібну міфологізацію в 

історії російського революційного руху, але припустився деяких 

суперечностей у своїх оцінках місця та ролі євреїв, приміром, у діяльності 

ПСР, коли стверджував, що ця партія була найбільш «російською» з-поміж 

усіх російських [607, с. 369], адже на цій же сторінці автор визнав «провідну 

роль євреїв» у її становленні. Крім цього, Д. Н. Шуб зовсім проігнорував 

внесок євреїв у розвиток анархістського руху в Російській імперії. Натомість 

у книзі наведені важливі відомості про життя окремих єврейських учасників 

народницьких і соціал-демократичних організацій, про їхні функції та 

характер революційної діяльності, про антисемітизм окремих народовольців 

тощо. Цікава інформація міститься у розділі про політичну діяльність 

легендарного російсько-єврейського революціонера Парвуса (О. Л. 
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Гельфанда) у роки першої світової війни та напередодні Російської революції 

1917 року [607, с. 181–239].   

Важливі свідчення з історії участі євреїв у російському революційному 

русі містяться у матеріалах, що були опубліковані відомим російським 

істориком і громадським діячем С. Г. Сватіковим, котрий після повалення 

самодержавства у ролі спеціального комісара Тимчасового уряду отримав 

доступ до таємних документів закордонної агентури колишнього 

Департаменту поліції Російської імперії [380, с. 23]. Зокрема, у творі С. Г. 

Сватікова, який мав інформативний характер, були систематизовані усі 

відомі на той час факти стосовно революційної діяльності російських євреїв 

упродовж ХIХ ст., статистичні відомості щодо учасників революційного руху 

наприкінці 1870-х рр. за віросповіданням [291, с. 93], етапи становлення 

революційних організацій за участю євреїв, їхня чисельність та соціальний 

склад. Наприклад, С. Г. Сватіков зазначав, що до лав революційних 

організацій потрапляла, передусім, єврейська молодь, національно свідома 

частина якої була переконана, що здобути щастя для свого народу можна 

було лише завдяки спільній «боротьбі за звільнення усієї Росії» [291, с. 119]. 

Унікальні статистичні матеріали з історії революційного руху в 

Російській імперії на початку ХХ ст. були опубліковані в 1906 р. в 

офіційному звіті Головного жандармського управління, автори якого, 

зокрема, зазначали про надзвичайну високу революційну активність євреїв, 

які масово вступали до лав російських революційних груп і партій, а також 

про те, що головним  чинником революційності російських євреїв було 

загострення  єврейського питання в Російській імперії [220, с. 3].          

У дослідженні використано фактичні матеріали, виявлені нами у творах 

тогочасної революційної, правоконсервативної (монархічної) та офіційної 

публіцистики. Зокрема, це статті та брошури, що стосувалися 

внутрішньопартійної та міжпартійної полеміки, публікації 

антиреволюційного змісту на сторінках російських офіційних видань тощо. 

Відомо, що серед російських соціал-демократів доволі гострим було  питання 
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з приводу місця та ролі Бунду у складі РСДРП, проблема національно-

культурної автономії. З цього приводу від 1903 р. не вщухала полеміка між 

лідерами єврейської та російської соціал-демократії [183–187], а наприкінці 

1912 р., з національного, зокрема з єврейського питання висловився Й. В. 

Сталін [298]. Мабуть, що не останню роль у цій політичній дискусії відіграла 

позиція австрійської та німецької соціал-демократії.  

Активна участь євреїв у революційних подіях 1905–1907 рр., викриття 

провокаторської діяльності Є. П. Азефа [204], вбивство Д. Г. Богровим 

російського прем’єр-міністра П. А. Столипіна не могли не позначитися на 

процесах посилення антисемітизму в пізньоімперському суспільстві Росії. У 

цьому контексті важливими для нашого дослідження стали виступи з 

єврейського питання таких відомих російських публіцистів і політичних 

діячів як Д. І. Піхно та В. В. Шульгін. Зокрема, у 1905 р. на шпальтах газети 

«Киевлянин», що її редагував відомий російський монархіст Д. І. Піхно, була 

зафіксована хроніка революційних подій у Києві та інших містах Російської 

імперії, в яких була відображена роль єврейських революційних груп, 

висвітлено перебіг та механізм єврейських погромів у Києві [253].  

«Киевлянин» був єдиною газетою у Києві, яка не припиняла свою 

діяльність навіть у буремні дні революційної осені 1905 р. і першою засудила 

вибух антиєврейського насильства. Публіцистичні матеріали цього 

впливового у Південно-Західному краї Російської імперії видання були 

використані нами як цінне джерело у висвітленні фактичних обставин 

єврейських погромів у контексті подій Першої російської революції.  

Критичне ставлення стосовно участі євреїв у російському 

революційному русі продемонстрував В. В. Шульгін, котрий ніколи не 

приховував своїх антисемітських поглядів. Однак він був переконаним у 

тому, що не всі євреї були революціонерами і не всі революціонери – 

євреями, але у революційному русі вони мали вплив, що був обернено 

пропорційним їхній численності в Росії [345, с. 37–38]. Зазначена теза 
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відомого російського політика знайшла своє відображення у нашому 

дослідженні.                         

Помітне місце серед використаних у дисертації джерел посідають 

мемуари та спогади єврейських і неєврейських учасників революційного 

руху, в яких відображені мотиви участі євреїв у російському революційному 

русі, ідейно-політична складова революційних процесів між євреями, 

ставлення російсько-єврейських революціонерів до ідей російської 

революції, особистий внесок окремих російсько-єврейських діячів у процеси 

революційної боротьби тощо. Зокрема, у нашому дослідженні використанні 

спогади Л. Г. Дейча [111], М. М. Школьнік [342],  П. Б. Аксельрода [75], В. 

М. Чернова [331], Г. А. Гершуні [100], В. Д. Медема [206],  Ю. Й. Мартова 

[200], Л. Д. Троцького [316] та А. В. Луначарського [193–195].        

У своїх спогадах відома есерка-терористка, донька рабина з білоруського 

містечка Сморгонь М. М. Школьнік відтворила непростий шлях єврейської 

жінки, що вирішила пристати до російського революційного руху. Спочатку 

бундівкою [342, с. 23], а згодом у лавах російської соціал-демократії в Одесі 

[342, с. 37–39], М. М. Школьнік поступово занурювалася у вихор 

революційної боротьби, адже, за її словами, «мирні методи боротьби із 

самодержавством були вже неможливими» [342, с. 70]. Свою справжню 

ідентичність молода революціонерка здобула у Партії есерів, активісткою 

якої вона стала за сприяння Є. П. Азефа у Парижі [342, с. 71].  

Цікавими виявилися спогади В. М. Чернова, в яких колишній лідер 

Російської революції 1917 р. висвітлив революційне життя одразу декількох 

провідних російсько-єврейських діячів з есерів. Уперше ці спогади були 

опубліковані у США у 1946 р., але російською з’явилися вже у нашому 

столітті [521, с. 14, 18]. Незважаючи на те, що «єврейські» мемуари В. М. 

Чернова мають оціночний і почасти відверто суб’єктивний характер, вони 

насичені яскравими фактами з життя російсько-єврейських діячів з есерів, 

містять характеристику їхніх політичних поглядів, а отже, постають 
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важливим історичним джерелом нашого дослідження, після їхнього 

критичного осмислення.  

«Записки соціал-демократа» лідера меншовицької фракції РСДРП Ю. Й. 

Мартова  у певному сенсі доповнюють вагомий корпус мемуарної літератури 

з історії участі євреїв у російському русі, адже були спробою відомого 

російсько-єврейського революціонера відобразити  процеси становлення та 

розвитку революційних поглядів асимільованої частини російсько-єврейської 

інтелігенції, невід’ємною частиною якої він був. Спогади Ю. Й. Мартова 

ґрунтувалися на особистому сприйнятті революційних процесів, фактів 

особистого життя автора, що дає змогу відтворити загальний політичний 

портрет відомого єврейського лідера російської соціал-демократії, 

реконструювати історичний контекст, у якому формувалися революційні 

погляди російсько-єврейської інтелігенції.     

Отже, залучення означеного комплексу джерел створило достатнє 

підґрунтя для реалізації поставлених у монографії дослідницьких завдань. 

Офіційні документи і матеріали (опубліковані та неопубліковані) дозволили 

визначити фактичні обставини (зокрема кількісну складову) революційної 

діяльності російських євреїв, з’ясувати реакцію державних органів влади 

Російської імперії на участь євреїв у російському революційному русі, 

проаналізувати політичні та соціокультурні передумови радикалізації 

суспільних настроїв у середовищі російсько-єврейської інтелігенції.  

Чимало архівних документів запроваджено нами до наукового обігу 

вперше. Наприклад, це стосується документів із фондів ЦДІАК України, в 

яких висвітлено діяльність єврейських анархістів, есерів та соціал-демократів 

на місцевому рівні, їхнє ставлення до єврейських погромів на початку ХХ ст. 

та роль у подіях Першої російської революції, а також статистичні відомості 

щодо кількості єврейських учасників революційного руху в Російській 

імперії. Важливим джерелом для нашого дослідження стали документи і 

матеріали, в яких містяться факти з біографії окремих російсько-єврейських 

революційних діячів. Такі відомості були виявлені нами, передусім, у фондах 
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ДАРФ і РДАСПІ, а також у мемуарах і спогадах учасників революційного 

руху. Значна кількість як опублікованих, так і неопублікованих архівних 

матеріалів з історії Бунду дозволила проаналізувати  процеси виникнення цієї 

відомої єврейської революційної організації, висвітлити її діяльність 

упродовж революційних подій 1905–1907 рр., визначити місце та роль Бунду 

у процесах становлення та розвитку російської соціал-демократії. Цінним 

джерелом з історії революційного руху в Російській імперії є тогочасна 

публіцистика (легальна та нелегальна), на сторінках якої розгорталася 

політична полеміка між представниками революційних груп і партій, 

висловлювалася реакція правоконсервативної, ліберальної громадськості 

стосовно революційної діяльності російських євреїв, здійснені спроби 

узагальнити історичний досвід участі євреїв у російському революційному 

русі, визначити його перспективи тощо.  

Варто зазначити й про певну особливість, яка була виявлена нами в 

результаті аналізу джерельної бази, а саме, про глибоку поінформованість 

органів державної влади Російської імперії стосовно революційної діяльності 

окремих груп і партій як у Росії, так і поза її межами, що підкреслювало 

ефективність агентурної діяльності Департаменту поліції. З іншого боку, 

недотримання умов конфіденційності агентурної інформації, 

непрофесіоналізм жандармських чиновників, приводило до її «витоку» 

назовні, чим не забарилися користатися  революціонери. Деяких агентів 

жандармських органів революціонери знали в обличчя, що іноді спричиняло 

курйозні випадки.  

Отже, в результаті аналізу джерельної бази дослідження можна 

констатувати про наявність значного комплексу опублікованих і 

неопублікованих документів, легальної та нелегальної літератури, в яких 

було висвітлено діяльність євреїв у революційних організаціях і групах 

Російської імперії.   
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1.3.  Теоретико-методологічні засади дослідження   

 

У процесі дослідження було використано теорію ідентичності, що була 

запропонована американським соціологом Е. Еріксоном і французьким 

філософом Ж.-П. Сартром, а також теорію модернізації Російської імперії.   

Відомо, що поняття ідентичності у вузькому сенсі означає тотожність 

індивіда самому собі. Це образ, що усвідомлюється особистістю у всьому 

багатстві її ставлення до того, що її оточує, відчуття адекватності та 

стабільності володіння власним «Я» незалежно від змінення цього «Я» та 

ситуації; здатність особистості до повноцінного розв’язання завдань, що 

виникають на кожному етапі її розвитку.  

Е. Еріксон запропонував більш широкий контекст розуміння 

ідентичності: від політичного до історичного, в якому ключовою категорією 

постає не сама «ідентичність», але «криза», що породжує нові хворобливі 

образи світу та вимагає ухвалення нових і почасти тимчасових ідентичностей 

[576, с. 263]. Втрата ідентичності, за Е. Еріксоном, це, насамперед, втрата 

«тотальності», яка на противагу «цілісності» (гештальту, що визначає 

зовнішні абсолютні межі індивіда, коли усе, що є всередині нього, не може 

опинитися назовні, і навпаки) визначає взаємну залежність між функціями і 

частинами всередині цілого, межі якого мінливі та відкриті. Якщо людина 

втрачає необхідну тотальність, вона перебудовує себе і світ за допомогою 

«цілісності», що є нормальною психологічною реакцією здорової людини 

стосовно розв’язання життєвих проблем. Однак справжня ідентичність 

залежить від тієї підтримки, яку людина черпає з колективного почуття 

ідентичності, що характеризує значущі для неї групи: її клас, її націю, її 

культуру. Звісно, що ідентичність не є закритою внутрішньою незмінною 

системою, а психологічним процесом, який зберігає істотно важливі 

компоненти як для окремої особистості, так і для суспільства загалом [576, с. 

267–269].  
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На думку Ж.-П. Сартра, криза ідентичності це, передусім, втрата 

суб’єктом своєї автентичності – «властивості тверезо й адекватно оцінювати 

ситуацію, брати на себе відповідальність, приймати небезпеки, що 

породжуються ситуацією, та з гідністю – або із приниженням, а іноді – із 

ненавистю й страхом відстоювати свої права» [550, с. 195].  

У теорії ідентичності (автентичності) Ж.-П. Сартра будь-яка людина є 

свободою за ситуації, що виникає за суспільства, яке здатне змінювати саму 

перспективу вибору, а отже, автентичність чи не автентичність, зокрема 

єврея, є свідомою проекцією того соціального простору, в якому 

здійснювався цей вибір. «Це ми змусили його обирати себе євреєм, не 

важливо, таким, що тікає, або таким, що захищається, – зауважував Ж.-П. 

Сартр, – це ми поставили його перед дилемою єврейської автентичності та 

неавтентичності» [550, с. 236]. Відповідно автентичний єврей прагне жити 

всупереч тієї ситуації, що нав’язується йому антисемітами, тобто прагне бути 

передусім євреєм. Натомість привабливою для нього є неавтентичність, адже 

сприймати таку ситуацію, за якої життя постає у вигляді суцільного 

страждання, вкрай складно, іноді неможливо [550, с. 196].  

Отже, за словами Ж.-П. Сартра, єврейська спільнота є квазіісторичним 

утворенням, оскільки єврея створила його конкретна ситуація, але об’єднала 

з іншими євреями ідентичність ситуацій [550, с. 236].  

Втрата ідентичності це процес деконструкції соціального змісту 

особистості, впродовж (або/і внаслідок) якого реконструюється нова 

ідентичність, більш або менш стабільна, якщо тільки не виявиться, що 

відновити сталу ідентичність неможливо: в останньому випадку суб’єкт 

вимушений – якщо йому це вдається – пристосовуватися до стану більш-

менш постійної кризи [420, с. 18]. Відновлення ідентичності відбувається на 

хиткому ґрунті негативної ідентичності (внутрішнього ціннісно-

мотиваційного конфлікту) людини, котра перебуває у проміжному 

(гранично-невизначеному) стані між іншими індивідами або групами, що 

впливає на її свідомість і поведінку. Маргінальна особистість опиняється 
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поза межами (зазвичай на узбіччі) донедавна стійких соціальних спільнот, 

внаслідок еволюційних чи революційних змін у суспільстві. Цьому сприяє 

глибока внутрішня криза особистості й/або трансформація соціокультурної, 

економічної та політичної систем суспільства, що перебуває у стані аномії, 

або такого, що переживає бурхливий розвиток. Нові соціальні структури і 

відносини, нова ідентичність виникають тільки на межі, на периферії старих 

структур; їхнє становлення відбувається на зламі, під час революції, при 

переході через хаотичний стан, коли норми і цінності змінюються, ієрархії 

перевертаються і формуються нові стійки системи.  

Криза ідентичності пов’язана із втратою людиною локального 

соціального місця у зв’язку із виходом рас і народів із різноманітних ізоляцій 

(географічної та соціокультурної), вихід за межі традиційного суспільства. 

Результатом тривалої кризи ідентичності, як влучно зазначав сучасний 

український філософ А. Л. Свящук, поставатиме маргіналізація як процес 

руйнування соціальної взаємодії, як неможливість самоідентифікації, що, 

зрештою, завершується «сповзанням» на периферію суспільства, 

руйнуванням індивідуальної ідентичності як цілісної, континуальної 

особистості [553, с. 36].    

Зазначені поняття з теорії ідентичності, а саме: «почуття ідентичності», 

«криза ідентичності», «негативна ідентичність», «ситуація 

автентичного/неавтентичного єврея», «дилема єврейської автентичності», 

«маргіналізація» були застосовані нами у процесі аналізу відповідних 

історичних передумов, за яких була можливою революційність радикальної 

частини російсько-єврейської інтелігенції. 

Натомість, як влучно зауважував Е. Еріксон, у будь-яку історичну епоху  

для того, щоб втратити свою ідентичність, спочатку треба її мати [576, с. 

270]. Видатні представники Франкфуртської школи Т. Адорно і М. 

Хоркхаймер вловили оригінальний взаємозв’язок між історичними долями 

жінки та єврея як «жертв» Просвітництва [594, с. 140]. Відповідно до їхньої 

концепції, поняття єврея розумілося як утілення щастя без влади, багатства 
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без праці, батьківщини без кордонів та релігії без міфу [594, с. 215]. 

Існування єврея та жінки у гармонії із традицією (природою) кинуло виклик 

інструментальному раціоналізмові, що був породжений Просвітництвом. На 

присутність євреїв, які сприймалися неєврейським оточенням як провокація, 

таке суспільство реагувало різними санкціями репресивного характеру, які, 

своєю чергою, живили антисемітизм, але, як влучно зазначив Ж.-П. Сартр, 

якщо від жінки, яка має право голосу, ми не вимагатимемо того, аби вона 

змінила свою стать у тому випадку, коли, приміром, вона голосуватиме, то 

від єврея емансиповане суспільство вимагало зречення його єврейської 

національності [550, с. 244]. І в цьому, на думку французького мислителя, 

полягав драматизм «ситуації єврея», за якої, що б він не робив, усе знову 

поверталося проти нього [550, с. 241]. Цікаво, що за подібної ситуації у 

міжвоєнний період європейської історії ХХ ст. опинився один із авторів 

поняття ідентичності З. Фрейд, котрого не пов’язували з єврейством ані віра, 

ані «національна пиха», адже, за його словами, він завжди був невіруючим і 

не отримав релігійного виховання. Проте З. Фрейд залишався євреєм, а отже, 

як писав засновник психоаналізу, «я відчував себе вільним від багатьох 

забобонів, які обмежували інтелект інших людей; будучи євреєм, я виявляв 

готовність долучитися до опозиції, без погодження із “усталеною 

більшістю”»[Цит. за: 614, с. 29–30]. 

Посилення політичного антисемітизму в імперії Романових, особливо 

після єврейських погромів 1881–1882 рр. на півдні Росії, які остаточно 

поховали ліберальну парадигму єврейської ідентичності 1860-х рр. («як 

росіянам усе, як євреям нічого»), змусило представників російсько-

єврейської інтелігенції, у той чи інший спосіб, визначатися з приводу своєї 

російської або/і єврейської ідентичності. У підсумку, більшість із них 

захопилася ідеями єврейського націоналізму та соціалізму, які згодом 

привели їх до сіонізму або російського соціалізму (соціал-демократії та 

неонародництва); меншість – не захотіла визнавати крах асиміляції та 

практикувала своєрідний «ультраасиміляціонізм» аж до «єврейської 
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самоненависті», сповідувала ліворадикальні ідеї на кшталт анархізму або 

більшовизму. Дехто з поміркованої частини російсько-єврейської інтелігенції 

спробував відновити втрачену ідентичність у спосіб індивідуалістського 

повернення до себе завдяки самореалізації у науці, мистецтві або літературі. 

Отже, криза ідентичності російсько-єврейської інтелігенції була 

проекцією аналогічних процесів у європейських країнах, що пов’язувалися із 

наслідками політики громадянської емансипації у ХIХ ст., яка викликала у 

європейських євреїв розгубленість та відчай, адже емансипація «згори» 

вимагала асиміляції «знизу», до якої євреї виявилися не готовими [502, с. 69]. 

Просвітницькі принципи толерантності і раціоналізму докорінно змінили 

європейське суспільство, але вони мали набагато менший вплив на 

християнське середовище, ніж на єврейське. Революційний характер усіх 

зазначених нами моделей подолання кризи ідентичності засвідчував про 

занепад традиційного єврейського суспільства, що супроводжувався 

ментальними зсувами у суспільній свідомості єврейського народу, політичні 

лідери якого прагнули убезпечити його від антисемітизму і дискримінації у 

національних правах. Однак драматизм ситуації виявлявся у тому, що їх ніде 

не хотіли сприймати як звичайних людей, але «завжди і скрізь – як євреїв, – 

тільки тому євреїв асимілювати неможливо» [550, с. 204]. Звісно, зазначав 

Ж.-П. Сартр у 1944 р., євреї майже за півтораста років після емансипації 

прагнули стати повноправними членами суспільства, яке їх виштовхувало, а 

отже, не було сенсу впливати на них із тією метою, аби вони, зрештою, 

прискорили інтеграцію, яку їм не дали розпочати антисеміти [550, с. 242]. Ті 

з євреїв, які зреклися своєї національної знеособленості, відштовхнулися від 

рідного берега культурно-історичної традиції, – до протилежного берега, до 

берега нової (секуляризованої) культури громадянського суспільства 

пристати так і не змогли. Внаслідок загальної кризи ліберальної ідеології в 

Європі, на тлі посилення консервативних тенденцій у політиці урядів 

Гогенцоллернів і Габсбургів, з’явилася «жертва» асиміляції, а саме, «єврей 

без властивостей», маргінал, вільний радикал, котрий спробував утвердитися 
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й на російському ґрунті на початку ХХ століття. Проте незавершеність 

процесів модернізації в Російській імперії створила додаткову напруженість 

у вищезазначених процесах стосовно російсько-єврейської інтелігенції, 

представники якої, зрештою, наважилися на революційну боротьбу проти 

самодержавства, яке вже не гарантувало російським євреям політичної 

емансипації.  

Для визначення особливостей процесів модернізації пізньоімперської 

Росії було використано сучасні підходи зарубіжних істориків, зокрема, Б. 

Пієтров-Енкер, Г. М. Ульянової, Л. Хефнера, Б. М. Міронова та Т. О. 

Філіппової.  

Так, на думку німецької (Б. Пієтров-Еннкер) та російської (Г. М. 

Ульянової) дослідниць, власне теорія модернізації Російської імперії, за 

умови плюралізму методології гуманітарних наук, за останні роки зазнала 

деякої «модернізації» [531, с. 11], що, звісно, не може не ускладнювати 

аналізу зазначених у нашому дослідженні проблем. Однак, як справедливо 

зауважили Б. Пієтров-Еннкер і Г. М. Ульянова, усталеними у сучасній 

історичній науці критеріями модернізаційних перетворень є поняття 

високодиференційованої соціальної структури, наявність імпліцитної 

схильності, зокрема Російської імперії, долучитися до західноєвропейських 

індустріальних націй. Оскільки Російська імперія була «європейсько-

азійською імперією», що ґрунтувалася на «візантійській традиції», то 

вивчення її історії лише крізь призму поняття архаїки або прогресу не може 

бути гарантією об’єктивного знання. З погляду цих дослідників, модернізація 

Нового часу принесла свої парадокси, одним із яких був парадокс 

індивідуалізації особистості, який стосувався змінення ідентичності, 

цивілізаційності, а стрижнем цих парадоксальних явищ виступав 

самоконтроль людини у великому та малому, від зведення життєвих планів 

до утримання себе від учинків у стані афекту [531, с. 15]. Очевидно, що до 

результатів модернізації у пізньоімперській Росії необхідно ставитися 

критично, адже, як наголошував німецький історик Л. Хефнер, суттєвою 



 

 

72 

 

перешкодою на шляху до здійснення комплексної політики модернізації в 

«автократичній Росії» були етноконфесійна багатоманітність населення 

країни і конкурентні процеси створення національної держави [590, с. 42].  

Натомість потенціал модернізаційних перетворень в імперії Романових 

російський історик Б. М. Міронов оцінював більш оптимістично [510, с. 56]. 

На його думку, на різних етапах модернізації в Російській імперії отримали 

особливий розвиток такі процеси, як індустріалізація, професіоналізація, 

секуляризація, індивідуалізація, поширення засобів масової інформації, 

зростання соціальної та професійної мобільності, демографічний перехід, 

сімейна революція, націобудівництво, а також розвиток приватної власності, 

конституціоналізму та громадянського суспільства [511]. Усі зазначені 

процеси модернізації впливали на зміни у соціальній структурі єврейської 

етногрупи та зумовлювали характер економічної діяльності російських 

євреїв.  

Отже, важко не погодитися із Б. М. Міроновим у тому, що «російська 

державність еволюціонувала від самодержавства до конституційної монархії 

й у 1905–1907 рр. стала такою» [510, с. 60], а також, що російські євреї не 

попрямували б до революції у тому випадку, якщо б російському урядові 

вдалося завершити процеси емансипації єврейського населення, що були 

розпочаті ним в епоху Великих реформ [512, с. 374–375]. Однак наступна 

теза Б. М. Міронова про те, що «повалення монархії не варто розглядати як 

показник провалу, що його зазнала імперська модернізація» [510, с. 60], на 

наш погляд, не виглядала переконливою, хоча і не заперечувала зовсім 

попередні висновки автора. Цікавою була думка російського історика 

стосовно того, що модернізація супроводжувалася негативними соціально-

психологічними феноменами, які були узагальнені ним у поняттях «травми 

соціальних змін» і  «системної кризи» [510, с. 61]. 

Російська дослідниця Т. О. Філіппова, в свою чергу, дотримувалася тези 

про «контрольовану згори модернізацію пізньоімперської Росії», що стала 

стрижнем політичної поведінки самодержавства в останні десятиліття його 
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існування [577, с. 175]. В результаті, політика «консервативної модернізації» 

Російської імперії призвела до створення на зламі століть міцної, але не 

гнучкої структури, яка була здатною витримувати слабкі зовнішні коливання. 

Проте за умови потужних сплесків така система була приречена розколотися 

навпіл [577, с. 184]. Т. О. Філіппова справедливо наголошувала на тому, що 

російська влада на початку ХХ ст. намагалася добудувати «піраміду» 

традиційної державності з вітчизняного «матеріалу», але із західним 

«облицюванням», що сприяння індустріальній модернізації і запозичення 

західних технологій парадоксальним чином співіснували із патріархальним 

«старомосковським стилем» у духовному та культурному житті [577, с. 174–

175]. Навіть принципові критики російського проекту модернізації, як 

зауважувала Т. О. Філіппова, були змушені визнати наявність «європейської 

культурної ідентичності» в соціокультурному просторі пізньоімперської Росії 

[577, с. 184].         

Крізь призму сучасної теорії модернізації у нашому дослідженні було 

обґрунтовано загальний історичний контекст, у якому розвинувся 

соціокультурний  феномен російсько-єврейської інтелігенції, визначені 

фактори радикалізації суспільно-політичних настроїв серед її представників, 

з’ясовані чинники, що привели до  посилення антисемітизму в російському 

суспільстві, до загострення єврейського питання в державі. Запропоновані Б. 

М. Міроновим теоретичні підходи були апробовані ним на прикладі аналізу 

етноконфесійної політики російського уряду стосовно єврейського населення 

Російської імперії [Див.: 512, с. 339–376]. Незважаючи на деякі дискусійні, з 

нашої точки зору, твердження російського історика з приводу того, 

наприклад, що участь євреїв у революційному русі зумовлювалася їхнім 

бажанням увійти до великого суспільства Росії з чорного ходу й у такий 

спосіб посісти перші місця у контреліті, а після революції, у власне еліті 

[512, с. 370–371], його узагальнення стосовно соціальних процесів у 

середовищі єврейської етногрупи у зазначений період історії, знайшли своє 

відображення у сучасних дослідженнях. Наприклад, американський історик 
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Н. Меїр спробував проаналізувати проблеми ідентичності євреїв Києва у 

1859–1914 рр. з метою, за словами автора, «розуміння ідентичності як 

плинного й динамічного явища, яке завжди взаємодіє з іншими 

індивідуальними та колективними ідентичностями та змінюється у відповідь 

на цю взаємодію, адже євреї, як і всі піддані царя, визначали себе так само, як 

їх визначав уряд» [504, с. 31].  

За результатами дослідження Н. Меїра, теорія модернізації виявилася 

ефективним, хоча й не бездоганним методом вивчення суспільно-

політичного та економічного життя євреїв за умови становлення 

«російського громадянського суспільства». З нашого погляду, 

американському досліднику не вдалося обґрунтувати проблему «єврейської 

революційної діяльності» в одному із потужних центрів російського 

революційного руху – Києві, для висвітлення якої Н. Меїр обмежився усього 

кількома сторінками тексту [504, с. 320–324]. Зрештою, використання 

автором таких сумнівних, як нам видається, понять, як «єврейське 

громадянське суспільство» і «політика революції» [504, с. 376–377], вимагає 

від сучасних дослідників більшої обережності у спробах застосування 

соціологічних і політологічних термінів у вивченні історичного минулого 

російських євреїв.   

Натомість ми поділяємо позицію тих дослідників, які були схильні 

пов’язувати посилення революційного руху євреїв із кризою єврейської 

ідентичності. Зокрема, відомий знавець природи революційних процесів у 

Європі Нового часу Е. Гобсбаум зазначав із цього приводу, що «якщо 

західноєвропейські євреї на початку ХIХ ст. були емансипованими завдяки 

чужій ідеології, то східноєвропейські ашкенази у більшості своїй були 

емансипованими через універсальну революційну ідеологію, з якою вони 

були тісно пов’язані. Це також є правильним і стосовно вихідного сіонізму, 

глибоко просякнутого марксизмом…» [592, с. 99].  Це означає, за словами 

сучасного ізраїльського політолога Ш. Авінері, що емансипація кидала 

виклик єврею, адже порушувала хитку рівновагу між єврейською громадою 
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та світом, в якому вона жила («вперше єврей як індивідуум опинився віч-на-

віч зі світом, що його оточував» [347, с. 21]), унаслідок чого сталося 

«роздвоєння особистості» [347, с. 22]. Виявилося, що навіть емансипація не 

розв’язувала проблеми індивідуальності єврея та його здатності жити й діяти 

у сучасному світі, залишатися цілісною, але не розламаною особистістю, 

адже антисемітизм ХIХ ст., як справедливо зауважував Ш. Авінері, не був 

перешкодою на шляху до емансипації. Навпаки, власне емансипація була 

причиною нових конфліктів та зіткнень між євреями та не євреями [347, с. 

24].  

Отже, за словами Ш. Авінері, «революційний світ призвів до нового 

розуміння єврейської індивідуальності та можливостей єврейського буття» 

[347, с. 25]. Участь євреїв у революційному русі Російської імперії, очевидно, 

була однією із граней такого буття та відповіддю єврейської ідентичності 

стосовно нових викликів російської історії. Можна погодитися із думкою 

відомого російського історика В. Ю. Кельнера з приводу його розуміння 

кризи ідентичності, яку намагалися подолати радикально налаштовані 

представники  російсько-єврейської інтелігенції наприкінці ХIХ ст. завдяки 

своїй участі у російських революційних партіях. «Якщо більшовики та 

анархісти, – зазначав В. Ю. Кельнер, – у масі своїй справді повністю порвали 

зі своїм єврейством, то з-поміж представників інших партій ми зустрічаємо 

тих, хто продовжував й у плавильному тиглі російської революції 

ідентифікувати своє єврейство» [458, с. 7]. Криза ідентичності євреїв у 

Російській імперії на початку ХХ ст. була історичним фактом, фіксація якого 

дозволила нам обґрунтувати причини захопленості євреями революційними 

ідеями та визначити можливі форми і методи їхньої діяльності у російському 

революційному русі.   

Варта уваги теорія сучасного російського дослідника В. П. Булдакова, 

котрий глибоко проаналізував витоки революційних процесів у Росії у 1917 

р. крізь призму етнопсихологічної маргінальності головних учасників цього 

процесу [381]. В. П. Булдаков дійшов важливого, як для нашого дослідження, 
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висновку про те, що у поліетнічних імперіях революції вчиняють маргінали, 

екстремізм яких пов’язаний з їхньої потребою в самоідентифікації. 

Етномаргіналами, що взяли активну участь у революційних процесах, крім 

поляків і прибалтів, на його думку, були євреї [381, с. 524]. Як влучно 

зауважив  В. П. Булдаков, системна криза Російської імперії «форсувала 

провокативну поведінку» етномаргіналів і російські євреї просто не могли не 

дати найбільший відсоток дисипативних елементів [381, с. 68]. Однак, слід 

зазначити, що В. П. Булдаков у своїй концепції етномаргінальної природи 

російської революції, як нам видається, не звернув достатньої уваги на 

процеси національного відродження єврейського народу в Російській імперії, 

які також значною мірою впливали на активізацію його революційності, 

надто скептично оцінював результати модернізації Росії. Натомість його 

теорія етномаргіналізації революційних діячів була застосована нами при 

аналізі більшовизму та єврейського анархістського руху.                         

У дослідженні застосовано загальнонаукові та спеціальні методи 

історичного пізнання. Проблемно-хронологічний та історико-типологічний 

методи дозволили виокремити основні проблеми й визначити внутрішню 

періодизацію певних етапів у розвитку революційного руху в Російській 

імперії. Необхідність застосування історико-порівняльного методу зумовлена 

наявністю в історії революційного руху в Російській імперії його різних 

форм: від народництва до анархізму. Історико-психологічний метод дозволив 

висвітлити проблеми участі російських євреїв у народовольчому русі, 

ставлення російських революціонерів до єврейських погромів 1881–1882 рр., 

викласти події Першої російської революції крізь призму аналізу єврейських 

погромів 1905–1906 рр., охарактеризувати психологічні особливості 

антисемітизму, з’ясувати мотиваційну складову у революційній діяльності  

євреїв. Історико-біографічний метод допоміг визначити конкретні мотиви 

участі російських євреїв у революційному русі, проаналізувати приклади 

загострення кризи ідентичності у єврейських представників російських 

революційних груп і партій та пошуків її розв’язання. Історичний метод 
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дозволив сформулювати критерії становлення та розвитку єврейського 

анархістського руху в Російській імперії. Системний метод дав змогу 

сформулювати поняття єврейського чинника в історії революційного руху в 

Російській імперії; нормативно-ціннісній підхід дозволив окреслити напрям 

соціокультурних змін в єврейській етногрупі Російської імперії у другій 

половині ХIХ століття. Порівняльно-статистичний аналіз застосовано з 

метою визначення частки євреїв із-поміж російських революційних груп і 

партій, з’ясування відносної динаміки (збільшення/зменшення) кількості 

євреїв серед російських революціонерів. Крім того, застосовувалися аналіз, 

синтез, індукція і дедукція, узагальнення та інші загальнонаукові методи.    

Таким чином, методологічними засадами дослідження стали теорії 

ідентичності та модернізації. Якщо за допомогою теорії модернізації 

пізньоімперської Росії було обґрунтовано загальний історичний контекст, в 

якому стала можливою криза ідентичності російсько-єврейської інтелігенції, 

то застосування теорії ідентичності дозволило визначити мотиваційну 

складову у процесі революційної діяльності російських євреїв, з’ясувати 

причини політичної поляризації поглядів єврейських діячів у середовищі 

російських революційних груп і партій. Ключовою категорією у процесі 

осмислення кризи ідентичності російських євреїв є поняття російсько-

єврейської інтелігенції як соціокультурного феномену в історичному 

розвитку єврейської етногрупи Російській імперії у другій половині ХIХ 

століття. Єврейський чинник у процесах становлення та розвитку 

революційного руху в Російській імперії є тим критерієм, за допомогою 

якого визначено місце російських євреїв у революційному русі у Російській 

імперії, з’ясовано ідеологічну, політичну, соціально-економічну і технічну 

роль представників єврейського народу, яку вони зіграли у процесах 

становлення та розвитку народницьких, неонародницьких, соціал-

демократичних, анархістських та інших революційних організацій Російської 

імперії; проаналізовано їхній вплив на вищезазначені процеси  у російському 

революційному русі. Застосування загальнонаукових і спеціальних методів 
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історичного пізнання дозволило окреслити напрями політичних і 

соціокультурних змін у становищі єврейської етногрупи в Російській імперії, 

виокремити основні проблеми та визначити певні періоди у розвитку 

російського революційного руху, з’ясувати динаміку кількісного зростання 

або зменшення євреїв у лавах російських революційних груп і партій та у 

багатьох випадках їхню лідерську роль у російських революційних 

організаціях.   

 

 

 

Висновки до першого розділу 

Аналіз історіографії проблеми, яка досліджується у монографії, 

характеристика джерел і визначення теоретико-методологічних засад 

дослідження дозволяють стверджувати про таке: 

1. Історія вивчення місця та ролі євреїв у революційному русі у 

Російській імперії розвивалася у таких її напрямках, як «радянський», 

«зарубіжний» та «український». Якщо в історичних дослідженнях 

радянських науковців переважав «класовий» чинник стосовно висвітлення 

діяльності російських євреїв у лавах революційних груп і партій у Російській 

імперії, то для сучасних досліджень західноєвропейських, американських, 

ізраїльських і російських істориків є характерним з’ясування проблеми 

національної ідентичності єврейських революціонерів. Корисними у 

контексті нашої теми виявилися результати досліджень Е. Габерера, Й. 

Френкеля, М. М. Гончарока та О. В. Будницького, котрі вперше у сучасній 

історіографії спробували обґрунтувати мотиваційну складову революційної 

діяльності російських євреїв, визначити її кількісний та якісний аспекти. З-

поміж представників української історіографії стосовно участі євреїв у 

революційному русі в Російській імперії варто відзначити В. І. Гусєва та М. 

В. Лобанову-Гулак (Тортіку), котрі дослідили місце та роль Бунду у 
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політичних процесах пізньоімперської Росії, проаналізували його позицію 

стосовно російської соціал-демократії та ставлення останньої до нього. 

2. Залучення широкого комплексу опублікованих і неопублікованих 

джерел створило достатнє підґрунтя для реалізації поставлених у дисертації 

дослідницьких завдань. Офіційні документи і матеріали, які зберігаються у 

фондах історичних архівів Російської Федерації та України, дозволили 

визначити фактичні обставини революційної діяльності російських євреїв, 

з’ясувати реакцію державних органів влади Російської імперії на участь 

євреїв у російському революційному русі, проаналізувати політичні та 

соціокультурні передумови радикалізації суспільних настроїв у середовищі 

російсько-єврейської інтелігенції, висвітлити діяльність єврейських 

анархістів, есерів та соціал-демократів, їхнє ставлення до єврейських 

погромів на початку ХХ ст. та роль у подіях Першої російської революції, 

виявити кількісну динаміку єврейських учасників революційного руху в 

Російській імперії. Цінним джерелом з історії революційного руху в 

Російській імперії є тогочасна публіцистика, на сторінках якої розгорталася 

політична полеміка між представниками революційних груп і партій, 

формулювалася думка правоконсервативної, ліберальної громадськості 

стосовно революційної діяльності російських євреїв, були здійснені спроби 

узагальнити історичний досвід участі євреїв у російському революційному 

русі та визначити перспективи його розвитку. Значна кількість історичних 

джерел стосується діяльності Бунду, його виникнення та розвитку. 

Біографічні відомості про окремих представників російського революційного 

руху з євреїв містяться у мемуарній літературі, у колекціях особистих фондів 

історичних архівів, деякі матеріали з яких до наукового обігу було 

запроваджено нами вперше.       

3. Теоретико-методологічними засадами дослідження стали теорії 

ідентичності та модернізації. Якщо за допомогою теорії модернізації 

пізньоімперської Росії було обґрунтовано загальний історичний контекст, у 

якому стала можливою криза ідентичності російсько-єврейської інтелігенції, 
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то застосування теорії ідентичності дозволило визначити мотиваційну 

складову у процесі революційної діяльності російських євреїв, з’ясувати 

політичну поляризацію поглядів єврейських діячів російських революційних 

груп і партій. Ключовою категорією у процесі осмислення кризи 

ідентичності російських євреїв є поняття російсько-єврейської інтелігенції як 

соціокультурного феномену історичного розвитку єврейської етногрупи 

Російської імперії у другій половині ХIХ століття. Застосування 

загальнонаукових і спеціальних методів історичного пізнання дозволило 

окреслити напрями політичних і соціокультурних змін у розвитку російських 

євреїв, виокремити основні проблеми та визначити внутрішню періодизацію 

певних етапів у розвитку революційного руху в Російській імперії, 

сформулювати методологічні підходи у дослідженні єврейського 

анархістського руху в Російській імперії, визначити частку євреїв у лавах 

російських революційних груп і партій, а також охарактеризувати процеси 

лідерства євреїв у російських революційних організаціях, запропонувати 

нове поняття – єврейський анархістський рух у Російській імперії.  
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РОЗДІЛ 2 

ПЕРЕДУМОВИ ТА ПРИЧИНИ РЕВОЛЮЦІЙНОСТІ ЄВРЕЇВ У 

РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХIХ СТОЛІТТЯ) 

 

2.1. Політико-правове становище єврейського народу  

 

На противагу іншим європейським країнам, Російська імперія внаслідок 

поділів Речі Посполитої успадкувала від Польщі не тільки майже мільйонне 

єврейське населення, але фактично й усю систему законодавства стосовно 

євреїв, що була перенесена на російський ґрунт [460, с. 58].  

Російська політика в єврейському питанні наприкінці ХVIII – у першій 

половині ХIХ ст. була суперечливою. З одного боку, вона від самого початку 

була спрямована на те, щоб інтегрувати євреїв до системи соціальних 

відносин російського суспільства з метою використати їхній економічний 

потенціал та асимілювати їх. Показовим тут було рішення Катерини II 

дозволити російським євреям  приписуватися або до купецького, або до 

міщанського станів, після чого вони могли користуватися усіма правами й 

привілеями цих станів [400, с. 47]. З другого, проголошена на початку 80-х 

рр. ХVIII ст. рівноправність для євреїв Російської імперії незабаром була 

забута, і разом із цим змінилася стратегія: тільки ціною асиміляції, тобто 

переходу в християнство, вони могли досягти рівних із християнами прав. 

Дискримінаційні закони (тільки з 1825 по 1855 р. їх було прийнято близько 

600) і щоденна практика соціальної сегрегації євреїв мали одну мету, а саме: 

мінімізувати «шкідливість» євреїв для християнського співтовариства [369, с. 

219]. На думку американського історика І. Левітаца, Микола I спробував 

абсорбувати євреїв духовно, тобто викорінити те, що він вважав за коріння 

«єврейського сепаратизму», тобто іудаїзм [487, с. 263]. Власне політика 

сегрегації задовольняла багатьох: як євреїв, котрі не бажали інтегруватися у 

християнське співтовариство, так і неєвреїв, приміром, поляків, які були 

незадоволені залученням євреїв до місцевого самоврядування [453, с. 73]. 
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Було очевидним, що політика емансипації могла зменшити соціальну 

напруженість у розвитку єврейської громади. Деякі спроби у політиці 

російського уряду у цьому напрямку були здійснені  у другій половині ХIХ 

століття.  

Відомо, що Кримська війна продемонструвала катастрофічну відсталість 

Російської імперії в економічному її розвитку. Після війни Росія втратила 

свій колишній міжнародний авторитет. Водночас була очевидною слабкість 

самодержавного режиму всередині країни. Ліберальне чиновництво уже не 

сумнівалося у необхідності проведення глибоких економічних перетворень у 

Російській імперії, які були неможливими без модернізації її 

фундаментальних соціальних інститутів [560, с. 55–56].  Крім того, 

стабілізація імперії залежала від ефективності національної політики 

Романових, яку Б. М. Міронов визначав як «етноконфесійну політику», що 

мала три етапи у своєму розвитку. Якщо на першому своєму етапі (до 

початку Великих реформ)  вона зумовлювалася «етнічною ієрархією», 

ступенем лояльності імперських етногруп, то на другому і третьому етапах 

(від 1860-х рр. до 1905 р. і після Першої російської революції) вона була 

спрямована «на послідовну інтеграцію усіх частин імперії у цілісну 

національну державу» із «створенням реальних можливостей для легальної 

презентації етноконфесійних і регіональних інтересів у політичних 

програмах національних партій і рухів» [512, с. 336–337].  Етноконфесійна 

політика імперського центру, на думку Б. М. Міронова, відповідала трьом 

стратегіям національного розвитку Росії, а саме:  імперської модернізації, 

національної модернізації і стратегії консервативного розвитку, що була 

спрямована на збереження традиційного способу життя, думки та поведінки 

[512, с. 250].        

Єврейське питання виявилося, мабуть, одним із перших, які висувалися 

російськими реформаторами для негайного вирішення. Суспільні групи з 

євреїв і росіян пропонували російським урядовцям лібералізувати правове 

становище єврейського народу й покращити його соціальне та економічне 
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життя в імперії. Ініціатива врегулювання єврейської проблеми була 

викликана, насамперед, тією ж логікою прагматизму, що й розв’язання 

селянського питання. Ще напередодні проведення реформ у Російський 

імперії було утворено групу впливових представників єврейської торгово-

економічної еліти, які взялися захищати єврейські інтереси перед офіційною 

владою. Найпомітнішою постаттю у цій групі був відомий відкупник, 

підприємець і банкір Є. Г. Гінцбург, котрий вперше в історії російських 

євреїв поставив перед державою питання про нерівність євреїв перед законом 

[516, с. 61]. Якщо раніше влада розглядала єврейське питання з точки зору 

«нерівності у безправ’ ї», то відтепер для російських євреїв відкривалися 

шляхи для отримання прав, звісно, не для усього народу, але хоча б для 

окремих його груп, або, як влучно зазначав із цього приводу відомий 

російсько-єврейський історик Ю. І. Гессен, встановлювався новий 

політичний принцип – «нерівності  у правах» [401, с. 148]. Можна 

погодитися із думкою сучасного американського історика Б. Натанса [516, с. 

93–94] і Б. М. Міронова [512, с. 349] стосовно того, що це була ліберальна 

політика селективної інтеграції євреїв, яка, натомість, наприкінці ХIХ ст. вже 

мало кого задовольняла. З одного боку, вона не задовольняла євреїв, котрі 

прагнули суцільної інтеграції, а з другого – російський уряд, який був 

стурбований успіхами власної політики.       

Уряд Олександра II розглядав перспективи від широкомасштабної 

реформи єврейського законодавства крізь призму європейських традицій 

Просвітництва і політичних доктрин лібералізму. Головним завданням його 

політики було не те, чи надати права євреям, але наскільки швидко можна 

було взагалі узгодити постанови стосовно євреїв із чинним законодавством 

[516, с. 66]. Були очевидними побоювання, що громіздка бюрократична 

машина Російської імперії з її недосконалою правовою системою може стати 

суттєвою перешкодою на шляху ефективних реформ. Перші спроби 

реформувати «єврейське законодавство» були здійснені на самому початку 

царювання Олександра II.     
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Зокрема, у 1856 р., після скасування рекрутської повинності, євреї – 

«миколаївські солдати» і кантоністи у віці до 20 років поверталися до своїх 

сімей, а ті військові з євреїв, котрі похрестилися до свого повноліття, 

віддавалися під опіку своїх одновірців; євреям – докторам медицини та 

інших наук дозволялось вступати на державну службу із автоматичним 

набуттям права вільного місця проживання поза межами смуги осілості, у 

тому числі у Москві. У 1858–1859 рр. були скасовані обмеження щодо 

проживання євреїв у межах 50-верстної смуги (райони міст Житомир,  

Кам’янець-Подільський та Ковно); у 1860 р. для єврейських купців були 

відкриті Миколаїв, Севастополь і Ялта. На початку 1857 р. генерал-

губернатор Південно-Західного краю князь І. І.  Васильчиков запропонував 

урядові поширити право вільного місця проживання для деяких категорій 

євреїв, а саме: заслужених громадян і купців першої гільдії. Новоросійський 

генерал-губернатор граф О. Г. Строганов посилався на успішний досвід 

Західної Європи та виступав за безумовне зрівняння євреїв в усіх правах з 

іншими підданими імперії. У 1859 р. новий закон надавав право євреям-

купцям приписуватися до купецького стану у внутрішніх губерніях і жити 

там доти, доки вони були купцями; після п’яти років мешкання за новим 

місцем проживання купці та їхні діти зберігали своє право жити поза смугою 

осілості незалежно від їхнього місця приписки. При переїзді до внутрішніх 

губерній купцям дозволялося брати з собою прислугу з числа своїх 

одновірців. Водночас закон дозволяв євреям – іноземцям  приписуватися до 

першої купецької гільдії (за санкцією міністрів внутрішніх справ та 

фінансів). У 1863 р. закон надавав купцям з євреїв, котрі перебували не 

менше десяти років у першій та не менше двадцяти – у другий гільдіях, 

спадкове право заслуженого громадянства. У 1861 р. Державна рада 

Російської імперії ухвалила закон, який розширював права євреїв, що мали 

наукові ступені. Гімназисти, котрі закінчили курс із золотою медаллю, могли 

сподіватися на можливість отримання особистого заслуженого громадянства 

[509, с. 23–29]. 
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Указ 1862 р. поширив право на державну службу щодо євреїв, які стали 

відомими завдяки своїм науковим доробкам, а також на лікарів і студентів, 

які закінчили університет без наукового ступеня. У 1865–1867 рр. таке право 

отримали також і лікарі-євреї, що не мали звання доктора медицини (за 

винятком Петербурзької та Московської губерній). Декілька указів 

стосувалися військової служби євреїв: з 1860 р. їх почали приймати до 

гвардії, а з 1861 р. – призначати унтер-офіцерами [401, с. 144].   

У 1865 і 1867 рр. право вільного місця проживання отримали також 

євреї-ремісники та «миколаївські солдати» разом із їхніми сім’ями. У 1868 р. 

було скасовано указ, за яким євреям Царства Польського заборонялося  

постійне місце проживання у «внутрішніх» російських губерніях, відповідно, 

євреям цих губерній – жити у Царстві Польському.        

Земельна реформа 1861 р. не передбачала яких-небудь обмежень для 

євреїв. Ще до скасування кріпацтва вони отримали право оренди на заставні 

маєтки. Оскільки дворянська монополія щодо володіння землею була 

ліквідована, закон 1862 р. дозволив євреям придбавати ті землі, в яких селяни 

були переведені на викуп. Однак через заходи уряду щодо посилення 

російського впливу у західних губерніях після придушення польського 

повстання 1863 р., євреям у 1864 р. було заборонено купувати  землю у 

поміщиків та селян у деяких південно-західних губерніях [609, с. 380], а 

також отримувати землю у дарунок, незважаючи на те, що у цих губерніях 

оренда ґуралень, млинів та постоялих дворів євреям не заборонялась. Лише у 

1867 р. вони зрівнялися у правах з іншими категоріями населення і могли 

орендувати землі на пільгових умовах. У 1866 р. євреям  було дозволено на 

загальних засадах займатися оптовою і роздрібною торгівлею спиртних 

напоїв у містах і містечках смуги осілості, а у 1865 р. євреї, котрі займалися 

землеробством або були приписаними до «селян», отримали право переходу 

до інших станів [132, с. 12–13]. 

Згідно з вимогами Положення про земські установи 1864 р., євреї 

отримали рівні з християнами права брати участь у виборах до земських 
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органів влади та займати в них будь-які посади. У судових статутах, 

затверджених у тому ж році, не було жодних обмежень щодо євреїв. 

Навпаки, враховуючи те, що принцип рівності перед законом, незважаючи на 

різницю у віросповіданні і становій приналежності, що проголошувався у 

статутах, суперечив Кримінальному уложенню 1845 р., деякі статті 

останнього були переглянуті на користь євреїв. Із запровадженням  нового 

демократичного суду, юристи-євреї з успіхом розпочали власну адвокатську 

практику; дехто зробив кар’єру в судах і прокуратурі, Сенаті та Міністерстві 

юстиції. В губерніях, в яких було запроваджено інститут присяжних,  євреїв 

без обмежень обирали до складу  присяжних засідателів [401, с. 168–169]. 

Отже, у перше десятиліття буржуазно-демократичних реформ у 

Російській імперії були окреслені деякі контури громадянського суспільства 

[531, с. 19–20], завдяки яким суспільна думка перетворилася на один із 

головних методів у процесі його становлення. Російські євреї вперше, після 

невдалих реформ Олександра І, отримали реальну нагоду стати 

повноцінними громадянами нового російського суспільства. Саме тому 

єврейське питання опинилося у низці найбільш актуальних і злободенних 

проблем російського життя. Вільне обговорення єврейського питання в 

російській суспільній думці не було заслугою лише російського уряду, але 

передусім нової російської преси, як ліберально-демократичної, так і 

правоконсервативної, що діяла у межах політики «регульованої гласності». 

Під тиском суспільної думки й обставин, що змінювалися, влада була 

змушена піти на деяке послаблення правових обмежень, зокрема, 

пом’якшити закони стосовно права проживання євреїв. Однак усі ці реформи 

мали надзвичайно паліативний та невизначений характер, вони жодним 

чином не усували загальної дискримінації єврейського населення у правах і 

свободах, адже призвели лише до низки нових проблем і суперечностей. 

Відомий політичний принцип «спочатку просвіта, а потім права», що діяв ще 

за минулого царювання, залишався актуальним і в епоху Великих реформ, 

щоправда, він уже не відповідав новим, капіталістичним реаліям російського 
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життя. Реформаторам-державникам у силу інертності їхніх політичних 

поглядів  було важко  відмовитися від ідеології «казенного просвітництва» у 

спробах врегулювання єврейського питання. На меті політики 

«просвітництва» було, за словами Д. А. Ельяшевича, «викорінення 

фанатизму та зближення євреїв із навколишнім населенням» [613, с. 268].  

Влада прагнула до секуляризації єврейського громадського життя,  

зокрема до «деіудаїзації» світської освіти євреїв, у результаті чого 

народилася нова соціальна група демократично налаштованої російсько-

єврейської інтелігенції, що прагнула до співробітництва з ліберальною 

частиною російського суспільства. Загальнолюдські цінності, громадянські 

права і свободи виявилися цілком прийнятними у соціальному просторі 

Російської імперії, зокрема тоді, коли уряд спробував опертися у 

запровадженні внутрішніх реформ на ліберальну ідеологію «державників» М. 

Н. Каткова і Б. М. Чичеріна. Єврейське питання розглядалося ними у 

контексті загальноєвропейської моделі врегулювання «згори», з чим не могли 

погодитися консервативні групи, що обрали для себе альтернативний варіант 

«християнського громадянського суспільства», головним ідеологом якого 

був відомий російський публіцист І. С. Аксаков [Див.: 71]. Для консерваторів 

побудова нового суспільства не була ілюзією. На противагу ліберальним 

мислителям вони вимагали «свободи» не для індивідуума, окремо взятого з 

корпоративно-феодальної структури, але для «землі», тобто для народу як 

певного цілого, вільно об’єднаного в общинно-родові підгрупи. Очевидно, 

що єврейське співтовариство не могло бути структурним компонентом 

християнського суспільства за релігійною ознакою. Проте, якщо для 

ліберальних демократів і лібералів – «державників» цю проблему можна 

було розв’язати за допомогою традиційних асиміляційних (акультураційних) 

методів і розчинити єврейський елемент у загальній масі громадянської нації, 

то для консерваторів це здавалося неможливим, адже власне росіяни не 

ідентифікували себе як націю. Тому, на думку російських консерваторів, 

асиміляція загрожувала російській, а не єврейській ідентичності, а отже, 
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лише християнська (зокрема православна) ідентичність могла стати єдиним 

критерієм приналежності до нової громадянської спільності  країни. До кінця 

1860-х років ідеологія єврейського питання поступово втрачала своє 

ліберальне спрямування. У процесі вироблення нової стратегії розбудови 

громадянського суспільства у системі поглядів та ідей реформаторів 

відчувалися консервативні тенденції та упередженість стосовно євреїв 

узагалі. Консерватори, які у 1870-х рр. підхопили теорію єврейської змови 

проти росіян, перетворили її протягом наступного десятиліття в могутній 

ідеологічний важіль у політичних процесах стосовно створення 

«загальноросійської імперської нації».  

Отже, в єврейському питанні російським урядом використовувалися два 

методи політичної стратегії, які не зовсім узгоджувалися між собою. Це 

методи громадянської емансипації та соціально-економічної сегрегації 

єврейського населення. Оскільки уряд не наважився застосувати жодний із 

цих методів у повному обсязі, це закономірно призвело до загострення 

єврейського питання на початку 1880-х рр., тобто у часи, коли 

загальноросійська політична й соціальна криза оголила усі суперечності у 

взаєминах євреїв і влади, євреїв і неєвреїв. Натомість уряду Олександра II 

вдалося досягти деяких успіхів, адже певна, хоча й незначна частина 

російських євреїв (див. наступний параграф) отримала можливість вирватися 

із задушливої атмосфери смуги осілості й стати на шлях часткової соціальної 

й культурної емансипації. Однак уже із середини 1870-х рр. російське 

самодержавство поступово згортало усі спроби лібералізації єврейського 

законодавства, а єврейські погроми 1881–1882 рр. остаточно переконали 

ідеологів урядової політики у безглуздості продовження такої політики. 

Метод громадянської емансипації, що був застосований урядом 

Олександра II, зобов’язував російське чиновництво переглядати ідейні засади 

державної політики стосовно євреїв узагалі. Проте, як виявилося, це було 

непростим завданням. Наприклад, коли наприкінці 1860-х рр. із Петербурга 

було виселено «безпаспортних» євреїв, тобто тих, хто не мав права 
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проживання у столиці, міністр внутрішніх справ О. Є. Тімашев  зробив із 

цього приводу наступну заяву: «У застосуванні цього заходу релігія й 

національність не мали жодного значення, тому що виселенню піддалися б і 

християни у тому випадку, якби в них не виявилося відповідного дозволу» 

[95, с. 390]. Однак у цьому й полягала правова колізія, адже після вигнання, 

приміром, євреїв із Петербурга чи Москви, уряд використав загальну 

адміністративну норму, але закон тут був не загальний, а спеціальний для 

євреїв. За основу цього закону було взято етноконфесійний чинник, який 

залишився від політики минулих урядів [101, с. 128–129].  

Отже, визрівала необхідність у перегляді навіть не політичних, але 

ідеологічних підходів щодо єврейського питання, в яких релігійний фактор 

навряд чи вже відігравав будь-яку істотну роль. На передній план висувалися 

ліберальні теорії політичного врегулювання єврейського питання з 

урахуванням західноєвропейського досвіду розв’язання зазначеної проблеми. 

Однак і цей процес не був позбавлений суперечностей, адже прагнення уряду 

Олександра II завдяки контрольованим «згори» реформам створити в імперії 

щось на кшталт європейського громадянського суспільства не могли мати 

логічного продовження, оскільки наштовхувалися на феодальні засади 

правових обмежень однієї частини підданих за релігійними ознаками, а 

всередині представників певної віросповідної групи ще й за становим 

критерієм.    

Потрібно враховувати ще одну важливу обставину, а саме те, що в 

Російській імперії державна влада завжди відігравала головну роль у всіх 

позитивних і негативних процесах, і єврейське питання ніколи не було 

винятком із цього правила. На думку сучасного російського історика О. І. 

Міллера, російські власті не пішли шляхом послідовної емансипації євреїв, 

зокрема тому, що, начебто, не знали (не могли знати) результатів австро-

угорського експерименту, в результаті якого євреї Австро-Угорської імперії у 

1867 р. отримали громадянську рівноправність, тобто могли безперешкодно 

пересуватися й жити по всій території Габсбурзької монархії [507, с. 130]. 
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Проте голова російської делегації князь О. М. Горчаков на Берлінському 

конгресі у 1878 р. був свідомий того, що розв’язання єврейського питання в 

східноєвропейських країнах є передчасним кроком, і що саме євреї в них  

становлять соціальну проблему. О. М. Горчаков наголошував на тому, що 

«російський уряд змушений ставити єврейське населення країни у 

надзвичайні умови з метою охорони інтересів суспільства» [Цит. за: 364, с. 

198].  

У Російській імперії, на противагу імперії Габсбургів, влада мала справу 

із незрівнянно більшою за чисельністю масою євреїв, що суттєво посилювало 

політичні ризики для Романових, які були не на жарт стурбовані посиленням 

польського сепаратизму. Російський уряд не був упевненим у тому, що євреї 

у Російській імперії виявлятимуть таку ж лояльність режиму Романових, яку 

вони продемонстрували в Австрійській імперії стосовно Габсбургів, а отже, 

не пристануть до лав польських революціонерів. Звісно, зауважував О. І. 

Міллер, що Російська імперія у 1870-х рр. була далекою від запровадження 

ліберальних принципів у своїй етноконфесійній політиці, а тому не 

наважилася наслідувати приклад Габсбургів і, зрештою, визнати за євреями 

рівні з усіма підданими права. Небажання самодержавства вступити на шлях 

конституційного розвитку, на думку О. І. Міллера, було головною причиною 

невдалої політики Романових з єврейського питання [507, с. 131].  

Не можна не погодитися з іншим сучасним російським дослідником В. 

Р. Нахмановичем, котрий справедливо зазначав із цього приводу, що метою 

російського уряду було злиття євреїв з іншим населенням імперії, яку він міг 

досягнути лише завдяки корінним перетворенням соціальної структури 

імперського суспільства, економічному розвиткові Західного краю, 

покращенню добробуту усіх верств населення. Проте власне емансипація 

російських євреїв навряд чи змогла б розв’язати  національно-релігійну 

проблему, що загострювалася у процесі модернізації аграрних етносів 

Російської імперії. «Громадянська емансипація євреїв, – зазначав В. Р. 

Нахманович, – мала здебільшого психологічне значення, адже показувала 
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народу ставлення до них верховної влади. Це, по-перше, відвернуло б 

погроми, а по-друге, не створило б у єврейської маси ворожого ставлення до 

держави, яка б відкрила їй широкий доступ до усіх занять. Відмовляючись 

від такої політики, уряд власне сам загнав євреїв у глухий кут, залишаючи їм 

вихід лише в еміграцію або в революцію» [517, с. 36].  

На думку Б. М. Міронова, політика дискримінації російських євреїв 

узагалі обернулася несподіваним результатом, а саме – збереженням 

єврейської культури на території Російської імперії, тоді як в іншій Європі та 

в Америці євреї швидко асимілювалися [512, с. 345]. Зрештою, зазначав 

російський історик, найбільш дискримінований народ Російської імперії зміг 

за часи свого перебування у складі імперії не лише вижити, але й у 9 разів 

збільшити свою чисельність, зберегти свою культуру та ідентичність, 

здобути значних успіхів у всіх сферах життя й найбільше модернізуватися з-

поміж усіх інших етносів імперії [512, с. 369]. Однак у якому сенсі, на тлі 

«очевидних успіхів» російських євреїв, необхідно розуміти тривале 

існування фундаментального «інституту етнічної дискримінації євреїв»  – 

смуги єврейської осілості,  Б. М. Міронов, на жаль, відповіді не дав [512, с. 

345]. З іншого боку, російський дослідник мав рацію, коли стверджував, що 

смуга осілості суттєво обмежувала географічну та соціальну мобільність 

євреїв, а отже, викликала в них незадоволення і була однією з причин їхньої 

соціальної активності, що виплеснулося у масовому революційному русі 

євреїв [512, с. 346–349].     

Отже, за більш ніж столітній період політичного врегулювання 

єврейського питання в Російській імперії політико-правовий статус 

російських євреїв залишався невизначеним. Головною перешкодою на шляху 

до запровадження широкої емансипації єврейського населення була смуга 

єврейської осілості, існування якої сприймалося російськими чиновниками як 

ключовий аргумент у політичній дискусії між лібералами та консерваторами 

із приводу надання євреям рівних з іншим населенням прав. Якщо ліберальне 

чиновництво було переконано у тому, що шляхом утискування та обмеження 
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євреїв, уряд дратуватиме єврейське населення, а отже, посилюватиме лави 

своїх ворогів саме у тих місцевостях, у яких «спокій» був вкрай необхідною 

умовою для стабільного розвитку, то консервативна опозиція в уряді 

наголошувала на безперспективності таких підходів за умов політичної кризи 

1879–1881 років [517, с. 18–19]. Половинчастий характер соціально-

економічних реформ 1860–1870-х рр., що був зумовлений занепокоєністю 

самодержавства з приводу неконтрольованих процесів становлення в імперії 

буржуазного суспільства, зміцнював політичні позиції російських 

консерваторів, які за умов соціально-політичної кризи, що посилювалася у 

другій половині 1870-х років, усіляко шукали приводів для політичного 

реваншу за програні лібералам позиції у 1860-х роках. Очевидно, що одним із 

таких приводів стали драматичні події на початку нового царювання.  

 Несприятлива соціально-економічна й політична ситуація в Російській 

імперії, що склалася у 1881–1882 рр. (царевбивство 1 березня 1881 р. і 

погромна кампанія 1881–1882 рр. на південному заході імперії) вплинула на 

тактику російського уряду в єврейському питанні. Йшлося вже не про 

реформи й навіть не про корекцію урядового курсу, а про збереження власне 

самодержавства. Відтепер уряд розглядав головну «шкоду» від євреїв не як 

результат їхньої замкнутості й ортодоксальності, а навпаки, в їхньому 

надмірному прагненні до освіченості, до активної участі у суспільному житті 

країни. Тобто те, що раніше видавалося за бажане, за нових умов вважалося 

шкідливим.  

Поворотним пунктом урядової політики в єврейському питанні були 

«Тимчасові правила про євреїв» від 3 травня 1882 р., за якими євреям 

заборонялося селитися поза містами й містечками [369, с. 219]. 15 жовтня 

1892 р. було ухвалено закон, згідно з яким право проживання у Москві й 

Московській губернії втратили євреї – відставні нижні чини («миколаївські 

солдати»). «Московське вигнання» двадцяти тисяч євреїв, які зобов’язані 

були залишити Москву й Московську губернію до 14 січня 1892 р., було 

інспіроване за особистим наказом Олександра III на прохання його брата – 
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великого князя Сергія Олександровича, який став напередодні цієї акції 

Московським генерал-губернатором і мав особливу ворожість до євреї [409, 

с. 128]. У Петербурзі масові виселення розпочалися ще у 1883 році. Облави й 

депортації євреїв були настільки приголомшливими для громадськості 

явищами, що створювалося враження про запровадження надзвичайного 

стану в столиці [369, с. 232]. Особливою жорстокістю відзначався у цих 

ганебних кампаніях Петербурзький градоначальник П. А. Грессер, котрий, за 

словами С. М. Дубнова, «спеціалізувався на полюванні за євреями» [430, с. 

67]. Власну ініціативу щодо переслідування євреїв виявляли й керівники 

навчальних закладів. Масові виселення євреїв в адміністративному порядку 

спостерігалися на території Війська Донського та у Східному Сибіру [369, с. 

232].  

Міністерство внутрішніх справ 21 червня 1895 р. виокремило 50-верстну 

смугу із загальної території смуги осілості й створило особливий район, у 

якому «жодний, як з обмежувальних, так і з пільгових загальних для інших 

місцевостей імперії законів, що стосуються права євреїв взагалі, або окремих 

категорій євреїв на проживання в тих або інших місцевостях імперії є 

недійсним» [101, с. 18–19]. Невизначеною була й проблема 100-верстної 

смуги єврейської осілості у Сибіру, на прикордонній із Китаєм території, «і 

взагалі від кордону з непідвладними Росії народами» у Сибіру, євреям 

проживання заборонялося [101, с. 68]. Згодом Сенат всупереч своїм 

постановам узагалі вилучив Сибір із тих пільгових місцевостей, на які не 

поширювалися заборони на проживання євреїв. 

Питання, що стосувалися правового статусу іноземних євреїв, залежало 

від становища євреїв російсько-підданих. Згідно з російським 

законодавством, іноземні євреї не могли стати підданими Російської імперії 

або отримати постійне місце проживання в імперії, за винятком 

середньоазійських євреїв, які, за відповідними поданнями Оренбурзького й 

Туркестанського генерал-губернаторів, могли бути лише приписаними до 

купецького стану прикордонних міст цих генерал-губернаторств [369, с. 235].  
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Упереджене ставлення до євреїв ускладнювало процедуру перетину 

російсько-австрійського кордону. Зважаючи на те, що абсолютна більшість 

торговців, які з австрійських Галичини та Буковини прибували до російських 

Волині, Поділля та Бессарабії, були євреями, на їхнє пересування територією 

Російської імперії накладалися обтяжливі адміністративні умови (вони могли 

перебувати лише у тих населених пунктах імперії, що входили до смуги 

єврейської осілості). Лише купці та банкіри отримували безперешкодне 

право пересуватися російською територією. Наприклад, купець із Кам’янця-

Подільського Г. І. Брантман, котрий торгував у Хотині на початку 1850-х рр., 

здійснював майже щоденні комерційні тури до сусідньої Австрії через 

митницю у Новоселиці за «плакатним» паспортом [28, арк. 31]. Незважаючи 

на те, що Австро-Угорщині не вдалося владнати із російської стороною 

питання про спрощений перетин російсько-австрійського кордону 

австрійськими підданими єврейської національності, у другій половині ХIХ 

ст. паспортно-візовий режим між двома імперіями загалом був ліберальним, 

а можливі ускладнення при цьому доволі швидко вирішувалися обома 

сторонами [434, с. 178–180].          

Отже, у першій половині 1880-х рр. право проживання російських євреїв 

зазнало суттєвих змін, а саме, крім 15 губерній власне смуги осілості й 10 

привіслинських (Царства Польського) [Див.: 369, с. 287], утворилося ще 9 

районів – місцевостей, у яких встановлювалися особливі правила для 

проживання в них євреїв. Зокрема,  у самій смузі осілості – Київ, Миколаїв, 

Севастополь і Ялта, у яких дозволялося проживання тільки євреям-купцям I 

гільдії [409, с. 129], відставним нижчим чинам і ремісникам, інші могли там 

лише тимчасово перебувати під час ділових поїздок; Курляндська губернія й 

місто Шлок Ліфляндської губернії, де мали право жити євреї, які оселилися 

там до 1835 р., переселення з інших міст заборонялося; місто Рига, де могли 

жити євреї, які оселилися там до 1841 р.; Ставропольська губернія й 

Закавказзя, де на постійному проживанні залишалися євреї, які оселилися там 

до 1837 р. і які «жили цілими селами й займалися землеробством», а також 
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були приписані до міст; Донська, Терська й Кубанська області, де могли 

постійно жити тільки «тубільні» (тобто ті, які проживали там до приєднання 

цієї території до Російської імперії) горські євреї; Середня Азія – тільки для 

тубільців; Сибір – для євреїв, які оселилися там до 1837 р.; міста Іргиз, 

Тургай, Актюбінськ і Теміра, де не дозволялося приписувати євреїв (як і 

татар, башкирів та інших азіатів) до купецьких і міщанських станів, а також 

Москва й Московська губернія [131, с. 69].  

Натомість цікаві процеси спостерігалися на окупованих у другій 

половині ХIХ ст. Російською імперією територіях Кокандського, Бухарського 

та Хівинського ханств. Тут місцеві євреї, які опинилися разом із 

мусульманським населенням у російському підданстві, отримали 

рівноправність. Бухарські євреї, які утворювали особливу ідентичність 

єврейської діаспори у Середній Азії, на окупованих Російською імперією 

землях Самарканда, Ташкента й Ферганської долини, мали більше прав, аніж 

ті з євреїв, які залишилися під владою власне Бухарського еміра. Згодом 

виникла парадоксальна, як для євреїв Російської імперії, ситуація, коли 

бухарські євреї прагнули переселитися з емірату на підконтрольні російські 

землі, у той час, як інші євреї, які мігрували зі смуги осілості, намагалися 

отримати громадянські права в Бухарському еміраті, в якому обмеження 

стосовно смуги осілості не поширювалися на місцевих євреїв [486, с. 224–

237].  

У цивільно-правових відносинах дискримінація євреїв відбувалася 

завдяки припиненню дії договорів (оренди, доручення, купівлі-продажу і 

застави) євреїв на нерухомість поза містами й містечками (згідно з 

«Тимчасовими правилами», 3 травня 1882 р.). Закон не забороняв євреям 

орендувати окремі заводи, фабрики, млини, майстерні, квартири тощо [101, с. 

139]. За ними також зберігалося спадкове право, дія якого обмежувалася 

винятково сільською місцевістю [101, с. 142]. Більш суворими були 

обмеження майнових прав євреїв у Царстві Польському (закон від 11 червня 

1891 р.) [132, с. 28–29], а також на Кубані, в областях Терської і Війська 
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Донського (закон від 18 червня 1892 р.) [222, с. 287–288]. Тут євреїв було 

взагалі позбавлено права власності на нерухомість, а також  права оренди. 

На початку 1890-х рр., з метою посилення ролі місцевого дворянства, 

урядом було проведено земську і міську контрреформи, внаслідок яких 

значних обмежень зазнали і права євреїв. Зокрема, у 1890 р. євреям було 

заборонено брати участь у земських зборах і з’ їздах; бути членами місцевих 

поліцейських управлінь; працювати в державних органах влади Москви й 

Петербурга [101, с. 213–214].  

Згідно із законом 1892 р. про самоврядування міст (Міське положення), 

євреї не могли обирати або бути обраними до міських органів місцевого 

самоврядування. Замість обрання євреїв до складу міських органів 

управління було встановлено процедуру їхнього призначення владою за 

квотою у 10%, однак внаслідок того, що в містах смуги осілості євреї нерідко 

кількісно переважали над християнами, було прийнято наступне уточнення, а 

саме: у містах, де християн було недостатньо, щоб займати відповідну 

кількість місць в органах місцевого самоврядування, що встановлювалася 

законом, це співвідношення могло змінюватися за поданнями губернських 

правлінь до Міністерства внутрішніх справ, і за рішенням останнього до 

управління становими та професійними об’єднаннями (біржові комітети, 

купецькі, міщанські, ремісничі управи) євреї допускалися так само із 

певними обмеженнями [369, с. 245]. 

У 1887 році було встановлено відсоткову норму для євреїв, які вступали 

до середніх і вищих навчальних закладів. 7 червня 1885 року урядом була 

запроваджена 10%  квота на вступ до Харківського технологічного інституту, 

а 8 березня 1886 р. було заборонено приймати євреїв до Харківського 

ветеринарного інституту. Міністр народної освіти І. Д. Делянов пояснював 

свої рішення тим, що Харків завжди був центром політичної агітації, тому, 

мовляв, перебування у ньому євреїв є взагалі небажаним і навіть 

небезпечним, адже вони схильні до революційної діяльності [445, с. 38]. 26 

червня 1887 р. з’явилося «Положення про обмеження вступу до шкіл осіб 
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іудейського походження», яке мало конфіденційний характер, адже власті 

побоювалися довільного тлумачення нового закону на місцях, з огляду на 

негативний досвід реалізації минулих законів про євреїв. 10 липня 1887 р. 

було видано циркуляр Міністерства народної освіти, що встановлював певні 

норми вступу євреїв до середньої й вищої школи в обох столицях у 3% , поза 

смугою осілості – 5% і у смузі осілості – 10%  від загальної кількості учнів та 

студентів відповідно. У відборі єврейських дітей до середніх шкіл 

міністерство запропонувало керуватися також своїм циркуляром від 18 

червня 1887 р., що забороняв приймати до вищих навчальних закладів 

молодь із малозабезпечених сімей («циркуляр про кухарчиних дітей»). 

Нормування відбувалося вибірково, іноді навіть на вищому державному 

рівні, але незабаром нові урядові постанови, які регулювали єврейське 

питання в галузі освіти, перетворилися на вже традиційний предмет для 

бюрократичних маніпуляцій, що змусило І. Д. Делянова запропонувати усім 

попечителям навчальних округів дещо пом’якшити суворість у прийомі 

євреїв до університетів [445, с. 38–39]. Водночас євреї-студенти кожного із 

дозволених урядом навчального закладу поза смугою осілості зберігали за 

собою, упродовж навчання або практики, право повсюдного проживання у 

місцевості, в якій розташовувався цей заклад (циркуляр МВС від 30 квітня 

1885 р.), а це ще більше загострило конкурентну боротьбу за те, щоб 

потрапити  до відсоткової  квоти. Наприклад, у 1890–1891 навчальному році 

до Київського університету Св. Володимира за особистим розпорядженням 

міністра народної освіти було зараховано понад відсоткову норму 24 

єврейських студента. Загалом у стінах цього університету у 1890 р. навчалося 

2 тис. студентів, з яких 361 – були євреями [61, арк. 7].        

Окрема група законів про євреїв становила «спеціальне (виняткове) 

законодавство», що за обсягом нормативних актів було меншим, ніж 

попереднє. До такої групи варто віднести: закон про військову повинність, 

закон про єврейські землеробські колонії, спеціальне оподатковування й 

закони, які визначали статус єврейських навчальних закладів і громад.  На 
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противагу попереднім, відверто антиєврейським правовим актам, ця група 

виняткових законів не передбачала дискримінаційних заходів, а у певному 

сенсі навіть зберігала у своєму змістові деякі ліберальні поступки у справі 

відправлення євреями релігійних культів, збереження єврейських традицій і 

обрядів, реалізації свободи слова (у загальних межах цензури), збереження 

мовної традиції, загалом усього того, що не становило для держави 

економічного інтересу та не суперечило розвиткові національних 

(православних) інститутів імперії.  

Наприклад, скасування у 1887 р. заборони євреям наймати 

християнських слуг або ухвалення Міністерством народної освіти у 1893 р. 

закону про приватних єврейських учителів [27, арк. 6] підкреслювало той 

факт, що російський уряд уже не переймався проблемами облаштованості 

єврейського побуту й моралі, не сподівався на «перевиховання» євреїв у дусі 

асиміляторських традицій минулої політики. Відтепер ідейно-політичне 

кліше «талмудичного єврея», за допомогою якого правоконсервативні 

російські діячі зображували на шпальтах своїх видань жахіття від міфічної 

«єврейської загрози», поступалося місцем «революційній загрозі» з боку 

єврейської радикальної молоді. У традиційних хедерах влада побачила 

більшу для себе небезпеку, ніж у збереженні рабинської влади в єврейських 

громадах, коли встановила загальний нагляд за діяльністю меламедів [27, 

арк. 6].    

Отже, російські власті із сумнівом поставилися до процесів 

«християнізації» євреїв, розуміючи, що навіть за умови успішного їхнього 

завершення, євреї ні в політичному, а тим більше у національному сенсі, не 

відповідатимуть вимогам «державної», «благонадійної» нації. Навіть «інші» 

євреї [507, с. 116–118], котрі проживали у Сибіру, в Царстві Польському, 

Бессарабії, Туркестані та на Кавказі, завдяки фактору віддаленості від 

загальної маси єврейства у смузі осілості, могли протягом певного часу 

користуватися, хоча й незначними, але перевагами у своєму соціально-

економічному житті, вже не були впевненими у тому, що вони зможуть їх 
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зберегти й у майбутньому. Наприклад, горським євреям були надані однакові 

з іншими кавказькими народами  права. Натомість урядом запроваджувалася 

політика, що «вирівнювала»  становище горських євреїв до становища євреїв 

в інших частинах імперії. Коли Олександр III у 1888 р. відвідав Кавказ, 

делегація горських євреїв зустріла його хлібом-сіллю й висловила свою 

вдячність за надання їм рівноправності з іншими народами Кавказу. Однак 

їхня подяка не зупинила несприятливих щодо них процесів, і 14 травня 1893 

р. МВС ухвалило рішення про виселення усіх євреїв, яким було заборонено 

проживання на Кавказі. У результаті почали виселяти й горських (місцевих) 

євреїв, що жили на Кубані й Тереку і які користувалися там привілеями ще з 

1835 року [418, с. 62–65].  

Зрештою, наприкінці 1880-х рр. російський уряд визнав і той факт, що 

усі його спроби встановити політичний контроль стосовно системи 

управління місцевими єврейськими громадами також зазнали невдачі [222, с. 

231–232].  

Російські законодавчі акти, за допомогою яких уряд намагався 

розв’язати єврейське питання, мали один, але надзвичайно важливий недолік. 

Усі вони ухвалювалися без урахування особливостей соціально-

економічного, релігійного й культурного життя єврейського народу, не 

враховували реального контексту його існування в чужому християнському 

просторі. Необ’єктивність ухвалених законодавчих актів зазвичай 

призводила до необґрунтованих репресій стосовно одних лише євреїв. 

Цікаво, що урядовці усвідомлювали таку недосконалість створеної ними 

«системи», але водночас були упевненими у тому, що їхні дії були 

спрямовані на захист інтересів корінних неєврейських етногруп. Насправді 

така політика «соціального апартеїду» стосовно євреїв була складовою тих 

ідейно-політичних підходів, що відстоювали консерватори в уряді та 

суспільстві. Вони були переконані у тому, що рівноправність євреїв 

сприятиме процесам поглиблення буржуазних перетворень у країні, що 

призведе, на їхню думку, до обмеження абсолютної влади монарха й 
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лібералізації політичного режиму. Звуження території смуги осілості, 

позбавлення певних груп єврейського населення їхніх прав, масові виселення 

євреїв, – усе це типові риси політики уряду Олександра III, метою якої було 

згортання процесів лібералізації законодавства про євреїв.  

Антисемітизм у політиці російської влади активно підтримувався 

місцевими християнськими «молодими» етногрупами (росіяни, українці, 

поляки), які були менш пристосованими, через відсутність відповідного 

досвіду й знань, до умов конкурентної боротьби на вільному ринку, ніж 

«старі» нації (євреї, греки, німці). Ідеологія економічного націоналізму, що 

була із співчуттям зустрінута в українських і польських регіонах та 

підтримана політичними структурами, мала на меті закріпити соціальні 

позиції новоствореної національної буржуазії. Наприклад, 28 березня 1871 р. 

в Одесі спалахнув єврейський погром, в якому взяли участь, крім росіян та 

українців, місцеві грецькі колоністи, які були роздратовані посиленням 

конкурентної боротьби з боку одеських євреїв [508, с. 106–107]. Із цього 

приводу на шпальтах навіть такого ліберального видання як «Санкт-

Петербургские ведомости» зазначалося, що єврейське питання наразі є не 

стільки релігійним, скільки економічним, що пов’язувалося із жорстокою 

економічною експлуатацією неєвреїв, а отже, виступи проти неї були 

неминучими [508, с. 110]. Позицію столичної преси було підтримано й у 

Варшаві, де відомий польський антисеміт, редактор журналу «Rola» Я. 

Єленський закликав до хрестового походу проти єврейських гендлярів [369, 

с. 96–97]. Зрештою, єврейські погроми 1881–1882 рр. ми також схильні 

розглядати у контексті посилення політики державного антисемітизму та 

загострення економічної конкуренції між «старими» та «молодими» націями 

Російської імперії [Див.: 365, с. 8–9].          

Результатом суперечливих тенденцій у політиці російського уряду в 

єврейському питанні був правовий хаос і безмежні можливості для корупції 

на місцях, що вражало навіть самих урядовців. С. Ю. Вітте пояснював таку 

«дивну систему тлумачень єврейських законів» результатом тиску на Сенат з 
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боку міністрів внутрішніх справ, які жадали від сенаторів «правильного 

бачення єврейського питання» [94, с. 400]. Однак ні Сенат, ні Державна рада, 

повз які усе частіше стали проходити нові законопроекти, навряд чи могли 

вплинути на політику відповідних міністерств і відомств у єврейському 

питанні. Антисемітизм був наслідком самої природи російської 

самодержавної політичної влади, що ставила себе понад законом. Водночас 

окремі міністри широко використали адміністративні важелі управління, 

коли будь-яке рішення, що ухвалювалося у Комітеті міністрів як 

«тимчасове», надовго залишалося «постійно діючим». З іншого боку, 

дискримінаційні заходи пом’якшувалися тоді, коли для уряду, особливо під 

тиском Міністерства фінансів, ставало очевидним, що кількість 

правообмежень для євреїв стає критично загрозливою з точки зору 

економічних інтересів держави. Наприклад, практично недоторканими 

залишалися  доволі широкі права євреїв-купців I гільдії; певний час за 

євреями зберігали їхнє монопольне право шинкарства й лихварства; деяку 

автономію зберегли польські євреї, незважаючи на завзяте прагнення МВС 

істотно звузити й ці привілеї [Див.: 620].   

Погроми й безперервні антисемітські кампанії в пресі, посилення 

антиєврейської політики, що супроводжувалася масовим вигнанням євреїв, 

крах суспільно-політичних ілюзій щодо можливого «мирного» поступового 

надання рівноправності єврейському населенню, еміграційна лихоманка, 

активізація революційного та зародження сіоністського рухів у єврейському 

середовищі, – усе це сприяло процесам стрімкої політизації широких верств 

євреїв, які були незадоволені своїм становищем. Обидва ці процеси, 

посилення антисемітизму та піднесення національної самосвідомості євреїв 

загрожували призвести в Російській імперії до ще більш гострих конфліктів і 

політичного протистояння, до якого власне й прямувало російське 

суспільство і держава у роки правління останнього російського імператора. 

Загострення єврейського питання в Російській імперії, особливо на 

початку ХХ ст., викликало занепокоєність у діячів міжнародної політики. 



 

 

102 

 

Наприклад, С. Ю. Вітте, котрий за дорученням Миколи II у серпні 1905 р. 

зустрічався у США із президентом цієї країни Т. Рузвельтом з приводу 

підписання мирного договору з Японією, отримав від нього листа на ім’я 

російського імператора в якому президент США висловив своє здивування  

від того, що в Росії євреї переслідувалися за етноконфесійною ознакою та 

побажав Миколі II якнайшвидше припинити цю «ганебну дискримінацію 

євреїв» [94, с. 497]. Незабаром, у Нью-Йоркській газеті «Sun» були 

опубліковані листи одного з учасників американської делегації на 

переговорах із С. Ю. Вітте, впливового банкіра і відомого єврейського 

громадського діяча Я. Шиффа, які він надіслав С. Ю. Вітте. Зокрема, Я. 

Шифф писав, що Росія ніколи не заслуговуватиме на повагу з боку 

цивілізованого світу, якщо вона й надалі цькуватиме своє єврейське 

населення, не надасть їм обіцяної рівноправності. У протилежному випадку, 

зазначав Я. Шифф, євреї будуть змушені залишити «цю несправедливу 

країну», що, звісно, поставить увесь цивілізований світ перед непростим 

завданням, яке зрештою буде вирішено, але не на користь Росії [241, с. 15].             

Натомість Микола II виявився слухняним учнем впливового обер-

прокурора К. П. Победоносцева, котрий був переконаним консерватором у 

політиці взагалі, а з єврейського питання особливо [430, с. 6–7]. Прихильник 

необмеженого абсолютизму, Микола II продовжив політику свого батька, що 

була спрямована на боротьбу із будь-якими проявами ліберальних і 

революційних настроїв. Євреїв він вважав одними з головних їх носіїв, а 

отже, запровадження нових обмежень для євреїв було невід’ємною 

складовою у внутрішній політиці нового монарха. Загалом, можна 

погодитися із думкою сучасного російського дослідника В. В. Єгорова про 

те, що уряд Миколи II навіть не прагнув розв’язати єврейське питання, 

внаслідок чого не було вирішено жодної, як для російських євреїв, ключової 

проблеми, не сприяв позитивному ставленню росіян щодо єврейського 

населення [432, с. 40].        
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Наприклад, у 1896 р. було ухвалено закон, який заборонив євреям-

солдатам залишатися поза смугою осілості упродовж своєї відпустки. У 

1895–1898 рр. С. Ю. Вітте запровадив державну монополію на торгівлю 

спиртними напоями, яка позбавила єдиного заробітку десятки тисяч 

єврейських родин, передусім, у смузі осілості [430, с. 14]. У 1898 р. Сенат 

виконав побажання Миколи II про заборону на в’ їзд до Сибіру тим із євреїв, 

які мали на це право. Незважаючи на різку критику з боку Комітету міністрів 

і особисто міністра фінансів С. Ю. Вітте, імператор виявися непохитним у 

своєму рішенні. На кордонах сибірських губерній поліцейськими 

влаштовувалися облави на тих із євреїв, які прагнули потрапити туди ще за 

попереднім правом на пільгове проживання [430, с. 13].  

Особливою жорстокістю у ставленні до євреїв відзначався Московський 

генерал-губернатор великий князь Сергій Олександрович, котрий забороняв 

тим із московських євреїв, які ще залишилися після відомого їх вигнання з 

міста у 1892 р., молитися, навчатися і навіть займатися благодійництвом 

[430, с. 7–8]. Цинізм московського правителя сягнув свого апогею, коли у 

1897 р. обер-поліцмейстером першої російської столиці було встановлено 

однакову винагороду за розшук одного єврея та двох грабіжників [430, с. 9–

10]. У 1899 р. за наказом Миколи II єврейським купцям першої гільдії було 

заборонено проживання у Москві без особливого дозволу міністра фінансів 

та Московського генерал-губернатора [430, с. 10].        

Посилювалася дискримінація єврейських адвокатів, лікарів, студентів і 

навіть підприємців. Так, відомому «цукровому королю» і  меценату Л. І. 

Бродському імперська адміністрація  відмовила у праві заснувати у Києві  

Ремісничий банк на підставі вимог відверто антисемітського характеру [430, 

с. 16]. У таємному циркулярі міністра народної освіти 1894 р. директорам 

середніх навчальних закладів було запропоновано конфіденційно 

повідомляти керівництво навчальних округів про «поведінку та думки учнів і 

студентів, а також про явища і обставини, які б стосувалися питання про 

запобігання шкідливого впливу на учнів й від поширення з-поміж них 
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небажаного напрямку» [26, арк. 19]. Під підозрою опинилися не лише 

єврейські учні, але й вчителі-євреї. Наприклад, завідувач Єдинецьким 

єврейським училищем П. Н. Шимшилевич, який вирішив влаштуватися у 

Кишинівське двокласне казенне єврейське початкове училище вчителем, 

спочатку мав переконати інспекторів навчального округу у своїх бездоганних 

моральних і педагогічних якостях [26, арк. 15]. Новим міністром народної 

освіти М. П. Боголеповим у 1898–1899 рр. для євреїв, які вступали до 

університетів, відсоткові норми були звужені до кількох факультетів [430, с. 

17].             

Таким чином, епоха буржуазних перетворень Олександра II уперше, на 

наш погляд, створила об’єктивні передумови для врегулювання єврейської 

проблеми з користю для євреїв, але перші результати політики лібералізації в 

єврейському питанні несподівано виявили небезпеку для самодержавного 

правління. Політична (громадянська) емансипація євреїв вочевидь 

передбачала поглиблення буржуазних перетворень аж до запровадження 

конституції. Крім цього, невдоволення великої земельної аристократії 

швидким проникненням євреїв у сферу ринкових відносин, посилення 

антисемітизму з боку аграрних етносів, упередженість стосовно євреїв на 

релігійному ґрунті, що підтримувалася правоконсервативними колами 

російського суспільства, поступово переконували російських урядовців у 

несвоєчасності питання про громадянську емансипацію євреїв. Дискусії у 

самому російському уряді з приводу глибини соціально-економічних реформ 

призвели, зрештою, до згортання політики поміркованої лібералізації в 

єврейському питанні.  

Суперечності у соціально-економічному та політичному розвитку 

Російської імперії у другій половині ХIХ ст., а також давні забобони 

Романових стосовно «шкідливості» євреїв змусили російський уряд 

змінювати свою політику в єврейському питанні: від «поміркованої 

лібералізації» за часів Олександра II до політики «захисної модернізації» 

Олександра III і Миколи II. Внаслідок  ідейних розбіжностей стосовно форм і 
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методів модернізації імперії, послаблення позицій ліберального чиновництва 

у російському уряді, політика самодержавства в єврейському питанні в 

останній чверті ХIХ ст. характеризувалася ознаками державного 

антисемітизму. Вона була закономірним явищем, адже виявилася 

результатом вичерпаності політичного ресурсу епохи Великих реформ, 

адміністративної своєрідності управління російською державою, а також 

особистих поглядів російських імператорів і членів їхніх родин стосовно 

єврейського питання, які були далекими від того, щоб надати російським 

євреям рівноправність.    

 

 

 

2.2. Соціальна динаміка єврейського населення 

 

Під соціальною структурою єврейського населення Російської імперії ми 

розуміємо такі структури російських євреїв, як сім’я, соціальні та професійні 

групи, що забезпечували їм відтворення засобів до існування та захист їхніх 

життєвих інтересів у Російській імперії, що утворилися у другій половині 

ХIХ століття.  

У соціальній структурі російських євреїв можна виокремити п’ять 

великих соціальних груп: ремісники, підприємці, наймані робітники, 

інтелігенція та селяни. Оскільки євреї, разом із російськими німцями, 

вірменами та греками, у другій половині ХIХ ст. були міською етногрупою, 

то за своєю соціальною природою вони були близькими до 

західноєвропейського бюргерства, а отже, були доволі динамічною 

імперською етногрупою, що була задіяна у процесах становлення 

буржуазного суспільства. Модернізація, що її зазнавала пізньоімперська 

Росія в останній третині ХIХ ст., нерівномірно охоплювала різноманітні 

сектори економіки та регіони країни. Щоправда, на меті соціально-

економічного оновлення країни була власне уніфікація різнорідних за 
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економічним, соціальним і політичним характером частин Російської імперії. 

Отже, як влучно зазначав із цього приводу сучасний австрійський історик А. 

Каппелер, варто визначити, наскільки глибоко цими процесами були 

охоплені периферійні області багатонаціональної імперії та її неросійські 

народи [453, с. 224]. 

За результатами всеросійського перепису населення 1897 р. у Російській 

імперії проживало 5 215 805 євреїв або 4,15% від усієї кількості населення 

Російської імперії [84, с. III]. За своєю кількістю, євреї посідали четверту 

сходинку з-поміж 16 найбільших етноконфесійних груп імперії [84, с. ХV]. 

Абсолютна більшість єврейського населення наприкінці ХIХ ст. 

проживала, як уже зазначалося, у «смузі постійної єврейської осілості» [487, 

с. 291], територія якої займала 25 губерній західної частини європейської 

Росії, яка умовно розпадалася на п’ять регіонів (північно-західні, північно-

східні, південно-східні, південно-західні губернії, а також губернії 

Привіслинського краю) та вирізнялася за своїм національним складом, 

ступенем концентрації єврейського населення, їхнім правовим статусом та 

рівнем економічного розвитку [487, с. 292–293].  

Зокрема, пропорційно до загальної кількості населення, найбільше євреїв 

було у Варшавській (18,2%), Гродненській (17,4%), Мінській (16%), 

Петроковській (15,8%), Ковенській (13,7%) і Волинській (13,2%) губерніях 

[267, с. 80].  Відповідно найбільш «єврейськими» містами в Російській 

імперії виявилися Одеса (34,4%) та Варшава (32%) [267, с. 80]. Смуга 

осілості, як уже зазначалося, не була однорідним утворенням, а її столітнє 

існування було результатом упередженого ставлення російського 

самодержавства стосовно євреїв. Власне ідея створення смуги єврейської 

осілості 23 грудня 1791 р., на думку Ю. І. Гессена, належала московському 

купецтву та відповідала усталеній тоді правовій практиці, коли російські 

міщани не могли вільно переселятися до іншої губернії [400, с. 78–79].   

Російські євреї були найбільш урбанізованою етногрупою в імперії. 

Зокрема, із-поміж 10,6% усіх міщан у Російській імперії – 94,1% були 
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євреями [87, с. LVII].  Не більше 4%  від усього єврейського населення 

Російської імперії вважалися селянами, але насправді сільським 

господарством займалося кілька десятків тисяч євреїв, які були зосереджені у 

296-ти сільськогосподарських колоніях на півдні смуги осілості [426, с. 167], 

де вони, на спеціально відведених державою земельних угіддях, займалися 

тваринництвом, городництвом, вирощували тютюн і кукурудзу [88, с. 46]. 

Найбільшу кількість міських євреїв було зафіксовано у Мінській (58,8% від 

усієї кількості населення губернії), Гродненській (57,7%) і Волинській 

(50,8%) губерніях [238, с. ХVII].  

Отже, половина усіх російських євреїв була зосереджена у 324 містах 

смуги осілості. Близько 33%  від усіх євреїв смуги осілості проживало у 1522 

містечках, і майже 900 тис. євреїв нараховувалося у сільській місцевості [89, 

с. 3–4]. Поза смугою осілості проживало близько 6% від усього єврейського 

населення Російської імперії, у Привіслинському краї (Царстві Польському) 

вони складали 14% , а в інших губерніях смуги осілості – не менше 11% від 

усієї кількості населення цих губерній. 

Найбільшими центрами смуги осілості були Варшава, Лодзь, Одеса, 

Київ, Вільно, Катеринослав і Кишинів. У них проживало близько чверті від 

усієї кількості єврейського населення смуги осілості. Наприклад, наприкінці 

ХIХ ст. кількість євреїв у Києві збільшилася до 13% від усіх мешканців міста 

[504, с. 148], а 253-тисячне єврейське населення Київської губернії у 1864 р. 

набагато переважало за чисельністю єврейські громади будь-якої іншої 

губернії в межах смуги осілості [504, с. 45]. Навіть деякі єврейські містечка  

(штетли), особливо у південно-західних губерніях, мали населення понад 10 

тис. осіб, а у волосному центрі Васильківського повіту Київської губернії 

Білій Церкві – понад 18 тис. євреїв (53% від усієї кількості мешканців), що 

формально дозволяло таким населеним пунктам претендувати на 

повноцінний статус міста. Проте губернські власті, які не ризикували брати 

на себе політичну відповідальність у сфері врегулювання єврейського 

питання, не квапилися надавати їм нового статусу [Див.: 359].  
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Численне єврейське міщанство було сформовано з маси містечкового 

єврейства колишньої Речі Посполитої ще за часів Катерини II, котра у 1781 р. 

надала їм відповідні громадянські права, які, натомість, через десять років, 

згідно до її іменного указу про заборону євреям проживати поза межами свої 

постійної осілості, були значно звужені [450, с. 34–35, 39]. Згодом заможні 

представники єврейського купецтва отримали виключне право повсюдного 

проживання в Російській імперії. Соціальний успіх єврейської фінансово-

торговельної еліти був зумовлений, з одного боку, системою акцизних 

відкупів, що їх практикував російський уряд ще у 40-х рр. ХIХ ст. [357, с. 25], 

а з другого – особливістю єврейської торгівлі, що орієнтувалася на масового 

споживача та активне використання кредитно-обігових коштів, які 

забезпечували більшу гнучкість товарно-грошових відносин.          

Отже, російські євреї, котрі, за класифікацією А. Каппелера, належали до 

«старих» націй Російської імперії із завершеною соціальною структурою на 

чолі із «недворянською міською торговельною елітою» [453, с. 213], у смузі 

осілості вирізнялися з-поміж своїх сусідів не лише за своїми 

соціокультурними ознаками, але й за своєю соціально-професійною 

структурою. Наприкінці ХIХ ст. близько двох мільйонів євреїв були, за 

словами Б. Натанса, «людьми повітря» [516, с. 123], тобто належали до 

соціальної групи самозайнятих мешканців смуги осілості, з яких 125 тис. 

займалися викладацькою діяльністю, 61 тис. служили у синагогах та на 

єврейських кладовищах [88, с. 7], 450 тис. були ремісниками [307, с. 8]. У 

сфері роздрібної торгівлі, у наданні фінансових та посередницьких послуг 

було задіяне майже мільйонне єврейське населення. Близько 180 тис. євреїв 

належали до соціально-професійної групи найманих промислових робітників 

[307, с. 8], 54,2 тис. осіб служили у російській армії [88, с. 62]. Євреї могли 

бути купцями, ставати дворянами [487, с. 457], але їхня частка від загальної 

маси єврейського населення не перевищувала 1–3%, але в межах смуги 

осілості [516, с. 124]. Очевидно, що цей показник зростав у кілька разів, якщо 

йшлося про статистику єврейських мешканців поза смугою осілості 



 

 

109 

 

(нагадаємо, що євреї-купці мали виняткове право повсюдного проживання в 

імперії).       

Складною для аналізу виявилася соціальна структура єврейських 

найманих робітників, адже в Російській імперії взагалі не існувало поняття 

найму у звичному для західноєвропейського розуміння договірних відносин 

між власником і робітником. Незважаючи на те, що кількість зайнятих євреїв 

у промисловому виробництві (очевидно, що статистика тут враховувала усі 

групи євреїв, які у той чи інший спосіб були задіяні у промисловості) значно 

випереджала аналогічні показники в інших етногрупах [453, с. 298], євреї 

майже не були задіяні у залізничному транспорті, в обробній та видобувній 

промисловості, їм було заборонено працювати машиністами, механіками 

тощо [88, с. 12].     

Отже, особливістю соціальної структури єврейських робітників було те, 

що з-поміж них не було робітників важкої промисловості, що вочевидь 

пов’язувалося із політикою державного антисемітизму в Російській імперії, 

яка забороняла євреям організовувати повноцінні промислові підприємства 

або працювати там. З іншого боку, навіть коли єврейські робітники 

працювали разом із неєвреями на одних фабриках, їхні власники (у тому 

числі євреї) надавали перевагу робітникам неєврейського походження [402, с. 

661–662]. Промисловці  вважали, що єврейські пролетарі мали, порівняно із 

робітниками християнського віросповідання, більш розвинену класову 

свідомість, а тому могли виступати небезпечними носіями революційних ідей 

на їхніх підприємствах. Водночас зростала суспільна упередженість з 

приводу загальної непридатності євреїв до важкої фізичної праці. Крім цього, 

дотримання єврейськими робітниками та робітниками християнського 

віросповідання різних релігійних традицій примушувало підприємців 

запроваджувати єдиний конфесійний, але не етнічний, як стверджували деякі 

автори [488, с. 204], принцип у процесі відбору кадрів. Натомість єврейські 

ремісничі братства являли собою доволі усталену форму соціальної 

організації праці та вирізнялися за кількома типами, які, зрештою, наприкінці 
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ХIХ ст. перетворилися на повноцінні робітничі профспілки [487, с. 459–461]. 

Поміж єврейськими та неєврейськими ремісниками існувала гостра 

конкуренція, адже за законом євреї-ремісники не мали права наймати учнів і 

підмайстрів з євреїв, брати участь у виборах голови Ремісничої управи, 

утворювати власні ремісничі цехи і навіть мати відповідну вивіску на своїй 

майстерні тощо [487, с. 466–467].      

Як уже зазначалося, типовими «єврейськими» містами наприкінці ХIХ 

ст. були Мінськ, Вільно та Одеса, аналіз соціальної структури яких, з нашого 

погляду, дозволить виявити регіональні особливості смуги осілості, що 

впливали на соціальні процеси всередині єврейської етногрупи, а також 

змоделювати на їхньому прикладі вертикальний зріз соціальної структури 

єврейського населення смуги осілості.  

Вже у 1880 р. половину усіх мешканців Мінська становили євреї, й до 

кінця століття їхній приріст залишався позитивним внаслідок, передусім, 

бурхливого розвитку залізничного транспорту й торгівлі [306, с. 9]. Як 

зазначав відомий російський економіст А. П. Субботін, на противагу 

«цивілізованому» й «дешевому» Мінську, з його водопроводом і «затишними 

бульварами», Вільно був густонаселеним адміністративним та економічним 

центром Північно-Західної Росії. З-поміж численних професійних груп 

віленського єврейства особливо помітною була група кравців (близько двох 

тисяч), які виконували замовлення з усіх куточків Російської імперії. 

Незважаючи на доволі високі зарплати у місцевій промисловості, в якій було 

задіяне до 40% єврейських працівників, безробіття та масове зубожіння 

місцевого єврейського населення стрімко зростали, що зумовлювалося, 

передусім, надвисокою конкуренцією на ринку висококваліфікованої робочої 

сили, яку більшість з євреїв не витримували. «Бідні євреї, – зауважував у 

своїх нарисах соціально-економічного життя євреїв у смузі осілості А. П. 

Субботін, – котрі були відчужені від інших галузей, не знайомі із ремеслами, 

без копійчини за душею, аби розпочати власну справу, готові за п’ять 

копійок щось нести, чистити або вантажити» [306, с. 81]. Безумовним 
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лідером за темпами модернізаційних перетворень у Російській імперії була 

Одеса, яку містечкові євреї вважали за «столицю безбожників» [356, с. 468]. 

Соціальна стратифікація одеських євреїв засвідчувала про становлення 

буржуазної за своїм характером структури єврейської етногрупи із 

впливовою соціальною елітою та особливим типом єврейської інтелігенції, 

ядром якої була асимільована група єврейських представників вільних 

професій (лікарі, юристи, інженери, журналісти, вчителі та ін.) [533, с. 80–

88]. Однак наприкінці ХIХ ст. за темпами модернізації суттєву конкуренцію 

Одесі становив Київ, який за кількістю заможних купців значно випереджав 

«південну Пальміру». Хоча із 735 усіх купців Києва євреї становили трохи 

більше 15% (113 осіб), вони натомість зосередили у своїх активах 45% від 

загального річного товарообігу [609, с. 381].  

Особливу соціальну роль у житті єврейської громади відігравали 

єврейські жінки, 75 тисяч з яких опановували нові для себе соціально-

професійні статуси у промисловості, торгівлі та у сфері обслуговування [88, 

с. 9]. Очевидно, що більшість із молодих жінок, які зазвичай були 

непідконтрольними рабинам, вплинули на занепад традиційної єврейської 

сім’ ї, адже, як влучно зауважила сучасна американська дослідниця Ш. Р. 

Фріз, «привілей жіночої маргінальності» дозволяв їм із легкістю сприймати 

не лише нові сімейні пріоритети [582, с. 246], але й створював передумови 

для їхньої емансипації, особливо тоді, коли складні економічні умови життя 

вимагали від них більшої соціальної, а згодом і політичної активності.  

Разом із урбанізацією, індустріалізацією, розвитком комунікацій та 

мобільності населення важливим фактором модернізаційних процесів було 

зростання письменності населення та його добробуту.  

За переписом 1897 р. абсолютна більшість російських євреїв були 

ашкеназами (одна з гілок єврейської діаспори, найбільша субетнічна група 

євреїв, представники якої проживали у ХVI–ХVIII ст. на території 

Центрально-Східної Європи), для яких другою мовою після їдиш вважалася 

російська, польська або німецька. Найбільшими центрами асимільованого 
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єврейства були Варшава, в якій 13,7% від усіх місцевих євреїв визнавали 

польську за рідну мову спілкування, та Одеса, в якій майже 11% від усього 

місцевого єврейства спілкувалися російською [89, с. 37]. Загалом російською 

володіла лише чверть від усіх євреїв Російської імперії, які за цим 

показником натомість значно поступалися тільки російськомовним німцям, 

хоча, звісно, загальний рівень письменності єврейського населення був 

одним із найвищих у країні. Зокрема, 39% від усіх євреїв у Російської імперії 

вміли читати і писати, тоді як у російських німців цей показник сягав 70% 

[238, с. ХХХIV], але зазначений розрив у показниках, очевидно, був дещо 

меншим, адже абсолютна більшість російських євреїв отримувала традиційну 

освіту в хедерах на їдиш, що не було зафіксовано у тогочасній офіційній  

статистиці [89, с. 49–54]. Крім цього, варто врахувати зауваження сучасного 

ізраїльського дослідника Ш. Штампфера, котрий зазначав, що не завжди 

здатність читати у євреїв супроводжувалася вмінням писати, – це 

пояснювалося особливостями соціального та релігійного життя єврейського 

народу [604, с. 203].       

Неашкеназькими групами євреїв, які здебільшого проживали поза 

смугою осілості, крім сибірських євреїв [449, с. 42] та караїмів, були 

«горські» євреї Кавказу (близько 3,5 тис. осіб), які розмовляли «татською» 

мовою [Див.: 388], грузинські євреї (картвельська мовна група, близько 6 тис. 

осіб) і група бухарських євреїв (близько 5 тис. осіб), яка проживала у 

Коканді, Андижані й Ташкенті, що створила самостійну таджицьку (перську) 

мовну групу євреїв [89, с. 38].  

Взаємопов’язані між собою процеси урбанізації та поширення 

письменності утворили ефективний простір для асиміляційного тиску на 

традиційні структури містечкового єврейства, який посилювався особливо 

від середини ХIХ ст. з боку німецької етногрупи відтоді, як німецьку мову 

було визнано другою офіційною мовою у прибалтійських губерніях. 

Онімечення російських євреїв не було винятковим явищем, адже поширення 

Ґаскали (просвітництва євреїв) наприкінці ХVIII ст. розпочалося саме з 
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Німеччини, а традиційний уже німецько-єврейський соціокультурний 

симбіоз у Німеччині або в Австро-Угорщині, в яких євреї поставали як носії 

німецької культури поміж інших народів, підкреслював відповідний 

асиміляційний контекст й у Російській імперії. Крім двадцятитисячної групи 

німецькомовних євреїв, близько однієї тисячі прибалтійських євреїв у 

Російській імперії, за результатами загального перепису населення,  

виявилися носіями литовської та латвійської мов [89, с. 45–46].  

Найпомітнішим асиміляційний тиск на євреїв виявився в Одесі, Варшаві, 

Києві, Вільно та Лодзі. Наприкінці ХIХ ст. майже 47 тис. євреїв у смузі 

осілості розмовляли польською, 44,3 тис. – російською та 2,3 тис. – 

українською. Відповідно стосовно них посилювався конфесійний тиск. З-

поміж майже 9 тис. євреїв, які не сповідували іудаїзм, більше половини були 

православними (54%), католиками (24%), лютеранами (10%), караїмами 

(4,3%), мусульманами (3,4%) і навіть розкольниками (2%) [89, с. 47]. 

Винятком тут, мабуть, були східноєвропейські караїми із власною 

соціальною структурою та з особливою логікою свого розвитку [Див.: 392].   

Отже, асиміляція євреїв навряд чи була результатом цілеспрямованої 

державної політики або механічної взаємодії з різними національними 

групами. Вона стала наслідком природного впливу на євреїв більш високої 

культури цивілізованих (міських) етносів, а також результатом свідомого 

вибору окремих представників єврейської етногрупи, які прагнули 

використати нову конфесійність з метою отримання певних соціальних 

привілеїв у Російській імперії. Хрещення для тогочасного єврея було не 

релігійним, але громадянським актом переходу з одної соціальної спільноти 

до іншої [106, с. 5]. Тобто євреї-вихрести автоматично набували усіх прав і 

свобод, але вже в якості представників однієї з християнських віросповідних 

груп, зазвичай, лютеранської групи, в якій ритуал хрещення був дещо 

спрощеним. Натомість асиміляційний тиск не зламав традиційну 

ідентичність російських євреїв, переважна більшість з яких, у тому числі 
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вихрестів, залишалася відданою цінностям іудаїзму та/або ашкеназійській 

культурі [89, с. 27].  

Варто зауважити, що під асиміляцією євреїв у Російській імперії ми 

розуміємо процес адаптації певної частини єврейського населення стосовно 

того неєврейського середовища, в якому вони жили. Ми свідомо не 

застосовуємо таке поширене у сучасній історичній літературі поняття, як 

«акультурація», оскільки вважаємо його не зовсім коректним із наукової 

точки зору. Принаймні ми не впевнені, що між поняттями «акультурація» та 

«асиміляція» у тому значенні, якого їм надавали у своїх дослідженнях 

сучасні американські історики Б. Натанс [516, с. 22–23] або Г. Сафран [551, с. 

11], існує принципова відмінність. Наприклад, якщо акультурація, як 

зазначав Б. Натанс, є лише формою адаптації, що призводить передусім до 

зміни, аніж до стирання критеріїв вирізнення у сфері культури та 

ідентичності, то асиміляція передбачає абсолютне розчинення конкретної 

етногрупи у певному середовищі. Натомість Г. Сафран під асиміляцією 

євреїв розуміла усвідомлену ідеологічну поведінку, що була заснована на 

переконанні у тому, що євреї були здатними бути інтегрованими до 

російського або польського суспільства, але за умови, якщо вони 

відповідатимуть встановленим вимогам. На нашу думку, у 

пізньоімперському соціумі Росії спостерігалися такі процеси адаптації, які не 

завжди могли бути визначеними у термінах акультурації, а отже, поняття 

асиміляції є ширшим від акультурації й тому більш доречним у нашому 

контексті дослідження. Також слід мати на увазі, що не всім російськім 

євреям вдалося зберегти свою єврейську ідентичність, а дехто навіть свідомо 

прагнув її позбутися, а отже, їхні випадки можна аналізувати крізь призму не 

акультурації, а саме асиміляції в прямому значенні цього терміну.                

Як показали результати досліджень І. Левітаца, Б. Д. Бруцкуса, Ш. 

Штампфера та Б. М. Міронова, євреї були доволі молодою демографічною 

етногрупою в Російській імперії з високими показниками природного 

приросту на рік [487, с. 291]. Незважаючи на те, що євреї вирізнялися дещо 



 

 

115 

 

низькою народжуваністю, показники дитячої смертності у них були нижчими 

від представників інших, особливо аграрних етносів. Очевидно, що міське 

життя із кращими, ніж у селі, медициною та побутовим умовами сприяло 

народжуваності, але приховувало й доволі загрозливі тенденції, що призвели 

до утворення демографічної прогалини в їхній середньовіковій групі, коли 

більшість із дорослих євреїв просто не доживали до старості, що, мабуть, і 

пояснювало порівняно молодий вік єврейської етногрупи [89, с. 13]. 

Позитивна динаміка в демографічному зростанні євреїв не зменшувалася 

навіть за часів посиленої дискримінації єврейського населення з боку 

російського уряду [487, с. 520]. Наприкінці ХIХ ст. природний приріст 

єврейського населення залишався стабільно високим (майже 2% на рік), що, 

на думку Б. М. Міронова, було найбільшим показником темпів приросту 

населення з-поміж усіх народів Російської імперії [512, с. 364].                 

Після першої хвилі єврейських погромів 1881 р. на півдні країни та 

ухвалення у 1882 р. «Тимчасових правил про євреїв», життя містечкового 

єврейства значно ускладнилося, активізувалися міграційні процеси серед 

єврейського населення. Було очевидно, що не тільки погроми 

«виштовхували» євреїв з Росії, але, передусім, погіршення загальної 

соціально-економічної ситуації в країні, особливо наприкінці ХIХ ст., що 

відбилося на процесах стрімкого зубожіння єврейської бідноти, яка 

становила абсолютну більшість від тих із російських євреїв, які вирішили 

емігрувати. Внутрішня міграція також пожвавилася. Якщо заможні євреї 

мігрували з містечок до міст, де приписувалися до купецьких гільдій, що 

надавали їм певні соціальні привілеї, то містечкова біднота заощаджувала 

кошти з метою переплисти океан або виїхати до великого міста, де можна 

було б знайти хочу якусь роботу [571, с. 30–31].  

Масове зубожіння єврейського населення смуги осілості (за винятком, 

можливо, Катеринославської і Таврійської губерній, у яких були найвищі 

заробітки [88, с. 42], «витискувало» єврейських ремісників у прикордонні 

райони смуги,  ближче до великих міст, або ж навіть поза її межі, для чого 
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вони були змушені вдаватися до різноманітних маніпуляцій із правом на 

проживання. Зрештою, російські урядовці були змушені визнати ситуацію із 

масовим зубожінням євреїв критичною як у Європі, так і у Росії [487, с. 458–

459]. Однак поза смугою осілості картина на ринку праці була не набагато 

кращою, адже конкуренцію витримували лише висококваліфіковані 

працівники не залежно від національності. У зв’язку із цим, твердження Б. М. 

Міронова про те, що соціально-економічне становище євреїв у 1897 р. було 

кращим за росіян, а єврейські бідняки, які становили наприкінці ХIХ близько 

28% від усього єврейського населення імперії, «були людьми, котрі 

тимчасово потерпали від труднощів» [512, с. 368–369], варто визнати 

дискусійним.        

Можна погодитися із думкою Ш. Штампфера, котрий вважав, що 

зубожіння російських євреїв було наслідком  «мальтузіанської» ситуації, за 

якої єврейське населення зростало швидше, ніж з’являлися нові економічні 

можливості [603, с. 281]. Натомість, як нам видається, не тільки це було 

причиною стрімкої пауперизації єврейського населення наприкінці ХIХ 

століття. Розвиток залізничного транспорту в європейській частині 

Російської імперії, який залишив безробітними тисячі єврейських візників, 

шинкарів, крамарів, майстрів; запровадження системи міського 

самоврядування, внаслідок чого роль єврейських відкупників і підрядників 

поступово занепадала; виселення євреїв із 50-верстної прикордонної смуги, в 

результаті чого тисячі єврейських контрабандистів переселялися у міста та 

поповнювали лави місцевих безробітних; посилення економічної конкуренції 

поміж «старих» буржуазних націй, передусім німців, греків і вірмен, які 

посунули євреїв не лише у сфері промисловості, але й у торгівлі, – усе це 

також сприяло негативним процесам у соціально-економічному житті євреїв. 

У «дітей штетла», як зазначав Ш. Штампфер, було кілька варіантів 

покращити своє економічне становище. Першим – був переїзд до великого 

міста, другим – до місцевості, в якій не було єврейського населення взагалі, 

приміром, до Новоросії, яка була відкрита властями для вільної єврейської 
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міграції протягом усього ХIХ ст. і в якій наприкінці століття проживало не 

більше 10% від усіх російських євреїв. І третьою, кардинальною можливістю 

виходу з містечка була еміграція, передусім до США [603, с. 281], внаслідок 

якої упродовж 1881–1900 рр. із Російської імперії виїхало близько 600 тис. 

євреїв [609, с. 416]. На нашу думку, існував іще четвертий варіант. Це 

політична боротьба містечкового єврейства за покращення свого соціально-

економічного становища, що з особливою яскравістю виявлялася на початку 

ХХ ст. в активізації революційного руху серед російських євреїв. 

Таким чином, аналіз соціальної структури єврейського населення 

Російської імперії наприкінці ХIХ ст. дозволив зробити наступні висновки. 

По-перше, важливим структурним компонентом, який визначав соціальне 

становище єврейського населення, залишалася смуга постійної єврейської 

осілості. Саме завдяки її специфічним інститутам визначався напрям і 

характер таких соціальних процесів, як урбанізація, секуляризація та 

професіоналізація єврейської етногрупи. Структура розселення єврейського 

населення визначалася правовими обмеженнями, внаслідок дії яких можна 

виокремити основну масу містечкового єврейства, міських євреїв смуги 

осілості та євреїв, які проживали поза смугою осілості. Відповідно інститути 

правової дискримінації євреїв (освіта, професійні заняття, місце проживання) 

також впливали на їхню ідентичність, адже кількість тих, хто вважав себе 

євреєм, була меншою у містах поза смугою осілості, але збільшувалася у 

напрямку до простору містечка, але у межах смуги осілості. Очевидно, що 

асиміляційний, демографічний та міграційний тиск на структуру єврейського 

населення був різним як у межах смуги осілості, так і поза нею, але 

причиною, що його породжувала в обох частинах, була урбанізація, яка, з 

одного боку, призвела до зубожіння та еміграції містечкового єврейства, але 

з другого – до диференціації соціально-професійних груп, які опинилися на 

вістрі економічної модернізації єврейської етногрупи.  

По-друге, найбільш уразливою групою у структурі єврейського 

населення були ремісники, які виявилися затиснутими між правовими 
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обмеженнями у сфері вільного пересування в Російській імперії та 

економічним націоналізмом аграрних етносів (українців, росіян, поляків) 

індустріальних центрів країни. Водночас привілейованою групою залишалася 

єврейська олігархічна еліта, що посідала помітне місце у структурі 

імперського фінансово-промислового класу. Незважаючи на те, що 

модернізація зламала традиційні моделі соціальної поведінки євреїв, 

більшість з яких змінювалася заради соціальної адаптації, незмінною, до 

певної міри, залишалася їхня конфесійна ідентичність, яка забезпечувала 

внутрішню згуртованість єврейської громади. І лише невелика група 

асимільованої російсько-єврейської інтелігенції, яка обрала освіченість як 

єдиний критерій для своєї справжньої ідентичності, виявилася найбільш 

секуляризованою групою єврейського населення, а отже,  опинилася поза 

межами її традиційної соціальної структури.  

 

 

2.3. Криза ідентичності російських євреїв 

 

У Російській імперії спостерігалися процеси, що загрожували 

традиційному укладу єврейського життя. Нові економічні контакти 

зв’язували Російську імперію із міжнародним співтовариством, схиляли 

поміщиків продавати свою продукцію на ринку і віддавати неродючі землі 

для промислового виробництва, що, зрештою, призвело до скасування 

кріпацтва. Самоізольованість єврейської громади, яка була характерною для 

часів Речі Посполитої, у Російській імперії розглядалася як абсолютна 

протилежність однорідному характеру «регулярної держави», що 

запроваджувалася ще за часів Петра Великого. Єврейську автономію було 

звужено, а єврейське культурне життя обмежувалося. Єврейській економіці 

усе більше загрожував режим Миколи I, що періодично вдавався до масових 

вигнань євреїв із сіл і  забороняв їм низку професійних занять. 
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Суперечлива державна політика стосовно євреїв визначала особливий 

характер їхнього соціокультурного розвитку в Російській імперії у другій 

половині ХIХ ст. і створила певні передумови для асиміляційних процесів. 

Кількісно єврейське населення Російської імперії майже вдвічі переважало 

аналогічні показники у європейських країнах, а власне образ російського 

єврея виявився набагато складнішим та неоднозначним. Якщо у Європі ХIХ 

ст. євреїв передусім сприймали як «східних» людей, то росіяни, українці, 

поляки – і у цьому вони, мабуть, були близькими до німців, – асоціювали 

євреїв водночас із Заходом і Сходом, із прогресивністю та архаїчністю, із 

радикалізмом та консерватизмом [551, с. 24–25].  

Процеси, що були характерними для європейських країн першої 

половини ХIХ ст. (зокрема, економічна модернізація, секуляризація та 

урбанізація), поступово, від середини століття, зачіпали й російських євреїв, 

кількість яких до кінця ХIХ ст. неухильно зростала. Штетл економічно 

залишався на задвірках капіталістичного розвитку і став демографічною 

пасткою для своїх численних мешканців, які жили не між носіями панівної 

культури й мови, але в оточенні національних меншин: українців, поляків, 

білорусів, литовців та інших. Це сприяло їхньому соціокультурному  

виокремленню, адже євреї зверталися, передусім, до культури тієї нації, що 

панувала в країні (російської, австрійської, німецької відповідно), але з 

огляду на те, що в Російській імперії традиційні інститути були більш 

впливовими, то процеси модернізації східноєвропейського містечка у Росії 

виявилися дещо повільними. Натомість соціокультурну замкненість 

єврейської общини Російської імперії було порушено й характер 

традиційного суспільства євреїв змінився, що пов’язувалося передусім із 

процесами модернізації єврейської громади у Східній Європі. 

 Рух Ґаскали, що був започаткований єврейським філософом з 

Німеччини М. Мендельсоном, характеризувався вірою у те, що головні 

особливості іудаїзму сумісні із сучасним світом, і що єврейське життя може 

бути узгодженим відповідно до його стандартів. Ґаскала характеризувалася  



 

 

120 

 

значним запитом на нові ідеї та готовністю до пожертви заради них. У 

Російській імперії усе це набувало дещо інших форм вираження, які водночас 

вирізнялися духом просвітництва та оптимізму. Підкреслювалися передусім 

ті сторони єврейського життя, які, на думку просвітників, будуть близькими і 

неєвреям. До них належали: чистота біблійного івриту, стабільність 

єврейської сім’ ї, фінансові можливості євреїв, аграрне минуле єврейського 

народу, філософська спадщина іудаїзму. Очевидно, що прихильники Ґаскали 

(маскіли) прагнули до адаптації цінностей єврейського народу стосовно його 

неєврейського оточення [598, с. 17]. 

Соціальна програма єврейського просвітництва була невизначеною. 

Маскіли підтримували інтеграцію єврейства до середнього класу, у тому 

числі й у Східній Європі, де подібні верстви були не чисельними, а населення 

загалом складалося із селян. Вони також сподівалися залучити євреїв до 

сільського господарства [597, с. 445]. Неодмінно підкреслювалася ідея про 

необхідність інтеграції євреїв до культури, що їх оточувала. Натомість 

маскіли, котрі зазвичай були ізольованими від мас інтелектуалами-

одинаками, засуджували асиміляцію, причому не менш пристрасно, ніж їх 

опоненти-традиціоналісти.  

Отже, російські маскіли, на противагу своїм західним однодумцям, не 

були прихильниками радикальної асиміляції, але вони критикували єврейські 

традиції, переконували євреїв у необхідності опановувати неєврейські мови й 

манеру поведінки неєвреїв, закликали до асиміляції, нехай навіть і 

вибіркової. На противагу західним асиміляціоністам,  російські маскіли не 

були прихильниками  безумовної  відмови від іудаїзму і ще менше – 

хрещення євреїв, цього необхідного фінального акорду у справі звільнення 

від правових обмежень, які накладалися на євреїв [554, с. 40].   

У Російській імперії сформувалися різні типи Ґаскали, або навіть різні 

моделі «просвітницької ідентичності» [438, с. 167], з-поміж яких найбільшим 

і впливовим центром, мабуть, було Вільно з його видатними гуртками 

учених, поетів та письменників, котрі були добре обізнані як у релігійних, 
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так і у світських науках. Євреї Вільно знали іврит краще, ніж євреї у будь-

якому іншому місці, а в іудаїзмі вони бачили передусім раціональне, а не 

емоційне начало [396, с. 150]. На противагу вимогам прихильників 

єврейського просвітництва у Німеччині, що були висунуті ними згодом, після 

смерті М. Мендельсона, російські маскіли сподівалися  утворити єврейство, 

що буде  прийнятним для християнського оточення, зберігаючи при цьому 

його соціальний та релігійний характер. З їхньої точки зору, іудаїзм мав би 

бути лише реформованим, але не позбавленим характерних рис. До середини 

ХIХ ст. у кожній більш-менш помітній єврейській громаді у смузі осілості 

була принаймні невелика група маскілів, яких звинувачували у наслідуванні 

прусської моди. Ці просвітники вирізнялися з-поміж традиційних євреїв 

одягом (вдягали плаття німецького штибу), мовою (говорили частіше 

німецькою, ніж їдиш, іноді польською або російською). Вони були більш 

лояльними стосовно виконання традиційних законів, але передусім їх 

вирізняла відданість інтелектуальним пошукам нової природи єврейської 

ідентичності.  

Проте єврейське суспільство поставилося до прихильників Ґаскали із 

страхом та підозрою. Особливо це стосувалося  консервативного релігійного 

середовища. Так, хасидський лідер Менахем-Мендл із Вітебська ще у 1785 р. 

попереджав про небезпеку емансипації [487, с. 49–49], але деякі родини 

поставилися до таких змін із розумінням, інші бачили у них вихід за межі 

дозволеного в єврейському світі та реагували із усією суворістю, аж до 

вигнання з громади. Такого роду реакція прискорювала розрив юних 

просвітників із своїм оточенням і змушувала шукати йому альтернативу. 

Дехто, внаслідок соціальних і особистих проблем, вирішував відмовитися від 

мрії про Ґаскалу та повернутися до лона традиційного суспільства. Хтось 

приховував свої просвітницькі уподобання, прагнучи жити у двох світах 

водночас. І лише небагатьом вдавалося мобілізувати усі необхідні душевні 

сили та повністю реалізувати потенціал, що був закладений у новому 

світогляді.  
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Не менш складним питанням, що хвилювало єврейських просвітників у 

Російській імперії, було питання про статус жінки в єврейському суспільстві, 

адже формулювання цієї проблеми визначалося гуманістичним характером 

філософії європейського Просвітництва. Проте жінки зазвичай не брали якої-

небудь помітної участі у діяльності просвітницьких гуртків у Російській 

імперії, і до кінця ХIХ ст. співтовариство маскілім зберігало «чистоту статі» 

[438, с. 173]. «Жіноче питання» у суспільстві мало практичне значення, адже 

непросте економічне становище змушувало жінок брати активну участь в 

утриманні сім’ ї, займатися дрібною торгівлею. У просвітницьких колах 

жіноча зайнятість сприймалася як негативне явище, головним чином через 

канони буржуазної моралі, в якій ідеальна жінка – це дружина й мати. Тут, як 

і в інших випадках, виявлялися розбіжності між ідеями просвітників та 

можливостями їхньої реалізації. Економічне становище більшості родин  

маскілім не залишало жінкам іншого вибору, крім того, як брати участь у 

забезпеченні сім’ ї, подібно до жінок із традиційного суспільства [438, с. 174]. 

Однак «привілей жіночої маргінальності» полегшив єврейським жінкам 

доступ до світської літератури, дозволив їм із більшою легкістю, ніж 

чоловікам, запровадити  у власних родинах тогочасні ідеали [582, с. 246].        

Фактична відсутність у Російській імперії світського світогляду, який би 

міг бути прийнятним для євреїв; відсутність усвідомлених перспектив 

емансипації; слабкість початкової та середньої школи, що пов’язувалося із 

нестачею практичних стимулів стосовно розвитку світської освіти, – усе це 

підтримувало традиційні засади життя російських євреїв, за оновлення яких, 

власне, і виступала Ґаскала. Проте насправді вона була лише одним із 

факторів, що впливали на соціокультурні зміни в єврейському середовищі.  

Варто враховувати вплив таких різноманітних соціально-економічних 

явищ, як регіональні відмінності у смузі осілості, приміром, рівень 

письменності поміж євреїв, урбанізація, індустріалізація, комунікації, 

професійна зайнятість або ж навіть війни. Усе це сприяло поширенню нових 

ідей, що приходили на зміну традиційним підходам, руйнуванню архаїчного 



 

 

123 

 

штетла, маргіналізації окремих верств єврейської спільноти, що змінювала 

свою структуру.     

Очевидно, зазначав С. П. Гурін, що асиміляційні процеси характерні 

лише для міст, «у просторі яких відбуваються різноманітні трансформації 

людини, здійснюється деяка трансмутація, зведення людини до досконалого 

взірця» [420, с. 57]. Міське населення Російської імперії до кінця ХIХ ст. 

збільшилося на 92%, а кількість міст, які мали понад 100 тис. мешканців, 

зросла у п’ять разів [545, с. 82]. У 1870 р. зі 100 мешканців Європейської 

Росії – троє були євреями [545, с. 86]. Порівняно із сусідніми Австро-

Угорщиною та Румунією,  середній відсоток євреїв у європейській Росії був 

очевидно більшим, і до кінця століття у деяких західноросійських  містах цей 

показник складав 25–55% [545, с. 114]. Але внаслідок відомих соціально-

правових обмежень Петербург, Москва, частково Київ і Варшава були 

практично закритими для проживання там євреїв, а отже, асиміляція 

російських євреїв відбувалася на периферії урбанізаційних потоків, на 

противагу, наприклад, австрійським євреям, кількість яких у Відні упродовж 

1890–1900 рр. зросла на 28 тис. 431 особу й становила майже 9% від усіх 

мешканців австрійської столиці [293, с. 167]. Євреям Москви чи Петербурга, 

котрі наприкінці ХIХ ст. складали близько 2% від усього населення обох 

російських столиць, вдалося зберегти свою етноконфесійну ідентичність 

[464, с. 194, 205]. Важливість Петербурга та Москви як соціокультурних 

центрів імперії була очевидною у процесах модернізації російського 

єврейства, адже ці два російські мегаполіси для євреїв виступали чарівним 

«вікном» у Європу, що ретельно охоронялося властями від «єврейських 

зазіхань». Проте реформи Олександра II значно послабили щільність 

замкненої брами до столичних благ, і єврейські підприємці обох столиць 

могли без особливих проблем отримати прибуткові державні замовлення. 

Північна столиця приваблювала єврейську молодь передусім можливістю 

отримати вищу освіту: кількість інститутів тут постійно зростала. Москва у 

цьому значенні була менш значущою, адже вона залишалася важливим 
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економічним центром промислового регіону; вища освіта у Москві 

цінувалася менше за Петербург, а Московський університет та інші навчальні 

заклади отримали широке визнання тільки наприкінці ХIХ століття [464, с. 

194]. 

 Незважаючи на те, що рівень єврейської урбанізації в Російській імперії 

порівняно із Західною та Центральною Європою був нижчим [598, с. 21], 

концентрація євреїв у містах Новоросії і Царства Польського була подібною 

до тих процесів, що тривали і в Західній Європі. Деякі українські міста, 

приміром, Умань чи Бердичів, були не більше ніж селами, але 

проголошувалися властями адміністративними центрами; далеко не всі із них 

вирізнялися тими властивостями, що були характерними для типових 

європейських міст ХIХ століття.  

Отже, відносно невеликі міста набували високої престижності у 

культурному світі модернізованих євреїв Східної Європи, а такі міста, як 

Шклов та Вільно, внаслідок їхнього вигідного географічного розташування 

(на кордоні Росії та Польщі) ставали своєрідним «новими Єрусалимами» 

єврейського світу в Російській імперії. Зрештою, залізничне будівництво у 

другій половині ХIХ ст. зв’язувало ізольований до того єврейський світ з 

усією країною [598, с. 23].  

Однак на тлі масового зубожіння містечкового єврейства блискавично 

збагачувалися єврейські відкупники. Якщо, з одного боку, пригадував 

відомий російсько-єврейський поет, публіцист і літературознавець А. І. 

Паперна, акцизний відкуп був значним двигуном прогресу, то, з другого, він 

мав деморалізуючий вплив на єврейську спільноту, адже ці напівосвічені 

невігласи, «ковбасні філософи», «із легким серцем в ім’я  хибного прогресу» 

завдавали найбільшої шкоди єврейському просвітництву, адже цинічно 

глузували з усього святого [232, с. 166–167]. Навіть не дуже спритні 

відкупники могли заробити від 400 до 500 крб. на рік, що було втричі більше 

за заробіток єврейського домашнього учителя [598, с. 25].  
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Справді, поява нового прошарку асимільованих євреїв, котрих усе 

частіше почали сатирично зображувати у вигляді єврея, який сидів на бочці з 

вином із ковбасою у руках [598, с. 26], посилювала опозицію з боку євреїв-

традиціоналістів. Натомість прихильники єврейського просвітництва 

вважали, що становище єврейського народу покращиться, якщо йому дати 

світську європейську освіту, зробити його працю більш продуктивною. 

Проте маскіли не були до кінця переконані у тому, що єврейське життя 

можна було адаптувати до життя сучасного: інтелектуально – завдяки 

революції в освіті, а економічно – завдяки «продуктивізації», тобто внаслідок 

радикальних змін у структурі зайнятості євреїв. Саме у цьому і полягав 

конфлікт соціальних цінностей всередині єврейської спільноти. Як 

справедливо зазначав А. І. Паперна, єврейський народ опинився за ситуації, 

яка не мала подібних прикладів в історії народів: «ортодокси очікують дива – 

пришестя Месії, інтелігенція – здобуття рівноправності; натомість 

рівноправності можна було чекати стільки, скільки предки чекали на 

Месію…» [232, с. 75]. Олександр II, котрий у перші роки свого правління 

сприймався як цар-добродійник, цар-реформатор, котрий сприяв процесам  

освіченості та розвиткові «корисних професій» (лікаря, фармацевта, юриста, 

бухгалтера), зрештою, легітимізував у країні нову мораль Ґаскали [438, с. 

181].       

Отже, паралельно із соціальними змінами відбулися кардинальні 

зрушення у єврейський самосвідомості, що були викликані процесами, які 

спостерігалися ще у другій половині ХVIII ст. в єврейських громадах  

Східної Європи, в яких точилася гостра  внутрішня  соціальна боротьба, 

спричинена релігійним розколом. Поширення нового релігійного напряму – 

хасидизму, що мав підтримку і своїх численних послідовників у широких 

масах єврейства, особливо в Україні та у Польщі, з одного боку, а з другого – 

ідейних принципів Ґаскали, яка на російському ґрунті вочевидь не була 

однорідним рухом, але загальною концепцією просвітництва євреїв, що 

охоплювала цілий спектр різного роду угрупувань та ідей, змушувало 
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представників єврейських громад переосмислювати перспективи їхнього 

майбутнього соціокультурного розвитку в неєврейському оточенні, що 

стрімко змінювало свої соціально-економічні контури, шукати вихід із кризи 

ідентичності, яка ставала реальністю, особливо у середині ХIХ століття.  

Якщо хасидизм як релігійно-містичне вчення, що виникло у надрах 

східноєвропейського іудаїзму, проголошував нові засади у взаєминах єврея і 

Бога, то діячі Ґаскали взагалі виступали проти релігійно-культурної 

знеособленості єврейства, що була, на їхню думку, перешкодою для 

всебічного розвитку кожного окремого єврея.  

Процеси внутрішньої соціокультурної трансформації єврейської общини 

мали насправді революційний характер для російського єврейства [587, с. 

24]. Усі головні цінності Ґаскали – навчання, краса, самореалізація – ставали 

суспільними надбаннями. Їх супроводжували більш конкретні принципи, а 

саме: ефективність, естетизація, захоплення природою, очищення мови, 

висловлення особистих почуттів, виправдання почуттєвої любові, 

рівноправність жінок тощо. Як влучно зауважував із цього приводу відомий 

американський лінгвіст і культуролог Б. Гаршав, «це була тотальна 

трансформація природи євреїв як соціальної групи» [587, с. 36]. 

Євреї були, мабуть, єдиним народом без усталеної класової структури. 

Авжеж, у кожній громаді були багаті та бідні, але «кастового» поділу  від 

народження не існувало, як це було у класовій структурі європейського 

християнського суспільства. Бідний учень єшиви (вищого навчального 

релігійного закладу євреїв), якщо був обдарованим,  міг одружитися на 

дівчині із заможної сім’ ї та піднятися соціальними сходами. У всьому, що 

стосувалося приєднання до неєврейського суспільства, всі євреї становили 

один клас; бар’єри, які їм доводилося долати, були не класовими, а 

національними та релігійними. У номінально світському суспільстві, в якому 

релігія начебто заперечувалася або зводилася до приватного життя, для 

приєднання до пануючої спільноти необхідно було опанувати її мову та 

культуру. Очевидно, що інтегруватися до російського суспільства на 
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соціокультурному рівні було значне легше, адже навіть такі традиційні 

інститути єврейської спільноти, якими були єврейські благодійницькі 

установи, використовувалися як своєрідні засоби асиміляції російських 

євреїв [487, с. 481].   

 Отже, те, чому людина навчилася завдяки власним інтелектуальним 

здібностям та особистим зусиллям, зрівнювало її в інтелектуальному 

просторі з іншими (хоча суспільне визнання з цього, звісно, ще не 

випливало). Навчання створювало підвалини для індивідуальної 

інтелектуальної сили, щоб опанувати чужу культуру, адже в культурі, на 

противагу реальному суспільству, не було дискримінації. Подібне ставлення 

можна було  спостерігати у єврейських ремісників та крамарів. Очевидно, що 

не тільки певний прошарок єврейської інтелігенції прагнув інтегруватися до 

загальноросійської системи освіти та науки, але й увесь єврейський народ 

[587, с. 130–132]. Не дивно, що наприкінці ХIХ ст. у межах смуги осілості 

діяло близько тисячі бібліотек, які пропонували найрізноманітніший вибір 

літератури різними мовами [438, с. 183].   

Нова естетика життя російських євреїв свідчила не тільки про зміни у 

зовнішньому вигляді (зміни в одежі, гоління бороди, прибирання вулиць), 

але й про нове сприйняття краси, любові, природи, мистецтва, літератури, 

створювалася нова поетика буденності. Особливого значення набула 

журналістика, яка розглядалася, з одного боку, як трибуна, з якої можна було 

донести до суспільного загалу філософію Просвітництва, оприлюднити нові 

здобутки гуманітарних і природничих досліджень, а з другого – як ефективна 

зброя у боротьбі за легітимацію Ґаскали в єврейському середовищі. Крім 

цього, журналістика була засобом зв’язку поміж єврейськими просвітниками, 

що були розкидані по усій території смуги осілості і навіть поза її межами. 

Багато періодичних видань, що стосувалися єврейських справ, доволі 

швидко, особливо у 1860-х рр., перетворилися на видання із великим 

накладом, на засіб самовираження єврейських просвітників Російської 

імперії [438, с. 183].       
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Принцип самореалізації, що сягав своїм корінням у традиції єврейського 

суспільства, набував за нових соціальних умов, свого революційного 

значення. У народній семіотиці було два соціальних ідеали: навчання і праця. 

В обох випадках успіх забезпечували талант індивіда, його активність та 

ініціативність. Євреї майже ніколи не працювали у великих колективах, на 

полях чи на фабриках, а отже, особисті досягнення у навчанні були 

результатом індивідуального розвитку здібностей та наполегливості 

конкретної людини. Відтепер боротьба за власне місце у новому 

неєврейському суспільстві ставали головними пріоритетами успішної 

мотивації. 

Головний парадокс єврейської ідентичності  у ХIХ ст. полягав у колізії 

між двома ментальностями єврейського суспільства: лібералізмом і 

просвітництвом, з одного боку, та соціальним і політичним радикалізмом, з 

другого. Утопічні ідеали свободи та справедливості, що були характерними 

для усіх єврейських відповідей, були навіяні першою течією (лібералізмом і 

просвітництвом), але реальність, до якої вони потрапляли, виявилася зовсім 

іншою; її власний імпульс ставав частиною нової епохи революційних 

перетворень у суспільстві. Конфлікт між спробами реалізувати соціальні 

утопії та розв’язати суперечності національного й індивідуального розвитку 

єврейства як такого породжували численні зони політичного та соціального 

відчуження, змушували євреїв шукати більш адекватні способи подолання 

кризи ідентичності, аніж ті, які пропонував їм архаїчний світ штетла.  

Місто, до якого потрапляли колишні містечкові євреї, зустрічало їх 

відчуженістю від результатів їхнього інтелектуального розвитку, адже воно 

було місцем зіткнення старого єврейської ладу із секуляризованими  

суспільними традиціями, що поважали і цінували будь-яку особистість, котра 

виявляла талант, була здатною відмовитися від колишніх забобонів, була 

готовою ризикувати власним добробутом заради досягнення нових 

суспільних ідеалів. Колективний єврейський досвід переконував кожного 

єврея у тому, що у сучасному соціальному світі, який ставав усе більше 
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жорстоким і складним, особистість – особливо єврейська – опинилася віч-на-

віч із «великим» суспільством. Індивідуалізація євреїв, яка була результатом 

занепаду традиційних інститутів єврейського суспільства, виштовхувала їх у 

неєврейський соціальний простір, в якому народилися асимільовані типи 

особистостей російських євреїв. Відомий українсько-єврейський політичний 

діяч М. Г. Гехтер із цього приводу зазначав, що асиміляційна течія червоною 

ниткою пройшла крізь 1860–1870-ті роки. З одного боку, пригадував він, 

прогресивна частина асимільованої єврейської інтелігенції (здебільшого 

студентська молодь), яка відверто встала на шлях асиміляції, виокремилася з-

поміж традиційних культурних норм общинної замкненості, але, з другого, 

«мільйонні маси некультурного забитого, позбавленого почуття людської 

гідності євреїв» [102, с. 87]. Якщо молодь вбачала у релігійних догмах 

своєрідне гальмо суспільного розвитку єврейства, то прихильники єврейської 

ортодоксії, натомість, вважали молодих ревізіоністів «ворогами народу» 

[102, с. 88].             

Звісно, що хрещення євреїв навряд чи було запорукою їхнього 

економічного добробуту або захищеності від антисемітизму. Отже, 

асиміляція, як тоді здавалося, була легітимним засобом для тих із євреїв, які 

прагнули, зрештою, вирватися із правових кайданів смуги осілості. Дехто 

вставав в опозицію як до традиційного єврейства, так і до політики 

громадянської емансипації, кидав виклик не тільки релігійному принципу 

пасивного героїзму, смерті в ім’я Бога, що схвалювався ашкеназійською 

релігійною традицією, але й російському суспільству і російським властям, 

які своєю чергою доволі уважно придивлялися до антисемітської реакції 

західноєвропейського суспільства на спроби тамтешніх євреїв переосмислити 

для себе наслідки асиміляційних процесів. Як виявилося, наслідки були 

невтішними, адже, як зазначав відомий російсько-єврейський соціолог Я. 

Лещинський, разом із нерівноправністю, західноєвропейські євреї позбулися 

власної єврейської ідентичності, а отже, національна смерть євреїв значно 

ускладнювала процеси їхнього національного відродження [187, с. 8]. 
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Асиміляція була високою ціною, яку довелося сплатити західноєвропейським 

євреям за свою емансипацію.       

Ситуація в Російській імперії була іншою. Російський антисемітизм не 

мав расистського «вагнеріанського» забарвлення, як це було у Західній 

Європі. Російські антисеміти не вимагали від євреїв позбутися їхньої 

ідентичності, бо вони власне не вірили в успішність самої політики 

емансипації на російському ґрунті. Наприклад, закиди провідного ідеолога 

пізнього слов’янофільства І. С. Аксакова з приводу того, що, мовляв, «усі 

євреї беруть участь у змові» проти росіян були доволі гострими і такими, що 

ставили під сумнів будь-які спроби послабити дискримінацію євреїв [71, с. 

373]. Незабаром звинувачення слов’янофілів підтримали історики М. І. 

Костомаров, П. О. Куліш [Див.: 366], письменник Ф. М. Достоєвський [Див.: 

429, с. 277–294], відомі видавці В. П. Мещерський та О. С. Суворін [Див.: 

361], а згодом і впливовий обер-прокурор Св. Синоду К. П. Победоносцев 

[Див.: 363]. Не приховував свого антисемітизму і прокурор Київського 

військово-окружного суду В. С. Стрельніков, котрий на початку 1880-х рр. 

заявляв, що «євреї облудливі як кішки, але полохливі як зайці» [Цит. за: 322, 

с. 290]. Лише смертельні постріли народовольців завадили В. С. 

Стрельнікову влаштувати резонансний судовий процес із «присмаком 

часнику» над єврейськими революціонерами [322, с. 291].        

Проте справжнім апофеозом антисемітської риторики стала доволі 

ґрунтовна «Книга Кагалу», яку було видано за державні кошти хрещеним 

євреєм, викладачем івриту у православній семінарії Мінська, експертом Св. 

Синоду та активним членом Імператорського географічного товариства Я. О. 

Брафманом [86]. Автор сенсаційно викривав таємні пружини «всесвітнього 

єврейства», якими, на його думку, були кагали – «національно-єврейські 

уряди», що «більше двох тисяч років у всіх країнах і державах під тією чи 

іншою назвою управляють життям євреїв всупереч інтересам як єврейської 

маси, так і тих держав, де проживають євреї; вони створили з євреїв міцний у 

собі і замкнений стосовно зовнішніх впливів організм» [86, с. 195].   
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Отже, зазначав Я. О. Брафман, «кагали» усього світу були послідовно 

підпорядковані єдиному центру, що розташовувався у Франції, країні 

Революції, під назвою Всесвітній єврейський союз [86, с. 311]. Видання 

слов’янофілів із неприхованим ентузіазмом підхопили ідею «всесвітньої 

єврейської змови» і стали, на думку сучасного англійського історика Дж. 

Кліра, головними постачальниками до Росії ідей європейського 

антисемітизму. «Натомість борг Заходу, – зазначав Дж. Клір, – було з лихвою 

повернуто: міф про всесвітній та всемогутній кагал як частина міфу про 

єврейську змову прийшов із Росії й став невід’ємною частиною 

європейського антисемітизму» [461, с. 55].   

Однак російські урядовці не надто переймалися подібною 

конспірологією, але після царевбивства 1881 р. подібна інтерпретація 

єврейського питання набувала реального політичного змісту, до якої 

неодноразово зверталися російські консерватори у процесі ідеологічної 

боротьби за пріоритети національної (православної) держави. «Саме в Росії у 

1881 р., – зазначав із цього приводу Й. Френкель, – вперше у Європі ХIХ ст., 

євреям довелося зіштовхнутися з антисемітизмом не як із постійною 

незручністю, але як із безпосередньою загрозою того способу життя, що вже 

склався, вибуховою силою, динамічним, аніж статичним явищем» [581, с. 

79].  

Одним із мотивів, який змусив російських урядовців та лідерів 

консервативних кіл російського суспільства вдаватися до політичного 

антисемітизму, був, на думку Г. Сафран, «страх, що пов’язувався із відчуттям 

слабкості національної ідентичності росіян, адже єврейська асиміляція 

змушувала їх визначати російську ідентичність не як відкриту для вибору, 

але вроджену», що позбавляло багатьох росіян їхньої ідентичності й 

загрожувало багатонаціональній імперії відцентровими тенденціями [551, с. 

105–106]. Навіть якщо б євреям довелось асимілюватися, міркував відомий 

російський сіоніст В. Є. Жаботинський, то ця асиміляція була б неможливою, 

адже власне «великороси» у смузі осілості були меншістю, яка існувала 
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виключно завдяки державному насильству [128, с. 112]. Натомість євреї 

асимілювалися до російської, а не, приміром, до української чи до польської 

культури, а власне поняття інтелігенція було характерним для російського, а 

не польського чи українського суспільства 1860-х років. Як зазначав 

єврейський публіцист на початку ХХ ст., поляки для євреїв навіть не були 

культуртрегерами, а всю культурну роботу в містах виконували нелегальні 

організації [265, с. 18]. 

Таким чином, криза ідентичності російських євреїв, котрі ставали на 

шлях асиміляції, була результатом глибинних зсувів у ментальності євреїв 

Російської імперії. Заперечення «діаспоральної ментальності» символізувало 

у молодих єврейських маргіналів ганебний світ штетла, а ненависть до 

буржуазної ментальності батьків ідентифікувалася з «єврейським 

характером» традиційного життя. Проте індивідуум-маргінал компенсував 

свій розрив із минулим тим, що намагався пристати до нового берега навіть 

тоді, коли раптом з’ясовувалося, що це був лише острів на роздоріжжі й 

необхідно було прямувати далі. Це було суперечливою ознакою єврейської 

національної свідомості, адже єврейське суспільство було бездержавним, а 

отже, не було відчуття того, що це була єврейська «родинна земля», навіть 

якщо б євреї жили там багато віків. Саме тут для молодого єврейського 

маргінала провідним принципом у його діяльності стає цінність особистої 

індивідуальної свідомості, його аналітичне розуміння власного життя і 

мислення, власного покликання, життя людини, колективу взагалі. Ідейним 

дискурсом для таких пошуків і самореалізації став універсум «вигаданого 

світу», що опинився поза історією та географією, був заснований на традиції 

текстів та їх інтерпретацій, центральним місцем у яких залишалися 

месіанські мотиви.     

Маскілім (освічене єврейство) поставало  як потужна світська контреліта 

в єврейському житті. Нові навчальні заклади, що відкривалися у Російській 

імперії, зміцнювали їхні позиції, адже маскіли, як учителі та адміністратори 

світських  шкіл, мали інституційну «політичну підтримку» з боку держави, 
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що протиставлялася традиційним кагальним установам з їх ортодоксальними 

лідерами єврейських громад. Маскіли поширювали свій вплив завдяки 

вихованню та навчанню нового покоління освіченої єврейської  інтелігенції. 

Незважаючи на опозицію ортодоксальної частини єврейства, нова хвиля 

єврейської молоді навчалася у 1850-х рр. у рабинських училищах, що їх 

заснував російський уряд,  й  у 1860-х рр. вона продовжила своє навчання у 

російських гімназіях та університетах. Єврейська учнівська молодь, яка 

прагнула досягнути інтеграції у російському громадянському суспільстві, а 

отже, поставилася до своєї релігійності з такою ж легкістю, як до зміни 

повсякденного одягу на студентську або ж чиновницьку форму. Як 

справедливо зазначав із цього приводу Н. Меїр, «для євреїв, чиї можливості 

долучитися до суспільного життя дедалі меншали з урядовими обмеженнями, 

які блокували або надто звужували шляхи для участі в муніципальних 

органах влади, здобутті вищої освіти, громадський сектор пропонував 

альтернативу і шанс брати активну участь у тій частині життя суспільства, 

яка не пов’язана з релігією і була загальноімперською» [504, с. 238].  Звісно, 

що це зовсім не означало, що освіченій єврейській молоді легко вдавалося 

стати інтегральною частиною секуляризованого простору міських громадян, 

але саме у 1860-х рр. було започатковано діяльність різноманітних світських 

товариств – професійних об’єднань, студентських і театральних гуртків, 

культурно-просвітницьких, доброчинних організацій тощо [Див.: 487, с. 371],  

в яких етноконфесійна ідентичність протиставлялась ідеалам громадянського 

суспільства, а новонароджена у надрах цього суспільства російсько-

єврейська інтелігенція спробувала визначитися з приводу своєї російської 

або/і єврейської ідентичності.     
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2.4. Соціокультурний феномен російсько-єврейської інтелігенції  

 

Модернізація в Російській імперії була пов’язана із складними 

соціальними трансформаціями російського суспільства, одним із проявів 

яких було становлення у 1860-х рр. російської інтелігенції.  

Під поняттям інтелігенції в Російській імперії ми розуміємо частину 

інтелектуального шару російського суспільства, продукт його диференціації 

та ускладнення. На противагу інтелектуальній еліті в Західній Європі, яка 

була генератором ідей, російська інтелігенція поставала, передусім, в якості 

їх ретранслятора. Місце інтелігенції в суспільстві було визначено посередині 

поміж широкими народними масами та елітою, поміж вищим і нижчим 

класом. Моральним критерієм існування інтелігенції був утилітаризм, який 

водночас поставав світоглядним орієнтиром для реформаторів. Інтелігенція у 

такий спосіб була відповідним результатом суспільних запитів за умови 

поширення нових технологій, створення публічного простору, нових форм 

соціальної взаємодії та комунікації. Як влучно зауважував із цього приводу 

відомий російський філософ О. С. Ахієзер, російська інтелігенція була здатна 

брати на себе функції інтелектуальної еліти за умови «другої» модернізації, 

адже у такий спосіб вона протистояла європейські орієнованій еліті, яка 

закликала до поглиблення модернізації, з одного боку, але з другого – 

консервативно налаштованому селянству з його традиційними уявленнями 

про владу та суспільство [558, с. 213].                

Модернізація що супроводжувалася мовною асиміляцією неросійських 

етносів, мала значний вплив на формування з-поміж верств релігійного 

єврейства нового секуляризованого типу єврея – «російського єврея», котрий 

завдяки російськомовній літературі відкривав для себе новий світ 

європейської культури, з усіма її здобутками та недоліками, оптимістичними 

настроями з приводу можливостей новоєвропейської людини і соціальної 

реальності, що містила у собі  ґрунт для розвитку  нових ідей та рухів. 

«Допитлива молодь, що знудилася у мертвій схоластиці Талмуда, – 
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пригадував один із тогочасних єврейських інтелігентів, – із жадібністю 

захоплювалася живою наукою, що відкривала для них буквально новий світ. 

Бурсаки, які продовжували, як годиться, длубатися над фоліантами Талмуду, 

відчайдушно віддавали свої розумові сили на заняття суспільними 

дисциплінами. Не знайомі із світськими навчальними закладами, дістаючи із 

надзвичайними зусиллями заборонені книжки, займаючись потайки вдень і 

вночі, більшість бурсаків прямо з єшиботу приходили у російські навчальні 

заклади й блискуче складали вступні іспити» [445, с. 37].  

З виступу проти традиційного способу життя, що асоціювався із побутом 

східноєвропейського єврейського містечка, розпочала свій шлях і нова 

єврейська література. Штетл уособлював негативний образ традиційного 

єврейського міста – усього того, що було «традиційним», старим або таким, 

що занепадало, того, що протистояло «сучасному», новому й квітучому, яке 

уособлювало велике місто за межами смуги осілості [356, с. 466]. Мотив 

переїзду до міста відображав один із найважливіших процесів трансформації, 

крізь які проходили євреї Східної Європи у середині ХIХ ст., і пов’язувався із 

занепадом феодального господарства, на якому ґрунтувалася економіка 

штетла. Міграція зі смуги осілості в Російській імперії або з австрійської 

Галіції у великі міста, наприклад, до Варшави, Одеси або Відня, сприймалася 

у літературі Ґаскали як ключова подія у бажаному процесі суспільного 

перетворення. Вихід євреїв у великий світ був зумовлений кризою 

традиційних общинних інститутів, послабленням авторитету старої 

релігійної еліти. «Прощання» із містечком став іще одним компонентом 

процесу секуляризації, в якому брала участь і література. Релігійний побут 

штетла подавався у всій  його провінційній нікчемності, а релігійні тексти, на 

яких ґрунтувався духовний світ єврейської общини, висміювалися та 

ганьбилися [356, с. 467]. «Та частина єврейської інтелігенції, – зазначав М. Г. 

Гехтер, – яка покладала надію на близьке усвідомлення свого власного 

народу й понесла світло свідомості до інших народів – переважно до росіян, 

– мусіла для того асимілюватися. Цілком природно, що такі асимільовані 
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євреї рано чи пізно приходили до думки, що асиміляція буде якорем 

порятунку для цілого єврейського народу. Та ж частина єврейської 

інтелігенції, яка не мала коли ні приступитися до свого народу, ні покинути 

його, природно стала бачити причину антагонізму у вірності мас своїм 

національним традиціям» [102, с. 88].       

Отже, в результаті буржуазно-демократичних перетворень у Російській 

імперії 1860-х рр., під впливом ідей єврейського просвітництва (Ґаскали) 

виникла молода російсько-єврейська інтелігенція, яка уособлювала нову 

російсько-єврейську культуру 1870-х років. Вони не були звичайними 

інтелектуалами у професійному або академічному розумінні, адже поставали 

носіями нових цінностей, які прагнули змінити світ навколо себе  згідно  з  

просвітницькими ідеями про справедливість, добро, освіченість тощо [Див.: 

309]. Метою їхньої особливої місії, як зазначав Е. Габерер, було 

європеїзувати російських євреїв завдяки світський освіті та загальній 

соціокультурній самогенерації [619, р. 19]. Натомість становлення російсько-

єврейської інтелігенції було складним і суперечливим процесом, що 

охоплював майже усе ХIХ століття і який, на думку Дж. Кліра, розпадався на 

декілька етапів: формування «старих» і «нових» маскілів, народження власне 

російсько-єврейської інтелігенції та виокремлення з її середовища 

«асиміляторів» [462, с. 75–78]. Важливим  чинником, що надавав усім цим 

процесам певної логіки, було глибоке усвідомлення ними того, що вони вже 

були не просто євреями, а російськими євреями [458, с. 5].      

Російська інтелігенція 1860-х рр., котра несподівано для себе опинилася 

на вістрі політики емансипації, вочевидь розглядала молодих маскілів як 

надійних союзників у боротьбі за ліберальні цінності, адже представники цієї 

нової соціальної верстви єврейської етногрупи, які вже вільно володіли 

російською, ідентифікували себе з російською культурою, висловлювали 

готовність інтегруватися до російського суспільства за умови збереження 

своїх національних особливостей. Майбутній лідер Партії соціалістів-

революціонерів В. М. Чернов гідно оцінив революційний потенціал 
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російсько-єврейської інтелігенції, яка, на його думку, являла собою 

особливий моральний і соціальний тип, який не мав жодного аналога у світі, 

«адже немає іншої великої світової культури, з якою так легко і вільно 

уживалася б єврейська інтелігенція, як із російською; єврей та росіянин 

завжди швидше порозуміються між собою, аніж німецький єврей та 

російський єврей» [334, с. 82–83]. Подібної позиції також дотримувався 

відомий російський марксист П. Б. Струве, котрий небезпідставно вважав, що 

побудувати «Велику Росію» без емансипації усього російського єврейства 

буде неможливо, оскільки, за його словами, «немає елемента, який би легше, 

аніж євреї, міг бути поставлений на служіння російській державності та 

асимільований із російською культурою» [561, с. 69–70].          

Однак непослідовність буржуазно-демократичних перетворень за часів 

Олександра II, посилення консервативних тенденцій в урядовій політиці 

стосовно євреїв у 1870-х рр., піднесення  національної самосвідомості 

аграрних етносів Російської імперії і, зрештою, посилення антисемітизму 

наприкінці ХIХ ст. [369, с. 197] змушували деяких представників російсько-

єврейської інтелігенції відмовлятися від колишньої лояльності режимові й 

ставати на шлях опозиційності.  

У 1882 р. відомий лікар, викладач російської мови в єврейському 

училищі, кандидат права, котрий закінчив медичний факультет 

Московського університету, був одним із перших у Російській імперії євреєм, 

якого було нагороджено християнським орденом за участь у Кримській війні, 

Л. С. Пінскер анонімно у Берліні видав німецькою свою брошуру 

«Автоемансипація» [515, с. 217], в якій закликав російських євреїв якщо не 

до відновлення своєї історичної батьківщини, то хоча б до створення власної 

країни. Однак Л. С. Пінскеру, котрий визнавав трагічне становище 

єврейського народу в діаспорі, не вдалося переконати російських євреїв у 

тому, що завдяки єврейському націоналізмові вони зможуть відновити 

єврейську ідентичність, адже з-поміж євреїв знайшлося небагато з тих, хто 

забажав поїхати до Землі обітованої, «щоб там жити, а не помирати» [534, с. 
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278]. Проте власне проект «автоеманиспації» як своєрідна альтернатива 

асиміляції, був не тільки підсумком різкого повороту у сфері позицій та 

установок єврейства, але й підкреслював розуміння того, що єврейське 

питання не може – і не повинно – вирішуватися шляхом надання рівних прав 

згори або повернення до status quo традиційного єврейства. Розв’язання 

єврейського питання мало би бути досягнуто завдяки загальним змінам, 

колективним діям, у спосіб політичного планування та організації. Оскільки, 

зазначав Й. Френкель, лібералізм та індивідуалізм зазнали краху, то на зміну 

їм у природний спосіб прийшли радикальні та колективістські ідеології – 

націоналізм та соціалізм [581, с. 14–15]. «Соціалізм, – писав один із лідерів 

бундівського руху Д. І. Заславський, – тисячами приводив і приводить 

єврейську молодь до російської культури – яскравої, революційної, багатої на 

таланти, з могутньою літературою, грандіозними завданнями, планами, 

мріями. Соціалізм жене цю єврейську молодь із глухих містечок, із 

провінційних закутків, із єврейських робітничих кварталів у російські великі 

міста, на великі російські заводи, у фабричні центри. Це – у порядку речей. 

Але соціалізм привів також юнака Медема від російської культури, від 

блискучої кар’єри, до звивистих і тісних провулків віленської єврейської 

бідності та із російського інтелігента із льняним волоссям, із блакитними 

очима, зробив типового за духом, за поглядами єврейського соціаліста» [439, 

с. 5]. 

Лідери російсько-єврейської інтелігенції  спробували взяти на себе місію 

народних представників перед російським суспільством і державою, але без 

необхідної підтримки з боку національних єврейських груп, адже 

лібералізація єврейського питання, як уже зазначалося, несла у собі 

потенційну загрозу секуляризації традиційного єврейства у дусі ідей 

Просвітництва («врятувати» єврея як людину і громадянина). Тому, вже після 

першого сплеску антисемітизму 1870-х рр., а особливо після погромної 

кампанії 1881–1882 рр., революційно налаштовані асимілятори опинилися у 

ролі «самозванців», «ізгоїв» не тільки поміж російської інтелігенції, 
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більшість з якої вже мало вірили у політичний успіх Ґаскали («єврея традиції 

змінити неможливо»), але й поміж єврейської інтелігенції, представники якої 

також були незадоволені результатами асиміляції. Наприклад, Л. С. Пінскер 

вважав антисемітизм соціальною хворобою, що була породжена 

маргінальною «безпритульністю» єврея, котрий «для корінного жителя – 

чужинець, для старожила – прибулець, для багатих – жебрак, для бідних – 

експлуататор, для громадянина – людина без батьківщини, а для усіх верств 

суспільства – ненависний конкурент…» [Цит. за: 515, с. 217].  

Значна кількість «безпритульних» євреїв, які опинилися між ковадлом 

асиміляційних процесів і молотом політичного антисемітизму, змушена була 

шукати рятівну альтернативу в націоналізмі або соціалізмі [613, с. 469–470]. 

Їхнє минуле, писав видатний російсько-єврейський культуролог С. Л. 

Цинберг, виявилося мертвим, їхні ідеали, їхня віра були безжально 

розчавлені, їхні кумири – повалені з п’єдесталів; виникла величезна прірва, 

яку не було чим заповнити [329, с. 92].  

Отже, наприкінці 1870-х рр. із середовища російсько-єврейської 

інтелігенції виокремилася особлива маргінальна група єврейських 

асиміляторів (ультраасиміляціоністів), які вирішили «йти до кінця». Вони  

спробували заперечити у собі своє єврейське походження, але для цього у 

них було два шляхи: хрещення (як вважав В. Ю. Кельнер, до кінця ХIХ ст. у 

православ’я хрестилося близько півтори тисячі російських євреїв [456, с. 55]) 

або соціалізм. Оскільки хрещення, яке начебто забезпечувало єврейським 

ультраасиміляціоністам «миттєве дивовижне зцілення», ніколи не набувало 

рис масового явища і зазвичай засуджувалося як єврейськими, так і 

російськими інтелігентами [534, с. 279], то багатьом із єврейських 

асиміляторів здавалося, що саме завдяки соціалізмові, з його 

понаднаціональною ідеологією революційного оновлення суспільства, вони 

зможуть здобути нову ідентичність. «Ми були тоді асиміляторами, – 

пригадував один із засновників Бунду Т. М. Копельзон, – ми тоді навіть і не 

мріяли про спеціальний масовий єврейський рух. Це завдання з’явилося 
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згодом. Нашим завданням тоді було підготувати кадри для російського 

революційного руху, залучити їх до російської культури» [466, с. 71]. 

Очисний вогонь революції був здатний, як їм тоді здавалося, вщент випалити 

залишки традиційності заради модерності. Колишній народоволець М. А. 

Кроль, котрий відсидів у Сибіру за революційну діяльність і знову 

повернувся у 1899 р. до смуги осілості, пригадував: «Я був вражений 

збудженням, що панувало серед місцевої молоді. Святий дух оновлення висів 

тоді над смугою осілості та прокидав у юних серцях сили, що століттями 

блукали поміж євреями. Хвиля ідей захопила єврейські міста і містечка. Це 

була справжня духовна революція. Єврейська молодь поривалася зі свого 

задушливого гетто на свіже повітря…» [Цит. за: 456, с. 322–323]. «Уся 

єврейська інтелігенція була зрусифікованою,  – пригадував член ЦК Бунду С. 

Н. Гожанський, – єврейські інтелігенти говорили та думали тільки 

російською, виховувалися на російській літературі та не мали нічого 

спільного з єврейською літературою, не вміли говорити єврейською… » [406, 

с. 87–88].  

Зустріч єврейських маргіналів зі своїми російськими «двійниками» 

зазвичай відбувалася у російських університетах – «тигельних казанах» для 

єврейської інтелігенції, завдяки яким «єврейський соціальний ландшафт 

переосмислювався в однозначно російських категоріях» [516, с. 267]. Саме в 

університетських аудиторіях виникла перша плеяда таких молодих 

єврейських соціалістів, як М. І. Утін, С. Л. Чудновський, Л. Б. Гольденберг, 

М. А. Натансон, А. Ш. Ліберман, А. І. Зунделевич, яка, на думку відомого 

російського сіоніста та публіциста Д. С. Пасманика, «була єврейською лише 

у своїй біді, своїй образі і своїх стражданнях; вона мріяла про російську 

революцію» [237, с. 142]. Коли на одному із студентських таємних засідань, 

що відбулося у Петербурзькому технологічному інституті наприкінці 1860-х 

рр., якийсь студент заявив, що «необхідно бути готовим на жертви», Л. Б. 

Гольденберг заперечив: «Ні, ми не жертви принесемо, але на казенний кошт 

розвеземо по усій Росії соціалістичні ідеї, які тепер пропагуємо лише у 
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своєму маленькому гуртку» [Цит. за: 113, с. 48]. «Усі наші надії, – 

пригадувала  відома бундівка Є. А. Гуревич, –  ми пов’язували із майбутньою 

революцією, яка мала усе знести та розв’язати усі питання» [419, с. 50].  

Якщо революційність взагалі, або, як влучно зазначав російський 

філософ С. Л. Франк, «принципова революційність» була типовою рисою 

умонастроїв російської інтелігенції, своєрідним внутрішнім релігійним 

догматом, без якого неможливо зрозуміти моральності російської інтелігенції 

[579, с. 234], то революційність єврейських асиміляторів, крім того, 

підтримувалася маргінальною ситуацією неавтентичного єврея, адже його 

ніде не сприймали як звичайну людину, а завжди і скрізь саме як єврея.  

Отже, маргіналізація російсько-єврейських інтелігентів створювала 

новий парадокс: «неавтентичний єврей, котрий прагнув загубитися у натовпі 

християн, натомість залишався жорстко прив’язаним до єврейського 

середовища» [550, с. 204]. Відповідно, це призводило до глибокої кризи 

ідентичності російсько-єврейського інтелігента, адже навіть хрещення ще не 

гарантувало йому отримання «вхідного квитка» до християнського 

суспільства, і не лише з причини антисемітизму цього суспільства, але й 

тому, що подолати своє «єврейство» виявилося не просто. «Тепер, – зазначав 

із цього приводу М. О. Бакунін, – вже не забобонний культ Ієгови формує 

єврея; хрещений єврей залишається натомість євреєм» [79, с. 166].  

Своєрідний «комплекс мешумеда (відступника)» – єврея, котрий 

відкидав власну релігійність, єврейського нігіліста, але, натомість, поки що 

єврея, було відображено на сторінках російської, єврейської та особливо 

російсько-єврейської літератури. Зокрема, головний персонаж  оповідання А. 

П. Чехова «Перекотиполе» – «колишній Ісаак» (О. І. Скурат) розповідав про 

«своє нездоланне прагнення до просвітництва», про втечу від родини, про 

поневіряння та лиха, яких він зазнав; «…та чим яскравіше воскресало у 

ньому минуле, тим сильніше відчувався у його мові єврейський акцент» [337, 

с. 54]. «Добираючи слова, він начебто намагався зібрати усі сили свого 

переконання й заглушити ними неспокій душі, довести собі, що у зміні 



 

 

142 

 

релігії батьків немає нічого страшного та особливого, що він вчинив як 

людина мисляча та вільна від забобонів, а отже, він сміливо може залишатися 

у кімнаті наодинці зі своєю совістю. Він переконував себе, але очима просив 

у мене допомоги…» [337, с. 59]. Російська інтелігенція, представники якої 

самі ще вагалися з приводу власної ідентичності, виявляла свою щиру 

прихильність до мешумедів із їхніми вічними «…сумом за батьківщиною і 

страхом самотності» [337, с. 63].  

Отже, місце войовничого маскіла, котрий прагнув виправити самого себе 

й виховати синів свого народу, у єврейській літературі посів герой, що 

поривав зі старим світом, але був відкинутий і світом новим. Цей 

літературний образ російсько-єврейського інтелігента, що отримав назву 

талуш (ізгой), за однойменною назвою оповідання відомого єврейського 

письменника І. Д. Берковича [593, с. 63], виявився одинаком у великому місті 

заради своїх нездійснених інтелектуальних амбіцій [593, с. 131]. І. Д. 

Беркович напрочуд витончено, майже у чеховському стилі, зобразив 

драматичні долі покинутих («відірваних») людей з єврейської вулиці, тобто 

тих, хто відплив від одного берега, але до протилежного так і не пристав. 

Особиста трагедія «відірваних», за І. Д. Берковичем, виявлялася у безвиході 

їхнього становища з-поміж інших на чужині. Тортури невиліковно хворого 

талуша визначали одвічно «нову трагедію Агасфера». І. Д. Беркович влучно 

зауважив, що криза ідентичності російсько-єврейської інтелігенції була 

зумовлена їхньою декласованістю та містечковістю [104, с. 12]. Емігрант-

невдаха, який був змушений повертатися з Америки до рідного містечка у 

смузі осілості, відчував смуток і відчай, адже тут уже «все потьмяніло для 

нього», але він марив «електрикою» великого міста, яке його виплюнуло зі 

своїх байдужих кварталів. Він блукав убогими вуличками рідного містечка і 

сумував за чужим містом, в якому йому також не було місця.  Асимільовані 

російсько-єврейські інтелігенти опинилися немовби затиснутими поміж 

своїми мріями про щасливе життя і невблаганною раціональною дійсністю. 

Вони, писав І. Д. Беркович, були піщинками, які загубилися поміж двох 
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світів, – усім їм не було повернення, а в їхній горлянці стала наче кістка, яку 

ані виплюнути, ані проковтнути було вже не можливо [104, с. 13–14].                   

Оптимізм з приводу позитивних результатів асиміляційних перетворень 

поступово зникав і зі сторінок російсько-єврейської літератури. Однак, на 

думку відомого російського публіциста М. Д. Шигаріна, виявилося, що 

власне російське суспільство було не готовим «читати серйозну літературу 

про євреїв» [339, с. 5–6], а проблема асимільованих євреїв обмежувалася 

примітивним глузуванням над убраними у купецький сюртук із обрізаними 

пейсами та удаваними барськими звичками Шмерца або Берка, від яких ще 

тхнуло цибулею [340, с. 66]. Як влучно зазначила сучасна російська 

дослідниця І. В. Земцова, котра дослідила ставлення власне російської 

інтелігенції щодо процесів інтеграції єврейської інтелігенції до російської 

культури, проблему міжкультурного російсько-єврейського діалогу 

ускладнювала двоїстість позиції російської інтелігенції з єврейського 

питання [444, с. 59]. Наприклад, відомий російський письменник М. С. 

Лесков, котрий відзначався своїми ліберальним поглядами з єврейського 

питання, заявляв, що він завжди виступав за рівноправність, але не за євреїв 

[444, с. 60]. Російський драматург і письменник Є. М. Чіріков, котрий був 

відомим у широких колах російсько-єврейської громадськості прихильником 

демократичних прав і свобод, у 1909 р. заявив про нездатність російських 

євреїв узагалі зрозуміти російську культуру [455, с. 192]. Російсько-

єврейській філософ та історик М. О. Гершензон, котрий пройшов увесь шлях 

становлення – від роздвоєності душі російського єврея до суспільного 

визнання його талантів, але вже як російський інтелігент у 1910 р. – своєю 

чергою, був змушений визнати, що «інтимно він не розуміє росіян» [458, с. 

8]. Криза ідентичності російсько-єврейських інтелігентів була очевидною, 

адже, як справедливо підкреслював В. Ю. Кельнер, вони апріорі були 

трагічно роздвоєними, російсько-єврейські інтелігенти жили немовби у двох 

світах і зазнавали утисків з обох боків [458, с. 6], а темпи їхнього активного 

занурення до культурного простору Росії не відповідали можливостям 
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психологічної адаптації стосовно цього процесу з боку російської інтелігенції 

[455, с. 197].  Не дивно, що до лав соціалістів попрямували, передусім, ті з 

євреїв, котрі спробували духовно дистанціюватися від свого єврейства, хто 

остаточно перетворився у відкраяні національні скиби, «перекотиполе». 

«Жодний з євреїв-революціонерів не керувався у своїх діях інтересами свого 

народу, – дещо емоційно зауважував із цього приводу Д. С. Пасманик,  – 

адже жодний з них не вважав себе євреєм» [237, с. 143].  

«Падали стіни гетто, зникали соціальні перешкоди, – писав В. Д. Медем, 

– але відгомін старої психології ще надто був живим у душі єврея; надто 

яскраво закарбувався у ній накопичений протягом багатьох років досвід, 

надто сильною була недовіра до тих, хто ще донедавна цькував та гнав 

його…» [207, с. 8–9]. Л. Г. Дейч до Одеського погрому 1871 р. іще не 

відчував себе членом гнаної нації, «але ця сумна подія несподівано відкрила 

мені очі» [112, с. 18]. Відвідання рідного міста Шавлі (єврейського містечка 

на півночі Литви) нагадало М. Р. Гоцові про його єврейство та підштовхнуло 

до захоплення палестинофільством [25, л. 69], яке незабаром було перервано 

потужними асиміляційними тенденціями у розвитку російсько-єврейської 

інтелігенції і доволі рано привело московського гімназиста до 

інтелектуальної маргіналізації на тлі прискореної секуляризації релігійної 

свідомості наприкінці 1870-х років. «У мене, – пригадував він, – абсолютно 

не було тієї боротьби, яка, зазвичай, супроводжує тих, хто прямує від 

традиційних понять до критичної думки. Я особисто вважаю це великим 

щастям для себе. Релігійні питання не цікавили й не мучили мене тоді, коли я 

не міг свідомо покінчити з ними; у цей час вони не забирали у мене сил, що 

були необхідні для боротьби в інших сферах. А коли я міг дати собі раду з 

приводу їхнього значення, стосовно традиційної релігії – рішуче перейшов на 

бік агностицизму» [25, л. 80].  

Оскільки, на думку Ж.-П. Сартра, «природа неспокою єврея є не 

метафізичною, а соціальною, і бентежить його зазвичай не місце людини у 

світі, а її місце в суспільстві» [550, с. 234], то не дивно, що революційними 
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ідеями так пристрасно захоплювалися молоді єврейські маргінали, якщо 

зважати на те, що більшість із цих ідей пропонували «втечу у Всезагальне», 

умоглядні, раціональні конструкції зведення нової – відмінної від тієї, яку 

пропонували «християнські уряди», соціальної дійсності, і які були засновані 

на «вправі з аскетизму та очищення» [550, с. 215]. Практично усі європейські 

держави, в яких жили євреї, у тому числі і в Російській імперії, самі 

посприяли денаціоналізації певної частини єврейства та виштовхнули їх на 

соціальну периферію й у такий спосіб змусили єврейських маргіналів шукати 

порятунку в революції. Звісно, що більшість радикалів не були євреями, і 

більшість євреїв не були радикалами, але частка радикалів з-поміж євреїв 

була в середньому набагато вищою за їхніх неєврейських сусідів [554, с. 124].  

Можна  припустити, що лібералізм чи сіонізм (єврейський націоналізм) 

як новітні модерністські європейські ідеології, залишалися для деяких груп 

російських євреїв цілком реальними альтернативами соціалізму у процесі 

подолання їхньої кризи ідентичності [Див.: 393]. Проте обставини розвитку 

пізньоімперської Росії зумовлювали те, що саме російські революційні 

організації на зламі ХIХ – ХХ ст. приваблювали до своїх лав усе більше 

єврейських радикалів, що, на думку О. В. Будницького, може бути пояснено 

хоча б тим, що ліберальне крило російського визвольного руху з’явилося 

набагато пізніше за революційне [377, с. 353]. За подібної ситуації опинився 

й сіонізм, який уже з 1901 р. у Російській імперії почав сприйматися не як 

єдиний суспільно-політичний рух, але як конгломерат різноманітних 

структур, які діяли самостійно, що, зрештою, призвело до глибокої і тривалої 

кризи у його розвитку в Російській імперії загалом [411, с. 310].   

Для єврейських «жертв» російської асиміляції болісний пошук стратегії 

виходу із ситуації власної маргінальності збігся із загальною кризою 

політичного розвитку Російської імперії, що перетворювало їхній соціалізм  

на справжній виклик політичній системі й, безумовно, створювало додаткові 

стимули у боротьбі за очікувану рівноправність. Якщо єврей зазвичай 

поставав соціальним, аніж метафізичним (споглядальним) типом 
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інтелектуала (тобто, його міркування були спрямовані не на себе, а назовні, 

на власне місце поміж інших), то було зрозуміло, чому він «у своїх 

політичних настроях завжди був більш лівим за свої соціальні інтереси» [237, 

с. 141].  

Отже, єврейські радикали пішли далі у своїй революційності від своїх 

російських колег. Це ліве крило активної інтелігенції, зазначав С. Л. 

Цинберг, сміливо руйнувало усе старе, воно звільнило єврейського 

простолюдина від усіх його традицій, зруйнувало усі його традиції та 

вірування, розірвало його зв'язок із минулим, натомість не наситило його 

душу новим духовним змістом [329, с. 105]. Соціалізм поставав для молодих 

єврейських революціонерів новою системою цінностей, що дозволяла їм 

віднайти втрачену, внаслідок погромів, ідентичність. «Тепле сонце 

соціалізму, – зазначалося у прокламації одеських соціалістів-сіоністів, – 

перетворило недолугого єврея на героя, борця; <…> соціалізм  запалив у 

ньому іскру нових надій, нових понять і нових вірувань» [217, с. 3–4]. Проте 

націоналізм, який також був потужною реакцією єврейства на модернізаційні 

перетворення в імперському соціумі, загрожував власне представникам 

російсько-єврейської інтелігенції самознищенням. Як пригадував М. Р. Гоц, 

«зберегти гармонію мислення, почуття та волі» можна було лише в межах 

релігії соціалізму [25, л. 155]. Не випадково, що одним із перших прикладів 

служіння культові соціалізму для М. Р. Гоца став його учитель з івриту, 

котрий ніколи не був членом революційних організацій, але залишався 

революціонером за покликанням, за своїми світоглядними переконаннями 

[25, л. 163–164], а синагога ставала місцем, де по суботах збиралися майбутні  

«борці та жертви правого діла» [25, л. 32]. 

Важливою, як нам видається, соціокультурною особливістю російсько-

єврейської інтелігенції була наявність у неї «містичного відчуття зв’язку з 

іншими євреями, визнання деякої причетності з іншими», коли, як зазначав 

Ж.-П. Сартр, «євреї здійснюють “співучасть” один в одному», і чим більше 

неавтентичний єврей наполягатиме на запереченні у собі єврея, тим 



 

 

147 

 

сильнішою буде ця містична причетність [550, с. 208–209]. Соціальна 

згуртованість і прагнення бути емоційно ближчими до генетично «своїх», 

нехай навіть і таких, що опинилися поза межами традиційної ідентичності, 

ймовірно, не було винятковою рисою єврейської соціальності, проте було 

очевидним і те, що навіть глибоко маргінальний тип російсько-єврейського 

інтелігента не міг зануритися у своїй «єврейській самоненависті» нижче за 

рівень колективної самосвідомості єврейського народу. Мабуть, це мав на 

увазі М. О. Бакунін, коли писав, що «є католицькі, протестантські, 

пантеїстичні і невіруючі євреї, реакційні, ліберальні євреї, і навіть євреї-

демократи і євреї-соціалісти, але, передусім, вони євреї», адже «широка 

космополітичність та вузька національність водночас є головною рисою усіх 

євреїв» [79, с. 167]. Багато хто з єврейських лідерів російського 

революційного руху, як засвідчив досвід, залишалися навіть у своїй 

неавтентичності (маргінальності) євреями. Зокрема, брати Гоц і Г. А. 

Гершуні виявилися земляками, родина Цедербаумів виховала ціле покоління 

революціонерів, а численні революційні гуртки з євреїв у смузі осілості 

зазвичай створювалися за національною (єврейською) ознакою. 

Крім того, що євреї були схильними до національної згуртованості, вони 

володіли унікальною психологічною здатністю до соціальної пластичності 

(множинної ідентичності). Вони могли бути лояльними до будь-якого 

політичного режиму, могли ідентифікувати свою поведінку із певними 

інонаціональними (неєврейськими) канонами, але за однієї важливої умови. 

Такий режим і такі соціальні приписи не повинні загрожувати ідеї єврейської 

згуртованості. Психічна організація єврея була такою, що він однаково міг 

належати до обох полюсів – добра і зла, а його пристрасна й нервова натура 

утворювала форму для будь-якого змісту. Він міг бути ідеалістом і 

матеріалістом водночас, – революціонером і реакціонером, – анархістом у 

своєму консерватизмі та ортодоксом у лібералізмі. Зрештою, він міг 

ідентифікувати себе із росіянами навіть краще за самих росіян, але для інших 

євреїв він залишався передусім євреєм... Відомий російсько-єврейський діяч 
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Партії есерів П. М. Рутенберг, котрий напередодні Російської революції 1917 

р. став «лівим» сіоністом, зазначав, що він натомість російський єврей: «Ким 

я ще можу бути? Маючи демократичний уряд, євреї завжди будуть найбільш 

пристрасними патріотами Росії» [Цит. за: 586, с. 365].  

Отже, за словами російсько-єврейського філософа Ю. І. Айхенвальда, не 

варто дивуватися з того, що єврей, поривчастий і пристрасний, природно не 

міг брати участі у житті в ролі мовчазного статиста; «він говорить, він кличе, 

він хвилюється й хвилює», він природжений радикал, котрий «собою 

посилює, собою висловлює, собою підкреслює абсолютно все» [348, с. 16–

17]. Про особливості ментальності євреїв зауважувала відома російська 

політична діячка А. В. Тиркова-Вільямс, яка наголошувала, що «євреї 

піднесені, сентиментальні та улесливі, котрі крізь тисячоліття пронесли 

піднесену східну яскравість як у лестощах, так і в паплюженнях» [318, с. 

304]. Але всупереч пафосності свого національного характеру, підкреслювала 

А. В. Тиркова-Вільямс, євреї прагнули бути вкрай непомітними: «вони 

з’являються так, немовби прослизають крізь шпарину або вікно <…> у них 

ніколи не було впевненості у своєму праві бути в Росії» [318, с. 212].     

Типовим прикладом тогочасного єврейського маргінала, потенційного 

радикала і революційного діяча може бути випадок із студентом Віленського 

єврейського учительського інституту, сином кронштадтського ганчірника, Х. 

Міллера, котрий вже у вісімнадцятирічному віці виявився атеїстом, але із 

ознаками свого єврейства. Символічною була оцінка здібностей 

«майбутнього революціонера», дана попечителем Віленського навчального 

округу: «Атеїст Міллер залишатиметься євреєм з голови до ніг» [Цит. за: 613, 

с. 701]. Л. Г. Дейчу не виповнилося ще й 17 років, коли він розпочав 

практичне здійснення насправді революційних планів – «витягнути євреїв із 

темряви та злиднів» [112, с. 19]. Очевидно, що далеко за межами єврейської 

традиції опинився ще зовсім юний Л. Д. Троцький (Бронштейн). Директор 

Одеського училища Св. Павла, студентом якого був одинадцятирічний Л. Д. 

Бронштейн, вважав його доволі небезпечним для суспільства юнаком [43, л. 
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12], а учитель французької мови, здіймаючи до гори руки на адресу Л. Д. 

Бронштейна, кричав: «Перший учень другого класу – моральний виродок!» 

[43, л. 15].  

Майбутній лідер Російської революції 1917 р. болісно переживав власну 

кризу ідентичності та прагнув віднайти втрачене підґрунтя у вигаданих 

образах ідеальних моделей розвитку суспільства [605, с. 420]. Революційні 

настрої Л. Д. Троцького, мабуть, були остаточно сформовані у 

шістнадцятирічному віці як реакція на батьківську диктатуру. «Його 

повстання проти батька, – зазначав М. Істмен, – і його повстання проти 

соціального устрою злилися воєдино. Утвердити себе дорослим стосовно 

батька означало утвердити революцію стосовно правлячого класу» [43, л. 15]. 

Очевидно, що історія російського радикалізму неможлива без розповіді про 

те, як єврейські діти «відкрито повставали проти своїх батьків», адже, як 

влучно помітив Ю. Сльозкін, «усі революціонери – батьковбивці, але мало 

хто був таким послідовним і однозначним у цьому сенсі, як єврейські 

радикали кінця ХIХ – на початку ХХ століття» [554, с. 131, 200].     

Одним із таких радикалів виявився, згадуваний вже нами у п. 1.2., 

єврейський юнак Я. Квінт, котрий у своєму майже символічному листі до 

родичів висловив увесь пафос ініціації «нового революціонера з маленького 

містечка». «Сім днів я жив спокійно, – писав він, – але на восьмий день я 

відчув, що є темний світ з його релігіями. Ми загачені з усіх боків колючими 

тернями. Ми усі маємо терпіти те, що встановила дикість. А тепер мільйони 

людей страждають від цього. Але знайшлися мільйони, котрі скидають з себе 

це тяжке ярмо. І таким чином для мене почалося тяжке життя. Проте, на 

щастя, Росія не позбулася ще одного революціонера, у чому винний дядя 

Фейфель, котрий уселив у мене дух соціалізму. І який я щасливий з того, що 

він був на моєму обряді обрізання. І яким чином я би уселив у себе дух 

соціалізму, якщо б дяді не було на обрізанні. У моєму короткому житті 

траплялося різне. Тисячі людей були заслані за цей час у різні тундри за те, 

що стали думати про краще життя, котрі надихалися свободою і рівністю. Я 
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скачу від радості, коли пишу цього листа. І вам, напевно, відомо, що не для 

всіх соціалізм є солодким, а особливо в Росії, де усе населення є неосвіченим 

і вважає, що соціалісти його вороги. У той щасливий час, коли я пишу цього 

листа, в цей момент я забув про усі дикості, що творяться у Росії. Як мучать 

багатьох людей; як уряд карає тілесними покараннями тих, хто насмілився 

висловити вільну думку відкрито. О, скільки сліз пролили мої очі, коли я 

пригадав у цей момент про насилля. Але я тримаюсь і намагаюсь зібратися із 

духом і голосно кричу, що на насилля треба відповідати насиллям. Нехай нас 

карають, але ми будемо в один голос кричати: геть деспотизм, геть насилля, 

хай живе соціалізм!» [8, л. 159]. 

Отже, євреї, котрі наприкінці 1870-х рр. у загальноросійському  

революційному русі за своєю кількістю поступалися лише росіянам [512, с. 

251], перетворилися, за словами міністра юстиції Російської імперії графа К. 

І. Палена, на «керівну силу усього революційного руху…» [Цит. за: 405, с. 

137–138]. Революційність єврейських діячів, як нам видається, виявилася 

результатом складних процесів маргіналізації російсько-єврейської 

інтелігенції внаслідок кризи в розвитку її ідеології. Російсько-єврейські 

інтелігенти у своєму статусі «вільних радикалів» (маргіналів) намагалися 

подолати власну кризу ідентичності у спосіб ототожнення революційної 

боротьби проти самодержавства із боротьбою за рівноправність усіх 

російських євреїв. Очевидно, що антисемітизм, погроми та урбанізація на тлі 

разючого зубожіння єврейських містечок значно посилювали соціальну 

напруженість у країні та створювали нові можливості для каналізування 

великих запасів революційної енергії єврейських мас, політичні лідери яких 

озброювалися сучасними соціалістичними теоріями і методами революційної 

боротьби. 

Позакласовий і позастановий характер власне російської інтелігенції, її 

антибуржуазність, позарелігійність і водночас її схильність до узагальнення, 

умоглядності, містицизму та самобичування – усе це, як нам видається, 

створювало живильний ґрунт для формування маргінальних особистостей. 
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«Усі ми стали каліками, – зазначав  із цього приводу М. О. Гершензон, – із 

глибоким розколом між нашим справжнім Я і нашою свідомістю. Всередині 

у нас і дотепер здіймаються тумани, нами судомно рухають сліпі, зв’язані, 

хаотичні сили, а свідомість, що відірвана від ґрунту, безплідно розквітає 

пустоцвітом» [397, с. 105]. 

 Отже, міркував відомий філософ, «цей розпад особистості виявився 

фатальним для інтелігенції у трьох відношеннях: внутрішньо – він 

перетворив інтелігента на каліку, зовнішньо – він відірвав інтелігенцію від 

народу й, зрештою, за сукупністю цих двох причин він прирік інтелігенцію 

на повне безсилля щодо влади, яка її пригнічує» [397, с. 116].  

Внаслідок того, що російська інтелігенція, з причини своєї поза (й анти) 

буржуазності, не змогла стати носієм ідей націоналізму – цієї нової релігії 

постсекулярного європейського суспільства епохи Просвітництва, вона у 

такий спосіб дистанціювалася від національних інтересів росіян і 

позбавлялася політичної підтримки як з боку власного народу, так і з боку 

своєї держави, що створювало глуху стіну непорозуміння між ними. Власне 

ця ідеологічна обставина, яка вирізняла російську інтелігенцію з-поміж 

подібних західноєвропейських груп інтелектуалів, утворювала додаткові 

стимули для її радикалізації, що притягувало до її лав асимільованих євреїв, 

котрі набували тут нової якості ультраасиміляціоністів. Як справедливо 

зазначав О. С. Ахієзер, російська інтелігенція не стільки генерувала нові ідеї, 

скільки експлуатувала старі, а саме, ідеї соціалізму [558, с. 215]. А 

природними соціалістами в Російській імперії, за словами відомого 

російського публіциста, літературного критика і драматурга О. В. 

Амфітеатрова,  виявилися саме євреї, які «увійшли тверезими до світу п’яних 

і працьовитими до царства ліні» [66, с. 46].  

Водночас станова структура Російської імперії витискувала з себе той 

елемент, котрий погано адаптувався або (у випадку із євреями) асимілювався, 

на периферію. В результаті стався зворотний ефект, коли на соціальному 

маргінесі імперії утворилася достатньо критична маса вільних радикалів, щоб 
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загрожувати цілісності політичного режиму і політичної системи. Як 

зазначав відомий російсько-єврейський політичний діяч і публіцист П. Я. 

Рисс, «євреї, котрих поляки у Польщі переслідували як російських 

асиміляторів і як авангард російської культури, що насправді й було, навіть 

євреї відштовхувалися урядом від Росії. Влада позбавила народ батьківщини, 

виховала його поза почуттям національного» [548, с. 14]. 

Очевидно, що єврейський (точніше, російсько-єврейський) тип таких 

вільних радикалів виявився легкозаймистою революційною речовиною, бо 

вони мали для цього відповідні мотиви або, за словами П. Я. Рисса,  

«володіли природною опозиційністю стосовно режиму», а отже, надихали 

революцію своєю потужною енергією рушійної сили [548, с. 13]. Якщо 

революційність російської інтелігенції, котра схильна була бачити у заколоті, 

повстанні й терорі найближчий і головний шлях до народного блага, 

виходила з віри у те, що боротьба, знищення ворога, насильницьке і 

механічне знищення старих соціальних форм самі собою забезпечуватимуть 

здійснення суспільного ідеалу, то революційність російсько-єврейських 

інтелігентів у такій спосіб, за словами Е. Габерера, поставала певним 

«сплавом маскільських традицій і російського нігілізму» [619, р. 21–22]. 

Важко не погодитися із сумним пророцтвом О. В. Амфітеатрова, котрий ще у 

вирі Першої російської революції зазначав про те, що у «шкаралупі 

єврейської лояльності тремтить полум’я майбутніх антидержавних, 

зрівняльних революцій» [66, с. 56].  

Справді, для російсько-єврейських маргіналів, колишніх «дітей штетла», 

які ненавиділи своє минуле і свою єврейськість, нова релігія російського 

соціалізму з її чернецькими орденами молодих революціонерів була 

найбільш адекватною моделлю подолання власної кризи ідентичності, а 

отже, за таких обставин, як вважав П. Б. Струве, виявилася глибока 

філософська і психологічна суперечність, що тяжіла над інтелігенцією 

взагалі, адже «вона заперечує світ в ім’я світу й у такий спосіб не служить ані 

світу, ані Богу» [562, с. 189]. Це була «партія», котра, за словами М. О. 
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Бакуніна, «складалася з численної кількості осіб усіх станів, що тікали від 

усіх станів …у Росії; із людей, котрі ненавиділи теперішнє, готових віддати 

своє життя за майбутнє, які живуть, так би мовити, у повітрі: бездомна 

мандрівна церква свободи» [Цит. за: 335, с. 245].  

Однак, на противагу своїм російським товаришам, єврейські соціалісти 

досягли у своїй революційності абсолютної досконалості, що доходила 

почасти до фанатизму, з однією лише метою – довести собі та іншим, що 

вони вже не є євреями, вони забули про своє минуле й готові були це 

довести. На думку відомого американського психолога Е. Фромма, «втрата 

сенсу життя, соціального коріння достатньо добре пояснює жагу помсти і 

культивування у собі ненависті» [583, с. 353].  У своєму запереченні себе як 

євреїв вони перетворилися на євреїв без властивостей, на «людей-примар», 

на «математичні точки», які подібно до інших націй сплатили свій внесок у 

загальну данину революційному пануванню [348, с. 21]. Євреї, як зазначав 

Ю. Сльозкін, виявилися не просто найбільш революційною національною 

групою Російської імперії, вони були й найкращими революціонерами, адже 

боролися проти тогочасного суспільства із таким самим успіхом, із яким 

вони його утверджували [554, с. 204–206]. І в цьому приховувалася ледь 

помітна обставина того, що єврей поставав, як зауважував О. В. Амфітеатров, 

«Месією усіх прав і правд людини», «двигуном свободи для інших народів» 

із необхідності самозбереження [66, с. 44]. Російсько-єврейський 

революціонер виступав проти архаїки традиційного світу містечка, але не 

проти самого єврейства. Модернізація штетла не передбачала національного 

самогубства його мешканців, хіба що за виключенням індивідуальних 

стратегій подолання кризи ідентичності (наприклад, ультраасиміляціонізм, 

який вимагав від її носія абсолютного заперечення його єврейського начала). 

Оскільки боротьба проти єврейської бідності та соціальної несправедливості 

залишалася традиційною функцією єврейських громад у містечках, то 

єврейський соціалізм, на думку І. Левітаца, був своєрідною формою 

новоєвропейського благодійництва євреїв [487, с. 473–474]. Із такою 
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інтерпретацією становлення єврейської революційності погоджувався і Ш. 

Штампфер, котрий вважав, що єврейські соціалісти виступали проти 

релігійних обрядів, але у багатьох інших випадках вони були консерваторами 

[604, с. 72]. 

Водночас важливо зважати на вищезазначену нами соціальну 

згуртованість асимільованої частини російсько-єврейської інтелігенції у 

процесі розвитку її революційності. Російсько-єврейські інтелігенти 

намагалися зробити для людства більше, аніж для власного народу, який 

вони втратили. І в цьому вони уподібнювалися до представників російської 

інтелігенції. Однак гірке усвідомлення того, що російсько-єврейські 

інтелігенти, за словами О. В. Амфітеатрова, «чинили дахи чужих будинків» 

[66, с. 62], неприємне відчуття «похмілля на чужому весіллі», яке з’явилося у 

них після єврейських погромів, змусило їх у різний спосіб повертатися до 

своєї єврейської ідентичності. Звісно, що повернулися не всі, але ті, хто 

подолав цей болісний шлях ставали революціонерами.               

Таким чином, в результаті певних соціально-економічних змін, що 

сталися в Російській імперії у другій половині ХIХ ст., а також ментальних 

зсувів у соціокультурному просторі російського єврейства, на політичній 

арені пізньоімперської Росії з’явилася нова, революційно налаштована група 

російсько-єврейської інтелігенції, котра спробувала утвердитися у новій для 

себе ідентичності – російських соціалістів. Факторами, які значною мірою 

вплинули на процеси формування її революційності, на наш погляд, були: 

соціокультурні цінності Ґаскали, особливості суспільної свідомості власне 

російської інтелігенції, суспільно-політичний антисемітизм, а також ситуація 

неавтентичного єврея. Останній чинник змусив деяких радикальних 

представників російсько-єврейської інтелігенції обрати для себе шлях 

ультраасиміляціонізму, адже інші стратегії подолання кризи ідентичності, 

зокрема лібералізм і націоналізм, хоча й залишалися популярними серед 

столичних євреїв, для містечкового єврейства були малоефективними та й не 

зовсім зрозумілими політичними доктринами. Російсько-єврейські 
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інтелігенти були змушені обирати між національними інтересами власного 

народу та інтересами чужого їм російського суспільства, яке вони 

сподівалися змінити на краще. Соціалізм став рятівною революційною 

доктриною для тих із євреїв, хто вже не зміг або не хотів повертатися до своєї 

національної (містечкової) ідентичності. Мало хто з них хотів назад до гетто, 

але ще менше із них вірили у політичне майбутнє національного відродження 

єврейського народу. Болісне розв’язання кризи ідентичності російсько-

єврейської інтелігенції супроводжуватиме увесь процес розвитку її 

революційності.          

 

 

 

Висновки до другого розділу   

Причини та передумови, які визначали революційність євреїв у 

Російській імперії, були пов’язані з характером політики самодержавства в 

єврейському питанні у другій половині ХIХ ст., соціально-економічним та 

правовим становищем єврейського народу в Російській імперії у зазначений 

період.  

Епоха буржуазних перетворень Олександра II уперше в історії 

російських євреїв створила підґрунтя для врегулювання єврейського питання 

з користю для євреїв. Однак перші позитивні результати політики 

лібералізації в єврейському питанні несподівано виявили небезпеку для 

самодержавного правління, адже політична (громадянська) емансипація 

євреїв вочевидь передбачала поглиблення буржуазних перетворень, аж до 

запровадження конституційного правління. Крім цього, невдоволення 

великої земельної аристократії швидким проникненням євреїв у сферу 

ринкових відносин, посилення антисемітизму, упередженість стосовно євреїв 

на релігійному ґрунті, що підтримувалася правоконсервативними колами 

російського суспільства, поступово переконували російських урядовців у 

несвоєчасності питання про безумовну громадянську емансипацію євреїв. 
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Дискусії у самому російському уряді з приводу глибини соціально-

економічних перетворень в країні призвели, зрештою, до згортання взагалі 

політики поміркованої лібералізації і, зокрема, в єврейському питанні.  

Отже, суперечності у соціально-економічному та політичному розвитку 

Російської імперії у другій половині ХIХ ст., а також давні забобони 

Романових стосовно «шкідливості» євреїв змусили російський уряд 

змінювати свою стратегію в єврейському питанні: від поміркованої 

лібералізації (вибіркової інтеграції євреїв) за часів Олександра II до політики 

дискримінації євреїв (політика державного антисемітизму) Олександра III і 

Миколи II. Політика державного антисемітизму була закономірним явищем, 

адже виявилася результатом вичерпаності політичного ресурсу епохи 

Великих реформ, адміністративної своєрідності управління російською 

державою, а також особистих поглядів двох останніх російських монархів, 

членів їх родин стосовно єврейського питання, які були далекими від того, 

щоб надати усім російським євреям рівноправність.  

Аналіз соціальної структури єврейського населення Російської імперії 

наприкінці ХIХ ст. дозволив зробити наступні висновки.  

По-перше, важливим структурним компонентом, який визначав 

соціальне становище єврейського населення залишалася смуга постійної 

єврейської осілості. Саме завдяки її специфічним правовим інститутам 

визначався напрямок і характер таких соціальних процесів як урбанізація, 

секуляризація та професіоналізація єврейської етногрупи. Структура 

розселення єврейського населення визначалася правовими обмеженнями, 

внаслідок дії яких можна виокремити переважну масу містечкового 

єврейства, міських євреїв смуги осілості та євреїв, які отримали виняткове 

право проживати поза смугою осілості. Відповідно інститути правової 

дискримінації євреїв (освіта, професійні заняття, місце проживання) також 

впливали на їхню ідентичність, адже кількість тих, хто вважав себе євреєм, 

була меншою у містах поза смугою осілості, проте збільшувалася у напрямку 

до простору містечка, але у межах смуги осілості. Очевидно, що 
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асиміляційний, демографічний та міграційний тиск на структуру єврейського 

населення був різним як у межах смуги осілості, так і поза нею, але 

причиною, що його породжувала в обох частинах, була урбанізація, яка, з 

одного боку, призвела до зубожіння та еміграції містечкового єврейства, але 

з другого, до диференціації соціально-професійних груп, які опинилися на 

вістрі економічної модернізації єврейської етногрупи.  

По-друге, найбільш уразливою групою в структурі єврейського 

населення були ремісники, які виявилися затиснутими між правовими 

обмеженнями у сфері вільного пересування в Російській імперії та 

економічним націоналізмом аграрних етносів (українців, росіян, поляків) 

індустріальних центрів країни. Водночас привілейованою групою залишалася 

еліта єврейської буржуазії, що посідала помітне місце в структурі 

імперського фінансово-промислового класу. Незважаючи на те, що 

модернізація зламала традиційні моделі соціальної поведінки євреїв, 

більшість з яких змінювалася заради соціальної адаптації, незмінною 

залишалася їхня конфесійна ідентичність, яка забезпечувала внутрішню 

згуртованість єврейської громади. І лише невелика група асимільованої 

російсько-єврейської інтелігенції, яка обрала освіченість в якості важливого 

критерію для визначення своєї ідентичності, виявилася найбільш 

секуляризованою соціальною групою єврейського суспільства, а отже, 

опинилася поза межами його традиційності.  

Криза ідентичності російських євреїв, котрі обирали для себе шлях 

асиміляції була результатом глибинних зсувів у ментальності євреїв 

Російської імперії. Заперечення «діаспоральної ментальності» символізувало 

у молодих єврейських маргіналів ганебний світ штетла, а ненависть до 

буржуазної ментальності батьків ідентифікувалася з «єврейським 

характером» традиційного життя. Проте індивідуум-маргінал компенсував 

свій розрив із минулим сподіваннями на швидкі та позитивні зміни у своєму 

соціокультурному та політичному житті. Однак такі зміни залежали не тільки 

від індивідуального прагнення асимільованого єврейства, але, передусім, від 



 

 

158 

 

напрямку державної політики. Бездержавність єврейського суспільства 

завжди впливала на єврейську національну свідомість, оскільки в євреїв 

ніколи не було відчуття того, що земля на якій вони жили багато століть була 

їхньою «родинною землею». Євреї ніде й ніколи не почували себе «як 

вдома». Звідси випливала їхня схильність до різноманітних соціальних 

утопій.  

Отже, для молодого єврейського маргінала провідним принципом у його 

діяльності поставала цінність індивідуальної свідомості, його аналітичне 

розуміння власного життя і мислення, власного покликання, життя людини, 

колективу взагалі. Ідейним дискурсом для таких пошуків і самореалізації 

став універсум «вигаданого світу», що опинився поза історією та географією, 

був заснований на традиції текстів та їх інтерпретацій, центральним місцем в 

яких залишалися месіанські мотиви.     

Маскіли (освічене єврейство) були впливовою світською контрелітою в 

єврейському житті. Нові навчальні заклади, що відкривалися у Російській 

імперії, зміцнювали їхні позиції, адже маскіли, в якості вчителів та 

адміністраторів світських шкіл, отримали інституційну «політичну 

підтримку» з боку держави, що протиставлялися традиційним кагальним 

установам з їх ортодоксальними лідерами єврейських громад. Освічені євреї 

поширювали свій вплив завдяки вихованню та навчанню нового покоління 

єврейської  інтелігенції. Незважаючи на опозицію ортодоксальної частини 

єврейства, нова хвиля єврейської молоді навчалася у 1850-х рр. у рабинських 

училищах що їх заснував російський уряд,  й  у 1860-х рр. вона продовжила 

своє навчання у російських гімназіях та університетах. Єврейська учнівська і 

студентська молодь прагнула інтегруватися у російське громадянське 

суспільство, стати у майбутньому лояльними підданими імперії, корисними 

членами суспільства. Власне у 1860-х рр. виникли перші громадські 

співтовариства (наукові об’єднання, студентські та артистичні гуртки, 

доброчинні організації). Зрештою, з’явився публічний простір, в якому 

етноконфесійна ідентичність протиставлялась ідеалам громадянського 
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суспільства, а новонароджена у надрах цього суспільства російсько-

єврейська інтелігенція спробувала визначитися з приводу своєї російської 

або/і єврейської ідентичності.     

Отже, в результаті певних соціально-економічних зрушень, що сталися в 

Російській імперії у другій половині ХIХ ст., на тлі політики наздоганяючої 

модернізації, що її намагався провадити російській уряд, а також внаслідок 

ментальних зсувів у соціокультурному просторі східноєвропейського 

єврейства (під впливом ідей Ґаскали), група російсько-єврейської інтелігенції 

спробувала утвердитися у новій для себе ідентичності. Радикально 

налаштовані російсько-єврейські інтелігенти обрали для себе шлях 

ультраасиміляціонізму, тобто заперечення своєї єврейської ідентичності. 

Звісно, що не всі представники російсько-єврейської інтелігенції поділяли 

таку стратегію подолання кризи ідентичності, але ті, що ставали на цей шлях 

у 1860-х – 1870-х рр., наприкінці ХIХ – на початку ХХ ст. становили кістяк 

провідних російських революційних організацій та партій.       

Таким чином, передумовами революційності євреїв Російської імперії 

були: 1) політика наздоганяючої модернізації Російської імперії, що 

провадилася урядом Олександра II, внаслідок якої з’явилася нова соціальна 

група російсько-єврейської інтелігенції, яка виступала за поглиблення 

процесів емансипації російських євреїв; 2) загальноєвропейський рух 

просвітництва євреїв (Ґаскала), представники якого в Російській імперії 

(маскіли) закликали модернізувати традиційне єврейське суспільство завдяки 

секуляризації єврейської освіти та побуту; 3) криза ідентичності 

представників російсько-єврейської інтелігенції, які були незадоволені 

результатами політики вибіркової інтеграції євреїв. 

Відповідно причинами революційності російських євреїв  виступили: 

державний антисемітизм (що був характерним явищем в урядовій політиці 

останньої чверті ХIХ ст.), дискримінація євреїв у громадянських правах 

(збереження смуги постійної осілості євреїв як інституту правової 

дискримінації євреїв), становлення і розвиток національних рухів аграрних 
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етносів імперії (українців, росіян, поляків), посилення економічної 

конкуренції поміж ними та євреями у процесах модернізації імперського 

суспільства, зубожіння містечкової маси єврейства, яке було особливо 

помітним наприкінці ХIХ століття.  

Лідером революційної активності російських євреїв була молода 

освічена російсько-єврейська інтелігенція, яка прагнула оновлення 

традиційного світу російського єврейства на засадах загальноєвропейських 

цінностей. Радикально налаштовані представники російсько-єврейської 

інтелігенції вимагали від самодержавства відповідних політичних поступок у 

справі розв’язання єврейського питання, виступали за поглиблення процесів 

асиміляції, але за умови забезпечення громадянських прав і свобод євреїв з 

боку державної влади. Натомість після першої хвилі єврейських погромів 

1881–1882 рр. було очевидно, що емансипація усього єврейського народу, за 

відсутності лібералізації політичного режиму в країні, не можлива в 

принципі. Становлення перших загальноросійських революційних 

організацій забезпечило ґрунт для розвитку політичної боротьби російських 

євреїв за свої національні та соціальні права.   

Отже, революційність євреїв була відповіддю асимільованої частини 

російсько-єврейської інтелігенції на незавершеність політики емансипації 

єврейського населення в Російській імперії. Це з одного боку, але з другого, 

революційність євреїв виявилася результатом посилення внутрішньої 

диференціації єврейської етногрупи в межах неоднорідного соціального 

простору пізньоімперського суспільства Росії, що потребувало не лише його 

економічної, культурної, але, передусім, політичної модернізації. Соціалізм 

був також своєрідною ідеологією модернізації російського суспільства і 

держави. Очевидно, що зазначена шпарина у пошуках адекватної моделі 

модернізації дозволяла російсько-єврейським революціонерам поступово 

розхитувати систему самодержавної влади, що, зрештою, призвело до 

прямого їх зіткнення з останньою.           
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РОЗДІЛ 3 

ЄВРЕЇ В РЕВОЛЮЦІЙНОМУ НАРОДНИЦТВІ 1860-х – ПОЧАТКУ 

1880-х РОКІВ 

 

3.1. Єврейська складова російського народництва 

 

Політика модернізації Російської імперії, що провадилася урядом 

Олександра II, посилила ідейні розбіжності між прихильниками і 

противниками суспільно-економічних реформ. Оскільки ініціатором такої 

політики виступила частина ліберального чиновництва, представники якої 

переконували російського імператора у необхідності поглиблення реформ у 

країні, то вочевидь російська інтелігенція мала б забезпечити ідеологічну 

підтримку цим реформам. Однак, на думку російського філософа Р. В. 

Іванова-Разумніка, проблема полягала у тому, що власне «інтелігенти більше 

не хотіли бути цеглинами кришталевого палацу, бурлаками, що тягнули 

човен прогресу» [446, с. 91]. За умови відсутності політичного діалогу між 

владою та народом, відповідних правових інститутів, стратегія модернізації 

втрачала свою ефективність, а в її успішність вже мало хто вірив.    

Звісно, що політична відповідальність за результати реформ покладалася 

на самодержавство, проте російська інтелігенція також несла свою частку, 

принаймні, у сфері налагодження ефективної комунікації між органами 

державної влади та інститутами суспільства. За умови модернізації 

Російської імперії російська інтелігенція здатна була б взяти на себе функції 

інтелектуальної еліти, адже, як влучно зазначив сучасний російський філософ 

О. С. Ахієзер, з одного боку, вона акумулювала у собі цінності традиційного 

суспільства, але, з другого, була налаштована сповідувати новаторські 

підходи стосовно реалізації таких цінностей на російському ґрунті 

європейської модернізації [558, с. 213–215]. Також варто врахувати й те, що 

російська інтелігенція була надто чутливою до новітніх політичних ідей, що 

виникали в країнах Західної Європи, а тому ідеологія соціалізму, що була 
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популярною, особливо у 1860-х рр. у Німеччині, вочевидь не залишала 

байдужими російських інтелігентів. Тож не дивно, що російський 

революційний рух, як зазначав один із його відомих активістів С. М. 

Степняк-Кравчинський, «був результатом західноєвропейських ідей та подій, 

які відчутно вплинули на свідомість російської молоді, яка внаслідок 

особливих умов Росії, була схильна сприймати ці віяння із пристрасним 

захопленням» [303, с. 9].  

Соціалізм російської інтелігенції зростав на національному ґрунті, 

зокрема в атмосфері особливої субкультури нігілізму, що проголошувала 

пріоритети «нової» людини – людини без «кордонів» і «непотрібних ілюзій», 

котра відкинула для себе норми традиційного життя заради суспільного 

прогресу. «Нігілізм, – зазначав відомий російський історик, соціолог і 

публіцист К. Д. Кавелін, – це ідея, філософське вчення, що перетворилася на 

своєрідну релігію (віру у відсутність бога, душі та морального закону); це 

вчення, що має вже своїх пророків і прагне мати своїх учнів» [Цит. за: 437, с. 

331].  

Поняття «нігілізм» у контексті революційного руху в Російській імперії 

має особливий сенс у тому розумінні, що ним позначалися як представники 

соціалістичного напрямку, так і члени терористичних груп. Щоправда, з 

приводу того, кого вважати прихильниками «соціалістичного вчення» у 

російському суспільстві у зазначений період, не було єдиної думки, адже 

народовольці також називали себе соціалістами. В суспільно-політичному 

дискурсі Російської імперії наприкінці 1870-х рр. стосовно визначення 

діяльності революційних груп і партій умовно використовувалася така 

смислова тріада: «нігілісти-народники-соціалісти», яка, звісно, не 

відображала ідейно-політичних особливостей усіх революційних доктрин, 

але загалом дозволяла російському суспільству та органам державної влади 

визначати їх як революціонерів або соціалістів. У такому сенсі, за «нігілістів» 

(соціалістів-революціонерів) вважали усіх, хто виступав за ліквідацію 

приватної власності, демократизацію політичної системи, аж до повалення 
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самодержавства, крім вимоги про запровадження конституції, яка 

пов’язувалася вже із політичною семантикою ліберального дискурсу 

російського опозиційного руху [555, с. 239–241].    

Отже, учасниками революційного руху у зазначений історичний період 

можна вважати усіх тих, які самі себе називали «нігілістами», «анархістами», 

«соціалістами», «революціонерами» або їх так називали інші. Наприклад, 

поняття «революція» і «реформи» у розумінні ліберального чиновництва 

ототожнювалися виключно з відповідною державною політикою [559, с. 

445], тоді як синонімом «революціонера» міг бути студент, терорист – 

«мученик» або терорист – «недоучка» [552, с. 251–252]. Як зазначала з цього 

приводу А. В. Тиркова-Вільямс, «важко було розрізнити, де закінчувався 

конституційний рух, а де розпочиналася революція» [318, с. 176].                             

Початком революційного руху в Російській імперії можна вважати 1861 

рік, адже саме відтоді, як зазначалося в офіційному звіті російської влади, 

«розпочалася та жорстока війна, яку оголосила уряду, народу та російському 

суспільству невелика група апостолів анархії» [327, с. 7]. У 1860 р. 

республіканська Швейцарія стала збірним пунктом для значної кількості 

російських соціалістів, які щиро вірили у те, що достатньо побудувати 

«інтернаціональне суспільство робітників», аби «благодать зійшла на землю» 

[327, с. 8–9]. Зрештою, як уже зазначалося нами у вступній частині, у 

Петербурзі у 1861 р. виникла одна з перших в Російській імперії 

революційних організацій (Комітет «Великорусса»), яка закликала до 

повалення самодержавства [523, с. 133, 137], а посилення польського 

сепаратизму на початку 1860-х рр. створювало додаткові імпульси для 

реалізації задумів перших російських революціонерів [441, с. 329]. 

Однак після невдалого замаху Д. В. Каракозова на царя у квітні 1866 р. 

серед російських революціонерів запанували хаос і розгубленість [555, с. 

127]. Вони опинилися на роздоріжжі на шляху до створення «нової людини». 

Ставало очевидним, що для їхньої позитивної діяльності однієї критики з 

приводу «згубної» політики самодержавства вже недостатньо. Мало було й 
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віри лише у власний розум, необхідна була ще й певна точка опори. Під 

знаком пошуку цієї точки пройшли усі 1870-ті рр., коли інтелігенція стала 

ближче до селянської маси, в якій, як тоді здавалося, «визріває якась формула 

нового життя» [446, с. 111]. Російська інтелігенція покладала на себе місію 

насправді планетарного значення, а саме: не допустити зникнення тих форм 

існування, які вона вважала за взірець «останнього слова» загальнолюдської 

думки й досвіду.  

Символом 1870-х рр. поставав уже не брутальний «різночинець», що 

виступав у попереднє десятиліття із вимогами рівноправності для себе, а 

«дворяни, що покаялися», які відмовилися від своїх історичних прав і були 

готовими спокутувати провину свого стану перед народом [446, с. 120]. 

Разом з ідеалом удосконаленої особистості висувається принцип суспільного 

блага. Звідси інтерес до суспільних наук і майже містичне поклоніння 

народу.  

Ідеологами народницького руху були П. Л. Лавров і М. К. 

Михайловський, котрі у своїх концепціях революційного перетворення 

суспільства наголошували на тому, що, по-перше, Росія у своєму розвитку 

була спроможною обминути капіталізм, «перестрибнути» крізь нього зі 

сталого напівфеодального буття одразу до соціалізму, із використанням 

селянської общини як засобу для революційних перетворень. По-друге, 

внаслідок радикальної перебудови традиційного суспільства, буде розв’язане 

аграрне питання, а отже, селяни припинили б злидарювати та змогли б 

налагодити цілком пристойне, у широкому розумінні, життя. У 

революційних народників ця ідея передбачала соціалістичну революцію 

знизу, силами, передусім, селянства. Відповідно у ліберальних народників 

вона дещо звужувалася до ідеї запровадження демократичних реформ згори, 

але за умови збереження самодержавства. Натомість обидва крила 

народництва виходили у своїх міркуваннях із визнання  колективного 

характеру селянської общини.  
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Наприклад, відомий російський соціолог і політичний публіцист М. К. 

Михайловський вважав, що майбутнє російське суспільство повинно було 

ґрунтуватися на соціалістичних засадах рівності й патерналізму, але з 

урахуванням ліберальних цінностей. Центром соціально-політичних процесів 

мала б виступати особистість, котра здобуде соціально-економічну свободу 

завдяки общинному землеволодінню від держави, але за умови, що така 

особистість не порушуватиме свободи інших [349, с. 123]. Водночас М. К. 

Михайловський був переконаним у тому, що шлях до «народного 

соціалізму» був можливим лише у напрямку політичної боротьби та 

революції, оскільки жодний конституційний режим, на його думку, був не 

здатним подолати «ненависне ярмо буржуазії». Щоправда, з іншого боку, він 

не був упевненим у тому, що Росія була вже готовою до таких революційних 

змін, адже вона не мала «жодної радикально-соціалістичної опозиції», а 

отже, залишалося лише очікувати на її появу [407, с. 112].                    

Очевидно, що російське народництво було не тільки соціальним явищем, 

але й національним, адже його становлення відбулося на вітчизняному, 

російському ґрунті й стало прапором для першої генерації вітчизняної 

різночинної інтелігенції. Російська інтелігенція поставала особливою 

соціальною групою, належність до якої визначалася за критеріями 

освіченості, громадянськості й демократизму, – своєрідним 

«інтелектуальним середовищем» для продукування «духовних цінностей» 

[570, с. 70].  

Досвід «ходіння у народ» довів, що пропаганда, яка була спрямована на 

селянство, у тривалій перспективі може виявитися успішною за умови більш 

виваженого підходу щодо її застосування і кращої організованості 

революціонерів. Саме з цієї причини деякі з народників, котрі 

переобтяжували себе сільським життям, у 1876 р. в Петербурзі утворили ядро 

централізованої організації й встановили контакти із тими, хто ще 

пропагував «у народі». Це була перша спроба створити всеросійську 

політичну партію, яка отримала назву «Земля та Воля». Майже від самого 
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дня її заснування партію роздирали внутрішні чвари, які незабаром 

переросли у постійний розкол. Досвід роботи на селі на початку 1870-х рр. 

схиляв багатьох «землевольців» до висновку про те, що за такої структури 

суспільства пропаганда серед селян не мала і не могла мати жодних помітних 

результатів, а отже, політичну діяльність доцільно спрямувати передусім на 

знищення чинної держави і заміну її новою, але цього, на думку ідеологів 

«Землі та Волі», у мирний спосіб досягнути було неможливо, політична 

боротьба повинна бути насильницькою.  

Якщо ідеологія «общинного соціалізму» приваблювала та об’єднувала 

різночинні верстви російського суспільства, для яких вона виявилася 

своєрідним прототипом російського націоналізму, що виник у надрах 

утопічно-месіанського світогляду російських інтелектуалів з їх ідеєю про  

особливий російський (селянський) соціалізм, то для представників 

російсько-єврейської інтелігенції перспектив для їхньої участі у цьому  

загальноросійському русі, як тоді здавалося, було небагато. Звісно, що ідеї 

народництва сприяли процесам асиміляції тих із євреїв, яким вдалося 

внаслідок ліберальної політики селективної інтеграції [512, с. 349] (або через 

хрещення) вирватися зі смуги осілості й стати повноцінними російськими 

підданими, але, як справедливо зауважив сучасний ізраїльський дослідник Я. 

Кац, єврей, котрому бракувало елементів автохтонного патріотизму, ставав 

до лав нового національного руху передусім з ідейних, аніж національних 

міркувань, що, зрештою, призводило до того, що такий єврей відкидав власну 

національну свідомість [454, с. 400–401].  

Отже, підкреслював Я. Кац, вплив тогочасного націоналізму на 

єврейську спільноту мав зворотній ефект, а саме: замість створення власного 

національного руху, євреї поповнювали лави рухів інших народів [454, с. 

401]. Водночас ситуація ускладнювалися внаслідок того, що власне російське 

народництво не було повноцінним національним рухом росіян (у сенсі 

боротьби на національні права, адже вважалося, що росіяни начебто мали 

свою державу, яка, натомість, ідентифікувалася не за національними, але за 
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конфесійними ознаками, тобто була державою православних християн). У 

такий спосіб народництво можна розглядати переважно як просвітницький 

рух, який було спрямовано на російських селян, які сприймалися 

народниками як рушійна сила майбутньої соціальної революції. Захоплення 

представниками російсько-єврейської інтелігенції ідеями аграрного 

соціалізму, на думку Є. Б.  Рашковського, пов’язувалося не лише із 

парадоксами культурної європеїзації російського єврейства, для якого 

субкультура російської інтелігенції зазвичай поставала еталоном 

модернізації, але й з «соціальною збитковістю та людською незахищеністю» 

євреїв, які були в діаспорі [540, с. 90].  

Однак загалом у революційному русі у 1860-х рр. було небагато євреїв, 

адже більшість із них ще зберігали свою лояльність режимові, сподівалися на 

успіх від політики емансипації. Л. Г. Дейч мав рацію, коли стверджував, що 

до 1870-х рр. у російському революційному русі було надто мало євреїв, 

оскільки «ми були дуже вдячними царю, а отже, надзвичайно миролюбні» 

[113, с. 29]. Проте відомий російсько-єврейський революціонер, мабуть, 

помилявся, коли зовсім заперечував провідну роль нечисленних єврейських 

діячів у процесах становлення російського революційного руху та відмовляв 

їм в оригінальності [113, с. 20]. 

Одним із перших єврейських революціонерів, хто встановив політичні 

контакти із російськими лідерами народницького руху, був М. І. Утін, котрий 

походив із заможної родини єврейського відкупника [291, с. 37]. Після 

вступу до Петербурзького університету на історико-філологічний факультет, 

М. І. Утін став активним учасником студентського, а згодом і революційного 

рухів. У 1862 р. він виступив співзасновником одного із перших 

революційних гуртків у Російській імперії «Земля та Воля», став автором 

кількох листівок із революційними закликами до повалення самодержавства 

[291, с. 39–41], а впродовж своєї вимушеної еміграції – одним із російських 

кореспондентів К. Маркса [Див.: 471; 214]. Натомість М. І. Утіну не вдалося 

уникнути конфлікту з лідером російських анархістів М. О. Бакуніним, котрий 
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наприкінці 1860-х рр. вів запеклу боротьбу із К. Марксом за лідерство у 

діяльності I Інтернаціоналу в Женеві. Очевидно, що за своїм характером цей 

конфлікт не мав відвертого політичного протистояння, але був 

спровокований не зовсім етичною поведінкою М. І. Утіна стосовно М. О. 

Бакуніна та особистими амбіціями, із присмаком антисемітизму, останнього 

[79, с. 299].  

Незважаючи на те, що між М. І. Утіним і К. Марксом склалися доволі 

дружні стосунки, ідейним марксистом він так і не став, а головним завданням 

російських революційних діячів в еміграції, на його думку, було 

забезпечення підтримки революціонерів у Російській імперії, із врахуванням 

досвіду міжнародного робітничого руху [471, с. 88]. Незважаючи на особисті 

контакти М. І. Утіна із відомими революційними діячами російської еміграції 

О. І. Герценом, С. Г. Нечаєвим і М. К. Ельпідіним, «своїм» серед росіян він 

так і не став, очевидно, що через свою національність [162, с. 158].   

  Зрештою, М. І. Утін взагалі припинив свою революційну діяльність 

[162, с. 159], що дало привід П. Л. Лаврову заявити про перший приклад 

«великого ренегатства у лавах російських соціалістів» [181, с. 28–29]. 

Натомість плани поширення в Російській імперії ідей марксизму, що були 

висловлені свого часу цим єврейським піонером російського революційного 

руху, залишалися доволі популярними серед представників наступного 

покоління російсько-єврейських революціонерів. Зокрема, М. І. Утін, як один 

із співзасновників створеного у 1868 р. журналу російських політичних 

емігрантів у Женеві «Народна справа» [471, с. 105], у 1870 р. підтримував 

контакти із групою М. А. Натансона («чайковці») у Петербурзі, Москві, 

Києві, Харкові та Одесі, яка пропагувала західноєвропейські ідеї соціалізму 

поміж російської інтелігенції, і навіть висловлював думки з приводу 

створення у Росії  революційної партії «Народне звільнення» [471, с. 115]. 

Водночас справжнім інкубатором революційних ідей залишалося Вільно, 

в Рабинському училищі (з 1875 р. – Єврейському учительському інституті) 

якого у 1871 р. було засновано перший в Російській імперії революційний 
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гурток єврейської молоді, метою якого було «повалення державного та 

економічного ладу в Росії» [23, л. 1]. Віленський інститут був єдиним у 

Російській імперії середнім єврейським навчальним закладом, який щорічно 

випускав 16–17 молодих єврейських учителів, котрі несли ідеї Просвітництва 

у глухі містечка усієї смуги осілості [485, с. 93].        

Організатором таємного гуртка у Вільно був Я. А. Фінкельштейн, 

котрий, на думку російських жандармів, був автором Статуту цього гуртка, а 

також очолював наприкінці 1870-х рр. революційну організацію у 

Кенігсберзі [23, л. 2]. З-поміж інших засновників Віленського гуртка були А. 

Ш. Ліберман, А. І. Зунделевич, Л. Ш. Вайнер, В. І. Йохельсон, Л. М. 

Давидович та інші (разом 15 осіб), які пропагували свої революційні ідеї у 

середовищі студентської молоді. Цікавою була позиція А. Ш. Лібермана, 

котрий розглядав революційну пропаганду серед євреїв, передусім, як спосіб 

для піднесення національної свідомості єврейства, і яка дещо вирізнялася 

своєю оригінальністю. (Докладно про погляди А. Ш. Лібермана див. 

наступний параграф). 

Після того, як у 1875 р. більшість членів Віленського гуртка була 

заарештована поліцією, А. Ш. Ліберман та А. І. Зунделевич були змушені 

емігрувати до Західної Європи. Однак незабаром діяльність гуртка була 

відновлена на чолі із Л. М. Давидовичем, котрому вдалося не тільки 

уникнути арешту та поновити колишні зв’язки поміж революційними 

центрами, але й створити нові гуртки – в Єльці, Двінську, Мінську, Гродно та 

об’єднати їх в одну організацію, в якій були абсолютно всі євреї – учні 

місцевих навчальних закладів (у Мінську, приміром, це студенти місцевого 

Технологічного інституту, в Єльці – учні Олександрівського залізничного 

училища [383, с. 21]. Л. М. Давидович  активно займався перекладом 

революційної літератури єврейською мовою. Наприклад, на їдиш була видана 

російська агітаційна прокламація, в якій ішлося, зокрема, про «тяжке 

становище єврейського народу в Західній Європі», сповідувалися ідеї 

комуністичного та демократичного суспільства [383, с. 24].      
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Незважаючи на те, що Віленський гурток не мав особливих успіхів у 

справі революційної боротьби, його нетривала діяльність натомість призвела 

до встановлення певних відносин у середовищі революційних груп та 

організацій, а також викликала неабиякий суспільно-політичний резонанс. 

Гуртківці активно співпрацювали із революційними організаціями 

Петербурга, зокрема, завдяки студентові Військово-хірургічної академії Е. 

Бельському столичні революційні групи мали змогу отримувати революційну 

літературу [383, с. 22], та «Кенігсберзьким товариством російських 

емігрантів», до складу якого входили винятково євреї [23, л. 7] і займалося 

транспортуванням революційної літератури з Лондона і Цюріха до Російської 

імперії, підробкою документів, допомогою втікачам з Росії тощо. У Берліні 

навіть існував особливий єврейський комітет, який не тільки готував і 

відправляв до Російської імперії революційну літературу, але й вербував 

спеціальних агентів, які проходили тримісячну підготовку для майбутньої 

пропагандистської діяльності на території Росії. Незабаром кількість 

учасників Віленського гуртка зросла до 56 осіб, з-поміж яких лише один 

виявився  росіянином і чотири – поляками, про місце та роль яких у 

діяльності цієї революційної організації єврейської молоді нам, на жаль, не 

відомо  [23, л. 8–10]. У 1876 р. гурток у Вільно, через зрадництво одного з 

його учасників, було розгромлено, а близько 40 його учасників заарештовано 

[291, с. 51].  

На думку єврейських соціалістів із Вільно, масу єврейської бідноти не 

варто було розглядати як об’єкт революційної пропаганди, адже такі її 

штампи, як «капіталістична експлуатація», «класовий ворог», «класова 

боротьба», неодмінно протиставляли євреїв-робітників євреям-капіталістам. 

Оскільки в структурі суспільства, міркували «віленські революціонери», була 

лише «буржуазія» і «пролетаріат» (робітничий і селянський), то усі, хто не 

належав до цих категорій, мають упродовж «історичного процесу» зникнути. 

Існування єврейського народу начебто взагалі втрачало свою реальність, 

внутрішній зв'язок між євреями переривався без будь-якої надії на 
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відновлення, особливо з огляду на те, що релігія як фактор, що надавав 

унікальності єврейству, вже не мав, за логікою «віленських революціонерів», 

свого традиційного значення, адже, як зазначалося у статуті Віленського 

революційного гуртка, релігія «заважатиме міжнародному братерству усіх 

робітників, що поєднані між собою для боротьби проти їхніх експлуататорів» 

[23, л. 14].   

Із  розвитком народницького руху значно посилювався приплив до його 

лав євреїв, які вже зустрічалися серед засуджених за справами – «50-х» у 

1876 р. (Г. М. Гельфман і Б. А. Камінська) та «193-х» у 1877–1879-х рр. (С. 

Аронсон, М. М. Кац, І. Я. Павловський, М. А. Рабинович, Л. А. Тетельман, С. 

Л. Чудновський, М. Едельштейн, Е. Пумпянська [112, с. 38–39], М. О. 

Млодецький [405, с. 94]. Деякі єврейські діячі активно допомагали 

революційним групам за кордоном, виконували різноманітні агентурні 

завдання. Наприклад, О. Вахтель був довіреною особою у П. М. Ткачова  і  П. 

Л. Лаврова, за що був засланий на каторгу [162, с. 86]; Р. Х. Ідельсон, котра 

була фінансовим агентом групи П. Л. Лаврова, змогла зібрати 30 тис. крб. на 

видання журналу «Вперед!» [162, с. 105]. У Мінську, за сприяння єврейських 

робітників із Вільно та «ученого єврея з Гродно», котрий працював радником 

у місцевого губернатора, було влаштовано друкарню для російських 

народницьких груп [103, с. 127].       

На думку Л. Г. Дейча, сплеск революційної активності російських євреїв 

пов’язувався із відомим рухом «ходіння у народ» у середині 1870-х рр., коли 

кілька десятків народників з євреїв «уперше опинилися на лаві підсудних» 

[113, с. 33]. Зі 120-ти революціонерів, яких було засуджено за гучними 

політичними процесами 1870-х – на початку 1880-х рр., лише 10 виявилися 

євреями [113, с. 39]. Очевидно, що більшість із майбутніх російсько-

єврейських революціонерів ще «гартувалися» у європейських центрах 

російської еміграції. Так, із 253-х російських політичних емігрантів у 1870-х 

рр. – 40 були євреями, які у пропорційному відношенні становили другу, 
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після росіян, національність, представники якої виявляли особливу 

схильність щодо революційної діяльності [162, с. 178].                       

Отже, якщо до середини 1870-х рр. євреї, на думку відомого російського 

історика Б. Б. Глинського, складали не більше 6,5% від усієї кількості 

російських революціонерів [405, с. 137], то на початку 1880-х рр. чисельність 

єврейських революціонерів поступово зросла, за спогадами самих учасників 

революційного руху, до 210 осіб [24, л. 4]. Наприклад, у січні 1882 р. частка 

євреїв від усіх осіб, яких було звинувачено у революційній діяльності в Одесі 

та Києві становила, за нашими даними, 20,6% та 15,3%  відповідно [3, с. 47–

55]. Загалом по імперії цей показник був дещо меншим і становив упродовж 

наступного року, як нам видається, не більше 10% від усієї кількості 

заарештованих в Росії революціонерів [4, с. 55–57, 59–62]. Звісно, ці 

показники не можуть вважатися репрезентативною вибіркою усіх єврейських 

учасників революційного руху, адже вони не враховували тих із них, хто 

залишався на свободі. Проте, якщо взяти до уваги пропорційне відношення 

кількості єврейського населення до інших національностей імперії 

(нагадаємо, що євреї посідали четверту сходинку з-поміж 16 найбільших 

етноконфесійних груп населення Росії), то їхня частка від усіх 

національностей, які були представлені у лавах російського революційного 

руху виглядатиме вельми помітною.  Так, із 270 осіб, яких було притягнуто 

до слідства з приводу революційної діяльності в Російській імперії впродовж 

червня-жовтня 1881 р., за нашими даними, було 13 євреїв або 4,8% від усіх 

підозрюваних у зазначений період часу [1, с. 3–39]  .      

Отже, якщо зважати на відомості стосовно національного складу 

учасників революційних груп у 1879 р., які були наведені С. Г. Сватіковим 

[291, с. 93], із урахуванням наших підрахунків, то можна припустити, що 

євреї становили на початку 1880-х рр. не менше чверті від усіх тих 

революціонерів, які діяли тоді на території Російській імперії. На думку Б. М. 

Міронова, євреї посідали другу сходинку з-поміж 18 національностей, які 

власне уособлювали російські революційні організації 1870-х рр. і значно 
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поступалися лідерством у революційному русі лише етнічним росіянам [512, 

с. 251]. Для єврейських революціонерів, як зазначав Е. Габерер, народництво 

вже не було «шизофренічним сприйняттям російських радикальних теорій», 

але «творчою спробою єврейського нігіліста пристосувати народницьку 

ідеологію щодо свого власного мислення і системи цінностей» [619, р. 114]. 

Активна участь радикальної єврейської молоді у російському революційному 

русі була зумовлена, з точки зору одного з його учасників, їхньою 

«імперативною життєвою необхідністю бути морально ближче до своїх 

російських товаришів» [24, л. 2].  

Зокрема, відомий єврейський діяч російського народництва М. А. 

Натансон у середині 1870-х рр. став одним із засновників «другої» «Землі та 

Волі». Для Й. В. Аптекмана, котрий походив із заможної і побожної 

єврейської родини Катеринославської губернії, соціалізм залишався «благою 

звісткою» стосовно звільнення усіх нужденних у світі. Усвідомлення 

соціальної несправедливості для майбутнього єврейського проповідника 

соціалізму поміж християн сталося не внаслідок захоплення ідеями П. Л. 

Лаврова або М. О. Бакуніна, але у далекому та комфортному дитинстві, коли 

його батька принизив російський військовий. Відтоді, за словами самого Й. 

В. Аптекмана, він зненавидів винятковість євреїв, але не дозволяв ненавидіти 

її іншим [113, с. 181].    

 У селянському соціалізмі російські євреї виявили для себе філософію 

соціальної дії, яка стосувалася передусім колективу, аніж окремого 

представника інтелігенції, що «критично мислить». На думку Е. Габерера, 

спроба подолати власну кризу ідентичності завдяки відтворенню своєї 

індивідуальності у спільноті, що була заснована на системі нових 

уселюдських цінностей, набувала для єврейського радикала, «збагаченого» 

соціалістичними ідеалами, певного смислу [619, р. 115]. Якщо 

«християнський соціалізм» Й. В. Аптекмана містив майже екзистенційні 

переживання російсько-єврейського народника-вихреста, то приклад 

революційної активності П. Б. Аксельрода ілюстрував самовіддане 
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захоплення молодими єврейськими мрійниками перспективою зведення 

«церков майбутнього», що «поширилося б на увесь світ» і встановило б 

«універсальне братство» [619, р. 116].  

Отже, підкреслював Е. Габерер, народництво не було чужим для євреїв 

вченням, адже пропонувало їм разом із їхніми «російськими братами» 

створити світ «універсального щастя, свободи й рівності» [619, р. 117].  

На нашу думку, однією з типових рис, що характеризували  діяльність 

російських євреїв у народницькому русі, було те, що майже усі вони 

походили із заможних єврейських родин з українських і білоруських губерній 

Російської імперії, в яких процеси асиміляції перепліталися з їхньою 

традиційною ортодоксальністю. Наприклад, Л. Г. Дейч, Л. Б. Гольденберг, С. 

Л. Чудновський, Б. А. Камінська, Ф. Шефтель, О. М. Бібергаль, П. Б. 

Аксельрод, С. Г. Лур’є, І. А. Камінер, Й. В. Аптекман, О. А. Хотинський, Г. 

М. Розентштейн (Кулішова-Тураті) мали «українське» коріння, тоді як брати 

Н. Г. і Л. Г. Левенталі, А. Ш. Ліберман, Г. Є. Гуревич, М. А. Натансон, І. 

Гецов, С. Л. Левков, С. Л. Грінфест і Г. М. Гельфман народилися у 

білоруських містах. Показовим у розумінні таких характерних ознак 

діяльності російських євреїв може бути приклад родини відомого лікаря із 

Києва І. А. Камінера, три доньки якого стали ідейними соціалістками, а 

власне помешкання І. А. Камінера наприкінці 1870-х рр. перетворилося на 

своєрідний київський «революційний центр на Подолі» [113, с. 151–152]. На 

півдні України, в Ананьєві та у Бердянську діяли народницькі гуртки, які 

складалися переважно з євреїв – учнів місцевих гімназій, котрі незабаром, 

уже як студенти Новоросійського університету, ставали на шлях 

революційної боротьби проти режиму [520, с. 71, 73].         

Отже, у 1870-х рр. на території смуги осілості виникла доволі чисельна 

група з радикально налаштованого містечкового єврейства, серед якого у 

наступне десятиліття рекрутуватимуться нові ідейні борці для російських 

революційних груп і партій [24, л. 15].    
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Помітними особистостями у справі технічного та організаційного 

забезпечення перших російських революційних організацій були А. І. 

Зунделевич, В. І. Йохельсон і М. А. Натансон. 

Як уже зазначалося, Зунделевич розпочав свою революційну діяльність 

ще студентом Віленського рабинського училища у 1870 р., й до свого арешту 

йому вдалося налагодити доволі стійкі канали для нелегального 

транспортування революційної літератури до Росії [543, с. 10]. Разом із 

дружиною народовольця Д. О. Клеменца Г. М. Епштейн, Зунделевич 

установив зв’язки із «чайковцями» у Петербурзі. Водночас Віленський 

революційний гурток плідно співпрацював із групою П. Л. Лаврова у 

Лондоні. Влітку 1875 р. Зунделевич та Йохельсон, рятуючись від арешту в 

Росії, втекли до Західної Європи, звідки їм вдалося налагодити доволі 

енергійне транспортування до Росії революційної літератури, друкарського 

приладдя, шрифтів і динаміту. Завдяки розгалуженій системі прикордонної 

контрабанди, що контролювалася місцевими євреями, Зунделевичу, всупереч 

скептицизму багатьох народовольців, вдалося нелегально переправити до 

Росії  друкарню, на придбання якої за кордоном він отримав 4 тис. крб., 

очевидно, що від Натансона [310, с. 1139], а  також динаміт [543, с. 11–12]. 

Друкарня, що нелегально була організована Зунделевичем, майже чотири 

роки поширювала революційну літературу землевольців і народовольців 

[310, с. 1140] і була, вочевидь, найбільшим у Російській імперії нелегальним 

центром поширення революційної літератури. «Він був царем на кордоні, – 

пригадували про Зунделевича його соратники, – він перевозив сотні пудів 

усіляких книг, переводив, як через калюжу, через кордон десятки людей, – і 

жодної невдачі, жодного нещасного випадку» [570, с. 212]. Ефективність 

системи єврейської контрабанди випробував відомий російський анархіст П. 

О. Кропоткін, котрий свого часу зміг завдяки євреям безперешкодно 

відправляти та отримувати сотні примірників нелегальної літератури через 

західний кордон Російської імперії [176, с. 280–281].         
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На думку Йохельсона, Зунделевич був надзвичайно корисним  

виконавцем складних технічних завдань, але й талановитим організатором і 

теоретичним натхненником багатьох революційних акцій, «хоча його 

неможна було вважати ані оратором, ані письменником, але те, що він 

висловлював, завжди було зрозумілим та оригінальним» [161, с. 15]. 

 З-поміж «других» «землевольців» Зунделевич був чи не єдиним, котрий 

від самого початку поставив питання про необхідність боротьби за політичну 

свободу. З усіх російських революціонерів, зазначав з цього приводу В. І. 

Йохельсон, він був першим соціал-демократом, адже визнавав доречною 

парламентську діяльність, яку російські революціонери, особливо 

бакунінського напрямку, відкидали [161, с. 17]. Натомість Зунделевич 

підкреслював особливий шлях розвитку Росії, соціальний лад якої швидко 

змінити не вдасться. «Необхідна організація і розвиток народних мас, – 

зазначав він, – але для цього необхідна свобода совісті, зборів і слова, і цю 

свободу можна здобути за допомогою терористичної боротьби» [161, с. 18]. 

Щоправда, він виступав проти того, аби з-поміж терористів були євреї. У 

березні 1879 р. упродовж обговорення питання про участь Г. Д. Гольденберга 

в організації замаху на царя, Зунделевич зазначав, що «за умови схильності 

християнського світу приписувати усій єврейській нації злочин, що скоїв 

один із її членів, звинувачення у цьому випадку легко могло обернутися 

проти усіх євреїв» [291, с. 52]. Зунделевич брав участь у Липецькому з’ їзді, 

на якому було утворено партію «Народна воля», докладав чимало зусиль 

стосовно розв’язання проблеми партійних коштів, які, натомість, виявилися 

марними [291, с. 53]. Передусім йшлося про кошти відомого українського 

поміщика Д. І. Лизогуба, котрий фінансував революційну діяльність «Землі 

та волі» [570, с. 190]. Після його страти у 1879 р., як одного із «лідерів 

російської соціально-революційної партії», питання про успадкування 

«Народною волею» фінансових статків Д. І. Лизогуба залишилося відкритим. 

У тому ж році Зунделевича було заарештовано. На судовому процесі у 

«справі 16-ти» він наголошував на мирному характері своєї діяльності та 
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підкреслював, що будь-які насильницькі заходи були зумовлені прагненнями 

народовольців змінити тогочасний лад із метою здобуття свободи слова [291, 

с. 53]. Зрештою, Зунделевича було засуджено до довічної каторги, але після 

амністії 1905 р. він повернувся до Петербурга і незабаром емігрував до 

Лондона [114].       

Визначною постаттю у російському революційному русі 1870-х рр. був 

син єврейського купця із Ковно М. А. Натансон. Після вступу наприкінці 

1860-х рр. до Медико-хірургічної академії у Петербурзі, він одразу стає 

лідером студентського руху та організатором студентського гуртка М. В. 

Чайковського (в якому власне М. В. Чайковський особливої ролі не грав) 

[113, с. 167]. За ініціативою Натансона у Петербурзі було створено 

студентську бібліотеку, завдяки якій поширювалася нелегальна література, 

був налагоджений зв'язок з іншими таємними гуртками Москви, Києва та 

Одеси [113, с. 165]. У своїх публічних виступах Натансон різко виступав 

проти радикалізму С. Г. Нечаєва, внаслідок чого більшість студентської 

молоді відкидала для себе «нечаївський» варіант революційної діяльності 

[78, с. 202].  

Після свого п’ятирічного адміністративного заслання до Архангельської 

губернії Натансон  знову повернувся до столиці, де наприкінці 1876 р. 

створює «Північну революційно-народну групу» («Товариство Північних 

народників»), яка у 1878 р. отримала назву «Земля та Воля» [570, с. 187]. 

Власне Натансону вдалося домовитися із Д. І. Лизогубом про фінансування 

організації, що мала на меті підготовку професійних революційних кадрів. 

Однією з резонансних акцій, яку провела «група Натансона», до якої, до речі, 

входила і його дружина – О. О. Натансон (Шлейснер), брати і сестри якої 

також були доволі активними революціонерами [118, с. 2042–2043], була 

організація втечі П. О. Кропоткіна з Миколаївського військового шпиталю 30 

липня 1876 року. Після арешту чоловіка, О. О. Натансон повернулася із 

Саратова до столиці та очолила «Землю та Волю».  
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Крім своїх феноменальних організаторських здібностей, Натансон 

зарекомендував себе і як талановитий ідеолог, котрий, на думку Й. В. 

Аптекмана, «пристрасно шукав завершеного теоретичного й практичного 

мислення – доктрини, революційної етики, яка б санкціонувала революцію – 

як теоретичний і практичний розум» [78, с. 203]. Із цією метою він, через 

Зунделевича, у листопаді 1875 р. налагодив контакти із П. Л. Лавровим у 

Лондоні, результатом яких стало утворення, нетривалого у часі, «Союзу 

російських революційних груп». Очевидно, що у групі П. Л. Лаврова 

з’явилися підозри з приводу того, що Натансон  перебував під значним 

впливом М. О. Бакуніна, що, на думку заступника П. Л. Лаврова у редакції 

«Вперед!» В. М. Смірнова, могло зашкодити розвитку російського соціалізму 

[619, р. 124]. Проте Натансон не був прихильником ані П. Л. Лаврова, ані М. 

О. Бакуніна, але, мабуть, що у першого він запозичив ідею про моральний 

обов’язок людини виступати від імені інших людей, що, у свою чергу, 

вимагало створення народної соціалістичної партії, а від теорії М. О. 

Бакуніна, імовірно, отримав тверде переконання  у тому, що «агітація, яка 

відповідає справі», була б найкращим методом політизації людей з метою 

протидії царському режимові. Звинувачення з боку П. Л. Лаврова на адресу 

Натансона у тому, що той, мовляв, надто мало уваги приділяє «ідеологічній 

чистоті» справи, але більше піклується про динамізм і радикалізацію 

революційних процесів, призвели до розпаду «Союзу» навесні 1876 року. 

Водночас погіршилися стосунки між Натансоном та його колишнім 

товаришем Х. В. Гінзбургом (випускником Медико-хірургічної академії, 

прихильником ідей П. Л. Лаврова, відомим у майбутньому лікарем-

хірургом), котрий усе більше схилявся до ідей класичної європейської 

соціал-демократії та помітив у діяльності Натансона перевтілення С. Г. 

Нечаєва з його невгамовним динамізмом і вимогами  з приводу централізму, 

змовництва та агітації [619, р. 135–138]. 

Революційна активність єврейської молоді, кількість якої у лавах 

російських революціонерів щороку зростала, не могла не бути поміченою 
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російським суспільством і державою, які відреагували на таку активність 

сплеском антисемітизму і новими репресіями. На думку Е. Габерера, відтепер 

не поляки і росіяни підтримували соціально-революційні ідеали, а євреї, які 

завдяки доволі складній організації своєї діяльності змогли підготувати 

молоді кадри для систематичної підривної діяльності, мали тісні зв’язки із 

революційним рухом у головних російських містах, передусім у Мінську, 

Вільно, Києві, Варшаві, Петербурзі та Одесі [619, р. 147–148]. Власті 

особливо були налякані хвилею тероризму, що посилювався наприкінці 1870-

х років. Російський уряд, який гарячково шукав вихід із політичної кризи, усе 

більше схилявся до тієї думки, що головними агентами революції стають 

саме євреї. «Якщо, – звертався до єврейської громадськості Віленський 

поліцмейстер, – ми вважали вас лише шахраями, то відтепер ми вважатимемо 

вас ще й заколотниками» [Цит. за: 584, с. 596].  

За повідомленнями поліції, помітними постатями у терористичній 

діяльності наприкінці 1870-х рр. були такі російсько-єврейські 

революціонери, як А. І. Гобст [541, с. 233], С. Я. Віттенберг [327, с. 83] і Г. Д. 

Гольденберг, з яких останній, після свого каяття перед охранкою у 

«революційних гріхах» і викриття майже усіх своїх товаришів, у 1880 р. 

покінчив життя самогубством [555, с. 120–121]. Усіх інших, за рік до цього, 

було страчено. До того ж крайньоправа російська преса, на шпальтах якої 

розгорнулася справжня антисемітська кампанія, розпочала вперто 

експлуатувати новий міф про «революційну змову євреїв проти Святої Русі», 

що додавало нових імпульсів до антиєврейських настроїв що зростали у  

російському суспільстві [619, р. 150].  

Підозри урядовців з приводу активізації єврейського тероризму, стали 

реальністю після арешту у листопаді 1879 р. Г. Д. Гольденберга, який не 

тільки вбив харківського генерал-губернатора Д. М. Кропоткіна, але й був 

причетним до організації царевбивства (у березні 1879 р. він, А. І. 

Зунделевич і О. К. Соловйов ухвалили рішення про замах на царя, що був 

невдало скоєний останнім 2 квітня того ж  року). На допиті  Г. Д. 
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Гольденберг повідомляв про себе як про соціаліста за переконаннями, котрий 

належав до фракції терористів. «Я припускаю наступні засоби для боротьби, 

–  зазначав він, –  по-перше, це будь-яка агітація з-поміж молоді та армії і, по-

друге, політичні вбивства, які виправдовуються мною настільки, наскільки 

вони підривають кредит і віру в урядову організацію, і, останнє – наскільки 

урядовець був гідний того, щоб його було вбито» [405, с. 462]. Зрештою, 20 

лютого 1880 р. І. Й. Млодецький у Петербурзі скоїв невдалий замах на 

головного начальника Верховної розпорядчої комісії М. Т. Лоріса-Мелікова, 

що, на думку кореспондента тодішньої «The Times», остаточно переконала 

російський уряд і консервативну російську пресу в «єврейському» характері 

революції [619, р. 152–153]. 23 лютого 1880 р. Виконавчий комітет 

«Народної волі» засудив страту І. Й. Млодецького і висловив жаль з приводу 

того, що ідея та організація замаху на М. Т. Лоріса-Мелікова не належали 

власне народовольцям [327, с. 121].         

Отже, для єврейської молоді «Народна воля» ставала своєрідним 

лицарським орденом, жорстка ієрархічна структура якої створювала у них 

відчуття співпричетності до загальної утаємниченої, але високої місії на 

шляху до свободи та справедливості. Підпільне існування революційних 

«орденів» породжувало особливу психологію їхніх учасників [610, с. 126]. 

Зазвичай, бажання піти з життя у маргіналів збігалося із неможливістю 

пристосуватися до нього, із героїчним самозреченням; самопожертва в ім’я 

Революції поставала як єдина і  водночас унікальна можливість позбавитися 

життя, в якому її носієві не було місця.  

На думку відомого російського філософа С. Л. Франка, серед причин, які 

штовхали молодих маргіналів у вихор революційної боротьби, була особлива 

етика революційності російської інтелігенції. Соціалісти любили не живих 

людей, а власну ідею – уселюдського щастя, заради досягнення якої вони 

покладали на вівтар не лише власне життя, але приносили у жертву інших 

людей, котрі поставали в їхніх очах або невинними страждальцями, або 

поплічниками світового зла. Відчуття ненависті до ворогів народу 
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створювало відповідний психологічний ґрунт для життя революціонера. «У 

такий  спосіб, – підкреслював С. Л. Франк, – із великої любові до людства 

народжується ненависть до людей, пристрасть до улаштування земного раю 

стає пристрастю до руйнування, й віруючий народник-соціаліст стає 

революціонером» [579, с. 233]. «Чи не відчував кожний такого періоду, – 

пригадувала відома російська революціонерка В. М. Фігнер,  – коли без 

міркування та глузування, просто хочеться, стоячи на горі храму, сипати 

золотом добра навколо себе? Хочеться, щоб те, що вас оточує, було у 

гармонії із тобою… було добре, весело, красиво и сильно… Але навкруги 

було село. Був бруд і бідність, була хвороба і невігластво…» [322, с. 64]. 

Проте у юної В. М. Фігнер уже були свій бог і своя релігія: «релігія свободи, 

рівності і братерства», заради якої вона була готовою до будь-яких 

випробувань [323, с. 15].    

«Релігією соціалізму» була уражена майже вся єврейська молодь у смузі 

осілості у 1870-х роках. Мабуть, що кожний другий російсько-єврейський  

революціонер наприкінці своєї нетривалої революційної кар’єри, яка 

зазвичай розпочиналася у 16-річному віці, доволі швидко морально і фізично 

згасав. Наприклад, М. А. Рабинович у в’язниці з’ їхав з глузду і помер у 20-

річному віці [113, с. 78], Б. А. Камінська на знак солідарності із своїми 

засудженими товаришами покінчила життя самогубством [113, с. 95]. Сумна 

доля чекала на Г. М. Гельфман, Г. Д. Гольденберга, А. Ш. Лібермана, Л. О. 

Тетельмана та Н. Г. Левенталя й багатьох інших відомих і не дуже відомих 

російсько-єврейських революціонерів.    

Звісно, що морально-психологічні чинники відігравали важливу роль у 

формуванні фанатично відданої революційній справі особистості. Проте не 

слід, мабуть, перебільшувати їх або сприймати їх як ключовий мотив для 

терористичної діяльності. «Терор, – писав із цього приводу відомий 

російський письменник В. Г. Короленко, – дозрівав у тривалому безправ’ ї. 

Найтендітніші верстви російського суспільства надто багато дихали повітрям 

підпілля і в’язниць, вони живилися мріями та ненавистю, що були 
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відірваними від життя» [Цит. за: 610, с. 137]. Влада сама культивувала тих, 

хто, зрештою, її поховав, адже не відчувала тієї межі, коли пара від 

застосованого нею тиску на суспільство могла підірвати політичну систему 

зсередини. У своєму непримиренному протиборстві уряд і революціонери 

конкурували між собою у процесі деморалізації суспільства. «Вбивства та 

ешафот, – зазначала сучасна російська дослідниця Є. І. Щербакова, – 

набували чарівливої сили стосовно свідомості молодих людей, і тоді, коли у 

молоді не вистачало терпіння, а життя навкруги поступово ускладнювалося, 

революційний терор приводив її до екзальтованого стану» [610, с. 137]. 

Прикладом захоплення романтикою самопожертви в ім’я революції може 

бути випадок із сином бідного єврейського ремісника С. Я. Віттенбергом, 

котрого було засуджено до смертної кари у 1878 р. за спробу встановити міну 

в одеському порту напередодні візиту Олександра II. Незважаючи на 

благання своєї матері, він відмовився хреститися, а отже, пом’якшити собі 

вирок. В останньому своєму зверненні С. Я. Віттенберг, зокрема, зазначав 

про те, що «якщо перехід із теперішнього ладу до кращого неможливий в 

інший спосіб, як через наші трупи, то нехай наша кров проллється, нехай 

вона буде спокутуванням заради людства…» [403, с. 29].   

Особливу схильність до революційної екзальтації виявляли молоді 

єврейські жінки, для яких участь у терорі була радикальним і водночас 

доволі ефективним методом подолання власної подвійної кризи ідентичності 

(національної та ґендерної). Відомо, що в Російській імперії жінки  до 1906 р. 

взагалі не мали права вступати до університетів, а їхня професійна кар’єра 

була обмежена лише сферою викладання та медицини, навіть у неповному 

обсязі [527, с. 178–180]. Для єврейської жінки, роль якої в сім’ ї була суворо 

регламентованою, розрив із релігійними та сімейними традиціями вимагав 

набагато більших зусиль, ніж для чоловіків, а отже, мав нерідко драматичний 

характер [604, с. 59–60]. «Очевидно тому, – зазначав із цього приводу О. В. 

Будницький,  – жінки, котрі обирали для себе революційний шлях боротьби, 
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були схильними до радикальних її форм, які передбачали водночас 

готовність до самопожертви й тотального розриву із минулим» [379, с. 9].  

Отже, єврейки разом із представницями інших національностей взяли 

активну участь у суспільних процесах жіночої емансипації, що розпочалися у 

післяреформеній Росії. Незабаром емансиповані жінки (нігілістки) 

складатимуть кістяк російських революційних груп, адже власне нігілізм, на 

думку С. М. Степняка-Кравчинського, прискорив розв’язання жіночого 

питання в Російській імперії [303, с. 5].  Наприклад, зі 123 жінок-студенток, 

котрі навчалися в європейських університетах на початку 1870-х рр., 24 були 

єврейками, переважна більшість з яких, за словами авторів офіційного звіту 

про становлення російського революційного руху, була «уражена 

революційною заразою», що згодом «розповзлася» по усій Росії [162, с. 34–

35].  

Ілюстрацією процесів жіночої емансипації у контексті розвитку 

революційного руху, можуть бути приклади І. Й. Польгейм, котра залишила 

батьків у Кам’янці-Подільському заради «нових пригод» у «київський 

комуні» у 1874 р. [268, с. 1032], і  Г. М. Розенштейн-Макаревич (Кулішова), 

яка покинула своє навчання на політехнічному факультеті Цюріхського 

університету та завдяки своїм привабливим зовнішнім даним і внутрішнім 

переконанням завзятої революціонерки, у 1880-х рр. перетворилася на 

легендарну особистість у міжнародному соціалістичному  русі [Див.: 113, с. 

217–230]. Ідеї жіночої емансипації були лейтмотивом у революційній 

діяльності для багатьох російських нігілісток. Чимало із них захоплювалися 

комуністичними теоріями «вільного кохання» настільки віддано, що, як 

повідомляла закордонна резидентура Департаменту поліції Російської 

імперії,  навіть «прозора ковдра фіктивного шлюбу не рятувала їх від забуття 

ними головних засад моральності та сором’язливості», що дало привід 

бюргерам Цюріха вважати усіх російських дівчат, які закохувалися у 

місцевих робітників, «ферейном розпусти» [162, с. 24–28]. Один із таких 

«ферейнів» у Цюриху у 1872 р. очолювала відома російсько-єврейська 



 

 

184 

 

революціонерка Р. Х. Ідельсон, котра, як пригадувала В. М. Фігнер, 

здивувала її своїм рефератом про самогубство [322, с. 79].  Очевидно, що для 

єврейських дівчат із Росії навіть позитивне розв’язання питання жіночої 

емансипації ще далеко не вичерпувало проблему їхньої ідентичності.          

Яскравим прикладом російської єврейки, котра спробувала подолати 

подвійну кризу ідентичності у лавах «Народної волі», був випадок із Г. М. 

Гельфман [452], котра у 15-річному віці, всупереч волі своїх батьків видати її 

заміж, втекла до Києва, де у 1874–1875 рр. познайомилася із такими 

відомими вже тоді революціонерами, як В. К. Дебагорій-Мокрієвич, Л. Г. 

Дейч та М. М. Колодкевич, за якого Гельфман згодом вийшла заміж. У 

листопаді 1879 р. Гельфман взяла участь у підготовці замаху на 

петербурзького генерал-губернатора Й. В. Гурка, а з грудня 1879 р. до 

березня 1880 р. разом із В. І. Йохельсоном, якого згодом замінив М. М. 

Колодкевич, була господаркою конспіративної квартири у Петербурзі, куди 

спрямовувалися матеріали для друкарні «Народної волі» та яка була місцем 

для зберігання вибухівки, центром явок для членів партії, тимчасовим  

житлом для тих, кого розшукувала поліція. Упродовж чотирьох місяців 

конспіративна квартира Гельфман була важливим партійним центром, в 

якому  відбувалися засідання Розпорядчої комісії партії, різноманітні наради, 

а також  готувалися терористичні акти, у тому числі й замах на Олександра 

II. У лютому 1881 р. конспіративну квартиру було перенесено, і Гельфман 

була задіяна у практичній підготовці до царевбивства. «Ніхто так добре не 

міг порозумітися із сусідами і двірниками, як Г. М. Гельфман, – пригадував 

В. І. Йохельсон, – відволікати їхню увагу від обставин, що 

компрометували… Під виглядом невимушеної простоти, навіть балакучості, 

вона приховувала відмінне почуття духу та спритності» [452, с. 25]. Лише 

вагітність Гельфман врятувала її від шибениці, але незабаром після пологів у 

в’язниці вона та її дитина померли. Їхня смерть викликала неабиякий 

резонанс у світі. Відкритого листа до російського уряду написав відомий 

французький письменник В. Гюго, а у Франції відбулися мітинги протесту з 



 

 

185 

 

приводу жорстокого ставлення до Гельфман та її дитини, адже російські 

власті не приховували того, що «вони не збираються ростити негідників», а 

своїми діями лише прискорили смерть молодої матері та її доньки [452, с. 30–

32].  

Отже, тероризм був найпростішим і  відчайдушним методом подолати не 

тільки національну, але й гендерну кризу ідентичності, адже належність до 

терористичних організацій насичувало колишнє «нікчемне» існування 

містечкової молоді новим змістом майбутньої самопожертви в ім’я усіх 

нужденних та ображених. У своєму листі до директора Департаменту поліції 

В. К. Плеве прокурор Київського військово-окружного суду В. С. 

Стрельніков за місяць до вбивства Олександра II попереджав про загрозу з 

боку революційних груп з Одеси, Києва та Херсона, серед активних 

учасників яких були представники єврейської інтелігенції [355, с. 139].            

Коло єврейської революційності у російському народництві замкнулося 

1 березня 1881 року. «Упродовж одного десятиліття, – зазначав Е. Габерер, – 

факти та упереджене ставлення народили новий і доволі стійкий міф про те, 

що євреї були відповідальними за “хворобу нігілізму”, кульмінацією якої 

стало вбивство Олександра II» [619, р. 153]. Участь у царевбивстві однієї 

лише єврейки Гельфман було достатнім для того, аби переконати російське 

суспільство у тому, що саме євреї винні в усіх бідах, а отже, були легітимним 

об’єктом для народної помсти за вбивство «царя-визволителя селян». 

Новопризначений міністр внутрішніх справ М. П. Ігнатьєв, незабаром після 

скоєння замаху на Олександра II, висунув тезу, згідно з якою «іудаїзм 

проголошувався природним нерестилищем для підривної діяльності», а 

«революційні євреї, котрі солідаризувалися із поляками, мали найбільше 

підстав для антиурядової діяльності» [Цит. за: 619, р. 154].  

Стосовно другої частини своєї останньої тези, то граф М. П. Ігнатьєв 

справді мав рацію, адже навіть такий далекий від революційної діяльності 

представник російсько-єврейської інтелігенції, як адвокат О. Й. Грузенберг, 

пригадував, що своє єврейство він особливо чітко усвідомив, коли одного 
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разу у Києві йому довелося у прямому сенсі вночі визволяти з поліцейської 

дільниці свою мати, котра приїхала до нього, тоді ще київського студента, зі 

смуги осілості й була заарештована тільки за те, що не мала відповідного 

дозволу на проживання у Києві. «Забути, як принизили мою стару матір, 

котра нікого в житті не скривдила, означало б забути, що, якщо життя чогось 

і варте, то лише тоді, коли воно не рабське, – зазначав відомий адвокат. – Що 

було пережито мною тієї ночі? Що вирішено? Коротко: після тієї ночі я 

бачив у кожному, хто боровся із самодержавним свавіллям та його 

жорстокістю, свого союзника, брата, перед яким я в боргу, котрому я 

зобов’язаний прийти на допомогу в дні його випробувань» [Цит. за: 376, с. 9]. 

Подібні думки висловлювала і Р. М. Боград-Плеханова (дружина Г. В. 

Плеханова), коли писала, що «у глибині душі кожного з нас, революціонерів 

єврейського походження, було відчуття ображеної гідності й глибокого жалю 

щодо своїх близьких, і багато хто з нас прагнув присвятити себе нашому 

пораненому, приниженому і гнаному народові» [403, с. 30]. 

Звісно, що тероризм, а особливо царевбивство, навряд чи змогли б 

розв’язати складні соціальні, політичні або національні проблеми країни, а 

тому завдання російських і єврейських революціонерів збігалися, мабуть, у 

тому, що всі вони шукали для себе вихід у поваленні чинного режиму 

Романових. Натомість відкритим для них залишалося питання про тактичні 

засоби спільної боротьби. Наприклад, відомий народоволець, учасник 

петербурзької терористичної групи «Свобода або смерть» А. Б. Арончик 

[119, с. 121–122] у 1879 р. на суді несподівано заявив: «Я ніколи не поділяв і 

зараз не поділяю принципових засад «Народної волі» і «Чорного переділу». В 

основу програми обох партій покладено прагнення провести революцію в 

Росії. Але, з моєї точки зору, революція взагалі може статися лише за певних 

умов і робити її неможливо. Я маю водночас визнати, що я за своїми 

переконаннями – соціаліст, але, повторюю, я – не революціонер» [Цит. за: 

350, с. 51]. 
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Таким чином, якщо припустити, що народництво було просвітницьким 

рухом, реакцією російської інтелігенції на спроби російського уряду 

згорнути процеси лібералізації суспільно-політичного життя, світоглядним 

проривом на шляху до єднання інтелігентів зі своїм народом, то мотивація 

єврейських учасників цього руху була зрозумілою. Багато хто з євреїв-

народників ототожнювали свої інтереси з інтересами російських селян та 

робітників, а дехто навіть і хрестилися з цієї причини (Й. В. Аптекман, В. Г. 

Богораз). Вони наївно вважали, що це полегшить їм єднання із народом, 

якому вони збиралися нести істини соціалізму. Зрештою, наявність таких 

визначних імен єврейських революційних діячів з-поміж лідерів 

народницького руху, як М. А. Натансон, П. Б. Аксельрод і Л. Г. Дейч, 

підкреслювали політичну привабливість народницької ідеології серед 

російсько-єврейської інтелігенції. Чимало єврейських революціонерів 

виконували надзвичайно важливі функції, які забезпечували організаційно-

технічну складову революційної діяльності народницьких груп, а саме: 

видавничу діяльність, транспортування агітаційної літератури, 

переховування революціонерів, нелегальний перетин кордону тощо. 

З іншого боку, народницький соціалізм був політичним явищем у 

розвитку загальноросійського революційного руху, тоді як величезні маси 

єврейської бідноти в губерніях смуги осілості залишалися майже не 

задіяними у процесах народницької пропаганди, адже, по-перше, вони 

спілкувалися на їдиш, а по-друге, вони не були селянами, а отже, усі спроби 

революціонізувати містечко начебто були абсурдними. Також слід зважати 

на ту обставину, що у 1860-х рр. переважна більшість російсько-єврейської 

інтелігенції залишалася лояльною режимові, який ще виявляв свою 

схильність до політики лібералізації з єврейського питання, а тому  

сподівання російсько-єврейських інтелігентів на емансипацію єврейського 

народу залишалися вельми реалістичними.       

Проте у другій половині 1870-х рр. народництво перетворилося із 

просвітницького на революційний рух із конкретними політичними 
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завданнями стосовно здійснення в країні державного перевороту. Тероризм 

став останньою спробою революційних народників розхитати систему 

державної влади Російської імперії, яка виявилася напрочуд стійкою під 

ударами народовольців. Російсько-єврейські революціонери виявили свою 

солідарність із своїми товаришами з «Народної волі» та взяли активну участь 

у терористичній діяльності, а отже, проблема залучення широких єврейських 

мас зі смуги осілості до революційних процесів у Росії була актуальною для 

лідерів народницьких груп. Натомість серед російсько-єврейських соціалістів 

не було єдності у думках з приводу доцільності застосування ідей 

народницького соціалізму у процесах революціонізування єврейської маси у 

смузі осілості. Аграрний соціалізм не враховував національних особливостей 

соціальної організації єврейської спільноти. Відповідно антисемітизм, що 

посилювався, ставав викликом для російських соціалістів єврейського 

походження. Було очевидно, що ідеали революційного соціалізму вимагали 

переосмислення у категоріях національного руху. Звісно, що народництво 

залишалося ефективною індивідуальною стратегією для подолання кризи 

ідентичності російсько-єврейських інтелігентів, але навряд чи російські 

народники могли запропонувати якусь концепцію колективного звільнення 

для усього російського єврейства. Це завдання мали б вирішити єврейські 

народники.                 

 

 

 

 

3.2. Формування основних ідейних засад єврейського соціалізму в 

теоріях революційного народництва А. Ш. Лібермана та марксизму П. Б. 

Аксельрода 

 

Наприкінці 1870-х рр. у розвитку російського народництва 

посилювалися відцентрові тенденції, які, зрештою, призвели до появи двох 
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концептуальних підходів стосовно поглиблення революційних перетворень у 

Російській імперії. Перший – революційне народництво, ідейні прихильники 

якого наголошували на унікальності російського революційного досвіду й 

традиційності демократичних інституцій російського селянства, і який 

умовно можна визначити як селянський соціалізм. Другий – марксизм, 

представники якого наголошували на універсальності соціальних 

закономірностей, що були характерними й для Російської імперії.  

Російські євреї були представлені в обох напрямках народницького руху, 

адже, як уже зазначалося, інтернаціоналізм  проголошувався соціалістами як 

новий символ віри, а отже, національний чинник начебто не грав особливої 

ролі у класовій боротьбі. Але після сплеску суспільного антисемітизму 

наприкінці 1870-х рр., а особливо внаслідок єврейських погромів на початку 

1880-х рр., ставало очевидним протилежне твердження, а саме, що соціалізм 

мав національні особливості у своєму розвитку. Крім того, значна маса 

єврейської бідноти в охоплених революційною активністю регіонах імперії, 

яка погано володіла російською і здебільшого перебувала під впливом 

релігійних традицій, потребувала відповідної стратегії революційної 

діяльності.  

Одними із перших російсько-єврейських революційних діячів, які 

спробували поєднати соціалістичні ідеї з національними вимогами 

російських євреїв у межах народницької ідеології, були А. Ш. Ліберман та П. 

Б. Аксельрод.  

А. Ш. Ліберман, котрий походив із єврейської родини Гродненської 

губернії, після закінчення у 1867 р. Віленського рабинського училища 

захопився ідеями народництва та у 1875 р., з метою уникнення арешту, 

опинився в Лондоні, де приєднався до групи російських революціонерів на 

чолі з П. Л. Лавровим [584, с. 598–599]. З одного боку, Ліберман  

переконував російську політичну еміграцію у тому, що російське єврейство 

потребує особливої уваги, але, з другого, виступав серед євреїв як 

представник російського революційного народництва. У нього визрів план 
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щодо створення двомовного (на іврит та їдиш) соціалістичного журналу. Він 

знайшов підтримку з боку російсько-єврейських студентів Берліна, котрі не 

тільки захоплювалися соціалістичними ідеями, але й мали для цього 

відповідні кошти, адже належали до заможних родин з Могильова [581, с. 

56]. Власне Ліберман був доволі освіченою людиною, відмінно володів 

івритом, знав слов’янські та інші європейські мови, підтримував тісні зв’язки 

майже з усіма революційними центрами Європи, особисто листувався із 

відомими революційними лідерами, у тому числі з К. Марксом і М. П. 

Драгомановим.       

Перші листи Лібермана з Лондона були сповненні оптимізму з приводу 

революційного майбутнього російського єврейства. Він переконував 

молодшого брата відмовитися від пересічного життя і навіть створив для 

нього новий варіант Десяти заповідей [581, с. 56]. Водночас Ліберману було 

запропоновано працювати у журналі  «Вперед!», головний редактор якого П. 

Л. Лавров був прихильний до нього та його ідей.  

Натомість Лавров, як нам видається, не мав власної концепції 

розв’язання національного питання у революційному процесі. Його 

народницька ідеологія ґрунтувалася на критиці психології та гносеології 

релігійної свідомості [390, с. 16]. Він прагнув розкрити складний механізм 

виникнення «релігійного міфу», який, на його думку, містився у надрах 

духовного життя «пасинків цивілізації», що перебували поза сферою впливу 

знання [390, с. 17–18]. Відповідно поняття національності в його доктрині 

революційного соціалізму формулювалося як абстрагована сутність 

«національного патріотизму», який можуть уособлювати лише особистості як 

носії загальнолюдського прогресу [180, с. 208].  

Отже, зазначав Лавров на шпальтах свого журналу, «у нас немає імен, 

адже ми усі росіяни, що вимагають для Росії панування народу, справжнього 

народу; усі росіяни, які усвідомлюють, що це панування може бути 

досягнуто лише завдяки народному повстанню, здатні пояснити народу його 

права, його силу, його обов’язки» [181, с. 79]. Водночас П. Л. Лавров 
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підкреслював винятковість єврейської нації в історії, розвиток якої, зрештою, 

виокремив її представників як значущу суспільну силу. Соціалізм євреїв, у 

такий спосіб, на думку редактора «Вперед!», був невід’ємною складовою 

їхньої національності [180, с. 204].  

Ліберман мав достатньо можливостей для вільного висловлювання своїх 

ідей у редакції «Вперед!». Він погоджувався із Лавровим стосовно того, що 

єврейська історія та єврейське вчення підготували єврейський народ та його 

лідерів до революційного соціалізму. «Соціалізм, – переконував Ліберман, – 

нам не чужий. Община – наше існування; революція – наша традиція; комуна 

– основа нашого законодавства <…> Стародавній наш суспільний устрій – 

анархія; справжній наш зв’язок по усій землі – інтернаціонал. У дусі нашого 

народу виховалися й визріли великі пророки сучасності, як Маркс, Лассаль 

<…> А гоніння? Авжеж, народу гірше, ніж тепер бути не може; натомість, 

ми, пропагандисти, не приступні для нападів. Адже наші предки змогли 

витримати усі жахіття інквізиційних тортур і горіти на вогнищах за свої 

переконання; то чи може нас залякати  каторга, якщо ми переслідуємо більш 

піднесені цілі?!» [Цит. за: 581, с. 57]. На думку Лібермана, між соціалістами 

не було національностей, а всі, хто жив у Росії, були росіянами [188, с. 66]. 

Лавров у своїх коментарях до таких, доволі суперечливих, поглядів молодого 

єврейського революціонера зазначав, що Ліберман спробував «скористатися 

традицією месіанізму для тлумачення її у сенсі соціалізму, але незабаром він 

залишив цей план заради соціалістичної пропаганди у звичній формі» [584, с. 

58]. 

 Ідеалізація Ліберманом єврейської історії та релігії у справі виховання 

загальноросійської революційної свідомості мас наразила його на конфлікт із 

українським соціалістом М. П. Драгомановим, котрий зазначав, що не можна 

сприймати євреїв за національною ознакою, адже у Росії євреї не є нацією, 

але утворювали стан, який жив виключно за рахунок «експлуатації 

малоруського населення» [125, с. 16]. Водночас М. П. Драгоманов визнавав 

існування великої групи єврейських бідняків та жебраків, соціальні інтереси 
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яких були насправді близькими до інтересів неєврейських робітників і селян. 

Однак бідний єврей, який часто жив у крайніх злиднях, все ж таки відчував 

себе ближчим до свого багатого одновірця, аніж до свого бідного сусіда-

християнина. Тому, хоча він і не мав з того зиску, він не відчував жодних 

докорів сумління, адже поставав посередником і виконавцем волі одновірця у 

систематичній експлуатації християнина. Шлях до розв’язання цієї 

проблеми, на думку М. П. Драгоманова,  пролягав через зміцнення почуття 

соціальної солідарності між робітниками, євреями та не євреями [489, с. 118]. 

Ліберман, очевидно, відчував, що в його концепції «єврейського соціалізму» 

відверто бракувало певної системності, а тому він був змушений прибрати з 

неї релігійний чинник [581, с. 59–60]. 

Зазначимо, що політичні погляди народників взагалі були доволі 

суперечливими: вони ідеалізували «народ» і водночас не довіряли йому; 

вірили в його цінності, проте вважали за можливе переоцінку таких 

цінностей; сподівалися, що народ повалить царя, але побоювалися, що це 

приведе до влади нового диктатора. «Народ, – писав П. Л. Лавров, – справді 

Бог-страждалець, але Бог, який не знає своєї  всемогутності» [Цит. за: 581, с. 

60]. Про ідейно-політичні хитання представників першої генерації 

революційних соціалістів також зазначав відомий український діяч 

російського народництва В. К. Дебагорій-Мокрієвич. Зокрема, він писав, що 

наприкінці 1870-х рр. російські революціонери поступилися менш 

зрозумілим для них принципом свободи заради соціалізму, з анархії вони 

стрибнули одразу в якобінізм і несподівано для себе перетворилися на 

завзятих прихильників сильної влади; якщо раніше народники схилялися до 

федералізму, то незабаром чомусь з’явилася ідея централізму. «У такий 

спосіб, – зазначав В. К. Дебагорій-Мокрієвич, – ми залишалися соціалістами, 

але вже з іншого табору, адже почали схилятися до комунізму» [109, с. 3].  

Ліберман натомість вважав, що єврейство володіло революційним 

потенціалом, який не опирається на специфічні національні або релігійні 

традиції і навіть може існувати поза ними. Він зазначав про те, що єврейські 
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маси злидарюють та жебракують, порівнював економічне становище євреїв, 

поляків, німців, а також змальовував  страждання  робітників, жінок та дітей. 

Особливо важким було становище у штетлах, убогість та занедбаність яких 

вражала багатьох очевидців.  

Отже, за Ліберманом, єврейський народ мав зрозуміти, що криза 

наближається: «Ґрунт для соціально-революційної пропаганди та агітації у 

нас готовий» [581, с. 61]. Незабаром, міркував він, можна сподіватися лише 

на те, що «кузнею кадрів» для революційних пропагандистів стане смуга 

осілості, адже саме у ній животіє абсолютна більшість російських євреїв. 

Лише ті, хто все ще живе в єврейському середовищі, зможуть утворити у 

ньому революційних рух. Свої сподівання Ліберман покладав не на студентів 

університетів, а на учнів єшив, з якими, на його думку, «варто доволі багато 

попрацювати, і крок за кроком  руйнувати у них поклоніння старовині й 

традиції, залишити у них лише любов до свого народу як до своїх близьких» 

[581, с. 62].   

Свою програму Ліберман виклав у маніфесті «До єврейської 

інтелігентської молоді», яку було опубліковано російською та івриті й у січні 

1876 р. відправлено до Росії [459, с. 208]. Натомість маніфест Лібермана 

маскіли зустріли вкрай негативно, адже, на їхню думку, він був надто 

далеким від реальності й таким, що випереджав свій час [581, с. 64]. Якщо 

вплив маніфесту виявився доволі незначним, то прагнення Лібермана 

організувати робітників-іммігрантів взагалі зазнали фіаско. 20 травня 1876 р. 

у Лондоні було створено «Єврейський соціалістичний союз» [581, с. 64], 

метою якого було об’єднання євреїв-робітників у їхній «боротьбі з 

експлуататорами» [513, с. 422]. Проте антиклерикальна риторика, з якою 

Ліберман виступав на засіданнях Союзу, налаштувала проти нього багатьох 

робітників-іммігрантів, а вимоги стосовно створення окремої єврейської 

організації взагалі утворили всередині союзу опозицію [36, л. 7].  

Отже, політичний вплив Лібермана у середовищі соціалістів значно 

послабився. Його навіть підозрювали у манії власної величності та у 
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дискредитації авторитету соціалістичного руху взагалі. Натомість Ліберман 

був переконаний у тому, що для соціалістів важливі класові суперечності, а 

не національні відмінності, абсолютне братство людей можливе лише під 

прапором соціалізму [513, с. 424]. «Російським соціалістом, – зазначав він, –  

я вважаю себе не за національністю, а за територією діяльності, за місцевістю 

мого походження, за країною, яку я найкраще знаю та інтереси якої мене 

понад усе зачіпають. Запевняю, що я не збираюсь пишатися єврейством, не 

тільки з релігійної та історичної, але й з расової точки зору. Я знаю лише 

людей та класи, не більше» [Цит. за: 581, с. 66–67]. 

У 1877 р. Ліберману вдалося  налагодити у Лондоні видання  власного 

соціалістичного журналу «Правда» (з івриту – «Га-Емет»), який 

передбачалося легально відправляти до Росії. У трьох єдиних опублікованих 

номерах «Правди» Ліберману вдалося викласти усі свої ідеї [581, с. 68], які 

були з ентузіазмом підтримані російськими маскілами, котрі небезпідставно 

вважали «Га-Емет» першим сучасним журналом мовою іврит, який 

«висвітлив перед нами голу правду» [581, с. 69]. Проте успіх Лібермана, як 

уже було зазначено, був нетривалим, адже маскіли не могли йому пробачити 

його антиклерикалізму та відвертого космополітизму. Водночас серед 

соціалістів також з’явилися справедливі сумніви з приводу загальної 

революційної  спрямованості його «Правди». Власне й сам Ліберман 

визнавав, що «не зміг чітко й усвідомлено представити соціально-

революційну програму», але, з іншого боку, «не вважав за потрібне грати у 

релігійний соціалізм й спиратися на талмуд й біблію» [581, с. 70], згадування 

про які він використав лише для того, аби підкреслити порожність їхніх 

ідеалів для сьогодення. Призначення журналу, на думку її редактора, 

полягало у тому, аби «проникнути у середовище наших єшиботників і 

розбурхати, підготувати їх, розхитати цю єврейську твердиню, яку не зміг 

зламати залізний Микола I та її  саму використати у руйнівній  роботі» [Цит. 

за: 581, с. 70–71].    



 

 

195 

 

Ліберман та його однодумці (Г. Сапер, Л. Г. Гольденберг, Г. Є. Гуревич і 

А. І. Зунделевич) вважали, що саме єврейська учнівська молодь здатна 

збагнути ідеали суспільного устрою для того, аби згодом перетворитися на 

духовне ядро єврейської маси у справі здобуття соціалізму. «Талмудистів, – 

зазначав з цього приводу А. І. Зунделевич, –  ми розглядали як можливих 

союзників, але за умови, що вони здаватимуть свій Талмуд в архів; натомість 

загальні ідеї, що були напрацьовані європейським суспільством, у 

неосвіченій єврейський масі жодною мовою, крім їдишу, поширювати 

неможна» [Цит. за: 584, с. 621]. У цьому був свій сенс, адже Ліберман у такий 

спосіб прагнув розбудити темну неосвічену масу єврейської бідноти, але 

зробити це могли тільки соціалісти-євреї і лише на їдиш. Власне це була 

позиція, яку відстоювали Л. Г. Гольденберг і П. Л. Лавров і з якою вони 

виступили 18 серпня 1876 р. на спеціальному мітингу у Лондоні, що був 

присвячений створенню «Єврейського соціалістичного товариства» [113, с. 

57]. М. П. Драгоманов також вважав, що єврейські інтелігенти, у тому числі і 

соціалісти, залишають єврейську бідноту і поповнюють лави власне 

російських соціалістичних організацій у той час, коли єврейський 

пролетаріат є усамітненим, духовно-убогим, ідейно прив’язаним до старого 

єврейського світу [383, с. 42].  

Очевидно, що позиція Драгоманова, котрий всупереч протилежним 

твердженням багатьох лібералів та соціалістів, вважав, що нація, яка володіє 

власною мовою, не може просто розчинитися, імпонувала поглядам 

Лібермана в національній частині його програми «єврейського соціалізму». 

Адже, як влучно зазначив Драгоманов, прагнення єврейських революціонерів 

приєднатися до підпільних організацій в Росії об’єктивно грало на руку 

політиці русифікації, централізму та пригнічення з боку самодержавства.  

Отже, зазначав український соціаліст, єврейська революційна молодь 

може бути природнім союзником українського та інших національних рухів 

[124, с. 167]. Проте для Лібермана питання про використання їдиш як мови 

для революційної пропаганди серед єврейської маси смуги осілості 
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Російської імперії залишалося відкритим, оскільки, на думку В. І. 

Йохельсона, він надавав перевагу івритові, адже вважав, що «передусім 

необхідно підготувати кадри пропагандистів із талмудистської 

інтелігентської молоді, і що науковий виклад соціалізму можливий лише 

мовою, що має багату літературу» [459, с. 207]. Натомість А. І. Зунделевич 

вважав, що мовне питання не є настільки гострим, аби на ньому 

зосереджувати революційну пропаганду [36, л. 25–26].  

У червні 1880 р. у Женеві за ініціативою Драгоманова з’явилася відозва 

«Групи соціалістів-євреїв» до єврейської інтелігенції, в якій єврейським 

соціалістам закидали у тому, що вони, мовляв, «залишають свої маси», й 

закликали діяти серед робітників-євреїв на «жаргоні» (їдиш) і навіть 

запланували створити з цією метою у Женеві «Вільну єврейську друкарню». 

Незважаючи на те, що ідея створення єврейської друкарні зустріла жорстку 

опозицію з боку єврейських, російських та польських соціалістів і незабаром 

була відкинута [459, с. 209], у січні 1881 р. у Петербурзі було видано першу у 

світі революційно-соціалістичну «Робітничу газету» на їдиш («Арбайтер 

Цайтунг») [459, с. 216], поштовхом до видання якої була саме Женевська 

відозва [459, с. 215], а також безпосередня участь української політичної 

еміграції на чолі із Драгомановим [541, с. 233]. «Арбайтер Цайтунг» 

закликала до «повалення самодержавства, встановлення народоправства, до 

передачі усієї землі, фабрик і заводів народу, скасування постійної армії, до 

об’єднання російського та єврейського пролетаріату» тощо [451, с. 200–202].                            

Отже, у концептуальних засадах єврейського соціалізму Лібермана  

поєднувалися начебто несумісні поняття про збереження традиційного 

єврейства та про його політичне оновлення заради здобуття соціалістичних 

ідеалів майбутнього. З одного боку, його теза про те, що «для нас, 

соціалістів, немає національностей», була  доволі  переконливою, але з 

другого, усвідомлення ним того, що єврейство володіє унікальними 

культурно-національними цінностями, від збереження яких людство лише 

виграє, виглядала своєрідним компромісом Лібермана із єврейським 
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націоналізмом. З цього приводу історик єврейського соціалізму, відомий діяч 

бундівського руху Б. М. Фрумкін зазначав: «Надзвичайна активна натура й 

непоганий організатор, котрий вміє підкоряти собі людей, А. Ш. Ліберман 

постійно створював єврейські організації, але ніколи точно не знав, навіщо 

він їх створює» [584, с. 621]. Справді, Ліберману не вдалося, як нам 

видається, примирити у своїй концепції єврейського соціалізму національні 

вимоги російських євреїв і суперечності в їхньому соціальному становищі. 

«Від мене усі відвернулися, – писав він наприкінці 1877 р., – усі єврейські 

партії, від обскурантистів до прогресистів. Я приречений  бути  відкинутим і 

моїми товаришами» [Цит. за: 581, с. 71]. 

У листопаді 1878 р. Лібермана було заарештовано у Відні за проживання 

під чужим паспортом, після чого його видали Пруссії для суду у «справі 

російських нігілістів», що розпочався у Берліні. Разом із ним заарештували і 

російських студентів Г. Є. Гуревича та М. Г. Аронзона, котрі у Берліні 

забезпечували транспортування революційної літератури до Російської 

імперії та інформували німецьку соціалістичну пресу про російські події 

[291, с. 55].  

Внаслідок того, що слідство затягнулося на чотири місяці, оскільки 

берлінська поліція очікувала від російських властей відповідних свідчень про 

особистості заарештованих, а також в результаті похолодання у російсько-

німецьких відносинах, суд розпочав свої засідання лише 26 квітня 1879 року. 

А. Ш. Лібермана, Г. Є. Гуревича та М. Г. Аронзона звинуватили в 

соціалістичній пропаганді серед російських євреїв та у поширенні  російсько-

єврейської літератури [36, л. 11]. Після свого вигнання із Пруссії, Ліберман 

остаточно вирішив приєднатися до російських терористів [581, с. 72–73], але 

до Російської імперії він так і не повернувся. Не зрозуміло, що саме стримало 

його від того, щоб взяти безпосередню участь у діяльності «Народної волі», 

лідери якої згодом висловили свій жаль з приводу того, що в особі Лібермана 

вони втратили «мужнього і самовідданого бійця», котрий через особисту 

трагедію нещасного кохання застрелився у США [581, с. 72–73].  
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Отже, Ліберман був першим революційним народником з євреїв, котрий 

без відповідних матеріальних і фінансових ресурсів, без особливої політичної 

підтримки шукав істину між двома революційними ідеологіями – 

націоналізмом та соціалізмом, але до жодної з якої він так і не пристав [36, л. 

15]. Ліберман відступив від суворого антиклерикального та класового 

принципу соціалізму та звільнив місце у своїй концепції єврейського 

соціалізму національному чинникові. Водночас він залишався переконаним 

російським народником, адже вважав, що революційний рух можуть 

утворювати лише ті, хто все ще живе в єврейському середовищі, а тому 

головними носіями революційних ідей мала б стати не русифікована 

єврейська інтелігенція, а ті молоді євреї, котрі, за його словами, «були 

близькими до робітників й не поривали зв’язків зі своїм народом» [581, с. 61–

62]. Як справедливо зазначав сучасний ізраїльський історик І. Барталь, 

історія життя Лібермана унаочнила фундаментальні, радикальні зміни, що 

тривали в єврейському суспільстві Східної Європи, які, зрештою, і створили 

неординарну особистість Лібермана – єврейського революціонера, 

«ентузіаста великої революції, що несла визволення страждальному 

єврейському пролетаріатові не у спосіб його національного відродження, але 

через злиття із робітничим класом усієї Російської імперії» [357, с. 183]. 

Приклад ідейної еволюції Лібермана доводив, що єврейський соціалізм 

концептуально мав узгодити соціальні та національні інтереси усього 

російського єврейства.   

Якщо теорія А. Ш. Лібермана виходила з народницького розуміння 

соціалістичних ідеалів, то П. Б. Аксельрод шукав істину єврейського 

соціалізму в марксизмі.   

Аксельрод розпочинав свій революційний шлях як типовий російський 

народник, захоплювався ідеями революційного народництва, але, зрештою, 

був змушений визнати важливість лише теоретичної пропаганди та 

організації мас [370, с. 172–175].   
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У жовтні 1880 р. Аксельрод проголосив про свій остаточний перехід на 

позиції наукового соціалізму та Міжнародної асоціації робітників [535, с. 

539], а після того, як влітку 1881 р. у Цюріху він потоваришував із лідерами 

німецької соціал-демократії Е. Бернштейном і К. Каутським [535, с. 542], він 

став ідейним марксистом, про що повідомив П. Л. Лаврова 18 вересня 1881 

року [247, с. 54–55].   

Свої перші марксистські ідеї Аксельрод виклав у доповіді на Хурському 

міжнародному соціалістичному конгресі восени 1881 р., в якій він, зокрема, 

закликав російських революціонерів до систематичної й цілеспрямованої 

діяльності у робітничому середовищі [76], зазначав про необхідність 

створення «соціалістичною інтелігенцією» селянсько-робітничої партії в 

Росії [73, с. 400], для якої робітниче питання пов’язувалося би із «цілим 

цивілізаційним переворотом» [73, с. 398]. Улітку 1882 р., вперше в історії 

російського народництва, Аксельрод заявив про те, що «центральною 

революційною силою нашої епохи», її «соціальним фокусом» є пролетаріат 

[77, с. 471–474], а восени 1883 р. разом із Л. Г. Дейчем і В. Г. Плехановим 

став співзасновником однієї із перших соціал-демократичних груп у 

Російській імперії «Звільнення праці» [113, с. 137].  

Теорія Аксельрода ґрунтувалася на вченні К. Маркса та К. Каутського 

про колективне самозвільнення асимільованого єврейства завдяки організації 

міжнародного робітничого руху. Тому є сенс нагадати, як європейські 

марксисти взагалі поставилися до єврейського питання.  

Соціалістичне суспільство, на погляд марксистів, гарантуватиме євреям 

не лише збереження за ними тих громадянських прав, які вони отримали 

внаслідок емансипації в буржуазному суспільстві, але й сприятиме їхньому 

самозбереженню як нації. На думку відомого німецького історика марксизму 

Ф. Мерінга, «подібно до людської емансипації робітника, подібно до 

людської емансипації жінки, людська емансипація єврея можлива лише у 

соціалістичному суспільстві» [506, с. 160].  
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Очевидно, що К. Маркс був одним із перших новоєвропейських 

мислителів з євреїв, хто усвідомив небезпеку емансипації для євреїв, яка 

містила внутрішню суперечність. Зокрема, якщо неєврейське суспільство 

розглядало емансипацію євреїв як спосіб їх поглинути, позбавити їх власної 

самобутності, то євреї натомість вважали, що вони, з одного боку, зможуть 

отримати доступ до усіх благ буржуазної Європи і, водночас, зберегти свою 

національну ідентичність. Проте було очевидно, що втрата євреями  власної 

ідентичності була тією ціною, яку вони заплатили за своє право вважатися 

російськими або австрійськими євреями [371, с. 9]. Марксизм був першою, 

але не останньою індивідуальною стратегією подолання кризи ідентичності 

асимільованого єврейства, до якого вочевидь належав і сам автор відомої 

революційної доктрини [368].    

К. Каутський у своїй теорії розвинув ідею К. Маркса про колективне 

самозвільнення євреїв у контексті майбутньої соціалістичної революції в 

Російській імперії, адже вважав, що будь-яке послаблення самодержавства 

означатиме посилення міжнародного робітничого руху, і навпаки [168, с. 6]. 

Оскільки, міркував відомий німецький соціал-демократ, звільнення   

єврейства від будь-яких форм соціальної та національної експлуатації 

можливе за умови його «розчинення», то чим швидше триватиме це 

«розчинення», тим повнішим буде його звільнення. Відповідно, на думку К. 

Каутського, «центр ваги єврейського питання зосереджується у Росії. Якщо 

там переможе революція і принесе євреям державну рівність та економічне 

процвітання – єврейська еміграція на захід припиниться» [165, с. 100, 144].  

Отже, зазначав К. Каутський, «євреї в Росії мають лише одного 

надійного друга – це революційний рух» [168, с. 14] По-перше, тому, що бути 

єврейським робітником у Росії, на думку відомого теоретика марксизму, 

означатиме зазнавати подвійного (національного і соціального) гноблення; 

по-друге, від посилення єврейського революційного руху виграватиме лише 

російський пролетаріат, і, по-третє, «революційна свідомість є найкращою 

протиотрутою як проти антисемітизму, так і проти асиміляції» [168, с. 13]. 
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Соціалізм є тією ідеєю, «що надає слабкому Давиду єврейського 

пролетаріату бадьорість і силу у боротьбі проти мерзенного Голіафа 

російського абсолютизму і капіталізму» [168, с. 3].  

 Із К. Каутським погоджувався О. В. Амфітеатров, котрий вважав, що у 

марксизмі розв’язання єврейського питання розглядалося крізь призму 

перемоги пролетарської революції. «Але ж хто, як не євреї, – зазначав 

російський публіцист, – були впродовж останніх століть найбільш 

могутніми, яскравими, переконаними і діяльними воїнами усепереможної 

армії європейського пролетаріату. Історичний інстинкт жене їх масами до лав 

пролетаріату…, перетворює їх у цих лавах на пристрасних бійців, 

прапороносців, а почасти й на полководців» [66, с. 64]. О. В. Амфітеатров, 

котрий у 1906 р. мріяв «побачити червоні прапори на руїнах 

Петропавлівської фортеці та Зимового палацу» був переконаним у тому, що 

«дріжджами класової боротьби» були євреї, які об’єднали усіх пролетарів 

заради великої спільної мети – загибелі монархізму та встановлення 

федеративної республіки [66, с. 67–68].                

Аксельрод, мабуть, був першим із російсько-єврейських народників, які 

усвідомили, що марксизм із його ідеєю про соціалістичну революцію начебто 

повертав асимільованому російському єврейству надію на поглиблення 

процесів емансипації, але за умови того, що відтепер євреї мають стати 

повноцінними учасниками історичного процесу. Теза К. Маркса про те, що 

«у робітників немає вітчизни» якнайкраще відповідала становищу російсько-

єврейської інтелігенції, представники якої, як уже зазначалося нами у 

попередньому розділі, потерпали від кризи ідентичності. Водночас 

космополітизм марксистської ідеології дозволяв їм залишатися «своїми» 

серед російської революційної інтелігенції й водночас сподіватися на те, що 

єврейський пролетаріат виконає покладену на нього революційну місію 

соціального визволення усіх «нужденних і гноблених». 

Аксельрод зауважував на невичерпному революційному потенціалі 

містечкового єврейства. Якщо теорія революційного народництва Лібермана 
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апелювала до національної бунтівної традиції євреїв, то революційний 

соціалізм Аксельрода додав до цієї традиції потужної сили соціального 

невдоволення містечкового єврейства. Власне концепція Аксельрода на два 

десятиліття випередила ідеї соціалістичного сіонізму Н. Сиркіна та Б. 

Борохова, що стануть популярними політичними теоріями серед єврейських 

соціалістів Російської імперії, особливо на початку ХХ століття [Див.: 581, с. 

372–465].                            

Аксельрод розумів соціалізм не стільки як новий соціально-економічний 

лад, скільки як гуманітарний процес переходу людства на якісно новий, 

більш високий ступінь духовного, культурного й морального розвитку. 

Власне «філософську віру у поступальний рух людства» він знайшов на 

початку 1880-х рр. у роботах К. Маркса та Ф. Енгельса, в їхньому 

«Комуністичному Маніфесті». У творах молодого Г. В. Плеханова Аксельрод 

почув, за його словами, «справжній, сповнений ентузіазму та натхнення, гімн 

прогресу людства» й побачив людину, котра була позбавлена скептицизму та 

песимізму, котра сповнена, як і він сам, істинного ентузіазму, що зазвичай 

доходив до фанатизму. Усе це стане вирішальним для Аксельрода стосовно 

переходу його на соціал-демократичні позиції [518, с. 32]. Здобуття 

політичної свободи і демократії для нього стало не тільки етапом на шляху 

до соціалізму, але й необхідною умовою стосовно його здійснення. Суттєвою 

рисою марксистської теорії Аксельрода була ідея самодіяльності мас: 

соціалізм може бути реалізований лише завдяки свідомій, вільній та 

організованій діяльності самих робітників. Здобути соціалізм у межах однієї 

країни принципово неможливо. Він можливий лише як загальносвітове 

явище. Тому міжнародна організація робітничого класу була для Аксельрода 

його справжньою батьківщиною, його надією і спасінням, адже він більше не 

хотів відчувати гіркий присмак свого єврейства і свідомо обрав для себе 

реальність поза національним життям із вірою у міфічну боротьбу за класові 

інтереси робітничого класу, про які, натомість, він уперше дізнався з 

політичних концепцій класиків європейської соціал-демократії. На противагу 
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Ліберману, котрий прагнув адаптувати єврейський соціалізм до ідей 

російського народництва, Аксельрод обрав для себе марксизм як готову 

модель єврейського соціалізму, а отже, не став, подібно до Лібермана, 

єврейською «блукаючою точкою» між націоналізмом і соціалізмом 

російських народників.  

Таким чином, формування основних ідейних засад єврейського 

соціалізму в теоріях революційного народництва А. Ш. Лібермана та 

марксизму П. Б. Аксельрода привели їхніх авторів до усвідомлення 

національних інтересів містечкового єврейства. Якщо селянський соціалізм 

російських народників виходив із розуміння у необхідності модернізації 

традиційного російського суспільства, то перші російсько-єврейські 

соціалісти закликали до революційної боротьби проти самодержавства 

широкі верстви російського єврейства, представники яких, подібно до 

російського або українського селянства, у певному сенсі, також перебували у 

межах традиційної архаїки.  

Модернізація Росії, як відомо, супроводжувалася посиленням політики 

імперського патріотизму, яка вочевидь вимагала від найбільших (титульних) 

етносів Російської імперії маніфестації своєї лояльності режимові. Це 

змусило російських народників відмовлятися від того, щоб у своїй ідеології 

революційної боротьби опиратися на ідеї російського націоналізму, а отже, 

політично звужувати рушійні сили майбутньої революції в Росії, яка, за 

такого сценарію, навряд чи була б соціалістичною. Проте, з іншого боку, 

російське народництво мало що могло запропонувати містечковому 

єврейству стосовно задоволення його національних інтересів, крім, звісно, 

загальних вимог з приводу скасування тих форм національного гноблення, 

які існували за самодержавства. Натомість російські народники не були 

готовими гарантувати російським євреям позбавлення від антисемітизму, 

навіть за умови соціалістичного ладу, бо інакше це призвело б до конфлікту з 

національними інтересами російського селянства, яке повинно було ще 

опанувати для себе нове життя у великому місті.   
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Отже, визрівала необхідність у такій стратегії революційної боротьби, в 

якій капіталізм і самодержавство поставали спільним ворогом для російських 

євреїв, адже в тому, що єврейська буржуазія залишатиметься лояльною 

самодержавству, сумнівів тоді, мабуть, не було. Ліберман та Аксельрод 

спробували заповнити цю ідейну прогалину в контексті російського 

соціалізму. Якщо Ліберман намагався, щоправда, без особливого успіху, 

поєднати у своїй концепції національні та соціальні інтереси єврейського 

містечка, то Аксельрод обрав марксизм з його відвертою орієнтацією на 

секуляризовану міську культуру євреїв. Згодом теорія Лібермана знайшла 

своє відображення у поглядах російсько-єврейських діячів неонародницьких 

партій, у політичній ідеології «лівих» сіоністів. Відповідно марксизм 

Аксельрода став ідейним підґрунтям для революційної діяльності російських 

та єврейських соціал-демократів. Хоча обидві концепції єврейського 

соціалізму мали ще витримати випробування у горнилі антисемітизму, який 

ставав особливо відчутним у російському суспільстві після вбивства 

Олександра II.   

 

 

 

 

3.3. Єврейське питання у контексті ідеології революційного народництва 

наприкінці 1870-х – на початку 1880-х років   

 

Після вбивства Олександра II, на півдні та південному заході Російської 

імперії прокотилася хвиля жорстоких єврейських погромів, яка досягла свого 

апогею навесні 1882 року. Однак погроми не припинялися й у наступні роки, 

а сплески погромних настроїв спостерігалися навіть у таких віддалених від 

епіцентру погромної активності містах, як Варшава, Нижній Новгород та 

Ростов-на-Дону. 
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Як уже зазначалося вище, участь у замаху на російського імператора 

терористки, котра мала єврейське походження, спряла формуванню у 

публічному просторі Російської імперії різноманітних спекуляцій на тему 

«єврейської змови» проти російського самодержавства. Наприклад, деякі 

російські правоконсервативні видання спробували пов’язати царевбивство із 

діяльністю євреїв, а на шпальтах газети «Новое время» прямо зазначалося, 

що євреї «підсмажували» суспільство з двох боків: зверху капіталом, а знизу 

соціалізмом, що, мовляв, євреї, які становили усього 3% від загальної 

кількості населення Російської імперії, давали 7% від усіх заарештованих у 

країні революціонерів [Цит. за: 508, с. 116]. Однак, як слушно зауважив О. Б. 

Міндлін, версія Дж. Кліра про те, що єврейські погроми 1881–1882 рр. були 

спровоковані на місцях внаслідок цькування євреїв у націоналістичній пресі 

була не зовсім обґрунтованою, адже чимало видань іще до першого спалаху 

антиєврейського насильства навесні 1881 р. відмовилися від своїх спроб 

звинуватити євреїв у свідомому царевбивстві [508, с. 115]. Крім цього, на 

нашу думку, селяни, які брали участь у погромах, навряд чи були знайомими 

із публікаціями у столичних виданнях. Не слід також виключати й діяльність 

органів державної цензури, які попереджали  видання за роздмухування 

міжнаціональної ворожнечі. Зрештою, ми не впевнені у тому, що 

самодержавство взагалі було зацікавлене у тому, щоб надавати драматичним 

подіям 1 березня 1881 р. антисемітського забарвлення.       

Отже, з-поміж головних причин, які викликали масове пограбування та 

вбивства російських євреїв, можна визначити такі: політичні, що були 

пов’язані із загостренням внутрішньополітичної кризи в Російській імперії, 

активізацією революційного руху; економічні – часті неврожаї, високі ціни 

на хліб, гостра конкуренція місцевих національних еліт за прибуткові місця у 

сфері посередницьких послуг і торгівлі, а також соціально-психологічні, які 

знайшли своє відображення у соціальній агресії, що була накопичена 

етномаргінальними верствами українського та російського селянства, яка 

була виплеснута на євреїв [Див.: 365].    
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На думку тогочасних публіцистів, єврейські погроми 1881–1882 рр. 

завдали жорстокого удару по ідеях гуманізму та соціального прогресу, адже, 

погроми, за словами М. Г. Гехтера,  «були тим громом серед ясного неба, що 

раптово перекидає догори ногами усі теоретичні міркування й примушує 

переоцінювати усі цінності» [102, с. 89]. 

Отже, російські євреї на початку 1880-х рр. опинилися перед складним 

для себе вибором: або змінитися самим, або залишити Російську імперію. 

Ті з євреїв, котрі розчарувалися у політиці емансипації, зрештою, 

долучилися до сіонізму – національної єврейської ідеології, яка 

стверджувала, що звільнення євреїв уже не буде частиною загального 

політичного процесу, що за нього необхідно боротися окремо. Показовим є 

той факт, що ідеї єврейського націоналізму були підхоплені колишніми 

російсько-єврейськими народниками. Наприклад, один із засновників 

Віленського гуртка революційної єврейської молоді Л. М. Давидович, котрий 

після першої хвилі погромів розчарувався у революційній діяльності, 

перетворився на переконаного єврейського націоналіста й вирішив 

присвятити себе просвітницькій діяльності серед єврейського юнацтва [383, 

с. 36]. Єврейські погроми викликали справжню душевну драму у відомого 

народницького діяча з Києва І. А. Камінера, котрий несподівано для його 

оточення закликав євреїв відмовитися від матеріального багатства, яке, на 

його думку, було справжнім «сатаною нашого духовного життя», та 

повернутися до витоків національної свідомості єврейського народу [113, с. 

152–153]. Дехто навіть із російсько-єврейських народників попрямували до 

США з утопічною ідеєю про заснування там «нового Сіону» для євреїв, «аби 

довести світові, як треба організувати суспільне життя на засадах правди і 

справедливості» [113, с. 160]. Потужний сплеск антисемітизму в Російській 

імперії сприймався ними як історичний жереб, але були й такі, хто впадав у 

відчай ультраасиміляціонізму і намагався довести свою неєврейськість на 

шпальтах російських одіозних видань [113, с. 84–85].    
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Відповідно російські та єврейські революціонери опинилися у самому 

епіцентрі погромів, якими була охоплена майже вся європейська частина 

Росії. Стихійність погромів і безпорадність влади з приводу врегулювання 

ситуації створювали у революційній свідомості образ бажаного народного 

виступу, який можна, а у певному сенсі й бажано було спрямувати у 

«потрібному для революції» напрямку [360, с. 86–87]. Вражала не лише 

стихійність погромів, але передусім відсутність яких-небудь прямих свідчень 

стосовно організаторів масових заворушень. Ситуація ставала дедалі 

заплутаною, адже з боку постраждалих євреїв також не було відповідної 

реакції з приводу заподіяної їм шкоди [369, с. 123]. Більше того, група 

єврейських студентів Київського університету, що була пов’язана з 

революційним рухом або просто симпатизувала йому, відверто вітала 

погроми. «Ми були впевнені, – зазначав  один із членів цієї групи, – що усі 

євреї – шахраї, що ми належимо до російського народу, на його поті 

виховувалися, на його літературі ставали розумними… Ми, інтелігенція, є 

братами російському народові…» [Цит. за: 74, с. 407]. Схожі думки 

висловлювали й члени Віленського революційного гуртка: «Ми ставилися до 

себе як до “людей, але не як до євреїв”. Єврейські інтереси нас не зачіпали. 

Від усіх проблем світу існували лише одні ліки – соціалізм. Це було для нас 

фундаментальним законом законів. Сказати, що погроми нас не цікавили, 

означає сказати надто мало» [581, с. 80].  

Відомий російсько-єврейський публіцист і революційний діяч І. Л. Левін 

одразу після погромів писав із Києва про те, що їхніми підбурювачами були 

соціалісти. Власне Олександр III прямо про це заявив 11 травня 1881 р. на 

зустрічі з делегацією російських євреїв на чолі з бароном Г. Й. Гінцбургом 

[581, с. 80–81]. Російський імператор мав рацію, адже 30 січня 1881 р. у 

друкарні «Південноросійського робітничого союзу» було видано 

українською мовою листівку із відвертим антисемітським змістом [171, с. 

71]. Проте, як виявилося згодом, це була підробка, до публікації якої, 

очевидно, мав стосунок провокатор, колишній учасник київської організації 
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українофілів Я. Г. Піотровський [171, с. 34–35, 72]. Натомість членами 

зазначеної революційної організації наприкінці квітня 1881 р., тобто у самий 

розпал погромів у Києві, була оприлюднена, цього разу оригінальна, 

прокламація, в якій вони закликали погромників бити передусім заможних 

євреїв – «жидів-кровопивців» [171, с. 127].     

Згодом на сторінках народницьких видань розпочалася кампанія 

стосовно виправдання погромників, створення легенди про «революційний» 

характер цього руху, авторами якої виступили народовольці Г. Г. Романенко 

(Тарновський) і Л. О. Тихомиров [467, с. 57–58]. Погляд на євреїв, як на 

експлуататорів, у народницькому світогляді не був винятковим явищем у 

1870-х роках. «Адекватна» реакція Романенка на початку 1880-х рр. з 

приводу народних виступів в українських губерніях начебто не викликала 

особливих заперечень не лише у народовольців, але й у представників 

західної соціал-демократії [68, с. 214]. Щоправда, В. М. Фігнер справедливо 

зауважувала, що не всі народовольці підтримували заклики Романенка до 

того, аби «революційна інтелігенція» провокувала революцію в Росії [322, с. 

279–280].    

Погроми стали предметом публіцистичних нарисів у народницьких 

виданнях улітку 1881 р. і навіть дещо пізніше, в яких євреїв було 

звинувачено у провокуванні погромів [Див.: 480]. Зокрема, «Листок 

“Народної волі”»  повідомляв, що за умови роздмуханих, на думку автора 

публікації, не в останню чергу самими євреями, суспільних пристрастей 

містечкові євреї поводили себе стосовно селян доволі нетактовно: «…євреї 

дослухалися до пліток, нашіптували місцевому начальству, шпигували, 

виловлювали заколотників» [141, с. 4]. Позиція  народовольців з приводу 

єврейського питання залишала багато місця для різноманітних політичних 

спекуляцій стосовно їхньої участі в організації погромів. Наприклад, у 1883 

р. народовольці заявляли, що народ громить євреїв зовсім не як євреїв, але як 

«жидів», тобто народних експлуататорів, і Велика французька революція 

починалася з побиття євреїв. «Це якийсь сумний фатум, – зазначали 
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народовольці, – якого, очевидно, не уникнути…» [263, с. 152–153]. На думку 

Романенка, ставитися негативно або навіть байдуже до погромів 

революціонери не мали права, адже, зазначав він, «неправі ті, хто вважає, що 

погроми загрожують у нас лише євреям і тільки на півдні… Тільки на півдні, 

передусім, ніж в інших місцевостях, народне невдоволення почало 

виплескуватися у масовому революційному русі, який отримав в силу 

місцевих умов антиєврейський характер» [Цит. за: 467, с. 45]. 

Доповнена відповідною прокламацією від 30 серпня 1881 р. за авторства 

Романенка, що була надрукована у партійній друкарні українською мовою 

накладом у дві тисячі примірників, антисемітська програма народовольців 

набула завершеного вигляду та визначила їхнє ставлення щодо погромного 

руху в Україні [581, с. 138–139]. Зокрема зазначалося, що у спосіб побиття 

євреїв селянство самостверджується, навчається боротися з гнобителями. 

Згодом воно зрозуміє, що справжні вороги не євреї, але експлуататорська 

система на чолі з самодержавством. Проте, переконували народовольці, якщо 

для цього необхідно буде пожертвувати деякою кількістю євреїв, то нехай 

так і буде.   

Натомість майже півстоліття по тому Л. Г. Дейч, у доволі гострій  

дискусії з приводу вірогідної причетності деяких народовольців (у тому числі 

і єврейського походження) до організації погромної кампанії, спробував 

відкинути подібні обвинувачення на їхню, а отже, і на свою адресу [110, с. 

11]. На його думку, поява сумнозвісної «прокламації Романенка» була 

прикрим результатом несприятливих для революційних груп збігом 

обставин, адже, пригадував він, напередодні, а особливо після 1 березня 1881 

р., майже всі революційні організації були розгромлені, а їхні лідери 

заарештовані або втекли. Це дозволило таким доволі одіозним особистостям, 

як Романенко і Тихомиров, тимчасово очолити Виконавчий комітет 

«Народної волі» та сформулювати начебто офіційну позицію російських 

революціонерів з приводу погромів. Романенко, котрий був одружений на 

єврейці, виявився єдиним серед народовольців, хто володів українською, а 
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отже, отримав виключну можливість реалізувати свої авантюрні задуми. 

Проте навіть тоді, пригадував Л. Г. Дейч, коли «прокламація Романенка» 

була надрукована, вже після приїзду до Петербурга українця Я. В. 

Стафановича, увесь її наклад, крім кількох примірників, було знищено, адже 

багато хто з народовольців не погоджувалися з її антисемітським змістом. 

Незабаром примірники, що збереглися, потрапили через В. К. Дебагорія-

Мокрієвича до М. П. Драгоманова, котрий оприлюднив її в емігрантських 

колах, що, власне, і викликало відомий суспільний резонанс [111, с. 12]. На 

думку Тихомирова, «використовувати племінну ворожнечу, а тим більше 

роздмухувати її – зовсім не є складовою наших планів…, ми не вчинимо 

подібного кроку, якою б значною не була вигода від цього для нашої партії» 

[Цит. за: 467, с. 45]. Однак проблема народницького антисемітизму 

залишалася вельми непростою.  

Антисемітизм народників, особливо у південно-західних губерніях 

Російської імперії, мав своє давнє історичне коріння й виходив з ідеалізації 

соціального характеру народних виступів у попередні століття. «Українець, – 

зазначав Романенко, – ненавидить єврея усіма силами своєї душі – звісно не 

за релігію його, але за експлуатацію» [Цит. за: 467, с. 46]. Тихомиров у своїх 

оцінках єврейських погромів виявився більш прямолінійним, адже 

запропонував  розрізняти  «справжні нації», що були й залишаються 

активними суб’єктами історії, та «нації нерозвинуті», «матеріал для 

національностей», що не мають не тільки шансів, але й права на самостійний 

історичний розвиток. Очевидно, що під останніми він розумів власне євреїв. 

Не дивно, що Тихомиров виступив проти включення до першої програми 

«Народної волі» (1879 р.) вимоги стосовно права націй на самовизначення, 

оскільки вважав її недоцільною. Централізована держава, пояснював він, 

створювала більше можливостей для економічного розвитку Росії, а отже, і 

гострота національного питання зникатиме внаслідок об’єктивних умов 

розвитку [467, с. 47]. 
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Неоднозначною була оцінка погромного руху й в інших революційних 

виданнях. Зокрема, публіцисти з «Чорного переділу», подібно до їхніх 

товаришів з «Народної волі», пов’язували погромну кампанію з подіями 1 

березня 1881 р., але пояснювали вони її особливими історичними 

обставинами, що склалися напередодні погромів. На думку членів «Чорного 

переділу», єврейські погроми не мали революційного характеру, проте у 

майбутньому могли стати цілком реальною «прелюдією» до більш 

масштабних і більш масових народних заворушень [467, с. 48]. Очевидно, що 

революціонери прагнули зосередити увагу селянства на образі соціалістів як 

«народних визволителів» селян від «ярма єврейської експлуатації». 

Парадоксально, але до створення цього образу несвідомо долучилися 

постраждалі євреї, котрі, мабуть, небезпідставно звинуватили соціалістів у 

підбурюванні селян до погромів [336, с. 307]. 

Характерною антипогромною спрямованістю вирізнялася прокламація 

«Від товариства “Земля і Воля”», що була оприлюднена столичною 

організацією «Чорного переділу» у червні 1881 р., приводом для якої став 

візит єврейської депутації до Олександра III [467, с. 48]. Показовим також 

було те, що єдиним революційним органом, який рішуче висловився проти 

погромів, виявилася робітнича газета «Зерно», що видавалася «Чорним 

переділом» та «Південноросійським робітничим союзом». «Відкиньте 

ворожнечу до іноплемінників та іновірців, – йшлося у червневому номері цієї 

газети, – пам’ятайте, що усі трудящі будь-якої релігії та нації мають 

об’єднатися, аби діяти разом проти спільного ворога. Не марнуйте своїх сил, 

не ворогуйте, на втіху кровопивцям народним, з робітниками іншого племені, 

хоча б якщо вони і євреї» [135, с. 143]. Натомість, як пригадував Дейч, 

подібної одностайності у безумовному засудженні погромів було нелегко 

досягнути, адже деякими чорнопередільцями ще у травні 1881 р. цілком 

серйозно розглядалися спроби оприлюднити антисемітські заяви серед 

селянства [113, с. 209–210]. Наприклад, як пригадував керівник друкарні 

«Чорного переділу» І. Гецов, видання відомої статті у «Зерні» було 
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можливим лише після того, як перший її варіант, в якому чорнопередільці 

підтримали ідею народовольців про революційний характер погромів, 

єврейські друкарі відмовилися набирати [103, с. 128]. Очевидно, що 

необхідність сформулювати свою позицію за таких умов викликала у 

багатьох революціонерів складну внутрішню боротьбу, що визначалася їхнім 

національним почуттям.  

Російсько-єврейські соціалісти, ідейне становлення яких відбувалося на 

російській літературі та в російському оточенні, котрі ідентифікували себе 

передусім із російською, ніж з єврейською нацією, за влучним  

висловлюванням Аксельрода, втратили «останні іскри співчуття та інтересу 

стосовно долі бідної маси наших одноплемінників, що потребувала такої ж 

допомоги від інтелігенції, що й інші  злиденні класи імперії» [74, с. 406]. 

Зокрема, Дейч у листі до Аксельрода зазначав: «Не думай, аби мене, 

приміром, це (погроми. – О. Б.) не засмучувало, натомість я залишатимусь 

назавжди членом російської революційної партії й жодним чином не стану 

віддалятися від неї…» [252, с. 68]. 

Водночас російсько-єврейським революціонерам було складно 

протистояти масовому народному рухові, спрямованому проти їхніх 

одноплемінників. Мабуть, що їм було непросто, передусім, із політичних 

міркувань, виступати на захист постраждалих під час погромів євреїв, адже 

це могло «викликати ненависть селян проти революціонерів, котрі не тільки 

царя вбили, але й жидів підтримують» [252, с. 68]. Проте, незважаючи на усі 

ці обставини, навіть на втрату, на думку Аксельрода, рис своєї національної 

ізольованості, несподівано виявилося, що «переважна більшість “російського 

суспільства” й народу вважають саме євреїв особливою нацією, усі елементи 

якої –  усі без винятку “жиди”, котрі,  безумовно, є шкідливими для Росії» 

[74, с. 408].  

Отже, антисемітизм набував свого поширення також і у революційних 

колах. Більше того, ним були уражені навіть єврейські соціалісти. Власне 

проблему антисемітизму Аксельрод відчув ще на початку 1870-х рр., коли 



 

 

213 

 

він, тоді ще «анархіст» і бакуніст, несподівано усвідомив для себе, що він – 

«єврейчик, жидок», далеко не найкращий посередник між революціонерами й 

хохлом-розбійником» [113, с. 130].  У листі до Лаврова з пропозицією 

відгукнутися на єврейські погроми він прямо звинуватив народовольців у 

«середньовічному ставленні до усього єврейства» [248, с. 65] та був 

розчарований відмовою Лаврова оприлюднити офіційну позицію російських 

революціонерів з приводу єврейських погромів. Висловити своє ставлення до 

«всезагальної проповіді хрестових походів на цілий народ», писав Аксельрод, 

«є справою кровних російських соціалістів», тим більше, що від погромів 

страждають найкращі представники єврейської молоді, які під впливом 

певних подій розчарувалися у наявності солідарності інтересів єврейської 

маси та іншої частини населення імперії [249, с. 71]. Аксельрод опинився 

перед непростою дилемою: виступити проти народовольців – означало б 

дистанціюватися від позиції Лаврова та Плеханова, котрі, у свою чергу, не 

квапилися зі своїми оцінками погромів. З іншого боку, не виступити із 

засудженням погромів він також не міг, адже був ображений 

висловлюваннями народовольців.  

Ця дилема, яка, на думку Дейча, так і залишилася нерозв’язаною, не 

стала на заваді Аксельроду у написанні на початку 1882 р. спеціальної 

брошури із зверненням до євреїв. Мабуть, що ідея підготовки цієї брошури 

належала Дейчу, котрий був стурбований, не менше за свого товариша, 

посиленням антисемітських настроїв у революційних колах [243, с. 112]. 

Натомість Дейч, Плеханов і Лавров у безпосередньому написанні 

брошури участі не брали з різних причин, хоча їхня позиція з приводу 

неприпустимості окремих антисемітських виступів Виконавчого комітету 

«Народної волі» у багатьох революціонерів не викликала, очевидно, 

особливих сумнівів. Щоправда, якщо взяти до уваги думки, які були 

висловлені Лавровим ще у 1872 р. з приводу того, що, мовляв, Малоросія 

повинна стати головною ареною революційних подій [162, с. 60–61], то 

позиція ідейного лідера народників стосовно визначення майбутньої ролі 
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революціонерів, як нам видається, залишається доволі суперечливою.  Крім 

зазначених осіб, О. О. Хотинський та Я. В. Стефанович також були вкрай 

стурбовані «надто ризикованими» виступами відомих народовольців-

антисемітів [467, с. 50–51]. Проте Аксельроду, котрий  одноосібно написав 

брошуру, видати її так і не вдалося, хоча її остаточний варіант, очевидно, 

було опубліковано у вигляді окремої статті «Про завдання єврейсько-

соціалістичної інтелігенції» [467, с. 51–52].    

Зокрема, у зазначеній статті Аксельрод підкреслював, що єврейського 

питання як такого взагалі не існує, а є лише питання про звільнення 

робітників усіх націй, у тому числі і єврейської, а тому із перемогою 

соціалізму так зване єврейське питання буде розв’язане у природний спосіб 

[74, с. 413]. Водночас він звинуватив представників російсько-єврейській 

інтелігенції у легковажності стосовно своїх одноплемінників із 

пролетарського середовища, небажання поширювати серед них соціалістичні 

ідеї, встановлювати зв’язки єврейської робітничої маси із російськими 

революційними гуртками, що у підсумку й призвело до жахіття 

південноросійських погромів. Відсутність кваліфікованих кадрів єврейських 

робітників-пропагандистів унеможливило саму вірогідність спрямування 

погромного руху «якщо не проти центрів народної експлуатації взагалі, то, 

принаймні, проти єврейських багатіїв» [74, с. 407]. Аксельрод яскраво 

зображував побут більшої частини єврейського населення Росії, доводив, що 

навіть так звана «єврейська буржуазія» – це почасти такі ж самі пролетарі або 

напівпролетарі, як і їхні російські брати, єдиним їх гріхом є невиробничий 

характер їхніх занять, що історично склався, – торгівля, шинкарство, дрібне 

лихварство. Внаслідок цього, майже половина усіх євреїв постають як 

економічно невиробничий елемент, а отже, «є тяжким ярмом, одним із 

помітних шарів, що висмоктує народну працю» [74, с. 411].    

Однак, на противагу народовольцям, Аксельрод не побачив у єврейських 

погромах класової боротьби робітників та селян; навпаки, витоки погромного 

руху він розглядав як конкуренцію між євреями та експлуататорами з 
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християн. «Якщо ми уважно придивимося до змісту суспільних елементів, 

що безпосередньо зіштовхуються у містах з єврейською масою, – міркував 

Аксельрод, – то побачимо, що вони складаються переважно саме з дрібних 

буржуа всіх можливих видів та підрозділів. Це загалом та частина 

“корінного” населення, яка ненавидить євреїв не як експлуататорів народної 

праці, але як конкурентів у справі експлуатації» [74, с. 411].  

Отже, Аксельрод начебто відкидав ідею «визволення» соціалістами 

селян від «єврейського ярма експлуатації», але в остаточному варіанті тексту, 

причини єврейських погромів оцінюються вже дещо з іншого боку. 

Аксельрод визнавав, що «такі масові рухи штучно не можуть бути 

викликані», а отже, погроми були результатом боротьби нижчих класів, які 

зіштовхнулися із «невиробничою частиною євреїв». Взагалі, як зазначав С. 

Колінчук, в остаточному варіанті своєї статті Аксельрод поставився до 

погромів більш стримано, ніж у брошурному її варіанті. Однак така його 

лояльність мала принципове значення, оскільки знаменувала собою перехід 

від безумовного засудження погромів до визнання їх як засобу революційної 

боротьби проти режиму, як масового народного виступу, стосовно якого 

справжній революціонер не міг залишатися байдужим [467, с. 54]. 

Наприкінці своїх міркувань Аксельрод намагався знайти шляхи розв’язання 

єврейської питання, але водночас відкидав ідею про відновлення єврейської 

держави, адже вважав, що проблема євреїв у Російській імперії могла бути 

розв’язаною лише у спосіб покращення становища самих євреїв, але за 

умови, якщо вони стануть виробничим класом, а їхні інтереси будуть 

близькими до інтересів «корінного» населення країни. Звісно, що обидва 

завдання водночас здійснити було неможливо, адже для виконання першої 

умови, на думку Аксельрода, «знадобиться період у 10–15 років, упродовж 

якого має з’явитися нове покоління, більш придатне до фізичної праці», а 

отже, євреї повинні тим часом перебудувати свій лад, але за умови надання 

їм права вільного переселення й проживання по усій Росії та скасування 

російського абсолютизму [74, с. 414]. Зрештою, міркував Аксельрод, 
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розплутати суперечливий вузол єврейського питання можна було лише за 

умови соціалістичного ладу.    

Очевидно, що на позицію Аксельрода з єврейського питання в 

Російській імперії вплинули погляди Дейча, котрий вважав, що проблему 

російських євреїв необхідно вирішувати згідно до «загальносоціалістичного» 

принципу, що не визнає «особливих зобов’язань стосовно 

«одноплемінників». «Ми, звісно, не кажемо, що треба індиферентно 

ставитися до теперішнього збудження серед євреїв, – писав Дейч у листі до 

Аксельрода навесні 1882 р., – але в нас має бути загальносоціалістична 

постановка, що прагне до злиття національностей, а не до більшої 

ізольованості їх як таких» [245, с. 131]. Дейч був стурбований хвилею 

антисемітизму, що охопила південно-західні губернії Росії, а тому, закликав 

Аксельрода «міцно триматися разом» й переконувати євреїв у тому, що, 

лише з іншими національностями Росії у революційній боротьбі вони 

здобудуть політичні свободи [240, с. 151–152].  

Отже, за Дейчем, будь-яка самоізоляція для російських євреїв була 

згубною, адже вона лише посилювала щодо них ворожість та підозрілість з 

боку місцевого населення. 

Натомість Аксельрод вважав, що злиття євреїв із «корінним» населенням 

є недоцільним за умов Російської імперії, оскільки «середній рівень розвитку 

розумових і політичних потреб християн є відчутно нижчим за їхніх 

іудейських братів», але таке злиття можливе за умови більшого простору 

політичного та інтелектуального розвитку для нижчих класів у Росії взагалі, 

що, на його думку, буде наслідком «великих соціально-політичних реформ» 

[74, с. 414]. Водночас позиція Аксельрода з приводу еміграції євреїв до 

Америки, що зростала після погромів, залишалася доволі невизначеною; він 

прямо не засудив і не відкинув цю ідею, але заявив, що процес еміграції мав 

би сенс, якщо б стосувався «принаймні половини єврейсько-російського 

населення» [74, с. 413]. Соціалісти не можуть допомогти євреям у цьому 

заході, що вимагає великих матеріальних витрат, але й «в еміграційному 
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питанні їхня участь повинна обґрунтовуватися вищезазначеними умовами, 

тобто прагненням перетворити масу переселенців на виробничий клас, з 

одного боку, й злити її з тубільним населенням – з другого» [74, с. 414].              

Подібні висловлювання Аксельрода викликали незадоволення з боку 

Дейча, котрий переконував його відмовитися від публікації брошури та у 

своїх спогадах навіть звинуватив того у сіонізмі [467, с. 55]. Крім деяких 

ідейних розбіжностей між Дейчем та Аксельродом (що змушувало 

останнього вагатися з приводу доцільності оприлюднення власних роздумів з 

єврейського питання), в публікації його брошури також не була зацікавлена 

женевська група «Чорного переділу», яка вступила у переговори з 

Виконавчим  комітетом «Народної волі» про спільне видання «Вісника 

“Народної волі”». Очевидно, що висловлювання Аксельрода з приводу 

єврейського питання  могли зашкодити запланованому політичному союзові 

між двома впливовими революційними групами [245, с. 131], що зрештою і 

змусило його поступитися [467, с. 56].  

Отже, поза женевським центром «Чорного переділу», Аксельрод де-

факто опинився за бортом «великої політики» народницьких груп. Його 

захоплення національним питанням і спроби звернутися до єврейської 

інтелігенції виявилися незрозумілими для більшості з революційних 

народників. 

Справді, для керівників революційних центрів за кордоном – Г. В. 

Плеханова, В. І. Засулич і Л. Г. Дейча в Женеві, П. Б. Аксельрода у Цюріху, 

П. Л. Лаврова й П. О. Кропоткіна у Лондоні – увесь перебіг подій, що були 

спричинені погромами, виявився несподіваним. В емігрантських колах їм 

доводилося дотримуватись захисної позиції, адже вони зазнавали різких 

закидів на свою адресу як з боку студентської молоді, так і з боку М. П. 

Драгоманова, котрий вважав, що погромна криза була прогнозованою, її 

можна було уникнути, якщо б лідери російських народників не були б 

такими короткозорими. Подібну позицію відстоював інший український 

соціаліст М. І. Павлик, до якої власне й долучився Драгоманов у 1879 році 
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[229, с. 5]. Саме за авторства М. І. Павлика у травні 1881 р. з’явилася 

україномовна стаття, в якій він різко засудив єврейські погроми в Російській 

імперії, відкинув популярну тоді ідею єврейської еміграції та запропонував 

водночас створити «вільні робітничі спілки», до яких би увійшли як 

християнські, так і єврейські пролетарі, що, на думку автора, усунуло б 

небезпечні настрої серед християнського населення, з одного боку, та 

схилило б українських євреїв до  «чесної праці» без «шахрайства» та 

«визиску», з другого [228, с. 441–443].        

Подібно до М. І. Павлика, Драгоманов також був переконаний у тому, 

що таке зближення було б логічним, якщо врахувати давні забобони, що час 

від часу підігрівали національну ворожнечу між українськими селянами та 

євреями, адже стихійний соціальний рух українців завжди супроводжувався 

кривавими єврейськими погромами. З іншого боку, український 

антисемітизм неминуче штовхав би єврейську масу в обійми євреїв-

капіталістів та посилював би відчуття єврейської національної солідарності, 

незважаючи на їхні протилежні класові інтереси. «Ось чому, – зазначав 

Драгоманов, – для соціалістів української області є надзвичайно важливою 

організація пропаганди, яка б мала на меті, з одного боку, відокремлення 

робітничих єврейських мас від єврейських капіталістів, а з другого – 

об’єднання єврейських робітників із робітниками інших племен. Оскільки 

одним із ефективних засобів для цієї пропаганди може слугувати 

соціалістична преса на розмовних мовах євреїв, то ми не сумніваємося, що 

усі наші товариші в українській області сприятимуть у реалізації 

вищезазначеного  заходу товаришів-євреїв» [459, с. 212]. У публічних 

дебатах у 1880 р. з приводу концепції Драгоманова, що передбачала 

створення їдишистської єврейської соціалістичної організації, яку 

підтримали українські соціалісти А. М. Ляхоцький і М. І. Павлик, свою 

незгоду із такими планами натомість висловили майже усі тогочасні провідні 

революціонери, у тому числі і Л. Г. Дейч [581, с. 143]. 
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Справді, зазначав з цього приводу М. І. Павлик, загострення єврейського 

питання в Російській імперії спричинило суттєвий розкол у лавах російських 

революціонерів. Зокрема, дружні відносини між Лавровим і Драгомановим, 

які склалися одразу після їхнього знайомства у 1873 р. та були скріплені 

спільним бажанням видавати у Лондоні україномовний «Вперед!», 

несподівано були зіпсовані різним баченням, з боку російських та 

українських революціонерів, тієї ролі, яку мали б відігравати євреї в 

суспільно-політичному житті Російської імперії [229, с. 4]. Драгоманов 

доволі різко поставився до спроб багатьох російсько-єврейських соціалістів 

розглядати євреїв скрізь як гноблену націю та відкидав саму можливість 

спиратися в їхніх політичних розрахунках на «єврейський пролетаріат», 

становище якого було подібне до того, зазначав він, в якому перебували 

українські та російські робітники, проте єврейські пролетарі «були до мозку 

кісток просякнуті жагою легкої здобичі за чужий кошт» [125, с. 16]. 

Антисемітизм Драгоманова був вочевидь спровокований 

«великоросійськістю» переважної більшості соціалістів єврейського 

походження та применшенням тієї ролі, яку прагнули відігравати українські 

соціалісти у революційному русі Російської імперії. «Усі мої приятелі 

жидівського походження з Росії, – зазначав із цього приводу відомий 

німецько-єврейський соціаліст Е. Бернштейн, – а між ними також і ті, що 

були з території колишньої України, думали по “великоруськи” у тому 

розумінні, яке обстоював власне М. Драгоманов. Вони казали, що 

український рух у Росії, змальований М. Драгомановим, це тільки агітація 

інтелігентів, яка не висловлює жодної справжньої народної  течії» [83, с. 

159].   

Навряд чи, як нам видається, російсько-єврейські революціонери 

пробачили Драгоманову його «жидофобію». Проте після погромів ситуація 

докорінно змінилася. «Народна воля» і «Чорний переділ»  внаслідок їх 

неоднозначних оцінок  характеру єврейських погромів, фактично втратили 

свій авторитет як носіїв інтернаціоналізму та борців за соціальну 
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справедливість, особливо з боку гнаних єврейських мас. Водночас зростав 

престиж «націоналістів» (єврейських та українських народників, що 

отримали відтепер можливість проголосити себе представниками 

справжнього інтернаціоналізму). «Ми закликаємо кожного, – зазначав 

Драгоманов, – показати нам у публікаціях українських соціалістичних груп 

бодай один одинокий рядок, котрий не відповідав би точно духові та букві 

міжнародної соціалістичної науки і котрий заслуговував би на назву 

націоналізму, а не інтернаціонального соціалізму. Адже не можна назвати 

націоналізмом бажання працювати самостійно та на основі докладного 

знання місцевих відносин, бажання навчати народ універсальних ідей в його 

власній, а не в чужій мові» [124, с. 164]. На думку Драгоманова та відомого 

єврейського народника, письменника, дописувача журналу «Вольное слово» 

М. Я. Рабиновича (Бен-Амі), головною помилкою російського революційного 

руху 1870-х рр. було те, що його представники посприяли процесам 

відчуження єврейської інтелігенції від її «народу». Соціалісти єврейського 

походження, за словами Драгоманова, «зраділи своїй емансипації від 

єврейського середовища й раділи з того, що зовсім забули про існування 

останнього» [581, с. 144].    

Драгоманов наголошував на тому, що приплив русифікованих 

єврейських інтелігентів до лав російських партій неминуче посилював їхні 

централістські тенденції, їхню сліпоту стосовно значних місцевих 

відмінностей, що вирізняли народи в імперії. «Соціалісти й народники з 

євреїв, котрі відірвалися від свого народу, – писав він, – ще менше за інших 

могли бути пов’язаними з народними масами неєврейськими, а тому лише 

посилювали “загальноросійський”, тобто безґрунтовний елемент з-поміж 

російських соціалістів і народників» [581, с. 144]. На думку М. Я. 

Рабиновича, «втеча» єврейської інтелігенції від свого народу неминуче 

наводила сторонніх спостерігачів на думку, що «єврейська маса являє собою 

дещо вкрай огидне, коли найкращі люди навіть із євреїв так прагнуть від неї 

відкараскатися» [Цит. за: 581, с. 144]. І замість того, міркував він, аби 
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спростувати цю думку, єврейські інтелігенти, зазвичай, це підтверджували, з 

усіх сил прагнули «заслужити такий пристойний для них комплімент, що 

вони зовсім не схожі на євреїв» [581, с. 144].  

Отже,  М. Я. Рабинович опосередковано закидав російсько-єврейським 

інтелігентам у тому, що вони втратили власну національну ідентичність, 

дистанціювалися від свого народу, були винними у тому, що дозволили 

російським революційним групам, принаймні, стримано поставитися до 

єврейських погромів. Аксельрод відреагував на подібну критику власною 

інтерпретацією єврейського соціалізму. «Єврею-соціалісту, – писав він 

Лаврову у квітні 1882 р., – важко давати поради своїм одноплемінникам з 

приводу довгоочікуваної революції, коли й з-поміж революціонерів значна їх 

частина готова бити бідняка-жида» [248, с. 65].  

Натомість Аксельрод визнавав єврейське питання як самостійну 

політичну проблему, що потребувала виважених підходів стосовно її 

розв’язання. У своєму листі від 18 лютого 1882 р. до одного з єврейських 

студентів Києва, він, зокрема, зазначав, що становище євреїв у Росії значно 

погіршилося після погромів, а правова дискримінація єврейського народу 

сягнула свого апогею; що, мовляв, євреям не залишається  іншого виходу, як 

емігрувати з країни «куди завгодно». Водночас Аксельрод висловлював 

сподівання, що точка зору російського уряду поступово змінюватиметься на 

користь євреїв, передусім завдяки впливові на нього єврейської буржуазії, 

представники якої не схвалюють, з корисних міркувань, масову еміграцію 

євреїв із Росії [74, с. 417–418].      

Було очевидно, що не тільки політичні розбіжності з приводу стратегії і 

тактики революційної боротьби зумовили розкол у лавах російських 

народників та виокремили щонайменше два їх напрями – «бланкістів», які 

розглядали екстремізм як ефективний засіб революційної боротьби, та 

марксистський, який передбачав поступове визрівання соціалістичної 

революції у надрах індустріального суспільства. Реакція на погроми з боку 

відомих народницьких діячів, зокрема з боку Аксельрода і Драгоманова, 
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посилювала цей розкол, адже націоналізм та антисемітизм здатні були 

відштовхнути від революційного руху значні маси єврейської бідноти, які 

також розглядалися соціалістами як рушійна сила революційного руху. 

Народницький антисемітизм Романенка і Тихомирова доводив небезпечну 

авантюрність спроб окремих революційних груп спекулювати на 

національних почуттях. Лише у 1884 р. позиція народовольців стосовно 

єврейських погромів різко змінилася після того, як  відомий російський 

революціонер Г. О. Лопатін у своїй редакційній статті у журналі «Народна 

воля» критично оцінив революційний потенціал єврейських погромів і не 

вважав їх за форму соціального протесту [480, с. 93].        

Однак Аксельрод залишався переконаним у тому, що соціалістична 

революція супроводжуватиметься і надалі єврейськими погромами доти, 

доки єврейський пролетаріат не досягне у своїй національній свідомості 

більш розвиненої – класової – форми національної свідомості, а отже, 

революційні групи мали б бути більш чутливими до національних інтересів 

єврейських робітників [74, с. 409]. Він спробував сформулювати власну 

концепцію єврейського соціалізму, яку було підтримано тими з євреїв, котрі 

були зорієнтовані на марксизм, адже вважали, що та ж сама народницька 

пристрасть, презирство до багатіїв та можновладців, яка об’єднувала їх із 

російською інтелігенцією 1870-х рр., відтепер може бути без жодних змін 

застосована й щодо національного, а не тільки соціального питання [581, с. 

111]. 

Отже, внаслідок ідейно-політичних розбіжностей у середовищі 

російського народництва на тлі глибокої суспільно-політичної кризи, що 

охопила Російську імперію на зламі 1870-х–1880-х рр., російсько-єврейські 

революційні групи були вимушені змінювати політичну тактику і шукати 

більш адекватні моделі своєї поведінки. Для багатьох російсько-єврейських 

народників напередодні, а особливо після погромів, їхня участь у російських 

революційних організаціях зумовлювалася вже не лише їхньою особистою 

маргінальністю, але й тверезим політичним розрахунком з приводу того, що 
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досягти особистої свободи можна лише через свободу власного (єврейського) 

народу. Разом з тим, доля «єврейської свободи» органічно перепліталася з 

долею російського народу завдяки його звільненню з-під ярма самодержавної 

влади. Російсько-єврейські революціонери боролися заради свободи усіх 

росіян, але якщо для марксистів рушійною силою революційної боротьби 

поставав увесь пролетаріат без національних відмінностей, то для єврейських 

соціалістів звільнення чисельного єврейського робітничого класу було 

необхідною передумовою для розв’язання національного питання як такого. 

Зрештою, менша частина російсько-єврейського народництва продовжувала 

натхненно вірити в селянську революцію, перемогу народницької ідеології та 

обирала індивідуальний терор як ефективний засіб у боротьбі за політичні 

права і свободи. Дехто з революційних діячів зовсім полишив революційну 

діяльність або навіть емігрував. Проте характерною особливістю, що 

стосувалася поведінки та світогляду більшості з російсько-єврейських 

народників, були їхні яскраво виражені організаційні якості, освіченість, 

харизматичність, месіанізм і глибока віра у соціальну справедливість, 

політичну свободу та у неперевершені можливості людини.  

Оскільки російське народництво у своїй ідеології не містило певної 

національної ідеї, то у Лібермана, Аксельрода й Натансона залишалася 

можливість не виходити за межі власне російського революційного руху та 

ідентифікувати завдання єврейського соціалізму із революційною програмою 

російських соціалістів. Але несподівана хвиля антиєврейського насильства 

змусила їх, хоча і з деяким запізненням, визнати значущість національного 

чинника у формуванні загальної стратегії революційної боротьби. 

Незважаючи на те, що Ліберман, очевидно, був одним із перших російсько-

єврейських соціалістів, які прагнули дати ґрунтовну відповідь на виклики 

національних рухів, що посилювалися, Аксельрод вважав, що ідеї 

єврейського соціалізму неодмінно ізолюють великі маси містечкового 

єврейства у загальноросійському  революційному русі, а тому, з його точки 

зору, марксистське вчення про колективне збереження єврейства завдяки 
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свідомій та організованій самодіяльності єврейських робітників, було єдиним 

правильним баченням єврейського питання. Посилення революційного 

потенціалу єврейського пролетаріату в Російській імперії, за Аксельродом, 

було можливе завдяки об’єднанню національного та соціального протестів 

єврейських робітничих мас у загальноросійському робітничому русі, що 

зрештою мало привести до соціалістичної революції. Задоволення 

єврейськими пролетарями своїх національних інтересів, на думку російсько-

єврейських народників, було можливим лише в умовах соціалістичного 

суспільства, в якому асимільована російсько-єврейська інтелігенція, 

зрештою, зможе відновити  власну ідентичність і возз’єднатися  зі своїм 

народом.         

Таким чином, для російсько-єврейських лідерів революційного 

народництва єврейське питання могло бути розв’язане виключно за умови 

успішного розгортання революційної боротьби за політичні права і свободи 

усіх народів Російської імперії. Участь євреїв у революційному народництві 

1870-х – на початку 1880-х рр. була зумовлена, по-перше, радикалізмом 

єврейської молоді, яка захопилася ідеями селянського соціалізму та 

революційного тероризму, а по-друге, необхідністю розв’язати проблему 

емансипації євреїв у Російській імперії. Помітною була роль євреїв у 

технічному та організаційному забезпеченні загальноросійського 

революційного процесу, у тому числі й терористичної діяльності. 

Народництво було ефективною стратегією для подолання кризи ідентичності 

власне для представників російсько-єврейської інтелігенції, але воно не 

вирішувало питання про колективне самовизначення містечкового єврейства, 

для якого ідеї аграрного соціалізму виявилися надто абстрактними, а почасти 

й зовсім не зрозумілими. Революційність російсько-єврейської інтелігенції 

виявилася в усвідомленні її окремими представниками необхідності 

узгодження національних і соціальних вимог російського єврейства. Спроби 

розв’язання єврейського питання у концепціях єврейського соціалізму 

Лібермана та марксизму Аксельрода привели їхніх авторів до формулювання 
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ними національних інтересів єврейського народу крізь призму ідеології 

російського народництва. Вперше вчення марксизму в інтерпретації 

Аксельрода перетворювалося на революційну доктрину містечкової бідноти. 

Єврейський пролетаріат розглядався марксистами як рушійна сила у 

загальноросійському революційному процесі. Боротьба проти  капіталізму і 

самодержавства відповідала інтересам соціального і національного розвитку 

єврейства, адже за умови соціалістичного суспільства євреї зможуть зберегти 

та розвинути свою національно-культурну самобутність, здобути 

громадянські права та свободи. Єврейські погроми 1881–1882 рр. оголили 

національне питання у розвитку ідеології революційного народництва, 

змусили російсько-єврейських народників визначатися з приводу своєї 

національної ідентичності. Націоналізм і марксизм ставали визначальними 

стратегіями діяльності євреїв у російському революційному русі на 

наступному етапі його розвитку.                              

 

 

Висновки до третього розділу 

Революційний рух у Російській імперії, який структурно визначився на 

початку 1860-х рр., став реакцією російської інтелігенції на суперечливість 

політики модернізації, спробою взяти на себе політичну ініціативу у сфері 

соціокультурних трансформацій російського суспільства. Проте 

самодержавство залишало за собою виняткове право з приводу будь-яких 

політичних ініціатив, а отже, було непохитним стосовно абсолютизму своєї 

влади. Відповідно російська інтелігенція встала на шлях опозиційності 

режимові, шукала підтримки в широких народних масах. Народництво було 

ідеологією революційної боротьби російської інтелігенції 1860-х рр., 

радикально налаштовані представники якої у 1870-х рр. закликали до 

вчинення у Росії державного заколоту з метою повалення монархії та 

встановлення республіки.  
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   Чимало євреїв-народників ототожнювали свої інтереси з інтересами 

російських селян та робітників, а декотрі навіть і хрестилися з цієї причини, 

адже вони наївно вважали, що це полегшить їм єднання із народом, якому 

вони збиралися нести істини соціалізму. Зрештою, наявність таких визначних 

імен єврейських революційних діячів з-поміж лідерів народницького руху як 

П. Б. Аксельрод,  Й. В. Аптекман, Л. Г. Дейч, А. І. Зунделевич, і М. А. 

Натансон підкреслювали політичну привабливість народницької ідеології 

серед російсько-єврейської інтелігенції. Чимало єврейських революціонерів 

виконували надзвичайно важливі функції, які забезпечували організаційно-

технічну складову революційної діяльності народницьких груп, а саме: 

видавничу діяльність, транспортування агітаційної літератури, 

переховування революціонерів, нелегальний перетин кордону тощо. 

Очевидно, що аграрний соціалізм революційних народників був 

унікальним явищем у розвитку загальноросійського революційного руху, 

поставав, передусім, російським феноменом і був спрямованим на 

православні етноси Російської імперії (українців, росіян і білорусів). 

Натомість величезні маси єврейської бідноти в губерніях смуги осілості 

залишалися майже не задіяними у процесах народницької пропаганди, адже, 

по-перше, вони спілкувалася на їдиш, а по-друге, вони не були селянами, а 

отже, усі спроби революціонізувати містечкову бідноту начебто були 

абсурдними. Проте російсько-єврейські революціонери виявили свою 

солідарність із своїми товаришами з «Народної волі» та взяли активну участь 

у терористичній діяльності, а отже, проблема залучення широких єврейських 

мас зі смуги осілості до революційних процесів у Росії була актуальною для 

лідерів народницьких груп.  

Серед російсько-єврейських соціалістів не було єдності у думках з 

приводу доцільності застосування ідей народницького соціалізму у процесах 

революціонізування єврейської маси у смузі осілості. Звісно, що ідеологія 

аграрного соціалізму не відображала національних особливостей соціальної 

організації єврейської спільноти, а тому антисемітизм, що дедалі 
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посилювався, став викликом для російських соціалістів єврейського 

походження. Було очевидно, що ідеали революційного соціалізму вимагали 

свого переосмислення у категоріях національного руху. Народництво 

залишалося ефективною стратегією для індивідуального подолання кризи 

ідентичності російсько-єврейських соціалістів, але навряд чи російські 

народники могли запропонувати певну концепцію колективного звільнення 

для усього російського єврейства. Це завдання мали вирішити єврейські діячі 

народницького руху. 

Зокрема, А. Ш. Ліберман і П. Б. Аксельрод у своїх соціалістичних 

теоріях вперше в історії революційного руху в Російській імперії спробували 

концептуально обґрунтувати проблему єврейської ідентичності. Вони   

закликали широкі верстви російського єврейства до революційної боротьби 

проти самодержавства, політика якого, на їх думку, гальмувала національний 

і соціальний розвиток єврейського народу.   

Оскільки модернізація пізньоімперської Росії супроводжувалася 

посиленням ідеології імперського патріотизму (в контексті політики 

стабілізації імперії), яка вочевидь вимагала від імперських етносів 

маніфестації своєї лояльності режимові, то це змусило російських народників 

відмовлятися від того, щоб у своїй стратегії революційної боротьби 

опиратися на ідеї російського націоналізму, що до певної міри могло звузити 

рушійні сили майбутньої революції в Росії. Проте з іншого боку, російське 

народництво наряд чи було готовим запропонувати містечковому єврейству 

певну стратегію задоволення його національних інтересів, крім, звісно, 

загальних вимог з приводу скасування тих форм національного гноблення, 

які існували за умови самодержавства. Революційні народники не могли 

гарантувати російським євреям захист навіть від антисемітизму, адже у 

протилежному випадку це призвело б до протиставлення економічних 

інтересів селянства, яке повинно було ще опанувати для себе нове життя у 

великому місті, а отже, конфлікт селянської маси із єврейською буржуазією 

ставав би неминучим. Визрівала необхідність у такій ідеології революційної 
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боротьби, в якій капіталізм і самодержавство ототожнювалися би як образ 

єдиного ворога для російських євреїв. Відповідно у своїх теоріях єврейського 

соціалізму А. Ш. Ліберман та П. Б. Аксельрод спробували заповнити цю 

прогалину в ідеології російського соціалізму. Якщо А. Ш. Ліберман 

намагався поєднати у своїй концепції національні та соціальні інтереси 

єврейського містечка, то П. Б. Аксельрод обрав марксизм, з його відвертою 

орієнтацією на секуляризовану культуру євреїв міста. Однак антисемітизм 

російських народників, який особливо ставав відчутнім після вбивства 

Олександра II, вимагав від російсько-єврейських соціалістів переосмислення 

взагалі єврейського питання в стратегії революційного народництва.     

Очевидно, що єврейські погроми 1881–1882 рр. оголили національне 

питання, змусили російсько-єврейських народників визначатися з приводу 

своєї національної ідентичності. Мабуть, що не тільки політичні розбіжності 

з приводу стратегії і тактики революційної боротьби зумовили розкол у лавах 

російських народників та виокремили щонайменше два їх напрями – 

«бланкістів», які розглядали екстремізм в якості ефективного засобу 

революційної боротьби, та марксистський, який передбачав поступове 

визрівання соціалістичної революції у надрах індустріального суспільства. 

Неоднозначна реакція на погроми з боку відомих народницьких діячів, 

зокрема з боку П. Б. Аксельрода і М. П. Драгоманова також посилювала цей 

розкол, адже націоналізм та антисемітизм здатні були відштовхнути від 

революційного руху значні маси єврейської бідноти, які також розглядалися 

соціалістами в якості рушійної сили революційного процесу. Народницький 

антисемітизм Г. Г. Романенка і Л. О. Тихомирова доводив небезпечну 

авантюрність спроб окремих революційних діячів спекулювати на 

національних почуттях широких народних мас. Проте для революційно 

налаштованої російсько-єврейської інтелігенції єврейські погроми виявилися 

історичним вододілом в її сподіваннях на те, що російське суспільство було 

здатним взагалі позбутися антисемітизму навіть за умови соціалістичної 

революції. Здобуття національної автономії єврейського народу в майбутній 
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Росії поступово ставали стратегічними цілями у революційній боротьбі 

єврейських соціал-демократів, неонародників та анархістів на початку ХХ 

століття.                                      
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РОЗДІЛ 4 

 ВПЛИВ ЄВРЕЙСЬКОГО ЧИННИКА НА ФОРМУВАННЯ ТА 

РОЗВИТОК РОСІЙСЬКОЇ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЇ (1897–1917 РР.) 

 

4.1. Участь євреїв у процесі формування російської соціал-демократії 

 

Наприкінці ХIХ – на початку ХХ ст. у соціокультурному просторі 

Російської імперії відбувалися суперечливі за своїм змістом процеси, які 

сучасні дослідники, у широкому розумінні, визначали як «складну взаємодію 

традиційного патріархального світу та великого міста» [558, с. 113] або 

«другий етап імперської модернізації» [510, с. 56]. На думку Б. М. Міронова, 

російське суспільство, яке на початку ХХ ст. розвивалося від традиції до 

модерну, не відповідало у повному обсязі жодному з критеріїв сучасного 

суспільства через незавершеність власне процесів модернізації. На наш 

погляд, пізньоімперська Росія балансувала між ліберально-демократичною і 

авторитарно-консервативною моделями модернізації, щоправда, як зазначав 

Б. М. Міронов, на тлі відвертого «бажання імперської еліти прямувати 

загальноєвропейським шляхом розвитку» [510, с. 57].   

У вирі зазначених процесів, як відомо, опинилася російська інтелігенція, 

що розпочала свій складний перехід від традиціоналізму до лібералізму, але 

який, натомість, виявився вкрай повільним, адже майже застиг «у 

патологічних формах “цивілізації, що застрягла” із властивою їй нездатністю 

вийти із пастки перехідного становища» [558, с. 113]. Російська інтелігенція, 

яка несподівано для себе опинилася у «буферній» зоні між масою та 

панівною елітою, перетворилася на маргінальну соціальну групу із 

характерним для неї усвідомленням власної дуальної опозиційності. На 

одному полюсі її дуальної свідомості міцно зберігалися ціннісні орієнтації 

традиційного суспільства (колективізм), а на протилежному – визрівали 

цінності модерного урбанізованого суспільства (індивідуалізм). Проблема 

полягала у тому, що у своєму прагненні долучитися до міської цивілізації, 
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російський інтелігент не хотів (мабуть, що й не міг) відмовитися від тієї 

логіки мислення, яку він узяв із собою у майбутнє «зі свого общинно-

кріпацького минулого» [558, с. 264–265].  

Отже, соціальна революція для маргінальної особистості російського 

інтелігента повинна була стати радикальною та загальною інверсією, яка б 

перетворила реальний світ зла на світ високих ідеалів. Енергія молодих 

російських штурманів майбутнього революційного буревію живилася з 

ідеалів західного соціалізму, але на особливому ґрунті економічного, 

соціального та політичного розвитку Російського імперії. Як зауважував із 

цього приводу П. Б. Струве, до рецепції соціалізму в Росії, тобто до 1860-х 

рр., російської інтелігенції не існувало, але був лише освічений клас із 

різноманітними у ньому напрямками [562, с. 207]. Звісно, зазначав П. Б. 

Струве, що інтелігенція в якості освіченого, привілейованого класу 

дворянства і духовенства в Росії існувала вже до початку модернізації 

російського суспільства. Проте як фактор політичного розвитку, як політична 

категорія вона з’явилася лише в епоху Великих реформ й остаточно виявила 

свою історичну місію у роки Першої російської революції [562, с. 188].      

Становлення соціал-демократії в Російській імперії виявилося черговим 

етапом у «російській рецепції» західних моделей соціалістичного руху, 

наслідком певних ідейних суперечностей на російському ґрунті. Як зазначав 

Д. Б. Рязанов, «общинні інстинкти російського народу виявилася більш 

усталеними за ідеали європейського пролетаріату» [287, с. 39], що, з нашого 

погляду, є важливою соціокультурною особливістю розвитку соціал-

демократичного руху в Російській імперії. За умови напівфеодального 

суспільства Російської імперії, патерналізму самодержавної влади, 

відсутності глибоких традицій політичної культури лібералізму, російський 

соціал-демократичний рух навряд чи міг розраховувати на очевидний успіх 

без глибокого революційного оновлення всієї соціально-економічної та 

політичної системи російської держави. Очевидно, що більшовизм і 

меншовизм утілювали у своїй ідеології революційної боротьби поляризовану 
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реальність існування російської соціал-демократії внаслідок різного 

розуміння глибини, а головне, методів таких перетворень. Якщо перший 

«виріс на тлі хронічного селянського недоїдання», ненавидів буржуазну 

культуру великого міста, а отже, поставав ліворадикальною рецепцією 

європейського соціалізму на російському ґрунті, то меншовизм не полишав 

надії на примирення архаїки традиційної культури із цінностями великого 

міста. Звісно, що марксизм залишався спільною для обох фракцій російської 

соціал-демократії революційною доктриною, проте, меншовики виявилися 

більшими ортодоксами вчення К. Маркса та Ф. Енгельса, ніж ленінці, адже 

були ближчими до розуміння буржуазної природи міської цивілізації. 

Оскільки євреї були міським етносом, то не дивно, що губернії смуги 

осілості наприкінці ХIХ ст. знову виявилися епіцентром концентрації 

революційної енергії в Російській імперії. Російсько-єврейська інтелігенція 

залишалася заручницею політики асиміляції, що її провадив російський уряд 

у другій половині ХIХ ст., але наприкінці століття вона опинилася 

затиснутою поміж націоналізмом аграрних етносів імперії (передусім, 

поляків), імперським патріотизмом Романових і малозрозумілим селянським 

соціалізмом неонародників. Самодержавство виявляло свою необачність у 

політиці з єврейського питання у тому, що витискувала асимільовану частину 

російського єврейства на периферію соціально-економічної модернізації 

Російської імперії, а отже, забезпечувало умови для посилення революційної 

активності російсько-єврейської інтелігенції.  

Отже, політичною помилкою самодержавства у розв’язанні єврейського 

питання було те, що воно вкотре не розглядало російських євреїв як своїх 

союзників у спробах модернізувати імперію, а тому залишалося у полоні 

власного антисемітизму доти, доки євреї знову не відповіли вибухом своєї 

революційної активності, але відтепер у лавах російської соціал-демократії. 

Соціал-демократичний рух у Російській імперії виник на території її 

північно-західних та західних губерній, у місцевостях із кустарним і 

промисловим виробництвом. Географічне сусідство з Австро-Угорщиною та 
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Німеччиною, звідки, власне, й потрапляли ідеї соціал-демократії до Росії, а 

також традиції цехової самоорганізації єврейських робітників Польщі та 

Литви, їх відносно високий рівень освіченості, були факторами, які сприяли 

поширенню ідеології соціал-демократії серед російських євреїв. Становлення 

соціал-демократичного руху серед євреїв водночас відбувалося на тлі 

промислової кризи в Росії, в результаті якої різко погіршилося становище 

робітничого класу. Масові звільнення робітників, зниження заробітної плати 

запровадження системи штрафів призвели до вибуху низки робітничих 

страйків, особливо у 1885 р. на Нікольський мануфактурі Т. Морозова в 

Орєхово-Зуєві Володимирської губернії. В результаті посилення робітничого 

руху в промислових районах Російської імперії у 1880-х рр. з’явилися перші 

соціал-демократичні гуртки [616, с. 35–36].  

У Варшаві відомими польськими марксистами Л. Варинським та Ю. 

Мархлевським були засновані відповідно «Міжнародну соціально-

революційну партію» («перший» «Пролетаріат») та «Союз польських 

робітників» [537, с. 19]. Наприкінці 1885 р. діяльність «першого» 

«Пролетаріату» було викрито, а 29 його учасників страчено [537, с. 30]. 

Одним із засновників «Міжнародної соціально-революційної партії» був 

польсько-єврейський марксист Ш. Р. Дікштейн, котрий, як пригадував 

відомий польський комуніст А. Варський, став одним із перших 

популяризаторів вчення К. Маркса в Росії [92, с. 10]. Водночас у Женеві 

виникла плеханівська група «Звільнення праці», а у Петербурзі та Харкові 

діяли різноманітні гуртки соціал-демократів (групи Д. Благоєва, П. В. 

Точиського, М. І. Бруснева).  

Помітними центрами єврейського соціал-демократичного руху були 

білоруські та українські міста Російської імперії. Крім пропагандистських 

заходів, які зазвичай проводилися російською мовою, гуртки займалися і 

суто технічними питаннями, як-то: нелегальний транспорт революційної 

літератури, переховування революціонерів, налагодження зв’язків із 

революційною еміграцією тощо. Наприклад, у Мінську було водночас 
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засновано декілька гуртків єврейських робітників на чолі з Х. Ш. Хургіним, 

Е. А. Абрамовичем, І. Гурвічем та О. Белахом [382, с. 53–54]. В Одесі, 

Кременчуці та Рогачеві (Харківської губернії) на початку 1880-х рр., у Києві 

на початку 1890-х рр., виникли гуртки, які, загалом, складалися з єврейського 

студентства місцевих реальних училищ, єврейських робітників і ремісників 

[422, с. 106–108]. Власне ідея створення нового типу єврейських робітничих 

гуртків, як прототипу для майбутньої організації єврейського пролетаріату 

(Бунд), в яких спочатку робітники опановували російську мову та природничі 

дисципліни і лише згодом вивчали основи соціалізму, належала доктору 

медицини Е. А. Абрамовичу. Завдяки неабиякій популярності з-поміж 

робітників та особистим якостям і зв’язкам із єврейською еміграцією у 

Західній Європі та Північній Америці, йому вдалося також організувати 

наприкінці 1880-х рр. перший у Києві соціал-демократичний гурток. Усе це 

дозволило деяким дослідникам  вважати Е. А. Абрамовича «одним із перших 

практиків соціал-демократії, котрий стояв біля витоків єврейського 

робітничого руху» [291, с. 133–134].   

На процеси становлення єврейської соціал-демократії у Російській 

імперії певною мірою вплинуло посилення соціалістичного руху у 

середовищі єврейських емігрантів (вихідців із Росії та Австро-Угорщини) 

передусім у Нью-Йорку та Лондоні, поширення марксистських та 

анархістських газет на їдиш, заснування у 1888 р. Союзу єврейських 

професійних організацій у Нью-Йорку, участь єврейської делегації у 

діяльності II Інтернаціоналу у 1891 році [580, с. 327]. Проте, якщо, приміром, 

для більшості з американських соціалістів «соціалізм був забавою» або 

просто «роботою за хорошу платню» [9, л. 85], то у Російській імперії ці 

процеси набували своїх особливих рис. Містечковий єврей, котрий 

вирізнявся серед місцевого населення мовою, культурою, етнічним типом і 

релігією, зберігав відчуття єврейської ідентичності, але водночас залишався 

підданим «другого ґатунку», якщо навіть не юридично, то фактично. Він 

кружляв немовби поміж двох світів і набував упевненості лише у груповій 
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солідарності з одновірцями. Вимушений обирати між вузькими 

економічними можливостями рідного штетла та міграцією, російський єврей, 

як «людина повітря», легко захоплювався мріями про колективне повернення 

до Палестини, про єврейську територію або про певне політичне 

самоврядування в країні свого народження. 

Марксизм, що стрімко поширювався у Західній та Центральній Європі, 

доволі швидко захопив уяву єврейської бідноти по усій території смуги 

осілості Російської імперії. Постійна міграція єврейських робітників із 

перенаселених та економічно слаборозвинених Литви та Білорусії до таких 

провідних індустріальних центрів імперії, як Білосток, Лодзь, Катеринослав 

та Київ, зрештою, перетворила «литовський Єрусалим» (Вільно) на ключову 

ланку у розгалуженій мережі поширення нелегальної літератури із-за 

кордону, а отже, у природній спосіб прискорювало утворення того, що можна 

назвати Віленською революційною програмою єврейських соціал-

демократів.  

Наприкінці 1880-х рр. у Вільно був створений доволі представницький 

марксистський гурток на чолі з місцевою єврейською інтелігенцією, з-поміж 

якої виявилися майбутні лідери російської та єврейської соціал-демократії. 

Учасники Віленського гуртка щотижня збиралися по суботах для 

обговорення загальних питань руху та вперше в історії єврейського 

робітничого руху організували у 1892 р. святкування 1 травня у Вільно [382, 

с. 55]. Згодом ставало очевидним, що займатися революційною агітацією 

російською мовою у промислових районах Литви та Білорусії, в яких 

переважало їдишмовне єврейське  населення, було доволі складно, а отже, 

перехід від пропаганди («гуртківства») до економічної агітації, із 

необхідністю передбачав не лише тактичну, але й мовну метаморфозу, адже 

десятки тисяч євреїв – учасників робітничого руху – спілкувалися поміж 

собою на їдиш. Відповідно ключові позиції в ієрархії революційних 

організацій обіймали представники «напівасимільованої єврейської 
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інтелігенції» [383, с. 65], а саме, колишні учні єшив, котрі спілкувалися на 

їдиш набагато краще, аніж російською.  

Незважаючи на успішний приклад соціалістів-емігрантів, марксистські 

революціонери, які зосереджувалися у Вільно, не квапилися з приводу 

схвалення рішення про активізацію своїх зусиль у напрямку до створення 

самостійної єврейської соціал-демократичної організації. Віленська група, 

що розвивалася під впливом різноманітних факторів, протягом усієї своєї 

нетривалої історії, натомість, так і не визначилася стосовно загальної 

стратегії свого розвитку. Це пояснюється низкою причин. 

З одного боку, було розуміння того, що класовий принцип мав стати 

визначальним критерієм у процесах становлення єврейської соціал-

демократії, адже єврейські робітники були учасниками загальноросійського 

робітничого руху, а тому їм слід було якомога швидше «забути» про своє 

єврейство, стати повноцінною складовою російського пролетаріату із 

класовою, а не національною самосвідомістю. Однак з другого – існувала 

думка, згідно з якою єврейський пролетаріат повинен був захищати свої 

власні національні інтереси, тобто він мав би виступати не стільки проти 

самодержавства, як системи взагалі, скільки за своє національне звільнення, 

як євреїв. Водночас єврейський пролетаріат, який боровся із єврейським 

капіталом, у такий спосіб мобілізував би сили для боротьби із російським 

урядом, який у своїй політиці виявляв певну поблажливість щодо єврейської 

буржуазії.  

Отже, єврейські робітники, які були найбільш гнобленою частиною 

свого народу, максимально виграли би в результаті свого звільнення. У 

політичному сенсі таке звільнення означало б повноцінну підтримку 

національних вимог – аж до національного самовизначення єврейського 

народу та здобуття організаційної незалежності від російського соціал-

демократичного руху. Очевидно, що марксистська доктрина національного 

питання дозволяла обґрунтувати обидві стратегії (національну і соціальну), 

адже, як зазначали класики марксизму, «пролетаріат має передусім здобути 



 

 

237 

 

політичне панування, піднестися до становища національного класу, 

конституюватися як нація…» [199, с. 44]. Власне віленські соціал-демократи 

озброїлися марксистською ідеєю про самозвільнення пролетаріату, яка на 

початку ХХ ст. знайшла своє відображення у теорії національно-культурної 

автономії, авторами якої були відомі австромарксисти  К. Реннер та О. Бауер 

[Див.: 167].  

Так, єврейський лідер австрійської соціал-демократії О. Бауер зазначав у 

своїй теорії «держави національностей» про реалізацію принципу 

національної автономії у політиці майбутнього соціалістичного уряду [80, с. 

62], проте відмовляв східноєвропейським євреям у національно-культурній 

автономії через те, що вони, як вважав ідеолог австромарксизму, лише 

формували свою «нову єврейську культуру» [80, с. 118–119]. Завданням 

східноєвропейського єврейства повинна була стати асиміляція до 

національної культури провідних європейських народів і вже на ґрунті їхніх 

інтересів, на тлі пролетарського інтернаціоналізму, євреї могли зводити 

власну національну культуру в майбутній соціалістичній державі, або навіть 

у конфедерації соціалістичних країн, яку О. Бауер визначав як «Сполучені 

Штати Європи» [80, с. 130].  

Звісно, що теорія самозвільнення єврейського пролетаріату у контексті 

національного відродження євреїв не була позбавлена певних суперечностей, 

адже, приміром, яким власне мав бути політичний розвиток російського 

єврейства після повалення самодержавства, лідери єврейської соціал-

демократії у Росії погано собі уявляли навіть у період свого партійного 

становлення. Проте для теоретиків європейської соціал-демократії було 

очевидно, що лише у демократичній Росії можливий всебічний розвиток усіх 

її національностей і культур, і що, власне, соціал-демократія унеможливить 

сепаратизм, «реакційний націоналізм» та антисемітизм [169, с. 196–198].  

Отже, теорію самозвільнення єврейського пролетаріату, яку сповідували 

єврейські марксисти на початку ХХ ст., можна розглядати в якості політичної 

альтернативи сіонізму, як наслідування ідеям єврейського соціалізму, що 
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були викладені, приміром, у теоріях А. Ш. Лібермана і П. Б. Аксельрода. 

Натомість віленські соціал-демократи із недовірою поставилися до 

російського і навіть до міжнародного соціалістичного руху. Сумнозвісна 

позиція, яку обіймала «Народна воля» упродовж першої у Російській імперії 

погромної кампанії 1881–1882 рр., залишила неприємний присмак 

антисемітизму з-поміж російсько-єврейських революціонерів, а отже, як 

справедливо зауважував Й. Френкель, за таких умов пролетарський 

інтернаціоналізм не міг стати повноцінною альтернативою національній 

самодіяльності мас [581, с. 260].               

Незважаючи на невисокий рівень розвитку промисловості у Північно-

Західному краї Російської імперії, а також на переслідування з боку поліції, 

ув’язнення та заслання, яких зазнавали чимало активістів, єврейський соціал-

демократичний рух зростав якісно та кількісно, набував відданих 

прихильників та поширювався в інших містах, таких як Мінськ, Гродно, 

Білосток і Варшава. «У той час, – зазначав один із лідерів Віленської групи 

Ю. Й. Мартов у 1895 р., – як ми усі наші надії пов’язували із 

загальноросійським рухом, ми непомітно для себе підняли єврейський рух до 

такої висоти, до якої російський рух ще не піднявся…» [Цит. за: 581, с. 233]. 

Справді, підкреслював Й. Френкель, російському соціал-демократичному 

рухові не вистачало у 1890-х рр. ані сил, ані волі, які були необхідними для 

того, аби вплинути на Віленську групу. Російська організація була 

нечисленною й до 1898 р. не мала єдиної організаційної структури. Фактично 

єврейські та російські соціал-демократичні організації до початку ХХ ст. 

розвивалися автономно, проте Віленська соціал-демократична група на чолі з 

А. І. Кремером, не вважала такі процеси доречними та прагнула допомагати 

російській соціал-демократії у різний спосіб [581, с. 270]. Зокрема, у 1896 р. 

єврейські соціал-демократичні комітети Вільно, Мінська та Варшави 

передали свої мандати на Лондонському конгресі II Інтернаціоналу 

російській групі соціал-демократів «Звільнення праці», яка, у свою чергу, у 

доповіді її лідера, зазначала, що єврейський пролетаріат «може, у певному 
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сенсі, розглядатися як авангард армії робітників у Росії» [Цит. за: 422, с. 106]. 

Політична підтримка становленню російського соціал-демократичного руху з 

боку єврейських соціал-демократів була очевидною.   

Однак серед діячів російської та єврейської соціал-демократії виникали 

розбіжності національного характеру.  

По-перше, російських лідерів соціал-демократичного руху навряд чи 

задовольняли ті обставини, що російська соціал-демократія мала 

«єврейський» присмак, а політичні проблеми загальноросійського руху 

вирішувалися не в Москві або у Петербурзі, але у Білостоці та Вільно. 

Зокрема, Г. В. Плеханову та В. І. Леніну зовсім не подобався той факт, що 

провінційна, до того ж неросійська група обіймала у новоствореному 

соціалістичному таборі провідні позиції [581, с. 271], а  В. І. Засулич у листі 

до Л. Г. Дейча пояснювала, що в неї немає порозуміння із новим шаром 

єврейської соціалістичної молоді, з якими їй було «дуже нудно» [581, с. 272].  

По-друге, особистісне неприйняття суто єврейських рис характеру 

деяких віленських марксистів посилювалося на ґрунті ідейного 

протистояння, адже група Г. В. Плеханова не сприймала політичної стратегії 

А. І. Кремера. У своїй післямові до програми віленських соціал-демократів 

(що була викладена у брошурі «Про агітацію» [175]) П. Б. Аксельрод 

зазначав, що надмірна увага з боку віленських соціал-демократів конфлікту 

між працею і капіталом нагадувала бакунінське «понадспрощення», а не 

марксистську діалектику; що, мовляв, у напівфеодальній Росії заможні 

верстви вочевидь є класовими ворогами, проте поставали також і як 

потенційні союзники у політичній боротьбі проти самодержавства [581, с. 

272]. Це суперечило доктрині віленського руху, згідно до якої єврейська 

буржуазія була класовим антагоністом єврейського пролетаріату [175, с. 27].  

Натомість єврейські соціал-демократичні групи, зокрема у Києві, вже у 

1896 р. підштовхували лідерів російської соціал-демократії до створення 

єдиної російської соціал-демократичної партії, в якій би єврейській 

пролетаріат, безумовно, посідав провідне місце, хоча б і без офіційного 
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членства в ній [581, с. 273]. Марксисти з Вільно стверджували, що у 

пролетаря, котрий спілкувався на їдиш, були свої національні інтереси, що 

відрізнялися від російських та польських, і що у нього було право на 

автономію у межах загального революційного руху по всій імперії. Як 

пригадували засновники першої в Росії політичної організації єврейського  

пролетаріату, «ми були запалені вірою у те, що наш союз стане втіленням 

усього революційного в єврейському народі, усього того, що живить 

ненависть до самодержавства та експлуатації» [30, л. 4].   

На Установчих зборах, які таємно відбулися у Вільно 25–27 вересня 

1897 р., нову організацію єврейських соціал-демократів було названо 

концептуально, як Всезагальне об’єднання (з їдиш – «бунд») єврейських 

робітників у Росії та Польщі [213], а у 1901 р. було ухвалено додаткове 

географічне уточнення: «у Литві, Польщі та Росії» [225, с. 178]. Центральним 

органом новоствореного об’єднання були «Арбайтер Штімме» (з їдиш – 

«Голос робітника») та «Їдише Арбайтер» (з їдиш – «Їдишистський 

робітник»). Метою Бунду була не лише організація єврейського пролетаріату 

західноросійських губерній, але й сприяння діяльності плеханівському 

«Союзу російських соціал-демократів», що діяв за кордоном, з-поміж членів 

якого була чимала кількість бундівців [301, с. 73]. Зокрема, завдяки активним 

зусиллям секретаря «Союзу російських соціал-демократів», за словами А. І. 

Кремера, «піонера єврейського робітничого руху в Росії» Т. М. Копельзону-

Грішину [174, с. 57] вдалося організувати та налагодити транспортування  

нелегальної літератури, що призначалася для соціал-демократичних груп у 

Російській імперії. Лише за три останніх роки ХIХ ст. Бундом було 

відправлено до Росії близько 200 тис. аркушів революційної літератури 

російською та єврейською мовами. До речі, друкований орган РСДРП 

«Іскра» також потрапляла до Росії завдяки налагодженим бундівським 

каналам контрабанди [543, с. 24, 36].  

Бунд зіграв надзвичайно важливу роль в організації 1–3 березня 1898 р. у 

Мінську з’ їзду, на якому було засновано Російську соціал-демократичну 
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робітничу партію (РСДРП), що мала об’єднати усі революційні марксистські 

групи імперії незалежно від їхньої етнічної приналежності [301, с. 67–68].  

Після того, як на початку 1897 р. спроба провести установчий з’ їзд партії 

у Києві завершилася невдачею (на з’ їзд прибули усього три делегати) [616, с. 

130], ідея організації першого партійного форуму російських соціал-

демократів в одному з центрів бундівського руху багатьом здавалася більш 

реалістичною як із точки зору тактичних завдань майбутньої партії, так із 

міркувань елементарної конспірації (Київ був надто привабливим для 

жандармського нагляду містом). Власне ініціатива проведення з’ їзду в 

Мінську належала відомому єврейському соціал-демократу з Києва, 

редактору «Робітничої газети» Б. А. Ейдельману.  З дев’яти делегатів I з’ їзду 

РСДРП троє були бундівцями (А. І. Кремер, А. Я. Мутнік, Ш. Кац). А. І. 

Кремера та Б. А. Ейдельмана було обрано до складу ЦК РСДРП. Участь у 

роботі з’ їзду представників Литовської соціал-демократичної партії, за 

ініціативою бундівців, підкреслювала загальноросійський характер 

діяльності новоствореної РСДРП. На з’ їзді також було вирішено, що Бунд 

буде включено до партії як автономну організацію, яка буде самостійною в 

питаннях, які безпосередньо стосуватимуться єврейського пролетаріату [301, 

с. 68–70].  

На III з’ їзді Бунду в грудні 1899 р. у Ковно бундівці наголошували на 

вимогах «громадянської, а не національної рівноправності» для російських 

євреїв [283, с. 76], що вона забезпечувало йому можливості залишатися у 

межах ортодоксального марксизму та революційного інтернаціоналізму, 

тобто виступати в якості політичного союзника російських соціал-

демократів. Проте, вже через рік від цієї мінімалістської позиції Бунд 

відмовився.  

На IV з’ їзді, що проходив у Білостоці у травні 1900 р., більшість 

делегатів погодилися із тим, що кожна нація, крім свого прагнення до 

економічної, громадянської та політичної свободи й рівноправності, має 
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також і національні інтереси, які полягали у тому, аби її власні мова, звичаї, 

побут і, взагалі, культура мали повну свободу виявлення [225, с. 172].  

Отже, Бунд, згідно до вимог соціал-демократії, мав боротися не лише 

проти класового і політичного гноблення, але й проти національного. 

Учасники з’ їзду наголошували на тому, що відповідна стаття Маніфесту 

РСДРП, яка гарантувала кожній нації право на самовизначення, вимагала 

деякого уточнення, а саме, як зазначалося у звіті ЦК Бунду, у такій країні, як 

Росія, де проживає пліч-о-пліч стільки національностей, питання про них, 

якщо і буде розв’язане, то лише у такий спосіб, який було ухвалено на 

Брюннському соціал-демократичному конгресі для Австрії, яка за своєю 

багатонаціональною природою нагадує Росію, яка має перетворитися на 

федерацію національностей, із повною автономією для кожної з них з усіх 

питань, що мають стосунок до «національності» (мова, освіта, мистецтво 

тощо) [225, с. 172]. «Ми були дотепер значною мірою космополітами, але 

відтепер ми маємо стати національними. Національне не є націоналістичне. 

Коли який-небудь клас усвідомлює свою належність до певної 

національності, він стає національним» [225, с. 174].  

Таким чином, Бунд, який від самого свого заснування стверджував, що 

лише повалення самодержавства призведе до скасування громадянського 

безправ’я, висував вимоги стосовно здобуття національно-культурної 

автономії для єврейського народу в оновленій Росії. На думку В. Д. Медема, 

майбутня «Російська демократична республіка» має перетворитися на 

федерацію, за прикладом США, й бути «вільною від одноманітності, має 

втратити свій російський характер й диференціюватися згідно до 

різноманітності народів, з якими їй доведеться рахуватися» [207, с. 43]. Бунд 

на своєму IV з’ їзді уперше визнав євреїв національністю із відповідними 

правами [225, с. 173], а у жовтні 1905 р. на VI партійному з’ їзді у Цюріху ним 

було остаточно сформульовано вимогу з приводу національно-культурної 

автономії [275, с. 647].       
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Після того, як Бунд проголосив себе політичною організацією, що 

виступає за національне та соціальне відродження єврейського пролетаріату, 

він почав закликати, згідно до своїх вимог, до перебудови РСДРП із 

централістської партії на федералістську. Оскільки Бунд, який орієнтувався 

на приклад австрійської соціал-демократії, позиціонував себе в якості 

єдиного представника і захисника інтересів єврейського пролетаріату в 

Російській імперії, то, звісно, як зазначав Н. А. Бухбіндер, він вимагав 

включення його в якості однієї із секцій до складу РСДРП, «яка відтепер 

складатиметься з осередків, що визначатимуться за національною ознакою» 

[383, с. 91]. Проте ця принципова позиція наразила Бунд на гострий конфлікт 

із лідерами російської соціал-демократії Г. В. Плехановим та В. І. Леніним, 

котрі не вважали, що австрійська модель національних соціал-демократичних 

організацій була прийнятною формою для партійного розвитку російської 

соціал-демократії [581, с. 321]. На противагу бундівським вимогам стосовно 

збереження «принципу національності», що роз’єднував робітничий клас на 

окремі національні групи, РСДРП, на думку одного з її лідерів Ф. І. Дана, 

виступала за «принципи соціал-демократичної боротьби». «Важливо, – 

підкреслював він, – було збудувати або принаймні зберегти організаційні 

відносини між РСДРП та Бундом у такому вигляді, аби вони могли без 

проблем та ускладнень розвиватися у зазначеному напрямку, автономія і 

федерація, – так було сформульоване організаційне питання» [108, с. 77].  

Власне конфлікт між бундівцями та російськими соціал-демократами 

розпочався одразу після створення РСДРП. Вже від квітня 1898 р. «Союз 

російських соціал-демократів за кордоном» перетворився на арену запеклих 

особистих протистоянь та суперечок [581, с. 279–280]. На думку Дж. 

Джекобса, суттєвих теоретичних розбіжностей поміж лідерами російської та 

єврейської соціал-демократії не було, а поштовхом до формування власне 

бундівської національної програми виявилася не критика з боку РСДРП, але 

полеміка Бунду з Польською соціалістичною партією (ППС), яка у 1898 р. 

доволі критично поставилася до його спроб розгорнути власну політичну 
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діяльність на «польських територіях» Російської імперії [424, с. 134–136]. 

Натомість М. В. Лобанова-Гулак вважала, що питання про федеративний 

устрій майбутньої РСДРП, розв’язання якого вимагав Бунд, перетворилося з 

організаційного на ідеологічне й стало предметом для гострих політичних 

дебатів поміж єврейськими та російськими соціал-демократами, адже, як 

зазначала українська дослідниця, проблема федеративного принципу 

партійного устрою розглядалася Бундом як частина його національної 

програми, яка, щоправда, так і не була чітко визначена аж до початку II з’ їзду 

РСДРП [490, с. 262]. Бундівці прагнули обґрунтувати свою автономність 

посилаючись на необхідність національної самостійності, а отже, спробували 

об’єднати класові та національні інтереси єврейських робітників. Подібні 

ідеологічні маневри єврейських соціал-демократів напередодні II з’ їзду 

РСДРП стали вагомою причиною у зміні статусу конфлікту. З організаційної 

сфери він перемістився у площину теоретичного протистояння і став 

частиною загальної соціалістичної дискусії з приводу цілей та методів 

соціал-демократії [491, с. 115]. Зрештою, сучасний американський дослідник 

Й. Петровський-Штерн був переконаним у тому, що витоками цього 

конфлікту були непримиренна антибундівська позиція майбутнього лідера 

більшовицької фракції РСДРП  В. І. Леніна, який заради партійної єдності 

засуджував будь-які сепаратистські, національні форми соціал-демократії і 

концепцію національно-культурної автономії, яку намагався запровадити 

Бунд [530, с. 132–136].               

На наш погляд, розбіжності у поглядах на організацію партійної 

діяльності з боку лідерів єврейської та російської соціал-демократії мали не 

тільки політичний характер, але зумовлювалися їхніми особистими 

амбіціями та інтересами.    

Відомо, що важливим джерелом фінансування для соціал-

демократичних організацій за кордоном були кошти російсько-єврейських 

соціалістів у Нью-Йорку, де у серпні 1891 р. було утворено «Російське 

соціал-демократичне товариство», що виникло в результаті розпаду 
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соціалістичної групи «Саморозвиток». Метою товариства, яке очолював 

відомий діяч міжнародного та російського соціалістичного руху С. М. 

Інгерман, було сприяння розвитку соціал-демократичного руху російських та 

єврейських емігрантів у США [139, с. 282]. Однак на початку ХХ ст. воно 

перетворилося на своєрідний притулок для політичних емігрантів із 

Російської імперії, котрі за сприяння товариства видавали впливові 

соціалістичні газети, читали щонеділі публічні лекції, встановлювали нові 

політичні контакти [343, с. 185–186]. Майже всі члени товариства були 

єврейського походження, і навіть після поразки Першої російської революції, 

коли до Нью-Йорку почали приїжджати російські революціонери, всі вони 

жили в єврейських кварталах, працювали в єврейських майстернях і 

ресторанах, із успіхом вчилися розмовляти на їдиш [343, с. 188].  

Очевидно, що плеханівці не були байдужими до тих матеріальних 

статків, якими володіли впливові єврейські кола в США. «Необхідно 

зміцнювати й налагоджувати нові контакти у середовищі єврейської соціал-

демократії, – писав С. М. Інгерман у 1891 р. у своєму листі до П. Б. 

Аксельрода, – адже, якщо Ваші імена стануть популярними в єврейській 

масі, ми зможемо золото лопатами гребти…» [139, с. 214]. Навесні 1892 р. Г. 

В. Плеханов запропонував одному з лідерів польських соціал-демократів Я. 

Тишці (Л. Іогіхесу), котрий, мабуть, отримав відповідні кошти від 

американських товаришів для розвитку російського революційного руху, 

увійти до складу «Звільнення праці». Після того, як той не погодився, Г. В. 

Плеханов переконав Ф. Енгельса відмовитися від послуг російсько-

єврейського публіциста, одного з лідерів «економізму» і засновника «Соціал-

демократичної бібліотеки» у Женеві Б. Н. Кричевського, котрий запланував 

видати російською окремі твори відомого марксиста. Відносини з 

єврейськими лідерами польської соціал-демократії були зовсім зіпсовані 

після того як Г. В. Плеханов на конгресі II Інтернаціоналу в Цюріху   

виступив проти надання Р. Люксембург мандату делегатки конгресу [537, с. 

112].      
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На початку 1899 р. П. Б. Аксельрод отримав від нью-йоркських 

соціалістів чергову суму грошей для розвитку революційного руху в Росії, 

проте якій власне організації (групі Г. В. Плеханова чи бундівцям на чолі з Т. 

М. Копельзоном) адресувалася ця допомога було незрозуміло. Більше того, 

до американської преси потрапили не зовсім приємні для єврейських діячів 

епітети з листа Г. В. Плеханова та П. Б. Аксельрода, в якому вони «просили 

допомогти їм у боротьбі з “мінськими та віленськими єврейчиками” [581, с. 

284]. За умов гострого протистояння між бундівцями та «Союзом російських 

соціал-демократів за кордоном», що була створена Г. В. Плехановим у 

Швейцарії у 1895 р., відомий лідер російської соціал-демократії був 

змушений створити окрему «Революційну соціал-демократичну 

організацію». Відповідно «Союз російських соціал-демократів за кордоном» 

у 1901 р. вочевидь опинився під контролем бундівців [33, л. 26].  

Головною проблемою у відносинах між плеханівцями та Бундом, на 

думку Й. Френкеля, було те, що останній цінував «теорію» набагато менше за 

«практику», у той час, як у ветеранів російського соціал-демократичного 

руху шкала цінностей була зовсім протилежною [581, с. 284]. Плеханівці 

були переконані у тому, що їхня інтелектуальна перевага та знання 

марксизму і європейської політики надавали їм право на керівництво 

організацією. Водночас, як нам видається, не можна недооцінювати і деякий 

присмак антисемітизму, що відчувався у ставленні Г. В. Плеханова до лідерів 

Бунду. Ще у 1885 р. він у листі до П. Б. Аксельрода зазначав про його 

неприємні відчуття з приводу того, що факт його (християнина і росіянина) 

одруження на єврейці Р. М. Боград ставав об’єктом прискіпливої уваги з боку 

єврейської релігійної громадськості, позбавитися якої, як виявилося, було не 

просто, адже, за словами Г. В. Плеханова, «євреї так само є нетерпимими 

щодо християн, як і ці останні стосовно них» [139, с. 61]. Згодом, у 

пристрасній полеміці із «непослідовними сіоністами», як називав Г. В. 

Плеханов бундівців, російський революціонер небезпідставно закидав 
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останнім звинувачення у тому, що вони, мовляв, прагнули «утвердити Сіон 

не в Палестині, але в межах російської держави» [Цит. за: 496, с. 188].  

Отже, взаєморозуміння поміж лідерами єврейського та російського 

соціал-демократичного руху не було.  

Не простими також були відносини Бунду із місцевими організаціями 

російських соціал-демократів, особливо на півдні Російської імперії. 

Наприклад, Катеринославській осередок Бунду на початку 1903 р. доволі 

гостро відреагував на спроби місцевого комітету РСДРП звернутися із 

закликом до єврейських робітників без узгодження із Бундом, який побачив у 

цьому факті бажання позбутися його впливу. В. І. Ленін у своїй статті 

розцінив такий крок Бунду, як «витівку» проти Катеринославського комітету 

РСДРП, який, натомість, на думку лідера більшовиків, «чудово роз’яснює 

єврейськими робітникам міста Катеринослав соціал-демократичне ставлення 

до сіонізму та антисемітизму» [187, с. 114]. Очевидно, що проблема 

«єврейського націоналізму» використовувалася лідерами РСДРП в якості 

приводу для критики його політики на місцях. Хоча, як пригадував один із 

засновників Бунду В. А. Цоглін, єврейські соціал-демократи «завжди 

пов’язували свою роботу із завданнями усього російського пролетаріату», як 

до, так і після створення Бунду, що знайшло своє відображення в їхній 

практичній діяльності щодо організації мітингів протесту, страйків, 

демонстрацій в російській містах і навіть у столиці [330, с. 67]. Натомість 

«катеринославський інцидент» мав важливі політичні наслідки, адже В. І. 

Ленін не надавав особливого значення фактам, що їх наводив Бунд, про 

участь російських робітників у єврейських погромах і, взагалі, був 

здивований з того, що єврейський пролетаріат уже мав, нібито, власну 

політичну партію – Бунд [187, с. 114, 116].  

Більше того, В. І. Ленін підтримав у 1903 р. на II з’ їзді РСДРП позицію 

Г. В. Плеханова проти Бунду, зміст якої полягав у звинуваченнях останнього 

в єврейському націоналізмі та порушенні суворої партійної дисципліни [581, 

с. 299–300]. На противагу засадничим принципам Бунду стосовно того, що 
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єврейський народ у Східній Європі є нацією, яка вимагає захисту її 

національно-культурних прав, переважна більшість учасників з’ їзду 

стверджували, що, за умови відсутності власної території, євреї у 

демократичну епоху будуть змушені асимілюватися із місцевим населенням. 

Група партійних активістів, котрі виступили на з’ їзді, у тому числі Л. Д. 

Троцький, Ю. Й. Мартов і В. І. Ленін, змагалися один із одним у доведенні 

своїх принципів інтернаціоналізму та викривали Бунд як єретичну й 

опортуністичну організацію. Якщо Л. Д. Троцький переконував з’ їзд у тому, 

що вибір у єврейських соціал-демократів з приводу їх політичних союзників 

був невеликим [581, с. 332], то  В. І. Ленін виявився більш прямолінійним і 

зазначав, що усі міркування бундівців були просякнуті  недовірою та 

спробами відвертого політичного шантажування [183, с. 23]. Євреїв не можна 

вважати нацією, підкреслював лідер більшовиків, а думка про єврейську 

національність була думкою сіоністською та реакційною [186, с. 70]; може 

йтися лише про злиття єврейської нації з іншими. Оскільки, писав В. І. Ленін, 

«ідея єврейської національності суперечить інтересам єврейського 

пролетаріату (є лише одні інтереси, які соціал-демократи покликані 

захищати, – це інтереси усього пролетаріату, без різниці у мові та 

національності), адже створює у ньому прямо і побічно настрої, які є 

ворожими щодо асиміляції, настрої “гетто”», то усі рішення Бунду є 

реакційними та шкідливими стосовно єврейського пролетаріату [186, с. 72].   

Йому заперечував член Закордонного комітету Бунду М. І. Лібер, котрий 

зауважував, що національний принцип партійної роботи дозволить 

розв’язати організаційні питання, що пов’язані, приміром, із мовою агітації, 

із розумінням потреб єврейського пролетаріату, що, зрештою, приведе до ще 

більшої згуртованості РСДРП [120, с. 341].  

Зазначимо, що М. І. Лібер мав рацію, коли закидав ленінцям 

звинувачення у тому, що ті, мовляв, прагнули звести партійний статус 

бундівських організацій до рівня районних осередків РСДРП, що було, на 

його думку, не лише несправедливим рішенням стосовно впливової 
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організації єврейського пролетаріату, але й політично короткозорим, адже, 

міркував М. І. Лібер, власне революційна боротьба проти режиму була 

вмотивована його подвійною (національною та соціальною) дискримінацією, 

а тому саме єврейські робітники мали б стати рушійною силою 

соціалістичної революції в Росії [120, с. 342–343].  

Отже, з логіки М. І. Лібера випливало, що у тому випадку, якщо 

завданням єврейського революційного руху було повалення самодержавства 

та буржуазної системи економічних відносин, то внаслідок здійснення таких 

революційних перетворень емансипація євреїв не виглядала б актом 

милосердя з боку інших національностей (приміром, з боку поляків чи 

росіян) або актом справедливості з точки зору соціал-демократії стосовно 

гноблених, але підкреслюватиме ту важливу роль, яку відігравав єврейський 

пролетаріат у визвольному русі. Однак за умови того, що єврейський 

робітничий рух вочевидь ставатиме дедалі масовим, він буде не тільки 

інтернаціональним, але й національним єврейським рухом. Єврейський 

інтернаціоналізм, зазначала з цього приводу «Арбайтер Штімме», полягав у 

тому, що «єврейські робітники усвідомлюють себе членами однієї всесвітньої 

соціал-демократичної сім’ ї, натомість, їх націоналізм у тому, що вони 

відчувають себе єврейськими робітниками, а не російськими або польськими, 

а отже, як робітники, вони зазнають подвійного гноблення від 

самодержавного уряду і капіталістів, але як єврейські робітники, вони 

зазнають додаткового гніту виключних законів і національних утисків» [383, 

с. 272].   

Проте антибундівська позиція В. І. Леніна залишалася непримиренною. 

Із посиланням на теорію К. Каутського про чинники, що формували націю 

[Див.: 165], він доводив абсурдність самої полеміки з приводу єврейської 

національності, адже в протилежному випадку, зазначав В. І. Ленін, 

«бундівцям залишається хіба що розробити ідею про національні особливості 

російських євреїв, мовою яких є жаргон, а територією – смуга осілості» [186, 

с. 70]. Унаочненням непростих взаємин між Бундом і РСДРП може бути 
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епізод, який трапився у Лондоні під час роботи II з’ їзду РСДРП із надалі 

відомою більшовичкою, делегаткою з’ їзду Р. С. Землячкою (Залкінд), котру 

намагалися «звабити» проти В. І. Леніна В. Д. Гольдблат (Медем) і Г. Я. 

Аронсон [524, с. 42–43]. Бундівці зверталися до національної свідомості 

російсько-єврейської революціонерки із Києва, котра, натомість, обстоювала 

тверду ленінську позицію з єврейського питання та наголошувала на 

необхідності асиміляції єврейських робітників заради майбутньої політичної 

емансипації усіх російських євреїв. «Не національна приналежність визначає 

мою політичну позицію на нашому з’ їзді, – зауважувала своїм опонентам Р. 

С. Землячка, – … я не єврейка, але революціонерка, соціалістка; у нас у всіх 

спільна мета» [Цит. за: 524, с. 45].         

Парадоксально, проте антиленінська позиція Бунду також спиралася на 

міркування К. Каутського з єврейського питання, котрий підкреслював 

особливе значення євреїв у соціалістичному русі взагалі, а в Російській 

імперії зокрема [168, с. 4, 7]. Здавалося, що гостра дискусія між ідеологами 

єврейської та російської соціал-демократії загрожувала їхнім спільним 

політичним інтересам у майбутній російській революції, а перспективи їхньої 

наступної співпраці ставали примарними. Питання про місце та роль Бунду в 

лавах російської соціал-демократії, підкреслювала М. В. Лобанова-Гулак, 

було не лише принциповим з точки зору партійного централізму, але 

передусім політичним [491, с. 121]. В. І. Ленін, подібно до К. Каутського 

виступав на захист ідеї національної держави, «як найбільш адекватної 

сучасним відносинам форми держави» [167, с. 243], а отже,  засуджував 

«бундизм» із його проектом національно-культурної автономії євреїв. 

Головною помилкою Бунду, на думку В. І. Леніна, було «посилення 

єврейської відособленості, поширення ідеї єврейської нації і проекту 

федерації пролетарів єврейських і неєврейських», що зрештою викликатиме 

недовіру єврейських пролетарів до неєврейських, поширення неправди про 

останніх [186, с. 71]. Мабуть, що Й. Петровський-Штерн мав рацію, коли 

стверджував, що Ленін вважав Бунд «неправильною й несправжньою 
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марксистською організацією, яка межувала, за його словами, із 

націоналізмом, клерикалізмом і капіталізмом» [530, с. 137]. З іншого боку, 

американський історик справедливо наголошував на тому, що Ленін був 

зацікавленим в єврейських марксистах, які насправді мали найкращу соціал-

демократичну організацію в Росії, які мали кошти, зв’язки та відмінну 

систему пропаганди [530, с. 137–138]. Наприклад, такі відомі діячі 

більшовицької фракції РСДРП як Я. С. Ганецький (Фюрстенберг) і Г. Є. 

Зінов’єв (Радомисльський) були свого часу близькими до бундівського руху 

єврейськими революціонерами [206, с. 219], а до об’єднаного ЦК РСДРП від 

Бунду у різні часи входили Р. А. Абрамович, А. І. Кремер, Ф. М. Койген, М. 

І. Лібер та І. Л. Айзенштадт [544, с 542].   

Оскільки на II з’ їзді РСДРП важливе для Бунду, як єдиного представника 

єврейського пролетаріату в Росії, питання про його автономію в партії 

залишалося відкритими, то його делегація вирішила залишити з’ їзд та вийти 

зі складу РСДРП, що, на думку Ю. Й. Мартова, прискорило перемогу 

більшовиків на з’ їзді, адже бундівці із загальних питань голосували проти 

ленінців [201, с. 84].  

Отже, якщо до II з’ їзду РСДРП всередині самого Бунду існувала значна 

опозиція стосовно повороту у бік націоналізму та федералізму, то після 

виходу зі складу РСДРП, лави єврейської організації згуртувалися, а її 

революційна активність дедалі зростала і досягла свого апогею після 

Кишинівського погрому 1903 р., коли, за словами Н. А. Бухбіндера, «усі 

цікавилися тим, що скаже Бунд…», а групи, які підтримували його політику, 

були навіть в обох столицях імперії [383, с 167].  

Справді, криваві події 6–8 квітня 1903 р. у Кишиневі, в результаті яких 

було вбито 49 безвинних євреїв, близько 500 осіб було поранено, 

зґвалтовано, залишено просто неба [436, с. 44, 46], викликали неабиякий 

суспільно-політичний резонанс як всередині країни, так і далеко поза її 

межами. «Кишинівська трагедія, – зазначав із цього приводу сучасний 

молдавський історик Я. М. Копанський, – із особливою силою 
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сконцентрувала увагу стосовно долі російського та світового єврейства, 

загострила дискусію з приводу шляхів розв’язання єврейського питання» 

[465, с. 80]. «Можна впевнено стверджувати, – йшлося у листі одного з 

представників єврейської громадськості, – що після кишинівської різанини, 

історія революції в Росії буде написана єврейської кров’ю» [10, л. 261].  

Особливо гострою була реакція російських та єврейських соціал-

демократичних груп, які не тільки засудили провокаційну політику 

російського уряду (особисто міністра внутрішніх справ В. К. Плеве), що була 

спрямована на розпалювання міжнаціональної ворожнечі, але й змусили 

міжнародну громадськість вплинути на такі ганебні вчинки самодержавства. 

Зокрема, на початку травня 1903 р. Закордонною лігою російської соціал-

демократії на чолі з В. І. Засулич  разом із представниками від Бунду, Партії 

соціалістів-революціонерів, Соціалістичної партії Франції було організовано 

багатолюдний мітинг у Парижі з приводу цих подій у Росії. Незабаром  

Брюссельське бюро II Інтернаціоналу оприлюднило заяву, в якій було 

висловлено обурення з приводу погромної політики російського уряду, а 

також було ухвалено звернення до «цивілізованого світу з наполегливим 

закликом – завадити повторенню таких мерзотностей» [465, с. 70]. Тверда й 

консолідована позиція російської соціал-демократії з приводу єврейських 

погромів дала свої результати. Наприклад, у Смілі Київської губернії у 

вересні 1904 р. місцевому осередку РСДРП  вдалося зупинити тисячний 

натовп погромників і врятувати місцевих євреїв від трагедії; в Одесі 

організовані робітничі групи не дозволили жодних провокацій, а 

катеринославські соціал-демократи  взагалі закликали до повалення 

самодержавства, адже лише у такий спосіб воно «змогло б змити криваву 

пляму погромів» [422, с. 122].  

Очевидно, що  хвиля єврейських погромів, як і двадцять років тому, на 

початку ХХ ст., знову виявилася потужним фактором у поглибленні 

революційних процесів в єврейському середовищі Російської імперії. Проте, 

на відміну від попередньої погромної кампанії, до організації якої російській 
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уряд навряд чи мав прямий стосунок, на прикладі  погромів у Кишиневі, а 

також у Гомелі, власті намагалися довести, що погромники – це народні 

месники, котрі прагнули захистити себе від євреїв, які, у свою чергу, 

спробували захопити владу в Росії [484, с. 51]  

Власне у єврейських соціал-демократів, котрі виступали як проти 

сіонізму, з його панацеєю про масовий вихід євреїв із Російської імперії, так і 

проти самодержавства, з’явилися додаткові імпульси стосовно  прискорення  

розвитку  революційних подій в країні. На шпальтах тогочасної російської 

публіцистики можна було зустріти відверте роздратування російсько-

єврейської інтелігенції від роздмухування проурядовими силами 

антисемітизму в країні і навіть заклики до революційного виступу євреїв.   

Наприклад, в анонімному листі єврейського дописувача однієї з київських 

газет зазначалося, що «необхідно власними силами боротися за своє 

звільнення і разом з іншими гнобленими і нужденними, із російським 

народом безжалісно руйнувати усе, що заважає на шляху до нашої свободи і 

неухильно пояснювати, що не “жид”, а російський уряд – найбільш 

небезпечний ворог російського народу; час уже зрозуміти та усвідомити 

глибоко правдиву думку, що права не даються як нагорода за доброчесність, 

але беруться у бою й лише ті права є тривалими, які здобуті за ціну свідомих 

жертв і страждань, які придбані за власну кров та життя» [41, л. 53].   

Отже, у процесах становлення російської соціал-демократії єврейський 

чинник відіграв помітну роль. По-перше, слід зауважити, що власне 

європейська соціал-демократія, яка залишалася взірцем для розвитку соціал-

демократії у Російській імперії, аж до 1917 р., була реакцією на посилення 

антисемітизму в країнах Центральної та Східної Європи. Визнаними 

авторитетами європейського соціал-демократичного руху були євреї (Ф. 

Лассаль, Е. Бернштейн, В. Адлер, О. Бауер), що вочевидь було додатковим 

аргументом на користь популярності їх вчення серед російських євреїв. 

Зрештою єврейське походження засновника «наукового» соціалізму К. 

Маркса канонізувало його вчення у масовій свідомості містечкового 
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єврейства, яке очікувало на нового месію, котрий «виведе» їх із гетто смуги 

осілості. 

Водночас теорія самозвільнення єврейського пролетаріату, що була взята 

на озброєння єврейськими соціал-демократами з Вільно на противагу 

утопічним ідеям сіоністів із Базеля, стала провідною ідеологією першої в 

Російській імперії політичної організації єврейського пролетаріату – Бунду, 

який виник у тому ж 1897 р., коли відбувся Перший світовий конгрес 

сіоністів.  

Таким чином, можна говорити про два альтернативних проекти стосовно 

розв’язання єврейського питання – поза та всередині єврейської діаспори. 

Якщо сіоністи сподівалися на відродження національної державності, то 

єврейські соціал-демократи з Вільно виступали за активну участь єврейських 

робітників у російському революційному русі. Оскільки Бунд міг сподіватися 

на перемогу лише в якості загальноросійської політичної сили, то від самого 

свого заснування він позиціонував себе як автономну частину РСДРП та 

обіймав майже увесь лівий фланг політичного руху російського єврейства. 

Конфлікт, який виник на II з’ їзді РСДРП з приводу місця та ролі єврейської 

соціал-демократії у лавах російського соціал-демократичного руху мав 

ситуативний характер і пов’язувався з особистими амбіціями лідерів 

російської та єврейської соціал-демократії, котрі прагнули посилити свій 

вплив на процеси партійного будівництва новоствореної РСДРП. Хоча зовсім 

виключати політичну складову цього конфлікту, ігнорувати ідейні 

розбіжності ленінців і лідерів Бунду з єврейського питання, мабуть, не варто.  

По-друге, єврейський чинник знайшов своє відображення у процесах 

організаційного та політичного оформлення  російської соціал-демократії. 

Кадровий потенціал єврейських соціал-демократів, мережа їх місцевих 

організацій, система поширення партійної літератури, агітації та пропаганди, 

забезпеченість технічними засобами нелегальної діяльності, міжнародні 

зв’язки, – все це було використано російськими соціал-демократами у 

процесі підготовки до створення РСДРП. Розвинена політична свідомість 
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єврейського пролетаріату, досвід його революційної боротьби, 

самоорганізованість були прикладом для наслідування його російськими 

товаришами. Посилення антисемітизму, єврейські погроми та загострення 

політичної кризи в Російській імперії напередодні Першої російської 

революції підштовхували російську та єврейську соціал-демократію до 

вироблення консолідованої позиції з приводу участі пролетаріату у 

майбутніх революційних подіях, оптимізували шляхи виходу із тієї 

внутрішньопартійної кризи, що виникла після виходу Бунду зі складу 

РСДРП. Уперше в своїй історії єврейські соціал-демократи спробували 

запалити вогонь російської революції на «єврейській вулиці», довести  

політичну значущість потужного революційного потенціалу єврейських мас 

у смузі осілості для загальноросійського соціал-демократичного руху.     

 

 

 

 

4.2. Місце та роль Бунду в революційних процесах у Російській імперії у 

1905 – на початку 1917 років   

 

Головними цілями Бунду у Першій російській революції, як повідомляла 

«Арбайтер Штімме», були «звільнення від ярма самодержавства та здобуття 

політичної свободи», захист політичних та економічних інтересів, що 

стосувалися абсолютно усіх груп російського пролетаріату [301, с. 69–70]. 

Революційними вимогами Бунду, зокрема, були: скликання Установчих 

зборів, негайне припинення війни з Японією, звільнення усіх заарештованих 

та засланих за політичними та релігійними справами, запровадження 8-ми 

годинного робочого дня. Кінцевою метою Бунду у революції 1905–1907 рр. 

була здобуття соціалізму [156, с. 401–402].      

Чисельність цієї впливової політичної організації єврейського 

пролетаріату Російської імперії зросла від декількох тисяч осіб у період її 
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підпільної діяльності до 34-х тис. наприкінці літа 1906 р. (період його 

максимальної активності), тоді як обидві фракції РСДРП налічували 26,5 тис. 

своїх прихильників [567, с. 233].  

Напередодні Першої російської революції, політичний вплив Бунду в 

містах і містечках смуги осілості був майже абсолютним [226, с. 783]. За його 

безпосередньої участі тут було проведено 429 зборів, 45 революційних 

маніфестацій і 41 політичний страйк, у яких загалом взяли участь близько 

100 тис. осіб [122, с. 379]  Бунд зустрів революційні події в авангарді 

єврейського робітничого руху. «Революція розпочалася, – із натхненням 

зазначав В. Д. Медем у березні 1905 р., – ми усі на неї чекали, із 

напруженням, із нетерпінням, ми усі були переконаними, ми вірили, ми 

знали, що вона мала прийти, не могла не прийти…» [34, л. 5].   

Водночас Бунд у роки революції вперше у своїй історії постав як 

самостійна політична партія російських євреїв, статус якої, натомість, після 

його повернення до складу РСДРП у 1906 р., було завуальовано у «двоєдину 

форму», як «партії єврейського пролетаріату в лавах партії 

загальноросійської» [190].  

Отже, на думку одного з відомих ідеологів Бунду В. Косовського, «наше 

ставлення до Росії має ґрунтуватися на “угоді” між представниками нашого 

народу і такими ж представниками російського народу, й лише за умови 

дотримання цієї вимоги ми можемо визнати це ставлення законним» [172, с. 

92]. У такий спосіб ідея національно-культурної автономії, яка була 

сформульована в якості політичного завдання ще на IV з’ їзді Бунду, набувала 

свого практичного значення у роки революції.  

Бунд вирізнявся з-поміж усіх революційних організацій Російської 

імперії своєю доволі розгалуженою організаційною структурою. Як 

зауважував В. Д. Медем, «лише Польська соціалістична партія могла 

змагатися із нашою» [206, с. 313].  За основу партійної структури Бунду були 

покладені «засади гурткової роботи», які ще напередодні революції знайшли 

своє втілення у діяльності революційних комітетів на місцях, які  діяли 
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автономно, в межах своєї місцевості та спрямовували свою політику лише на 

підставі відповідних постанов з’ їздів Бунду [70, с. 28].  Таких комітетів у 

1905–1907 рр. було 14 [70, с. 31–32]. Крім них, у низці міст і містечок у смузі 

осілості існували первинні партійні осередки, але без повноважень комітетів. 

Вони забезпечували функціонування різноманітних революційних «зібрань» 

на низовому рівні партійної організації. Центральний комітет (ЦК) Бунду 

поставав своєрідним «міністерством  революції», центром, який координував 

діяльність революційних активістів на місцях [70, с. 32–35]. Зазначимо, що 

вплив Бунду поза смугою осілості був мінімальним, адже давалися взнаки не 

лише відсутність поза межами смуги осілості достатньої, як для 

революційної діяльності, кількості єврейських робітників, але й постійна 

загроза їхньої примусової депортації звідти [206, с. 376].     

Ефективним методом революційної пропаганди та агітації у діяльності 

Бунду в містах був метод «вуличної агітації» (біржі), де щовечора 

зустрічалися представники багатьох єврейських і російських революційних 

партій для дискусій та координації своєї діяльності [62, арк. 1]. Крім 

звичайної партійної діяльності (залучення нових членів та прихильників, 

створення професійних організацій, поширення газет і прокламацій, 

ініціювання страйків і демонстрацій, агітації та пропаганди), також були 

створені бойові загони для захисту єврейського населення від погромів, які 

відновилися у 1905 році. 

На випадок відновлення погромів, у першій половині 1905 р. у Кишиневі 

та Мінську під егідою ЦК Бунду було створено «Бюро самооборони», до 

якого увійшли представники майже усіх революційних та опозиційних партій 

Російської імперії [226, с. 759]. Восени 1905 р., коли місцеві осередки 

єврейської соціал-демократії фактично спровокували громадянське 

протистояння із владою у Києві, Одесі, Кишиневі, Миколаєві, Чернігові 

(усього 50 випадків зіткнень) [430, с. 75], революційна активність Бунду 

сягнула свого апогею. Оскільки російська влада на численні спроби Бунду та 

інших єврейських  революційних груп дестабілізувати ситуацію в країні була 
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змушена відповісти серією резонансних єврейських погромів [Див.: 508, с. 

233–278], учасники єврейської самооборони перетворилися на озброєних 

активістів, що протистояли армійським підрозділам на місцях, попереджали 

масові вбивства мирного єврейського населення. Натомість це лише 

посилювало ворожнечу між євреями, неєвреями та владою, а отже, 

розкручувало спіраль революційного насильства, що, загалом, відповідало 

бундівській тактиці «згвинчування» революції. Як зазначав із цього приводу 

Д. І. Піхно, «єврейські революціонери оголосили війну Російській імперії» 

[258, с. 279] й «у смиренній, слухняній та мирній колись Росії запанувало 

таке пекло, начебто мільйони людей втратили розум й перетворилися одні на 

скажених, а інші на якихось ідіотів» [261, с. 233]. Відомий київський 

публіцист був переконаним у тому, що «революційний психоз» у країні 

спричинили саме єврейські революціонери, котрі «марили єврейською 

рівноправністю» [261, с. 237].    

Звісно, що керівництво Бунду ніколи не розглядало єврейські погроми в 

якості методу провокування революції, але, як підкреслювали окремі його 

діячі, одних лише «револьверів у революції буде замало», щоби втягнути 

широкі верстви «християнських» робітників у революційні процеси, адже 

«ми завжди маємо прагнути до збройного повстання» [276,  с. 444–448]. Такі 

підходи знайшли своє підтвердження й на місцях. Наприклад, 12 травня 1905 

р. у Гомелі місцеві осередки Бунду та Поліського комітету РСДРП 

влаштували загальний страйк робітників на знак протесту проти єврейського 

погрому в Житомирі. Внаслідок заворушень поліцією було ненавмисно  

вбито 17-річного бундівця, поховання якого перетворилося на 8-тисячну 

демонстрацію єврейських робітників [152,  с. 96]. Подібні процеси 

спостерігалися у Двінську, в якому, за повідомленням Північно-західного 

комітету РСДРП, «християнська маса робітників розчинялася у політично 

свідомій масі єврейських пролетарів» [152,  с. 95].  Під впливом Бунду «група 

єврейських робітників РСДРП» 27 травня 1905 р. у Балті  оприлюднила заяву 

в якій вони закликали «чесних пролетарів» взятися до зброї, аби розпалити 
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пожежу єврейського погрому в Мелітополі на вогнище Російської революції 

[151,  с. 16].         

 Ю. Й. Мартов також не заперечував того факту, що власне єврейські 

погроми змусили соціал-демократів озброюватися, особливо, у смузі 

осілості, де загони єврейської самооборони були надзвичайно активними, але 

згодом, зазначав лідер меншовиків, бойовики із загонів самооборони почали 

відгравати самостійну роль у терактах на Кавказі, у масовому звільненні 

в’язнів із ризької в’язниці тощо [201, с. 125].     

Незважаючи на те, що революційні події 1905 р. дозволили Бунду на 

деякий час посилити свої позиції політичного лідера на «єврейській вулиці» 

російської революції, всередині партії оголилися давні суперечності, що 

пов’язувалися з різним баченням тактики революційної боротьби. З одного 

боку, як уже зазначалося, ще у 1901 р. Бунд проголосив себе борцем за права 

єврейського народу в Російській імперії, прихильником ідей національно-

культурної автономії євреїв у межах майбутньої федерації народів 

демократичної Росії, але з другого – виходив у своїй ідеології з Марксової 

доктрини класової боротьби, згідно до якої єврейський народ було визнано 

розколотим навпіл на пролетарську та буржуазну його частини відповідно.  

Отже, Бунд відмовився від міжкласової інтеграції євреїв, а фактично 

відкинув мету національного єднання єврейського народу, що дозволило 

йому повернутися у вересні 1906 р. до лав РСДРП навіть всупереч доволі 

жорстким умовам щодо його членства [157, с. 694]. Зокрема, об’єднання 

РСДРП і Бунду, які були ухвалені на IV (Об’єднавчому) з’ їзді РСДРП у 

квітні 1906 р., Бунд мав визнати програму РСДРП (крім національного 

питання), виконувати усі постанови партійних з’ їздів, делегувати своїх 

представників до ЦК РСДРП, на міжнародні соціалістичні конференції в 

якості членів російської делегації. Водночас за Бундом зберігався його 

автономний статус у партії, але без його вимоги про національні засади 

організації пролетаріату. Також за Бундом були збережені його місцеві 

осередки, гарантувалася самостійність у справі агітації та пропаганди. Як 
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слушно зазначав із цього приводу Й. Френкель, Бунд був змушений пристати 

до цих умов, адже його політичне становище дедалі погіршувалося, у нього 

не було альтернативної стратегії революційної боротьби, крім тієї, що 

пропонувала РСДРП. Зрештою актив Бунду також був незадоволений 

політичною самоізоляцією їхньої організації [581, с. 332].        

Однак революційні процеси 1906–1907 рр. не принесли очевидного 

політичного успіху об’єднаним силам російсько-єврейських соціал-

демократів. На місцях у бундівських комітетів виявилося неприємне 

сусідство з революційними групами із Сіоністської соціалістичної робітничої 

партії (ССРП), Польської соціалістичної партії (ППС) і Соціал-демократії 

Королівства Польського і Литви (СДКПіЛ).   

Зокрема, «ліві» сіоністи, які позитивно ставилися щодо участі євреїв у 

російській революції, натомість, заперечували її значення у справі 

розв’язання єврейського питання, а отже, створювали небажану конкуренцію 

Бунду на місцевому рівні [581, с. 419]. До кінця Першої російської революції 

ССРП у своєму впливі на єврейські маси у смузі осілості поступалася лише 

Бунду, із представниками якого її відносини залишалися доволі 

напруженими [162, с. 343–347]. Як пригадував один із учасників осередку 

соціалістів-сіоністів у Вінниці Є. Радбіль, «душними вечорами, в їдкий 

куряві, що здіймалася сотнею байдикуючих ніг, я заперечував “Ерфуртську 

програму”, вщент розносив “культурну автономію” Бунду та розтирав у 

порошок буржуазний сіонізм. Я був безжалісний» [Цит. за: 136, с. 66].          

У Царстві Польському позиції Бунду значно похитнулися у 1906 р. після 

того, як радикали із ППС активізували свою терористичну діяльність на 

польських землях Російської імперії (у Петрокові, Лодзі та Сосновіцах), 

внаслідок якої було вбито 336 представників царської адміністрації [441, с. 

407]. Незважаючи на те, що з-поміж членів ППС можна було зустріти євреїв 

[220, с. 121–122], Бунд не лише не підтримав національні вимоги польських 

соціалістів [275, с. 648], але й відкинув тероризм, як «партизанську війну», в 
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якості ефективного методу в процесі «дезорганізації урядового механізму» 

[157, с. 696].  

СДКПіЛ виникла у березні 1894 р. у Варшаві та Лодзі, як політична 

опозиція ППС, що прагнула незалежності Польщі. Натомість лідерка 

СДКПіЛ Р. Люксембург вважала таку думку польських соціалістів 

«реакційною», адже повалити самодержавство та збудувати соціалістичний 

лад у конституційній Росії вона пропонувала лише у союзі з російським 

пролетаріатом [2, с. 124–125]. Р. Люксембург  виступала проти необхідності 

існування самостійної єврейської соціал-демократії у Польщі та Росії, а 

також проти концепції побудови РСДРП на федеративних засадах із 

урахуванням національного чинника у розвитку соціал-демократичного руху 

[273, с. 220].      

Непростими були відносини Бунду із єврейськими ліберальними 

партіями (Єврейською народною групою, Єврейською демократичною 

групою, Єврейською народною партією), які відверто «провалили» вибори до 

II Державної думи [393, с. 342]. Невдалі спроби політичного маневрування 

Бунду за умови поглиблення революційних процесів у країні були 

компенсовані його результативною боротьбою за економічні інтереси 

єврейських робітників [226, с. 764–768], залученням «єврейської вулиці» у 

вир політичного життя Росії, руйнуванням традиційного ладу єврейського 

містечка [226, с. 751]. Крім цього, революційна активність найбільшої 

політичної партії єврейської бідноти не залишилися поза уваги з боку 

російського уряду, голова якого 10 грудня 1906 р. звернувся до Миколи II із 

пропозицією щодо перегляду єврейського питання у Російській імперії у 

напрямку його наступної лібералізації. Проте усі спроби П. А. Столипіна 

переконати царя у необхідності «замирення» єврейських радикалів, аби хоч 

якось послабити  тиск революційних груп на уряд, виявилися марними [528, 

с. 492].  

Мабуть, що єдиними революційними організаціями із представниками 

яких бундівці впродовж революції підтримували доволі тісні політичні 
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стосунки були Латвійська соціал-демократична робітнича партія (ЛСДРП), 

[275, с. 539] та Український  соціал-демократичний союз (УСДС, «Спілка»), 

які формально належали до партійної структури РСДРП.               

Напрочуд результативною виявилася співпраця Бунду з місцевими 

осередками «Спілки», яку було створено  у січні 1905 р. внаслідок виходу із 

Революційної української партії (РУП) частини її членів, які стояли на 

ортодоксальних марксистських позиціях і вбачали в РСДРП силу, що 

дозволила б, на їх думку, успішно реалізувати соціал-демократичну програму 

[572, с. 241]. Оскільки «Спілка» не була самостійною «українською» 

організацією, але поставала як впливовий інструмент для посилення 

діяльності РСДРП на українських землях Російської імперії, то власне Бунд 

взяв на себе місію опікуватися процесами становлення і розвитку місцевих 

осередків російських соціал-демократів [136, с. 80].  

Зокрема, за сприяння бундівців у жовтні 1905 р. УСДС учинила низку 

селянських заворушень у Золотоношському повіті Полтавської губернії, 

внаслідок яких фактична влада у Золотоноші опинилася на кілька днів у 

руках місцевих активістів Бунду [542, с. 42–44]. У 1906 р., напередодні 

виборів до II Державної думи, УСДС і Бунд утворили в Києві Обласне 

виборче бюро РСДРП, що охоплювало своєю діяльністю 5 українських 

губерній, а представники Бунду стали членами Головного комітету «Спілки» 

із дорадчими голосами [542, с. 58].                

Натомість у 1907 р. у революційній діяльності Бунду загострилася 

внутрішньополітична криза, що супроводжувалася «втомленістю» і 

«депресією» з-поміж членів місцевих осередків партії [206, с. 371]. 

Російському уряду, який оговтався після першої хвилі революційного 

буревію, вдалося витиснути деморалізоване місцеве керівництво Бунду до в 

«глухе» підпілля, а різке скорочення фінансування єврейського соціал-

демократичного руху в Російській імперії із-за кордону [226, с. 787], 

вочевидь, остаточно привело до згортання його революційної активності.       



 

 

263 

 

Отже, упродовж Першої російської революції Бунд брав участь у всіх 

спільних акціях російських соціал-демократів. Із двох головних фракцій 

РСДРП, Бунд виявляв свою політичну близькість до ленінців, хоча ідейно він 

був на боці меншовиків. Зокрема, якщо більшовики пропонували 

бойкотувати вибори до I Державної думи й готуватися до збройного 

повстання, то меншовики вважали за доцільне брати участь у виборах як до 

Державної думи, так і до нелегального представницького органу «Народної 

думи». Ця позапартійна організація, яка, за задумом меншовицької фракції 

РСДРП, об’єднувала б усі опозиційні режимові сили, мала вплинути на 

Державну думу та підштовхнути її до рішення про скликання Установчих 

зборів [383, с. 336–337]. Лідери Бунду були налаштовані доволі оптимістично 

з приводу поглиблення політичних зв’язків із РСДРП, адже, вочевидь, не 

сумнівалися у тому, що перемога соціалізму в Росії повинна була позбавити 

єврейський пролетаріат не лише політичного ярма буржуазної експлуатації, 

але й звільнити його від дискримінації за національною ознакою. Так, у 

зверненні ЦК Бунду з приводу  десятирічного ювілею організації, зокрема, 

зазначалося, що у процесі збільшення свідомих російських та єврейських 

робітників, зміцнюватиметься братерський союз поміж ними, 

посилюватиметься їхня організаційна єдність, а отже, кінцева мета 

міжнародного пролетарського руху, соціалістична революція, ставитиме 

ближчою [37, л. 2].   

Після завершення Першої російської революції в Російській імперії 

спостерігався значний занепад усіх політичних партій і Бунд не став 

винятком із цього правила. Зокрема, наприкінці 1908 – на початку 1909 рр. на 

V з’ їзді Бунду йшлося про глибоку кризу в його партійній діяльності та різке 

скорочення його прихильників. Тому навесні 1909 р. ЦК Бунду намагався 

відновити свої організації у Лодзі, Двінську, Мінську, Могилеві, Бобруйську, 

Пінську, Бресті, Одесі та Ризі. Головним методом його революційної 

діяльності стала боротьба за економічні інтереси робітників, через 

організацію їх страйків із вимогами про збереження 8-ми годинного робочого 
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дня. Успіхом завершилися багатоденні робітничі виступи, що їх влаштували 

місцеві комітети Бунду, у Мінську, Гомелі, Двінську та у Міжріччі [153, с. 

24–25]. Певної популярності Бунду поміж єврейської бідноти також додавала 

його активна допомога у підтриманні діяльності робітничих вечірніх шкіл, 

художніх гуртків і різноманітних просвітницьких установ. Проте, як 

повідомляли керівники місцевих комітетів Бунду, на заваді до повноцінного 

відновлення політичного життя у смузі осілості ставали «поліцейські 

репресії, заборона на вживання їдиш і брак інтелігентських кадрів» [142, с. 

16].                        

Не набагато кращими були справи й у лавах власне російської соціал-

демократії. Про єдину російську соціал-демократичну партію у 1910–1912 рр.  

уже не йшлося. Черговий сплеск активності робітничих мас у 1912 р. ще 

більше загострив внутрішньопартійну проблему, внаслідок якої РСДРП де-

юре була позбавлена елементарної свободи для політичної діяльності. 

Створилася неприємна для партії ситуація, коли обидві її частини – 

ліворадикальні більшовики на чолі з В. І. Леніним та ортодоксальні 

марксисти на чолі з Ю. Й. Мартовим – не могли вже співіснувати під одним 

партійним дахом, але, натомість, побоювалися постати перед лідерами II 

Інтернаціоналу в якості сепаратистів. Більшовики поставилися до 

зовнішнього партійного іміджу спокійно, тоді як меншовики – із певним 

занепокоєнням.  

У процесах внутрішньопартійної боротьби у лавах РСДРП, Бунд, як одна 

із поважних соціалістичних організацій у Російській імперії, виступив 

об’єднуючим ядром міжпартійної єдності, навіть тоді, коли більшість 

фракцій від цього вже прямо чи опосередковано відмовилися [493, с. 251]. 

Незважаючи на те, що фінальним акордом фактичного розколу РСДРП стала 

загальнопартійна конференція у Празі у 1912 р., Бунд і надалі, разом із 

меншовицькою фракцією, намагався зміцнювати партійні лави. Такі дії 

Бунду, як зазначала М. В. Лобанова-Гулак, були не лише його реакцією на 

відвертий сепаратизм більшовиків, але й «першим кроком на шляху до 
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формування іншої соціалістичної партії, що була б заснована не на вузько 

локальній закритій платформі, але на більш широких західноєвропейських 

політичних принципах» [493, с. 255]. Створення у серпні 1912 р. у Відні 

«Серпневого блоку» з антибільшовицьких та єврейських соціал-

демократичних груп засвідчувало про близькість політичних інтересів тих 

російських та єврейських соціал-демократів, які прагнули створити оновлену, 

за європейським зразком, соціал-демократичну партію. Проте, «Серпневий 

блок» виявився доволі крихким політичним об’єднанням, і після початку 

Першої світової війни фактично розпався [493, с. 256].  

Бунд активно виступав проти поширення в Російській імперії ідей 

антисемітизму та юдофобії, які набули особливої популярності в російському 

суспільстві після вбивства колишнім російсько-єврейським анархістом Д. М. 

Богровим у вересні 1911 р. голови Ради міністрів Російської імперії  П. А. 

Столипіна, а також внаслідок «справи Бейліса». У травні 1912 р. Бунд 

ухвалив заяву з приводу «справи Бейліса», в якій, зокрема різко засудив 

подібні політичні провокації з боку самодержавства, що були спрямовані на 

розпалювання міжрелігійної та міжнаціональної ворожнечі в країні [97, с. 

948]. Бунд закидав також єврейськими національним партіям, що ті, мовляв, 

були змушені виправдовуватися стосовно безглуздих звинувачень 

антисемітів, замість того, щоби підтримувати єврейський пролетаріат у його 

революційній боротьбі за права усіх євреїв, адже, як зазначалося у заяві, 

«боротьба проти нашого безправ’я неможлива без боротьби проти безправ’я 

усієї країни» [97, с. 948].     

З іншого боку, політика Бунду потрапила під жорстку критику з боку Й. 

В. Сталіна, котрий напередодні Першої світової війни виступив в якості 

ідеолога російської соціал-демократії з національного питання, автором 

відомої статті [298], яка була узгоджена із В. І. Леніним, котрий, на думку 

сучасного російського історика Г. В. Костирченко, не полишав надії викрити 

ідеї Бунду стосовно національно-культурної автономії [473, с. 39]. Сталін 

опублікував грузинською мовою статтю, в якій викривав бундівський 
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«федералізм», а також ті національні соціал-демократії, які намагалися йому 

наслідувати [473, с. 38].  

Натомість нам важко погодитися із зауваженням Г. В. Костирченко з 

приводу того, що стаття Сталіна була виключно «пропагандистським 

здобутком більшовизму», а коректність висновків її автора була вельми 

сумнівною [473, с. 39]. Зазначимо, що тези австромарксистів з приводу 

національної політики соціал-демократії, з якими полемізував Сталін у своїй 

статті, також не були позбавлені певних суперечностей, на критиці яких, 

власне, й ґрунтувалася уся концепція національного питання більшовиків. 

Логіка Сталіна оберталася навколо осмислення особливостей державного 

ладу Австро-Угорщини, у столиці якої він і написав свою статтю. Він дійшов 

того висновку, що теорія національно-культурної автономії відповідає 

політичним традиціям багатонаціональної монархії Габсбургів і зовсім не 

була актуальною для Російської імперії, де гострим залишалося, передусім, 

аграрне, але не національне питання [298, с. 27].  

Проте вістря сталінської полеміки із ідеологами австромарксизму, 

звісно, було спрямоване проти політики Бунду, яка, за словами Сталіна, 

«деморалізувала» та «дезорганізувала робітничий рух у Російській імперії» 

[298, с. 47] Бунд, писав Сталін, приховав за ідеєю про «демократизацію 

Росії» створення у майбутньому «світської установи євреїв, завдяки 

“реформуванню єврейської громади” у “законодавчий спосіб” через Думу» 

[298, с. 42] Зрештою, за словами автора статті, Бунд опинився перед 

дилемою: «або федералізм Бунду і тоді – російська соціал-демократія 

повинна перебудовуватися на засадах “розмежування” робітників за 

національною ознакою, або інтернаціональний тип організації й тоді – Бунд 

має перебудовуватися на засадах територіальної автономії, за взірцем 

кавказької, латвійської й польської соціал-демократії…» [298, с. 62]. Позиція 

Сталіна-Леніна була, у свою чергу, підтримана Г. В. Плехановим, котрий 

звинуватив Бунд у тому, що той, мовляв, намагався «пристосувати соціалізм 

до націоналізму» [298, с. 42]. У вересні 1913 р. на особливій нараді ЦК 
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РСДРП у польському Пороніно принцип національно-культурної автономії 

було засуджено і водночас підтримано право гноблених народів 

самодержавної Росії на самовизначення, аж до відокремлення із створенням 

власної держави, що, цілком відповідало стратегії більшовиків, для яких 

будь-який сепаратизм і націоналізм загрожував децентралізацією 

внутрішньопартійної ієрархії. У зв’язку із цим, Г. В. Костирченко 

справедливо зазначав, що бундівська програма містила раціональне зерно 

стосовно розв’язання єврейського питання [473, с. 41], проте зовсім не 

влаштовувала більшовиків, адже здатна була стримати революційну 

активність єврейських мас, а в перспективі перетворити Росію на федерацію 

екстериторіальних національних громад, із чим лідери ліворадикального 

крила РСДРП, очевидно, погодитися не могли [473, с. 42].                           

Перша світова війна, за словами відомого діяча єврейської соціал-

демократії в Росії М. І. Лібера, «створила нову географію Бунду» [224, с. 

1063], адже на окупованих землях Польщі та Литви опинилася майже 

половина усього єврейського населення Російської імперії, фактично усі дієві 

осередки Бунду. У зв’язку із такими геополітичними змінами, керівництво 

Бунду було змушено змінити назву організації на «Всезагальний єврейський 

робітничий союз Бунд». Упродовж війни лідери Бунду не змогли остаточно 

визначитися з приводу свого ставлення до цього світового катаклізму, адже 

вважали самодержавство Романових не меншим злом, аніж кайзерівську 

Німеччину. Натомість, як зазначалося у заяві ЦК Бунду у 1916 р., робітничий 

клас у Росії не може бути відповідальним за обороноздатність свої країни, а, 

отже, єдиним засобом, за допомогою якого можна було врятувати країну від 

поразки у війні, мала стати революція, що скасувала б самодержавний режим 

[158, с. 1046].    

Не сприяли посиленню російського патріотизму з-поміж членів Бунду й 

масові депортації російським військовим командуванням єврейського 

населення з прифронтової смуги до центральних районів Російської імперії. 

На думку одного з лідерів Бунду В. Косовського, тільки з Курляндської та 
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Ковенської губерній у перший рік війни було депортовано близько 200 тисяч 

місцевих євреїв [6, с. 19]. Як зазначав сучасний ізраїльський дослідник С. 

Гольдін, після початку Першої світової війни всі російські євреї 

перетворилися на заручників політики антисемітизму, що живилася з уявлень 

російського командування про органічну нелояльність російських євреїв 

[410, с. 38].  Із цього приводу, в липні 1915 р. ЦК Бунду звернувся до світової 

громадськості із «Декларацією про переслідування євреїв у Росії», в якій 

єврейські соціал-демократи з Росії закликали, зокрема соціалістів із 

нейтральних країн Європи та Америки засудити співробітництво їхніх 

держав із російським царатом, що «заплямував себе кров’ю власних 

єврейських підданих» [115, с. 1036]. Автори «Декларації» викривали 

байдужість російської громадськості, в атмосфері якої «розгорталася страшна 

трагедія єврейського народу» та визначили боротьбу з антисемітизмом в 

якості свого головного політичного завдання [115, с. 1036–1037].  Власне 

російський робітничий клас, на думку учасників наради ЦК Бунду у травні 

1916 р., повинен був  «взяти у свої руки боротьбу проти антисемітизму в усіх 

його формах і підтримати вимоги абсолютної громадянської і національної 

рівноправності євреїв у Росії» [151, с. 1047].        

Таким чином, особливістю революційної діяльності Бунду, який, так би 

мовити, однією ногою стояв у російському революційному таборі, а другою – 

в єврейському світі, було те, що його поява, з одного боку, була 

закономірним продовженням народницьких традицій, що були започатковані 

ще А. Ш. Ліберманом, а з другого – відповідала майже месіанським 

очікуванням єврейської маси з приводу можливого «звільнення» від 

середньовічних кайданів містечкового гетто. Надзвичайний успіх Бунду у 

справі революційної пропаганди серед євреїв напередодні 1905 р. виявися 

вдалим прикладом для наслідування іншими єврейськими соціалістичними 

партіями, які скористалися з його досвіду революційної діяльності та 

успішно конкурували із ним у наступне десятиліття.  
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Зокрема, Єврейська соціал-демократична робітнича партія (ЄСДРП – 

«Поалей Цион»), що була заснована у лютому 1906 р. «лівими» сіоністами у 

Полтаві, у своїй революційній боротьбі зуміла поєднати загальні вимоги 

щодо повалення самодержавства із доволі привабливими, як для містечкової 

бідноти, ідеями «пролетарського сіонізму» [581, с. 444–445]. ЄСДРП  

вимагала для євреїв, як для національної спільноти в Росії, створення 

«єврейської персональної автономії» – сейму, що мав би доволі широкі 

самоврядні повноваження. Проте стратегічною метою «Поалей Цион» було 

здобуття «територіальної автономії» (єврейської державності). На думку 

засновника цієї партії, відомого ідеолога сіоністського марксизму Б. 

Борохова, єврейський пролетаріат потребував революції більше, ніж будь-яка 

інша національна група робітників, адже коріння його поневірянь були 

глибшими, що перетворювало єврейських пролетарів на суспільних носіїв 

соціальної революції. Отже, за Б. Броховим, лише перемога єврейського 

пролетаріату призведе до звільнення усього єврейського народу, позбавить 

його від економічного гноблення з боку чужинців, а тому лише той, хто 

опанує економічний базис свого існування зможе отримати національну 

незалежність. Щоправда, єдиною країною, яка відповідала революційним 

очікуванням єврейського пролетаріату, на думку Б. Борохова, була 

Палестина [347, с. 213–214]. Натомість Бунд, який було утворено із 

конкретною метою – організувати єврейський пролетаріат як революційну 

силу, виступав з позиції розвитку загальноросійського революційного руху, 

що, звісно, не дозволяло йому об’єднатися із «лівими» сіоністами.   

Однак теоретикам Бунду не вдалося розв’язати ключового, як для 

єврейського робітничого руху, національного питання. Міжфракційна 

боротьба за лідерство у РСДРП, яка не вщухала, аж до початку 1917 р., 

очевидно не сприяла пошукам конструктивних рішень проблеми 

національно-культурної автономії російських євреїв, а отже, змушувала 

бундівців підтримувати у міжфракційному протистоянні меншовиків, які 

були далекими від того, аби поступитися своїми принципами на користь 



 

 

270 

 

автономного статусу єврейської соціал-демократії в межах РСДРП. Хоча на 

Віденській конференції соціал-демократичних організацій у серпні 1912 р. 

меншовики визнали вимоги Бунду стосовно національно-культурної 

автономії євреїв як такі, що не суперечили програмним засадам РСДРП. 

Однак відтепер не поступливими залишалися більшовики.  

Проблема Бунду у контексті міжфракційного протистояння у лавах 

РСДРП полягала у тому, що єврейські соціал-демократи були зацікавлені у 

партійній єдності російської соціал-демократії, але за умови задоволення 

останньою національних вимог Бунду. Очевидно, що на тлі тих політичних 

амбіцій, що тоді вирували серед лідерів РСДРП, це було неможливо. З 

іншого боку, суперечливість політичних вимог Бунду, який зводив 

національні інтереси єврейських робітників до задоволення громадянських 

прав і свобод усіх російських євреїв, наражала його на небезпеку опинитися в 

політичній ізоляції, яка, за умови посилення націоналізму та антисемітизму, 

загрожувала Бунду самоліквідацією. Водночас зростала опозиція Бунду на 

правому фланзі революційної боротьби російських євреїв, зокрема, з боку 

ССРП, лідери якої не вважали за доцільне виступати з класових позицій, 

адже класова боротьба євреїв за умови діаспори, на думку соціалістів-

сіоністів, була неможлива в принципі. СЄРП взагалі обмежила свої інтереси 

у російській революції вимогами про здобуття самоврядної національної 

автономії євреїв у Росії [408, с. 182], а ЄСДРП  («Поалей Цион») закликала до 

боротьби за права єврейського пролетаріату, але, за словами колишнього 

учасника цієї організації І. Бен-Цві, в «країні національного майбутнього 

євреїв» [374, с. 288]. Чимало бундівців розчарувалися у революційних 

можливостях соціал-демократії й спокушалися анархістами або есерами до 

терористичної діяльності.   

Отже, лідери Бунду вочевидь були переконані у революційній 

доцільності російсько-єврейського політичного альянсу в межах єдиної 

РСДРП, яка, однак, не була прикладом партійного та ідеологічного моноліту. 

Очевидно, що бундівський соціалізм пропонував російським соціал-
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демократам європейську модель парламентської демократії тоді, коли 

більшовики сповідували бланкістську тактику насильницького перевороту, 

що, зрештою, призвело до остаточного розколу РСДРП. Бунд, як одна із 

перших соціал-демократичних організацій у Російській імперії, не лише 

сприяла організаційному оформленню власне російської соціал-демократії, 

але й пов’язала її розвиток із принципами світової соціалістичної доктрини, 

наблизила політичну діяльність до традицій європейської демократії. 

Натомість більшовики не були зацікавлені у підтриманні цих традицій, які, 

на думку лідерів цього ліворадикального крила російської соціал-демократії, 

погано узгоджувалися із соціокультурною архаїкою Російської імперії. І в 

цьому, як нам видається, була своя логіка. Радикальні марксисти 

запропонували власну стратегію революційної боротьби, яка виявилася 

далекою від ідеалів європейської соціал-демократії, унеможливлювала 

процеси поступової модернізації політичної системи Росії. З одного боку, 

вони відкидали саму ідею демократичних перетворень, але, з другого, зовсім 

не заперечували необхідність соціально-економічного оновлення Росії, а 

тому, ставали на шлях безкомпромісної боротьби за політичну владу.      

       

 

 

4.3. Діяльність єврейських революціонерів у розвитку Російської соціал-

демократичної робітничої партії у 1901 – на початку 1917 років 

 

Після того, як на початку березня 1898 р. у Мінську було формально 

проголошено про створення РСДРП, на місцях розпочалися процеси 

розбудови партійних структур, які, на думку керівників новоствореної партії, 

мали б об’єднати усі революційні марксистські групи імперії незалежно від 

їхньої етнічної приналежності. У процесах становлення та розвитку місцевих 

осередків РСДРП помітну роль відгравали єврейські активісти партії.  
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Зокрема, у 1900–1903 рр. завдяки зусиллям єврейських соціал-

демократів були створенні (або відтворенні) Білостоцький,  

Катеринославський, Кременчуцький, Одеський, Миколаївський, 

Єлизаветградський, Харківський та Київський комітети РСДРП. Винятково 

єврейським був Кременчуцький комітет РСДРП [220, с. 67]. Євреї становили 

абсолютну більшість у складі Катеринославського та Одеського комітетів 

партії. Наприклад, із 39 активістів катеринославських соціал-демократі, лише 

6 були неєвреями [220, с. 72]. В Одесі на початку 1902 р. особливою 

активністю вирізнялася численна Південна революційна група соціал-

демократів (прихильники революційної тактики «Іскри»), яка складалася із 

колишніх членів Одеського комітету РСДРП. На чолі одеських «іскрівців» 

були винятково єврейські діячі РСДРП [220, с. 79].  Із 20 членів Харківського 

комітету РСДРП 7 були євреями [220, с. 65–66]. З-поміж членів 

Миколаївського комітету партії, який очолювали У. Штеренбер та А. 

Лівшиць, євреї становили відносну більшість [220, с. 90]. Цікаво, що 

керівниками доволі помітного осередку РСДРП в Єлизаветграді виявилися 

син єврейського купця із Смоленська А. Гінзбург і донька єврейського купця 

з Вітебська Г. Розенфельд [220, с. 91]. У Криму впродовж 1901–1902 рр. із 

вимогами про створення в Росії демократичної республіки виступав 

Симферопольський соціал-демократичний робітничий союз, який очолював 

відомий єврейський діяч РСДРП М. З. Лур’є (Ю. Ларін, В. П. Кац) [220, с. 

96].  

Зрештою, наприкінці березня 1902 р. за ініціативою Петербурзького 

комітету «Союзу боротьби за звільнення робітничого класу», у Білостоці 

була здійснена спроба об’єднання усіх розрізнених соціал-демократичних 

груп Росії в єдину РСДРП, за участі Ф. І. Дана (Гурвіча) (група «Іскри»), М. 

Когана («Союз російських соціал-демократів за кордоном»), І. Когана 

(Південна група соціал-демократів) Ш. Зельдова («Союз боротьби»), 

подружжя П. І. та Г. В. Розенталь (Білостоцький комітет РСДРП) [220, с. 

115].   
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Чимало єврейських активістів РСДРП брали участь у розбудові 

партійних організацій у Києві, Петербурзі, Москві, Ризі, Лібаві, Вітебську, 

Варшаві, Тіфлісі, Баку та інших містах Російської імперії. Наприклад, 

Київський комітет РСДРП, який на початку 1902 р. нараховував близько 200 

своїх членів, очолювали В. М. Крохмаль, Й. Шнапір та С. Урицький (нам, на 

жаль, не вдалося встановити особистість останнього, зокрема, чи мав він 

якесь відношення до відомого діяча РСДРП М. С. Урицького, котрий на той 

час, мабуть, перебував на засланні) [220, с. 56]. З-поміж 40 київських 

активістів РСДРП, яких було заарештовано жандармами у лютому – квітні 

1902 р., щонайменше половина були євреями, у тому числі С. Урицький та В. 

М. Крохмаль [Див.: 220, с. 57–61]. Географія революційної діяльності 

випускника Київського університету, майбутнього члена меншовицької 

фракції РСДРП В. М. Крохмаля охоплювала майже всю територію 

Європейської Росії, а також Закавказзя [220, с. 59]. Помітною залишалася 

роль Бунду у процесах становлення місцевих осередків РСДРП, сфера 

діяльності якого на початку ХХ ст. поширювалася далеко за межі його 

політичних центрів у Вільно та в Мінську.              

 Однак незважаючи на те, що традиції російської соціал-демократії були 

багато у чому закладені Бундом, останній так і не зміг очолити боротьбу в 

РСДРП за демократичні цінності та зберегти ідейно-політичну єдність 

російського соціал-демократичного руху, адже з-поміж лідерів Бунду не було 

спільної позиції з приводу того, яким мав би бути цей рух. Власне російська 

соціал-демократія також не була взірцем ідейної згуртованості. Уже на 

самому початку свого існування, як відомо, РСДРП пережила глибокий і 

доволі болісний для себе розкол, який можна вважати політичним, адже, 

якщо більшовизм, у певному сенсі, був поверненням до народницьких 

традицій російського соціалізму на чолі з невеликою групою однодумців, які 

навряд чи були суворими догматиками класичного марксизму, то меншовики 

були прикладом ідейно-політичного пуританізму, що містив майже 

ортодоксальне сповідування усіх ідей «наукового» соціалізму.  
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Меншовики сподівалися на встановлення парламентської «буржуазної» 

республіки, в якій гарантія громадянських свобод уможливить для партії 

робітничого класу легальну опозицію режимові доти, доки вона не стане 

достатньо сильною, аби бути при владі. В. І. Ленін вважав, що громадянські 

свободи є політичною оманою і не погоджувався на тривале очікування 

перебігу історичного процесу. Хоча до 1917 р. лідер більшовицького крила 

не виявляв до кінця своїх змін у поглядах, було очевидно, що він пристрасно 

прагнув прискорити увесь цей процес і об’єднати буржуазно-демократичну і 

соціалістичну революції в одну. Досвід революції 1905–1907 рр. доводив, що 

теоретично це було абсолютно можливим, адже селянство також було 

революційним класом, хоча й «допоміжним», який, за певних умов, виступив 

би потужним союзником пролетаріату в процесі перетворення «буржуазної» 

революції на соціалістичну. «Перемога сучасної революції в Росії можлива 

лише як революційно-демократична диктатура пролетаріату та селянства», – 

зазначав В. І. Ленін на V з’ їзді РСДРП [Цит. за: 578, с. 95].   

Отже, якщо більшовики за своїми поглядами і діями уподібнювалися до 

воєнізованого загону політичних екстремістів, які все більше 

перетворювалися на бланкістів (прихильників політичної змови), то лідери 

меншовизму були схильними дотримуватися канонів європейської, зокрема 

німецької соціал-демократії, ідеологи якої розглядали соціалізм не як 

результат революції, а лише як наслідок соціалізації капіталізму й 

демократизації капіталу. Теоретики Соціал-демократичної партії Німеччини 

(СДПН) Е. Бернштейн і К. Каутський були впевненими у тому, що соціалізм 

можливий лише як реакція взаємовпливу нерозривно пов’язаних, упродовж 

модернізації капіталізму, процесів демократизації політичних форм та 

інституцій, мирного розв’язання конфлікту між архаїчною культурою 

патріархального суспільства і новою культурою міста, а також, відповідної 

трансформації форм приватної власності. Звісно, що серед ідеологів 

німецької соціал-демократії на початку ХХ ст. також не було єдності у 

поглядах на перспективи соціалізму [529, с. 13], але те, що російська соціал-
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демократія (принаймні, її меншовицька фракція) орієнтувалася у своїй 

політичній програмі на ідеологію СДПН, як нам видається, було очевидно 

[Див. 227]. 

Євреї брали активну участь у діяльності обох фракцій РСДРП. За 

даними, що були наведені сучасним російським істориком І. Х. Уріловим, у 

національній структурі РСДРП євреї посідали другу сходинку після росіян, і 

становили майже 20% від усіх російських соціал-демократів, чисельність 

яких упродовж Першої російської революції зросла до 105 тис. осіб [567, с. 

233]. Як зазначав О. В. Будницький, на установчому з’ їзді РСДРП у Мінську 

з дев’яти делегатів п’ятеро були євреями [377, с. 356], а напередодні 

революції 1905–1907 рр. кількість євреїв у лавах російської соціал-демократії 

становила щонайменше 40%  від усіх членів партії [377, с. 355].  

Очевидно, що наведені дані дослідників були приблизними, адже, по-

перше, вони не містили окремих показників по фракціям, а, по-друге, не 

відображали кількісної динаміки членів партії. За нашими даними, з-поміж 

42 членів Закордонної ліги російської революційної соціал-демократії, яка 

після II з’ їзду РСДРП перетворилася на головний осередок меншовиків за 

кордоном, 17 були євреями, що становило 40,4% від усіх членів цієї 

організації до моменту її ліквідації у 1905 році [274, с. 171]. На V з’ їзді 

РСДРП, який відбувся у травні 1907 р. у Лондоні, найбільше євреїв також 

виявилося серед меншовиків (22,7% від усіх учасників фракції) [299, с 286]. 

Отже, навіть загальні відомості дозволяють зробити висновок про те, що 

євреї не лише становили партійний актив меншовицької фракції, але були її 

абсолютними лідерами, з-поміж яких можна відзначити Ю. Й. Мартова, Ф. І. 

Дана, П. Б. Аксельрода та М. І. Лібера.         

Беззаперечним лідером меншовицької фракції і водночас найбільш 

суперечливою політичною фігурою в історії російської соціал-демократії був 

Ю. Й. Мартов, котрий, на думку Л. Д. Троцького, увійшов в історію 

робітничої революції, як «великий мінус», як «віртуоз політичної 

фальсифікації марксизму», незважаючи навіть на його «проникливий розум» 
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і «революційний інстинкт» [313, с. 269]. Очевидно, що Л. Д. Троцький, 

котрий вирізнявся своєю ідейно-політичною метушливістю, злукавив, коли 

писав, що Мартов був єдиним із соціалістичних політиків, «хто б із таким 

талантом експлуатував марксизм для виправдання відхилення від нього та 

прямої зради йому» [313, с. 269], адже Мартов прагнув знайти політичний 

компроміс у розвитку російської соціал-демократії та намагався довести, за 

логікою марксизму, передчасність соціалістичної революції у Російській 

імперії, що модернізувалася. В якості активного учасника віленського гуртка 

єврейських марксистів, Мартов іще до створення РСДРП прагнув надати 

революційному рухові масового характеру за рахунок організації страйків 

робітників на ґрунті «законних вимог» та поширити досвід Віленської 

організації по усій країні, передусім на столицю [200, с. 8]. Мартов був не 

лише професійним революціонером, але й справжнім ветераном російської 

соціал-демократії.                    

Ю. Й. Цедербаум (Л. Мартов) походив із відомої своїми революційно-

просвітницькими традиціями багатодітної родини Цедербаумів – із 

своєрідного, як зазначали сучасні російські дослідники документального 

спадку меншовицьких діячів, «інтелектуально-сімейного центру 

меншовизму» [216, с. 134]. З  восьми дітей Й. О. Цедербаума половина 

захопилася революційними подіями. Наприклад, сестра Ю. Й. Мартова Л. Й. 

Цедербаум (Дан), котра перебувала у громадянському шлюбі з його 

товаришем Ф. І. Даном, прагнула жити «повноцінним життям чоловіка», 

бути незалежною, а тому, свідомо, під впливом відомих політичних сімейних 

цінностей, присвятила себе служінню революції [435, с. 364–367].     

Цедербауми були вкрай асимільованою та світською столичною 

родиною, зв’язки якої з єврейством обмежувалися «купівлею єврейського 

хліба на Садовій вулиці» Петербурга [129, с. 196]. Романтичне захоплення 

європейською літературою, відірваність від буденного життя, раціоналізм та 

відданість ліберальним цінностям, – усе це підкреслювало характерні риси 

сім’ ї  Цедербаумів, як типової родини російсько-єврейської інтелігенції, 
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адже, як пригадувала Л. Й. Дан, «ми були людьми міста, петербуржцями» 

[129, с. 205]. Незважаючи на доволі пристойні умови життя у столиці (голова 

родини був почесним громадянином міста), які відкривали певні перспективи 

для добропорядного асимільованого єврея, Мартов вже у ранньому дитинстві  

відчув присмак соціальної несправедливості, яка вочевидь відчувалася ним 

крізь призму власної національної та фізичної  неповноцінності [Див.: 370, с. 

243–244]. 

Навернення Мартова у соціалізм відбулося в епіцентрі єврейської 

бідноти Вільно, куди він поїхав туди ще студентом із невизначеними 

політичними поглядами, а повернувся до столиці «переконаним 

марксистом», котрий у свої 22 роки прагнув застосувати віленський досвід 

революційної практики у Петербурзі з його 150-тисячним робітничим 

населенням [200, с. 433]. 

Мартов зазначав, що національна свідомість євреїв мала б поступитися 

місцем класовій, яка об’єктивно була вищою, прогресивною формою 

суспільної свідомості. «Немає вже єдиного єврейського народу, – писав він, – 

але всередині його є два народи, два ворожих класи, і боротьба цих класів 

досягла таких розмірів, що її не може вже загасити ані повага до синагоги та 

духівництва, ані грізна влада начальства» [202, с. 84]. Проте, міркував 

Мартов, якщо найближчі союзники єврейських робітників, а саме, російські, 

литовські та польські трудящі, виступають, передусім, проти соціально-

політичного гніту російського уряду, то євреї вимагатимуть водночас 

громадянської  рівноправності до себе.  

Отже, за Мартовим, політичних поступок єврейській буржуазії з боку 

єврейського пролетаріату у процесі революційної боротьби, очевидно, було 

не уникнути [202, с. 88]. Згодом Мартов визнав теоретичну слабкість такої 

позиції, але на практиці, наголошував він, у тісній взаємодії між 

капіталістами та робітниками, «ми, зрештою, знайдемо точку опори, за 

допомогою якої важелем класової самодіяльності пролетаріату перевернемо 

царистську Росію» [200, с. 156].     
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Мартов поділяв позицію Леніна з приводу характеру майбутньої 

російської революції та підтримував лідера більшовиків у тому, що вона має 

бути буржуазно-демократичною, а також визнавав і той факт, що через свою 

політичну незрілість, російська буржуазія не зможе наслідувати приклад 

західної буржуазії, яка взяла на себе роль лідера революційних перетворень 

[370, с. 245].   

У своєму виступі на II з’ їзді РСДРП Мартов наголошував на 

недоцільності будь-якої самостійності Бунду у складі російської соціал-

демократії. Його підтримав Троцький, котрий за дорученням Леніна, 

виступив від імені «єврейської делегації з’ їзду» (усього 12 осіб), яка, мовляв, 

також репрезентувала єврейський пролетаріат, що, звісно, викликало 

обурення з боку бундівців [567, с. 78], але позиція Мартова залишалася 

непохитною. Він  розкритикував звітну доповідь Бунду на II з’ їзді РСДРП 

[567, с. 79], в якій лідери Бунду наголошували на «австрійському» варіанті 

розвитку соціал-демократії, що передбачав «рівноправний федеративний 

союз національних соціал-демократичних організацій» [120, с. 343], і 

відмовив Бунду навіть у статусі районної організації РСДРП [133, с. 356].   

Свою радикальну позицію стосовно Бунду Мартов пояснював 

небезпекою бундівського «націоналізму», який загрожував антисемітизмом і 

розколом у місцевих осередках РСДРП, особливо, у південних містах смуги 

осілості, де позиції Бунду, як відомо, були доволі міцними [201, с. 63]. Крім 

того, за думкою Мартова, федеративний принцип партійного будівництва, на 

чому наголошувала делегація Бунду, був зовсім неприпустимий з точки зору 

багатонаціонального складу російського пролетаріату, а отже, посилення 

національного почуття робітників було здатним взагалі зруйнувати РСДРП, 

яка виникла завдяки інтернаціоналізмові [201, с. 85]. Згодом, позиція 

Мартова ставала більш поміркованою, адже він не міг не визнати, що місцеві 

осередки єврейських соціал-демократів, які існувала майже в усіх містах і 

містечках Литви, Білорусі та Польщі, «були організовані набагато краще за 

власне РСДРП» [201, с. 140–141]. «Стосовно Бунду, – зазначав він у жовтні 
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1903 р., – то я чув уже після з’ їзду, що ми начебто збиралися його вижити, 

але це не так. Ми були готовими до певних поступок, але погодитися з його 

націоналізмом ми не могли» [130, с. 47].             

Не менш гострим для лідерів РСДРП виявилося питання організації 

партійної структури, яке Мартов сформулював, як питання поєднання 

необхідності дотримання суворої конспірації в партійній роботі зі 

створенням соціал-демократичних робітничих організацій на місцях. Ленін 

наголошував на елітарності партійної організації, яка б складалася, за його 

задумом, виключно з професійних і самовідданих революціонерів [606, с. 

260]. Мартов виступав за дотримання демократичних норм у керівництві 

партією.  

Отже, незважаючи на те, що Ленін і Мартов мали спільні погляди з 

приводу місця Бунду в РСДРП, останній де-факто започаткував історію 

розколу, який за своїми наслідками мав характер глибокої політичної кризи, 

що охопила російську соціал-демократію [370, с. 247–248].  

Непростим для російських соціал-демократів було питання про їхнє 

ставлення до лібералів і неонародників, як можливих союзників у боротьбі з 

самодержавством. Мартов, котрий наприкінці свого «віленського періоду» із 

розумінням поставився до «єретичних» ідей, що висловлювалися 

«легальними марксистами» (зокрема П. Б. Струве) [200, с. 156–157], схилявся 

до можливого політичного союзу із ліберальними групами, але побоювався 

того, що вони здатні захопити лідерство у майбутній революції. Натомість 

Ленін прагнув залучити до створення централізованої революційної партії 

навіть тих людей, яких він щиро вважав, як зазначала сучасна російська 

дослідниця Н. А. Казарова,  «закінченими буржуазними демократами, котрі 

розірвали зв’язки із марксизмом» [448, с. 361]. Мартов різко критикував Е. 

Бернштейна за його довільну інтерпретацію марксизму та підтримував 

Леніна проти «економістів» та їхньої «ревізіоністської єресі», але згодом 

визнавав, що його реакція на «економізм» була надзвичайно різкою, хоча й 

виправдовував її необхідністю боротьби зі спробами «внести політичну 
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розпусту у робітничий рух». Зрештою, Мартов зважав на непослідовність і 

контрреволюційність буржуазії, але водночас не виключав її використання в 

інтересах пролетаріату. 

Тим часом, хвиля політичного тероризму, що охопила Російську імперію 

на початку ХХ ст., змусила лідерів російських соціал-демократів визначатися 

стосовно терору, як одного з революційних методів взагалі, і можливого 

політичного союзу із неонародницькими (есерівськими) групами зокрема.  

Мартов, котрий вважав, що соціалізм есерів не був революційним, а їхня 

революційність не мала нічого спільного із соціалізмом [343, с. 191],  

виявився непохитним противником тероризму. Ультимативні вимоги Ю. Й. 

Мартова і П. Б. Аксельрода зірвали спроби деяких лідерів РСДРП, зокрема Г. 

В. Плеханова, після резонансного вбивства міністра внутрішніх справ В. К. 

Плеве, укласти угоду з есерами  про взаємну легалізацію терору, як методу 

революційної боротьби [201, с. 93]. З іншого боку, Мартов не виключав 

застосування соціал-демократами методу «розв’язування» революції, адже, за 

його думкою, «революція вже існує потенційно в думках і почуттях широких 

народних мас і треба дати їй вихід у відкритому русі, треба реалізувати її – і 

це завдання полягає цілковито у сфері агітації та організації мас, у сфері 

політичного керівництва масами» [201, с. 93].  

Незважаючи на те, що російські соціал-демократи готувалися до Першої 

російської революції, через внутрішньопартійні чвари, як пригадував 

Мартов, вони відверто «проґавили» її початок [201, с. 101], а отже, перші 

робітничі виступи проти царату пройшли без їхнього керівництва.  

Революційна доктрина РСДРП виходила з марксистського вчення про 

вирішальну роль робітничого класу у союзі з селянством для забезпечення 

перемоги над самодержавством. Із цим погоджувалися лідери більшовиків та 

меншовиків, але згодом їхні думки вкотре розійшлися. Якщо Ленін був 

категорично проти яких-небудь спільних дій із лібералами, то Мартов 

виступав за співпрацю із представниками будь-якої антиурядової опозиції. 

Ленін наполягав на підготовці переможного збройного повстання, його 
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військово-технічному забезпеченні, підкреслював вірогідність початку 

соціалістичної революції. Він був налаштований доволі радикально й 

пов’язував надії на організаційні можливості більшовиків та створення 

Тимчасового революційного уряду у разі перемоги революції. Мартов, 

натомість, виступав за розвиток народної ініціативи та народного 

самоозброєння, підтримував ідею формування самодіяльних організацій, 

адже був переконаним у тому, що прихід соціалістів поспіхом до влади може 

обернутися трагедією для соціалістичної ідеї загалом [567, с. 239].  

З огляду на вищезазначене, важко погодитися із Й. Петровським-

Штерном, який оцінив Мартова як «найбільш радикального і напрочуд 

продуктивного журналіста з-поміж усіх російських марксистів», із яким 

«було вигідно співпрацювати» [530, с. 123]. На наш погляд, Мартов, навпаки, 

був найбільш незручною політичною фігурою, як для більшовиків, які, 

звісно, цінували його за відданість ідеалам марксизму, за майстерність його 

політичної публіцистики [Див.: 195], так і для представників єврейської 

соціал-демократії, які сподівалися на політичну гнучкість лідера меншовиків 

з національного питання. Натомість Мартов не виправдав сподівань жодної з 

фракцій, адже самий, мабуть, ще вагався з приводу революційних процесів у 

Російській імперії [Див.: 370, с. 251–255].     

Отже, на тлі більшовицького екстремізму, лідер меншовицької фракції 

схилявся у своїх політичних поглядах до ідей європейської соціал-демократії, 

зокрема до соціал-реформізму та «пролетарської демократії» [166, с. 187], але 

так до кінця і не зміг визначитися стосовно зрілості російської буржуазії, її 

готовності щодо здійснення таких реформ, а тому, залишався у межах 

класичного марксизму з його концепцію про самознищення капіталізму. 

Мартову вочевидь не вистачало лідерських якостей, духу авантюризму, що 

зрештою лише посилювало в нього відчуття комплексу меншовартості, 

прирікало його залишатися у тіні таких харизматичних партійних лідерів, 

якими були В. І. Ленін або Л. Д. Троцький. Мартов був партійним 

інтелектуалом, талановитим полемістом, знавцем політичної теорії, але не 
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політичним лідером, про що влучно та не без уїдливого сарказму, зазначав 

його політичний опонент із Партії кадетів П. Я. Рисс: «Мартов – типовий 

емігрант за психологією, злісний, безпощадний у своїх міркуваннях. 

Посередній журналіст, котрий займався уся життя коментуванням слів і фраз 

свого учителя Маркса, звиклого до партійних чвар і дрібної полеміки, він 

абсолютно не усвідомлював усієї сутності подій, що розгорталися, був 

упевненим у тому, що соціал-демократичні партійні спори з вузької сфери 

вигнанців перенесені відтепер на широку арену Росії» [548, с. 90].  Парадокс 

Мартова, з нашого погляду, полягав у тому, що він нібито правильно оцінив 

передчасність власне соціалістичної революції у Російській імперії, схилявся 

до позиції Е. Бернштейна, але водночас дбав і про політичну стрункість 

РСДРП, виступав ідейним камертоном марксизму серед його радикальних 

адептів, які закликали до посилення революційного буревію за будь-яку ціну.     

Іншою впливовою політичною фігурою у меншовицькій фракції РСДРП 

був шурин Мартова, його партійний товариш Ф. І. Дан, котрий народився в 

забезпеченій асимільованій єврейській родині Петербурга [216, с. 133–134]. 

Свою доволі блискучу кар’єру у лавах російської соціал-демократії Дан 

здійснив завдяки своїм особистим якостям – наявності гострого політичного 

розуму і політичного прагматизму [370, с. 257–258]. 

Наприклад, Дан зіграв важливу роль у виборчій кампанії меншовиків у 

виборах до II Державної думи і був фактичним лідером її соціал-

демократичної фракції, проте, після розпуску Думи та упродовж процесів над 

депутатами соціал-демократами він був змушений виїхати до Фінляндії [216, 

с. 136]. Він виявися не лише здібним учнем Мартова, його відданим 

товаришем, котрий на партійні потреби пожертвував 13 тис. франків із 

власних коштів [216, с. 169], але й користувався неабияким авторитетом з-

поміж лідерів європейської соціал-демократії [216, с. 132]. Дан прагнув 

зберегти єдність РСДРП у будь-який спосіб, адже припускав, що без 

більшовиків у критичні періоди партія може розпастися. У своєму листі до 

Аксельрода від 6 грудня 1907 р. він зазначав, що головним завданням 
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російської соціал-демократії є «не очищення меншовизму від залишків 

більшовизму, але боротьба з усією тією гидотою, що до нас прилипла і яка, 

насправді загрожує задушити нас, позбавити нас назавжди надії зібрати будь-

кого під свої знамена, і яка може, зрештою, привести до того, що соціал-

демократією називатиметься її особлива більшовицька потворність» [Цит. за: 

567, с. 389–390].                       

Отже, РСДРП була загальноросійською партією інтелігентського типу, 

від дня заснування якої її роздирали внутрішні чвари та боротьба за 

політичне лідерство. На противагу радикальним ленінцям, прихильники 

Мартова позиціонували себе як помірковану меншість, лідери якої схилялися 

до традицій класичного марксизму, теорії П. Л. Лаврова з його відданістю 

боротьбі проти самодержавства, зверталися до політичного досвіду 

засновника німецької соціал-демократії Ф. Лассаля, котрий виступав з ідеями 

загального виборчого права. Політику меншовицької фракції РСДРП 

визначали представники російсько-єврейської інтелігенції, помітним лідером 

яких був Мартов, котрий залишався ідейним прихильником демократичних 

традицій європейської соціал-демократії, що, зрештою, наразило його на 

конфлікт із Леніним, котрий відкидав поняття внутрішньопартійного 

плюралізму думок, виступав за посилення принципу централізму в РСДРП. 

Євреї були в обох фракціях, але, якщо Мартов намагався використати 

політичний досвід російсько-єврейських соціалістів з метою зміцнення 

партійної структури РСДРП (нагадаємо, що один із ветеранів російського 

соціал-демократичного руху П. Б. Аксельрод, належав до меншовицької 

фракції), то лідер більшовиків розглядав євреїв виключно у контексті власної 

доктрини російської революції, а єврейських марксистів він використовував 

як засіб у теоретичній полеміці з політичними опонентами, як партійних 

товаришів, які мали корисні для нього політичні зв’язки у міжнародному 

соціалістичному русі, а також неабиякий досвід революційної пропаганди.  

Обидва лідера РСДРП мали різні погляди стосовно розбудови її 

партійної структури. Якщо Ленін виступав як політичний змовник та 
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узурпатор партійної влади, то Мартов схилявся до ідеї демократичного 

керівництва РСДРП. Диктатуру пролетаріату Мартов вважав за найвищу – 

робітничу – форму демократії. Очевидно, що демократія і соціалізм були для 

Мартова спорідненими поняттями, але він так і не зміг відстояти свої 

принципи у протистоянні із ленінцями, а отже, був змушений відійти на 

позиції ортодоксального марксизму, що, зрештою, перетворило його, за 

словами Троцького, на політика у революційну епоху без відповідного запасу 

волі [313, с. 67–68]. Для Мартова віра у майбутню революцію була частиною 

марксистської теорії, а тому він розглядав легальну роботу лише як 

підготовчий етап до цієї революції. Проте, із посиленням революційних 

процесів у Російській імперії, Мартов виявив розгубленість і непослідовність 

у своїх політичних поглядах і діях. За рік до повалення самодержавства він із 

сумом писав про трагедію свого покоління, про «безпорадність або 

безсилість усіх наших ідей та ідеалів…» [Цит. за: 568, с. 300].  

Натомість з трибуни партійних форумів, у залі Державної думи 

меншовицькі лідери РСДРП активно виступали проти посилення 

антисемітизму в Росії, викривали згубну політику самодержавства в 

єврейському питанні [284, с. 338], закликали до скасування смуги єврейської 

осілості [155, с. 345]. Найбільшою гостротою вирізнялися заяви соціал-

демократичної фракції IV Державної думи з приводу ганебної практики 

взяття у заручники командуванням російською армією єврейських підданих 

Російської імперії у роки першої світової війни [134, с. 377].  

Водночас єврейські діячі меншовицької фракції РСДРП брали активну 

участь у революційних процесах на місцях. Так, після початку революції у 

1905 р. на засіданні Київського комітету РСДРП, член її меншовицької 

фракції Ю. Ларін (М. З. Лур’є), котрого згодом підтримав Л. Д. Троцький, 

запропонував місцевим соціал-демократам, за словами, Ларіна, «учинити 

селянське повстання у Малоросії» [567, с. 237]. Незважаючи на те, що план 

Ларіна-Троцького щодо створення в Україні Тимчасового революційного 

уряду не було підтримано київськими товаришами [Див.: 574, с. 152–153], 
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меншовики намагалися впливати на місцевому рівні завдяки розбудові 

партійних осередків УСДС. Особливо плідною така співпраця була після 

того, як «Спілка» взяла участь у роботі Женевської конференції меншовиків 

наприкінці квітня 1905 року [567, с. 251].  Восени 1907 р., на думку одного з 

керівників УСДС А. Г. Ріша, кількість «українських» соціал-демократів 

налічувала майже 5 тисяч осіб [542, с. 88]. З дев’яти членів Головного 

комітету «Спілки», як нам видається, шестеро були євреями (А. Г. Ріш, Й. 

Сорокер, Р. Рабинович, А. Френкель, Л. Гольденфарб, Ц. Десслер) [542, с. 78, 

92], а з-поміж п’яти працівників київської друкарні «Спілки», які були 

заарештовані 13 лютого 1907 р. жандармами, четверо виявилися євреями з 

Криму [542, с. 76]. Євреї були на чолі майже усіх місцевих осередків УСДС 

(Д. Бродський, Г. Кернес, А. Цейтлін С. Шац, З. Зінгаренко, Ю. Шапіро, М. 

Голубцов, М. Юдін, С. Райхман, Р. Бругаль, С. Фарберова та інші).  

Меншовики намагалися контролювати діяльність зарубіжних структур 

«Спілки». Так, за редакцією меншовика С. Ю. Семковського (Бронштейна) 

Закордонний комітет УСДС у Львові видавав газету «Правда» [542, с. 97]. 

Після фактичного припинення наприкінці 1907 р. діяльності «Спілки» [542, с. 

108], видання «Правди» було налагоджено у Відні за безпосередньої участі Л. 

Д. Троцького та російського соціаліста караїмського походження А. А. 

Іоффе, за кошти якого Л. Д. Троцькому вдалося перетворити друкований 

орган колишнього УСДС на випливе видання російських соціал-демократів 

за кордоном та впродовж 1908–1912 рр. видати 25 номерів оновленої 

«Правди» [574, с. 271].  В результаті гострої політичної боротьби, яка 

розгорнулася між ленінцями і Л. Д. Троцьким у 1911 р., лідер більшовиків у 

Петербурзі 6 травня 1912 р. підступно оголосив про створення центрального 

органу ЦК РСДРП  однойменної газети «Правда» [574, с. 302].         

Меншовизм позиціонував себе в якості європейської моделі соціал-

демократичного руху, ідеали якого виявилися утопічними для самодержавної 

Росії. Меншовики сподівалися на те, що поступова лібералізація суспільно-

політичного життя в Російській імперії приведе до повалення 
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самодержавства, до встановлення парламентської демократії, у контексті якої 

стануть можливими й соціалістичні перетворення. Проте, лідери меншовиків 

недооцінили політичні амбіції В. І. Леніна, котрий виступав у партії з позиції 

класичного макіавеллізму та згуртував навколо себе групу ліворадикальних 

марксистів. Приклад Ю. Й. Мартова і Ф. І. Дана, які залишалися типовими 

російсько-єврейськими соціал-демократами у лавах РСДРП, доводив 

безперспективність застосування європейських традицій у розвитку соціал-

демократії на російському ґрунті. «Віленський» досвід у процесах 

становлення російської соціал-демократії, який прагнули закріпити 

меншовики у діяльності РСДРП напередодні Першої російської революції, 

аж ніяк не відповідав ленінській ідеї партії «нового типу», яка ґрунтувалася 

на традиціях бланкізму. Водночас більшовицька модель російського 

радикалізму в поєднанні із революційним марксизмом виявилася не менш 

популярною революційною доктриною серед російсько-єврейської 

інтелігенції, аніж власне класичні форми соціал-демократії. І в цьому 

виявлявся ще один феномен участі євреїв у російському революційному русі. 

Організаційне оформлення більшовизму відбулося одразу після 

історичного II з’ їзду РСДРП. На початку 1904 р. були створенні Південне та 

Північне бюро ЦК РСДРП.  

Південне бюро виникло в Одесі у лютому 1904 р. та об’єднувало 

Одеський, Миколаївський та Катеринославський комітети партії. Одним із 

трьох керівників цього бюро був рідний брат Ю. Й. Мартова В. Й. Левицький 

(Цедербаум), котрий незабаром пристав до меншовиків. Північне бюро 

об’єднувало Петербурзький, Московський, Північний, Тверський, Ризький та 

Нижньогородський комітети партії. Зрештою виникло Кавказьке бюро ЦК 

РСДРП, до складу якого увійшли Бакинське, Батумське, Тифліське та 

Імертино-Менгрельське бюро. Усі три бюро контролювалися ленінцями 

Отже, напередодні революції 1905–1907 рр. більшовизм набув свого 

остаточного структурування всередині РСДРП, а на III з’ їзді партії у травні 

1905 р. більшовики постали як нечисленна, але дисциплінована група 
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професійних революціонерів, які мали в країні близько 8 тисяч своїх 

прихильників. Як зазначав сучасний російський дослідник А. С. Божич, це 

була насправді елітарна партія свідомих революціонерів, які були готовими 

до самопожертви [375, с. 159]. Якщо лідери меншовицького крила РСДРП 

прагнули застосувати головні принципи європейської моделі соціал-

демократії й у такий спосіб виявляли деяку вибірковість стосовно політичних 

засобів для здійснення революційних перетворень, то більшовики 

сповідували відвертий політичний екстремізм, який ґрунтувався на засадах 

революційного марксизму. На противагу мартовській інтерпретації 

буржуазно-демократичної революції, в якій вирішальна роль належала 

буржуазії, В. І. Ленін вважав, що рушійною силою цієї революції мав стати 

пролетаріат. Робітничо-селянська диктатура, за ленінською логікою, повинна 

була позбавити країну від залишків середньовіччя та відкрити можливості 

для переходу до соціалістичних перетворень. 

Водночас із появою ленінської теорії політичної революції з’явилася ще 

одна доктрина революційних перетворень, яку зазвичай пов’язують з 

іменами  Л. Д. Троцького і О. Л. Парвуса. Згідно до їх концепції, яку було 

сформульовано останнім на початку 1905 р., російська революція, за умови її 

поглиблення, неодмінно призведе до перетворення пролетаріату на авангард 

революційних процесів. На противагу революційності робітників, селянство, 

на думку Парвуса і Троцького, гратиме виняткову роль руйнівника старого 

режиму, але у процесі соціалістичних перетворень воно, в силу своєї 

природної  консервативності,  повинно  поступитися пролетаріату. Парвус і 

Троцький були переконані в тому, що перемога революції в Росії неодмінно 

призведе до ланцюгової реакції пролетарських революцій на Заході. [373, с. 

420–421].  

Меншовики, які загалом не відкидали ідею повстання, натомість 

опинялися у глухому куті тоді, коли поставало питання про те, що робити за 

умови його успішності. Для більшовиків відповідь була очевидною – брати 

владу в свої руки [375, с. 182]. Восени 1905 р. більшовицька фракція РСДРП 
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доволі швидко перетворилася із суворо законспірованої організації 

професійних заколотників на справжню революційну партію із власними 

осередками, напівлегальними структурами та ідеологією [375, с. 185].        

З-поміж відомих більшовицьких діячів єврейського походження слід 

відзначити С. М. Діманштейна, С. Я. Цейтліна, Є. М. Ярославського, Г. Є. 

Зінов’єва (Радомисльського), Й. П. Гольденберга, В. К. Таратуту, Р. С. 

Землячку, М. М. Літвінова (Валлаха), С. І. Гусева (Драбкіна), Ш. І. 

Голощокіна, М. С. Урицького, Я. М. Свердлова, Ю. М. Стеклова (Нахамкіса), 

В. Л. Шанцера, Я. С. Фюрстенберга (Ганецького) та інших, котрі виконували 

в партії різноманітні функції.  

Наприклад, С. Я. Цейтлін та Я. М. Свердлов були більшовицькими 

пропагандистами у Москві та Єкатеринбурзі відповідно [375, с. 186, 235]; Р. 

С. Землячка, М. М. Літвінов і С. І. Гусев були членами створеного восени 

1904 р. Бюро комітетів більшості (БКБ) [375, с. 139]; Г. Є. Зінов’єв, Й. П. 

Гольденберг, В. К. Таратута і В. Л. Шанцер належали до Більшовицького 

центру (БЦ), створеного у 1907 році [375, с. 216], Ю. М. Стеклов редагував за 

дорученням В. І. Леніна видання «Іскри» в Женеві, брав участь у становленні 

соціал-демократичних організацій в Одесі, у діяльності  соціал-

демократичної  фракції в IV Державній думі [Див.: 302].   

Більшовицькі активісти успішно розбудовували місцеві осередки 

РСДРП. Так, за особистим дорученням В. І. Леніна, член Білостоцького, 

Київського, Катеринославського та Харківського комітетів партії О. Е. 

Шлугліт заснував у 1905 р. місцеві організації російських соціал-демократів 

у Миколаєві, Вінниці та Одесі [136, с. 49–50]; подружжя  М. В. та Р. Є. 

Кричевських долучилися до створення першого в Кам’янці-Подільскому 

осередку РСДРП, який на початку 1905 р. налічував близько ста осіб 

переважно єврейської національності [136, с. 40–41].       

Як відомо, більшовицька ідеологія не надавала особливого значення 

національному питанню у процесі революційних перетворень, а на позицію 

В. І. Леніна з цього приводу, яку він висловив на нараді ЦК РСДРП у 
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Пороніно у 1913 р., вплинули погляди Р. Люксембург, котра взагалі 

відкидала право націй на самовизначення поза контекстом класової боротьби 

пролетаріату за соціалізм [375, с. 253]. Мабуть, що вона усвідомлювала 

загрози для євреїв Польщі у тому випадку, якщо б поляки отримали  

додаткові імпульси у своїх національних прагненнях від російських соціал-

демократів. Натомість В. І. Ленін дотримувався вельми розпливчастої позиції 

з національного питання. З одного боку, він очевидно визнавав право націй 

на самовизначення аж до відокремлення від Росії, але з другого – засуджував 

будь-який, а особливо російський, націоналізм [537, с. 204].          

 Абсолютизація ленінцями революційного принципу класової боротьби, 

догматизація ними марксистського вчення про неминучість соціалістичної 

революції, перетворила їх на запеклих асиміляціоністів, для яких національні 

відмінності були штучними соціальними вадами з приводу яких прагнули 

спекулювати ліберальні діячі заради відволікання народних мас від їхніх 

справжніх політичних інтересів. Більшовики-євреї були найкращими 

асимілянтами в РСДРП, що загалом влаштовувало ленінців, які зробили 

ставку у своїй національній політиці на підтримку етномаргіналів. 

«Неєврейський» тип єврея-більшовика був своєрідним утіленням таких 

підходів. Наприклад, Р. Люксембург, котра справедливо звинувачувала В. І. 

Леніна у бланкізмі, водночас виступала за політичну єдність РСДРП [427, с. 

13, 21] у лавах якої національностей начебто не існувало.   

Як пригадував Я. М. Свердлов про свої відчуття після Кишинівського 

погрому 1903 р., котрий, за його словами, «ніколи не знав про національне 

гноблення, ніколи не зазнавав утисків в якості єврея» [Цит. за: 417, с. 12], 

адже народився та виріс у Нижньому Новгороді у забезпеченій родини 

гравера [442, с. 7], не розумів бундівців, які вимагали національної 

знеособленості єврейських пролетарів. Лише у боротьбі проти загальних 

умов, зазначав Я. М. Свердлов, завдяки їх зміненню можна змінити й 

загальне ставлення щодо євреїв [417, с. 13]. 
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Видатна більшовичка Р. С. Залкінд (Землячка), подібно до Я. М. 

Свердлова, також походила з не бідної купецької родини з Могилева, але 

стала революціонеркою у Києві під впливом народницької діяльності її 

старших братів [589, с. 9–10]. На думку радянської дослідниці Л. Г. 

Хвостової, на формування соціал-демократичних поглядів Р. С. Землячки 

значною мірою вплинув Л. Д. Троцький, котрий рекомендував її керівництву 

РСДРП в якості представника «Іскри» в Одесі та Катеринославі [589, с. 11]. 

Зрештою, вона та С. І. Гусев взяли активну участь у підготовці II з’ їзду 

РСДРП, на якому вони виступили на боці ленінців. 

Член ЦК РСДРП, секретарка БКБ, активістка Катеринославського, 

Київського, Петербурзького та Московського партійних комітетів Р. С. 

Землячка зарекомендувала себе в якості талановитої організаторки 

більшовицького руху. Водночас, як влучно помітила Л. Г. Хвостова, в 

характері палкої більшовички ще до початку Російської революції 1917 р. 

ставали помітними негативні риси її характеру, а саме, революційний 

догматизм, максималізм у судженнях та погано прихована нетерпимість до 

чужої думки, що, з нашої точки зору, були зумовлені її єврейською 

самоненавистю, кризою подвійної (національної та гендерної) ідентичності 

(мабуть, що не останню роль у гартуванні її непростого характеру відіграло 

самогубство на засланні її чоловіка, відомого діяча Київської організації 

РСДРП Ш. Ш. Берліна) [589, с. 10, 17].   

Член ЦК РСДРП Й. П. Гольденберг, чий батько був сімферопольським 

купцем, вирізнявся серед більшовиків своїм полемічним талантом, високою 

освіченістю (закінчив фізико-математичний факультет Паризького 

університету) та знанням марксизму. Його було обрано делегатом від РСДРП 

на VII Міжнародний конгрес соціалістичних партій у Штутгарті. Й. П. 

Гольденберг брав участь у Загальноросійській конференції РСДРП у 

Теріоках, у роботі Лондонського з’ їзду РСДРП від Петербурга. У 1909 р. він 

спрямував діяльність думської фракції соціал-демократів, а впродовж 

світової війни пристав до «оборонців» Г. В. Плеханова [215, с. 185]. 
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Якщо Я. М. Свердлов, Р. М. Землячка та Й. П. Гольденберг уособлювали 

в більшовицькій фракції РСДРП представників російсько-єврейської 

інтелігенції, то А. Лозовський і Л. М. Каганович належали до тих 

найбідніших верств містечкового єврейства, образ яких унаочнений нами у п. 

1. 2. (Див. приклад Г. Л. Ляйфера).  

Зокрема, С. А. Дрідзо (А. Лозовський) був сином бідного меламеда з 

Катеринославської губернії, котрий усе своє дитинство провів жебраком на 

залізничній станції Лозова (звідси його партійний псевдонім), працював 

ковалем. У серпні 1903 р. він опинився у Петербурзі, де захопився 

революційною діяльністю [215, с. 265], проте більшовицьким діячем А. 

Лозовський став у Казані, де взяв активну участь у революційних подіях 1905 

р. (був організатором дводенного збройного робітничого страйку). Згодом 

він став членом Харківського комітету РСДРП, але у 1909 р. був змушений 

тікати від переслідування російських жандармів аж до Парижу, де вступив до 

лав Соціалістичної партії Франції. Повернувся він до Росії вже після 

повалення самодержавства [215, с. 266].       

Подібним до А. Лозовського, був революційний шлях Л. М. Кагановича, 

котрий народився на Київщині в багатодітній незаможній родині кравця [447, 

с. 26]. Л. М. Каганович ніколи не відчував себе релігійним євреєм, багато 

працював і хотів бути «схожим на Троцького», полум’яний виступ якого він 

вперше почув у Києві в 1911 році [447, с. 47]. Л. М. Каганович, котрий 

вступив до Київського комітету РСДРП напередодні першої світової війни, 

на противагу багатьом своїм товаришам з більшовицької фракції, ніколи не 

залишав межі Російської імперії, не був особисто знайомим із 

більшовицькими лідерами, натомість перетворився на самовідданого 

революціонера, талановитого оратора, організатора місцевих осередків партії 

[447, с. 57–60]. У Мелітополі та Катеринославі у 1914–1915 рр. він влаштував 

кілька успішних страйків чоботарів, а Російську революцію 1917 р. зустрів 

уже в якості активіста Саратовського комітету РСДРП [447, с. 66].   
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Цікавою була особистість відомого польсько-єврейського революційного 

діяча К. Б. Радека (К. Собельсона), котрий, щоправда, долучився до лав 

більшовиків лише у 1913 р. і помітної ролі в РСДРП до 1917 р. він не 

відгравав. Проте, як влучно зауважив із цього приводу сучасний ізраїльський 

дослідник О. Я. Гордон, К. Б. Радек іще до початку Російської революції 

отримав від своїх товаришів не зовсім приємну, але символічну 

характеристику «революціонера із подвійним дном» [Див.: 415].                           

 Особливе місце з-поміж російських соціал-демократів посідали Д. Б. 

Рязанов, Л. Д. Троцький та О. Л. Парвус.  

Як уже зазначалося нами у п. 1.1., Д. Б. Рязанов був блискучим 

теоретиком марксизму, оратором, палким революціонером, але до жодної з 

фракцій РСДРП він так і не пристав. Очевидно, що Д. Б. Рязанов не був 

яскравим політиком, але його можна вважати «духовним рабином» 

марксизму, котрий усе своє життя присвятив служінню культу Маркса серед 

російських соціал-демократів. Бунтівний характер Б. Д. Рязанова, його 

темпераментність, пристрасність талановитого полеміста у зіставленні із суто 

талмудичними інтерпретаціями «священних» сувоїв Марксових заповітів, 

дозволили йому зберігати політичну лояльність до обох фракцій соціал-

демократів і водночас подолати власну кризу ідентичності. З приводу 

останньої нашої тези влучно висловився А. Лозовський, котрий, зокрема, 

зазначав, що Д. Б. Рязанов утілював «живу суперечність», «неможливість у 

дії», адже без будь-якого диплому став визнаним теоретиком соціал-

демократії, без певної професії він вигадав собі нову професію 

«марксознавства» [191, с. 140].    

Л. Д. Троцький, котрий пристав до більшовиків вже після початку 

Російської революції 1917 р., уособлював інший тип єврейського соціал-

демократа, який можна назвати ліворадикальним екстремізмом. Троцький, 

котрий цинічно сприймав людей як ідеї, а процеси як схеми, на думку П. Я. 

Рисса, «був організатором, механіком тієї машини, що оберталася з 

жахливою швидкістю, адже усвідомлював, що без дисципліни жодне 
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суспільство не може існувати, що підкорення є принадою будь-якого 

суспільства, і що від влади передусім вимагається вміння наказувати й 

карати» [548, с. 123]. Авторитарний характер Троцького зумовлювався його 

ультраасиміляціонізмом, спробою відкинути свою колишню містечковість 

заради самоствердження у майбутньому. Пасіонарність Троцького 

визначалася його психологічним комплексом російсько-єврейського 

маргінала, котрий завжди прагнув бути кращим із кращих, бути на вістрі 

прогресу,  випереджати саму історію.   

Отже, Троцький був «неєврейським» (не типовим) євреєм, котрий 

поставав інтелектуалом-єретиком серед ортодоксальних марксистів і 

догматиком-марксистом з-поміж ревізіоністів, біблійним героєм з 

єврейського містечка у просторі модерної культури великого міста [Див.: 

373]. Свій вроджений талант полеміста Троцький, мабуть, успадкував від 

свого національного минулого, в якому високі традиції рабинських диспутів 

з питань релігійного або світського життя, вважалися вершиною 

схоластичної думки, а марксизм, як відомо, був завершеною формою 

талмудичної схоластики у царині соціальних наук [368, с. 79].  

На противагу рафінованій ідентичності петербуржця Ю. Й. Мартова 

(народився він, щоправда, у  Константинополі), котрий міг дозволити собі 

залишатися у тіні харизматичного В. І. Леніна, Троцький «убив у собі єврея», 

але визнаним авторитетом з-поміж лідерів російської соціал-демократії він 

так і не став. Ефектний пропагандист, гострий полеміст і талановитий 

організатор, Троцький, натомість, поступався політичному генію В. І. Леніна 

чи навіть О. Л. Парвуса. Хоча за рівнем своїх політичних амбіцій він значно 

їх випереджав. Мабуть, що йому бракувало системної освіченості, але він її 

намагався надолужити упродовж своєї журналістської діяльності. 

Становлення революційності Троцького відбулося в його єврейському 

дитинстві, а саме тоді, коли він постав проти свого батька, адже мріяв 

довести свою першість. Звісно, що перспектива бути лідером у традиційному 

єврейському чи російському суспільстві його не зовсім приваблювала. На 
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зламі архаїки та модерну суспільству були потрібні нові герої, і він став 

одним із них. Не дивно, що від самого дитинства Троцький мріяв стати 

«російським Лассалем». Карколомна політична кар’єра відомого єврейського 

лідера німецької соціал-демократії, як зазначав відомий американський 

дослідник І. Дойчер, завжди була прикладом для Троцького [428, с. 46]. 

Амбіційність та інтелектуальний догматизм визначали політичну поведінку 

Троцького, котрий у своєму політичному радикалізмі прагнув до визнання 

своїх ідейних конструкцій. Концепція перманентної революції Троцького-

Парвуса [315], яку Ю. Й. Мартов дотепно називав «законом збереження 

пролетаріату» [201, с. 168], відповідала загальній Марксовій концепції про 

самозвільнення пролетаріату, а тому цілком могла бути застосованою й щодо 

єврейського пролетаріату не лише у Російській імперії, а, приміром, у 

сусідній Австро-Угорщині. Утвердження соціалістичної російської держави 

із широкими демократичними правами і свободами для її громадян, мабуть, 

«знімало» гостроту у відносинах між сіоністами і російсько-єврейськими 

соціалістами стосовно необхідності створення національної єврейської 

державності. Проте навіть напередодні Російської революції 1917 р. жодний 

із них іще не був упевненим у тому, коли, де і як це мало статися, але усі 

російсько-єврейські революціонери були переконаними у тому, що 

самодержавство незабаром має впасти. Дискусії поміж ними розгорталися 

вже з приводу стратегії, а не тактики революційної боротьби. Очевидно, що 

план Троцького був надто радикальним навіть для більшовиків, але у ньому 

виявлялася пасіонарність особистості Троцького, його нестримна енергія 

єврейського героя російської революції. 

Відомий діяч міжнародної соціал-демократії і підприємець О. Л. 

Гельфанд (Парвус) народився у містечку Березино Мінської губернії у родині 

єврейського ремісника [443, с. 14–15]. Незабаром сім’я Гельфандів переїхала 

до Одеси, де молодий Гельфанд вперше захопився «класовими ідеями 

Шевченка» та «гайдамаками» [443, с. 18]. Однак, традиції «бунтівного 

Півдня» Росії особливо не вразили дев’ятнадцятирічного Парвуса, котрий 
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поїхав до Західної Європи, сподіваючись на те, що там він зможе 

задовольнити свої життєві амбіції [443, с. 19].  

Парвус не помилився у своїх сподіваннях з приводу нових життєвих 

перспектив, які відкривалися для нього у центрах політичного та культурного 

життя тогочасної Європи. У Цюріху він познайомився із групою Г. В. 

Плеханова і став «революціонером-марксистом», а в Мюнхені ним були 

сформульовані головні засади теорії перманентної революції. До речі, саме 

на квартирі Парвуса у Мюнхені у травні 1901 р. В. І. Ленін вперше 

познайомився із Р. Люксембург [522, с. 44].  

Революційні ідеї Парвуса з приводу перетворення капіталізму на 

універсальну модель розвитку світової політичної системи, послаблення ролі 

національних держав і водночас посилення спільних інтересів буржуазії та 

пролетаріату, що виходили за межі національних держав, а також 

неминучості пролетарської революції в Росії, яка «підштовхне» «всесвітній 

пролетаріат» до рішучих дій проти державної влади у Західній Європі [234, с. 

205–206], були схвалені Троцьким цілком і повністю. «Сутність моєї точки 

зору щодо перманентної революції, – зазначав Троцький, – полягає у тому, 

що робітничий клас Росії, який захопить, внаслідок всезагального страйку й 

повстання, владу, не зможе обмежити себе умовами буржуазно-

демократичної революції, а неодмінно перейде до соціалістичних 

перетворень, які здатні призвести до абсолютної перемоги соціалістичного 

ладу лише за умови розвитку європейської революції. Звідси тактичний 

висновок: не затримуватися на жодному з етапів революції, безперервно 

поглиблювати її соціальне річище та виводити її у будь-який спосіб за 

національні межі» [42, л. 25].  

Очевидно, що Ю. Й. Мартов мав рацію, коли зазначав, що Парвус і 

Троцький із своєю теорією перманентної революції відійшли надто далеко 

від партійних канонів соціал-демократії, адже не визнавали неминучості 

буржуазної революції в Росії, а «диктатуру пролетаріату вони звели із 

програми-максимуму до програми-мінімуму (точніше, відмовлялися  від 
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останньої)» [201, с. 115].  «Пролетаріат, – писав Парвус напередодні свого 

заслання до Сибіру у 1906 р., – повинен у революційний спосіб зламати 

державну владу. Після повалення уряду, він не повинен дозволити створити 

буржуазний уряд, але самий має заступити його місце, призначити 

робітничий уряд. Це – диктатура пролетаріату…» [233, с. 8].  В. І. Ленін 

також засумнівався у доречності ідеї Парвуса про те, що «революційний 

тимчасовий уряд» у Росії має бути урядом робітничої демократії, адже, як 

зазначав лідер більшовиків навесні 1905 р., «російський пролетаріат 

становить меншість населення Росії» [185, с. 94]. Хоча загалом теорія 

Парвуса викликала у В. І. Леніна неприхований інтерес.           

Отже,  Д. Б. Рязанов, Л. Д. Троцький та О. Л. Парвус були самостійними 

діячами російського соціал-демократичного руху, які мали деякі розбіжності 

у поглядах з приводу майбутньої російської революції, дистанціювалися від 

обох фракцій РСДРП внаслідок своїх особистих чи політичних амбіцій, але 

водночас виявляли згуртованість у спільній ненависті до свого єврейського 

минулого у пристрасній полеміці навколо марксистської доктрини про 

самозвільнення євреїв у пролетарській революції. У Л. Д. Троцького було 

небагато друзів, але ті, що залишилися з ним переважно були євреями (М. С. 

Урицький, П. Б. Аксельрод, Д. Б. Рязанов, Р. Люксембург, А. А. Іоффе, Л. Г. 

Дейч, Ю. Й. Мартов, О. Л. Парвус). Очевидно, що О. Л. Парвус посідав у 

цьому списку далеко не останнє місце, хоча б тому, що його роль у 

формуванні політичних поглядів молодого революціонера виявилася 

ключовою. Л. Д. Троцький, котрий у своїх спогадах намагався взагалі не 

торкатися провокативної теми «Парвуса» і обмежився лише констатацією 

того, що «розірвав із Парвусом не тільки політичні, але й особисті 

відносини» [316, с. 194], мабуть, злукавив. Звісно, що цілком доведених 

фактів стосовно плідної співпраці Л. Д. Троцького і О. Л. Парвуса на користь 

«розв’язування» революції в Росії у 1916 р. вочевидь ще немає. Проте, на 

думку британського історика Г. М. Каткова, вірогідність того, що Л. Д. 

Троцького напередодні першої світової війни було використано, не без участі 
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підприємливого О. Л. Парвуса, австрійськими урядовцями в їхніх таємних 

планах у майбутній війні проти Російської імперії, залишається доволі 

високою [99, с. 481]. Останній, як засвідчили опубліковані документи, 

витратив на початку 1916 р. близько 200 тис. марок німецького уряду для 

провокування революції в Росії [341, с. 74].       

Таким чином, діяльність євреїв у розвитку РСДРП у 1901 – на початку 

1917 рр. була помітною на всіх рівнях функціонування цієї найбільшої 

революційної партії Російської імперії. Чимало єврейських активістів брали 

участь у розбудові партійних осередків. Відчутним залишався вплив Бунду в 

цих процесах, незважаючи навіть на те, що йому не вдалося перехопити 

ініціативу у В. І. Леніна, Г. В. Плеханова та Ю. Й. Мартова щодо наступного 

розвитку РСДРП та запобігти її розколу.  

Натомість євреї належали до обох фракцій РСДРП. Меншовизм 

позиціонував себе в якості європейської моделі соціал-демократичного руху, 

ідеали якого виявилися утопічними для самодержавної Росії. Меншовики 

сподівалися на те, що поступова лібералізація суспільно-політичного життя в 

Російській імперії приведе до повалення самодержавства, до встановлення 

парламентської демократії, у контексті якої стануть можливими й 

соціалістичні перетворення. Однак лідери меншовиків недооцінили політичні 

амбіції В. І. Леніна, котрий виступав у партії з позиції класичного 

макіавеллізму та згуртував навколо себе групу ліворадикальних марксистів. 

Приклад Ю. Й. Мартова і Ф. І. Дана, які залишалися типовими російсько-

єврейськими соціал-демократами у лавах РСДРП, доводив 

безперспективність застосування європейських традицій у розвитку соціал-

демократії на російському ґрунті. «Віленський» досвід у процесах 

становлення російської соціал-демократії, який прагнули закріпити 

меншовики у політичній практиці РСДРП напередодні Першої російської 

революції, аж ніяк не відповідав ленінській ідеї партії «нового типу», яка 

ґрунтувалася на традиціях бланкізму. Більшовицька фракція виявилася більш 

згуртованою ідейно-політичною групою російських революціонерів, яка 
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приваблювала до своїх лав «неєврейських» євреїв, котрі прагнули остаточно 

«розчинити» своє єврейство у «тигельному казані» пролетарського 

інтернаціоналізму.    

Крім внеску в організацію партійної діяльності російських соціал-

демократів, єврейські активісти виявили свої здібності в якості партійних 

ідеологів. Теорія робітничої демократії Мартова-Дана, теорія перманентної 

революції Троцького-Парвуса, теоретичне осмислення Рязановим 

революційної доктрини марксизму перетворило РСДРП на потужну партію 

російського пролетаріату. Усі зазначені нами лідери фракцій, місцеві 

активісти РСДРП були асимільованими євреями. Переважна більшість 

єврейських діячів російської соціал-демократії походили з українських та 

білоруських губерній Російської імперії, що підтверджує наше припущення 

про те, що епіцентром розвитку російського революційного залишалася 

територія смуги єврейської осілості. Значна частка (особливо у 

меншовицькій фракції) відомих діячів РСДРП належала до російсько-

єврейської інтелігенції, містечкового єврейства, представники яких 

пов’язували національне майбутнє свого народу з успіхом соціалістичної 

революції в Росії.                  

 

 

Висновки до четвертого розділу  

На початку ХХ ст. Російська імперія опинилася у глибокій системній 

кризі, одними з проявів якої були посилення робітничого руху та активізація 

радикально налаштованої інтелігенції, що прагнула революційних змін у 

державі, яка хронічно запізнювалася із проведенням  економічної та 

політичної модернізації імперського суспільства. Марксизм став 

революційною доктриною для молодої російської соціал-демократії, 

представники якої вважали, що Росія вже потребувала не модернізації, але 

повноцінної заміни усієї політичної системи. Неминучий занепад 

самодержавства із його архаїчними інститутами влади, на думку російських 
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марксистів, можна було прискорити за допомогою нового революційного 

класу пролетарів, який потребував відповідного політичного керівництва.    

Ідеї російського соціалізму захопили уяву російсько-єврейської 

інтелігенції, асимільовані представники якої залишили традиційні інститути 

містечкового життя у смузі осілості, але опинилися натомість у соціальній 

ізоляції від іншого, неєврейського світу Російської імперії. Участь євреїв у 

російському соціалістичному русі наприкінці ХIХ ст. була для них єдиною 

можливістю здобути суспільну і духовну емансипацію. Соціалістична 

революція, на їхню думку, повинна була не лише здолати деспотію 

самодержавства, але й розв’язати єврейське питання завдяки включенню 

молодих єврейських інтелектуалів у загальноросійські процеси 

соціалістичного будівництва. 

Для покоління російсько-єврейської інтелігенції, що свідомо залишило 

традиційний світ єврейської культури, але відкинутого російською, Марксове 

гасло про те, що «у робітників немає вітчизни», якнайкраще відображало 

зміст їхнього буття, їхньої мрії про месіанське визволення єврейського 

народу. Найпершою політичною організацією єврейського пролетаріату в 

Російській імперії виступив наприкінці ХIХ ст. Бунд, лідери якого визнали 

національні особливості життя євреїв в економічній та соціокультурній 

сферах, стверджували про те, що визволення містечкової маси можливе за 

умови збереження національних особливостей єврейського робітничого руху. 

Бундівці були переконані, що майбутній розвиток єврейського пролетаріату 

відбуватиметься лише в його органічному єднанні з російським 

пролетаріатом на засадах спільних класових інтересів. За соціалізму будуть 

збережені усі соціокультурні особливості єврейського пролетаріату, подібно 

до російських, польських або українських груп робітників, а тому стратегією 

Бунду було здобуття для російських євреїв соціалістичної батьківщини 

власне у Росії. 

 Оскільки Бунд міг сподіватися на перемогу лише в якості 

загальноросійської політичної сили, то від самого свого заснування він 
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позиціонував себе як автономну частину РСДРП, обіймав майже увесь лівий 

фланг політичного руху російського єврейства та брав активну участь у 

процесах організаційного та політичного становлення російської соціал-

демократії. Кадровий потенціал єврейських соціалістів, мережа їх місцевих 

організацій, система поширення партійної літератури, агітації та пропаганди, 

забезпеченість технічними засобами нелегальної діяльності, міжнародні 

зв’язки, – все це було використано російськими соціал-демократами під час 

підготовки до створення РСДРП. Розвинена політична свідомість 

єврейського пролетаріату, досвід страйкової боротьби, самоорганізованість, 

зрештою, його освіченість були прикладом для наслідування російськими 

революційними діячами. Посилення антисемітизму, єврейські погроми та 

загострення політичної кризи в Російській імперії напередодні Першої 

російської революції підштовхували російську та єврейську соціал-

демократію до вироблення консолідованої позиції з приводу участі 

пролетаріату у майбутніх революційних подіях, щоби оптимізували шляхи 

виходу із тієї внутрішньопартійної кризи, що виникла після виходу Бунду зі 

складу РСДРП. Єврейські соціал-демократи спробували запалити вогонь 

Російської революції на «єврейській вулиці» й у такий спосіб довести  

політичну значущість революційного потенціалу єврейських мас у смузі 

осілості для загальноросійського соціал-демократичного руху.     

Надзвичайний успіх Бунду у справі революційної пропаганди з-поміж 

містечкових євреїв напередодні революції 1905 р. виявися вдалим прикладом 

для наслідування іншими єврейськими соціалістичними партіями, які 

скористалися з цього досвіду революційної діяльності. У свою чергу, Бунд, 

який було утворено із конкретною метою – організувати єврейський 

пролетаріат як революційну силу, незабаром перетворився на масовий 

робітничий рух євреїв, заклав важливі політичні підвалини для розвитку 

російського соціал-демократичного руху.  

Однак теоретикам Бунду не вдалося розв’язати ключового, як для 

єврейського робітничого руху, національного питання. Міжфракційна 
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боротьба за лідерство у РСДРП, яка не вщухала аж до початку 1917 р., 

очевидно не сприяла пошукам конструктивних рішень з приводу проблеми 

національно-культурної автономії російських євреїв, а отже, змушувала 

бундівців підтримувати у міжфракційному протистоянні меншовиків, які, 

звісно, були далекими від того, аби визнати федеративний устрій РСДРП, 

поступитися своїми принципами на користь автономного статусу єврейської 

соціал-демократії в межах РСДРП. З іншого боку, суперечливість політичних 

вимог Бунду, який зводив національні інтереси єврейських робітників до 

задоволення громадянських прав і свобод усіх російських євреїв, наражала 

його на небезпеку опинитися в політичній ізоляції, яка, за умови посилення 

національних рухів аграрних етносів імперії (поляків, українців і росіян), а 

також на тлі зростання політичного антисемітизму, загрожувала Бунду 

самоліквідацією. Водночас зростала опозиція Бунду на правому фланзі 

революційного руху російських євреїв, зокрема, з боку ССРП, СЄРП, 

«Поалей Цион», лідери яких виступали з позиції соціалістичного сіонізму, 

згідно до якої єврейський пролетаріат мав доволі вузькі інтереси у російській 

революції. Чимало бундівців розчаровувалися у можливостях соціал-

демократії й зваблювалися анархістами або есерами до терористичної 

діяльності.  

Проте лідери єврейського соціалістичного руху вочевидь були 

переконані у революційній доцільності російсько-єврейського політичного 

альянсу в межах єдиної РСДРП, яка, натомість, не була прикладом 

партійного та ідеологічного моноліту. Очевидно, що бундівський соціалізм 

пропонував російським соціал-демократам європейську модель 

парламентської демократії, тоді як більшовики сповідували бланкістську 

тактику насильницького перевороту, що, зрештою, привело до остаточного 

розколу РСДРП. Бунд, як одна із перших соціал-демократичних організацій у 

Російській імперії, не лише сприяла організаційному оформленню власне 

російської соціал-демократії, але й наблизила політичну діяльність до 

традицій європейської демократії. Більшовики не були зацікавлені у 
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підтриманні цих традиції, які, на думку лідерів цього ліворадикального крила 

російської соціал-демократії, погано узгоджувалися із соціокультурною 

архаїкою Російської імперії. І в цьому, як нам видається, була своя логіка. 

Радикальні марксисти запропонували схему революційної боротьби, яка 

виявилася далекою від ідеалів робітничої демократії, унеможливлювала 

процеси поступової модернізації політичної системи Росії. Вони відкидали 

саму ідею демократичних перетворень, але зовсім не заперечували 

необхідність політичної та економічної модернізації Росії, а отже, ставали на 

шлях безкомпромісної боротьби за політичну владу.   

Ідейно близькими до бундівського соціалізму виявилися меншовики, які 

позиціонували себе в якості європейських соціал-демократів. Прихильники 

поглядів Ю. Й. Мартова сподівалися на те, що поступова лібералізація 

суспільно-політичного життя в Російській імперії приведе до повалення 

самодержавства, до встановлення парламентської демократії, у контексті якої 

стануть можливими й соціалістичні перетворення. Проте лідери меншовизму 

недооцінили політичні амбіції В. І. Леніна, котрий виступав у партії з позиції 

авторитаризму та згуртував навколо себе групу ліворадикальних марксистів. 

Приклад Ю. Й. Мартова і Ф. І. Дана, які залишалися типовими російсько-

єврейськими соціалістами, доводив безперспективність застосування 

європейських традицій у розвитку соціал-демократії на російському ґрунті. 

«Віленський» досвід у процесах становлення російської соціал-демократії, 

який прагнули закріпити меншовики у діяльності РСДРП напередодні 

Першої російської революції аж ніяк не відповідав ленінській моделі 

бланкістської партії. Водночас більшовицька ідеологія та практика 

російського радикалізму виявилася не менш популярною революційною 

доктриною з-поміж російсько-єврейської інтелігенції, аніж власне класичні 

форми соціал-демократії.  

З-поміж лідерів більшовизму було чимало революціонерів єврейського 

походження, які позиціонували себе в якості «неєврейських євреїв», вкрай 

асимільованих особистостей, котрі прагнули самоствердження у своєму 
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радикалізмі. Проте, якщо Я. М. Свердлов, Р. С. Землячка, Й. П. Гольденберг, 

С. І. Гусев, Л. М. Каганович та інші євреї-більшовики остаточно втратили 

свою єврейську ідентичність і перетворилися на етномаргіналів, то Л. Д. 

Троцький, Д. Б. Рязанов і О. Л. Парвус намагалися зберегти власну 

пасіонарність єврейських героїв і марксистських «рабинів» російської 

революції. Вони дотримувалися безпечної дистанції поміж обома фракціями 

РСДРП й у такий спосіб залишали за собою право на політичне лідерство. 

Приклад Л. Д. Троцького, котрий уособлював авторитарну особистість, яка 

володіла залізною волею, догматизмом у поглядах і нестримним бажанням до 

руйнації усього того, що нагадувало йому про власне національне минуле, 

був яскравим тому підтвердженням. Уперше в свій російській історії, євреї 

побачили в особі Л. Д. Троцького не полохливого єврейського студента серед 

столичної богеми, але самовідданого революціонера, котрий кинув виклик 

системі, що десятиліттями гнобила єврейський народ.         

Таким чином, єврейський чинник у процесах становлення і розвитку 

російської соціал-демократії виявляв себе у політичному впливі єврейської 

соціал-демократії (Бунду) на ідеологію і практичну діяльність РСДРП, яка 

була змушена маневрувати у своїй революційній тактиці між національними 

вимогами єврейських соціалістів і політичними амбіціями ленінців. Ідея про 

самозвільнення єврейського народу, що містилася у концепції К. Маркса, 

була покладена в основу революційної діяльності єврейських соціал-

демократів, які були представлені в обох фракціях РСДРП, але жодна із цих 

фракцій не могла гарантувати їм того, що навіть після соціалістичної 

революції в Росії єврейський народ здобуде своє національне і політичне 

звільнення. Навряд чи хтось із російських соціал-демократів міг із 

упевненістю про це заявляти. Натомість теорія перманентної революції, що 

була запропонована О. Л. Парвусом і Л. Д. Троцьким в якості нової редакції 

революційного марксизму та альтернативи сіоністським концепціям про 

утвердження національної державності євреїв, була загалом схвалена 
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російськими та єврейськими ліворадикальними діячами РСДРП, як один із 

методів побудови соціалізму в Росії.              
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РОЗДІЛ 5 

ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВРЕЇВ У ПАРТІЇ СОЦІАЛІСТІВ-РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ 

(1901–1917 РР.) 

 

5.1.  Ідеологія революційного неонародництва  та єврейське питання 

 

Незважаючи на те, що «Народна воля», яка припинила своє існування на 

початку 1880-х рр., була єдиною революційною організацією в Російській 

імперії, котра прагнула політичних змін за умови повалення самодержавного 

режиму, народницька ідеологія залишалася доволі популярною в російській 

суспільній думці й до кінця ХIХ століття. Якщо марксисти вважали, що 

головне зло – це капіталізм, то народники визнавали знищення капіталізму 

справою доволі складною і малоперспективною, адже його занепад був 

неминучим внаслідок самого історичного розвитку суспільства, а тому, 

політичний, національний та релігійний гніт, який відчувався більш гостро, 

ніж будь-яка капіталістична експлуатація, що здійснювалася на основі 

вільного договору, був суттєвою перешкодою на шляху до демократії і 

соціалізму. Зловживання капіталістами своєю економічною владою були 

наслідками недостатньої демократії, жорсткого суспільного і державного 

контролю. Звідси, на думку ідеологів неонародницького руху, здобуття 

політичної свободи, встановлення демократії було абсолютною і необхідною 

передумовою для наступного суспільного прогресу. Проте розвиток 

політичної свободи був неможливим за умови збереження самодержавства, 

яке гнобило, на думку неонародників, не лише усі класи російського народу, 

але й представників неросійських національностей Російської імперії. Якщо у 

Західній Європі урядовий деспотизм мав бути скасованим у революційний 

спосіб за допомогою чисельного міського класу робітників, то у Росії цього 

могло й не статися, адже вона лише подолала кріпацтво і залишалася країною 

суто аграрною, – суспільством селян, яке, апріорі було політично не 

структурованим, із нерозвиненою політичною свідомістю. За таких умов 
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боротьба із самодержавством припадала виключно на долю революційної 

інтелігенції, яка була доволі малочисельною на тлі величезних розмірів 

імперії та могутності державної влади. 

Вже у першій половині 1880-х рр. революційні групи, яким вдалося 

уникнути репресій з боку влади, відновили свою боротьбу із режимом. 

Наприкінці 1880-х жандармськими управліннями були підведені перші 

підсумки стосовно розвитку революційного руху в Російській імперії за 

останні роки згідно до яких, за нашими підрахунками, євреї становили 

близько 12% від усіх звинувачених осіб у революційній діяльності. 

Зауважимо на певні особливості у виявлених нами розрахунках. А саме, 

кількість єврейських революціонерів залишалася майже незміною за умови 

природного звуження загального кола підозрюваних до рівня обвинувачених. 

Виявилося, що із 348 осіб підозрюваних у революційній діяльності 29 були 

євреями [5, с. 113–122]. Водночас із 224 осіб, яких було звинувачено у 

відповідному злочині, нами було виявлено 27 євреїв [5, с. 81–112]. Отже, 

кількість євреїв з-поміж підозрюваних і звинувачених у революційній 

діяльності залишалася майже однаковою, що засвідчувало про їхню помітну 

роль у революційних процесах.            

Як і у попередньому десятилітті, російські євреї брали активну участь у 

новому протистоянні колишніх народовольців із самодержавством. Терор 

було визнано ними, як морально виправданий політичний засіб революційної 

боротьби, а існування воєнізованої організації із суворою централізованою 

структурою, сприймалася терористами як безумовна необхідність для такої 

боротьби [143, с. 13].  

Зокрема, на початку 1882 р. жандармами була викрита «віленська група» 

російсько-єврейських народовольців на чолі з Р. Аппельбергом та І. Лампе 

[327, с. 219– 221]. У 1883–1884 рр. близько десятка єврейських активістів та 

активісток допомагали відомому російському революційному діячеві Г. 

Лопатіну в його відчайдушних спробах відновити діяльність «Народної 

волі». Зокрема, Д. Познер і Р. Франк намагалися організувати друкарню 
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народовольців [327, с. 263], а Я. Френкель, Р. Лев, М. Линтварьов і Г. 

Добрускіна забезпечили Г. О. Лопатіна вибухівкою, з якою той виїхав до 

російської столиці [327, с. 283–284]. З-поміж помітних російсько-єврейських 

діячів неонародницьких груп 1880-х рр. можна відзначити Р. Кранцфельд (Т. 

Голубеву), Ф. Личкус, Я. Бердичевського, Б. Оржиха, Н. Богораза, Р. Лянду 

та інших [327, с. 287–309]. Вельми активно неонародницькі групи, які за 

своїм національним складом були виключно єврейськими, діяли у Миколаєві 

та в Одесі. Наприклад, миколаївський гурток М. Гохбаума мав свою 

«партійну» касу, статут і навіть власні видання [520, с. 72]. У Демидівському 

ліцеї в Ярославлі у грудні 1887 р. жандармами було викрито нелегальний 

гурток учнівської молоді  на чолі з Ш. Г. Янкелевичем, котрий підтримував 

зв’язки з одеськими революційними колами [5, с. 24].            

Завдяки міжнародній діяльності С. М. Степняка-Кравчинського була 

визначена загальна політична стратегія неонародницького руху в Росії, а 

саме, зосередження діяльності усіх опозиційних сил в імперії на проблемі 

здобуття конституції і максимального з’єднання революційної інтелігенції із 

«ліберальним суспільством» [149, с. 267]. На початку 1890-х рр. С. М. 

Степняком-Кравчинським, а також іншими відомими народниками в 

еміграції (Ф. В. Волховським, Л. Г. Гольденбергом, М. В. Чайковським, Л. Е. 

Шишко) у Лондоні було засновано політичну групу «Фонд вільної російської 

преси», що згодом перетворилася на «Аграрну соціалістичну лігу», 

завданням якої було поширення революційної літератури для селян з метою 

сформувати в них політичну і класову свідомість й у такий спосіб «залучити 

їх до загального робітничого руху в Росії» [40, л. 7].  

Неонародники прагнули уникати політичних помилок своїх 

попередників і намагалися узгодити ідеї народництва з інтересами соціал-

демократичних груп, що з’являлися як у Російській імперії, так і поза її 

межами. Зокрема, найбільш помітними неонародницькими організаціями 

наприкінці 1880-х рр. були організації у Харкові, Москві, Петербурзі [297, с. 

4–13], а також гурток у Цюріху «Соціалістичний літературний фонд», який 



 

 

308 

 

було засновано у 1887 р. групою єврейської революційної молоді на чолі з І. 

В. Дембо.  

Колишній учень аптекаря з Вільно, а згодом активний учасник 

неонародницького руху І. В. Дембо забезпечував вибухівкою відому групу О. 

І. Ульянова, що підготувала 1 березня 1887 р. невдалий замах на Олександра 

III. З-поміж 15 змовників помітними активістами, крім самого І. В. Дембо, 

виявилися єврейські дівчата Е. Гордон, М. Беркович і Р. Шмідова [327, с. 

313–314]. Незабаром, як зазначав О. І. Спиридович, з метою організації 

нового замаху на царя, до Росії було відправлено ще одну з єврейських 

учасниць «Соціалістичного літературного фонду» С. М. Гінзбург, котру, 

натомість, було заарештовано, і замах було недопущено. У прокламації 

«Соціалістичного літературного фонду», яку було знайдено у С. М. Гінзбург 

зазначалося, зокрема, про необхідність політичного «систематичного» терору 

доти, доки в Росії не будуть встановлені демократичні права і свободи, 

«лише тоді представники влади будуть у безпеці» [297, с. 14–15]. З-поміж 

інших, відомих нам єврейських діячів неонародницького руху 1880-х рр. 

також можна назвати М. Ф. Гармидора (М. Баранова), Ю. Г. Раппопорта та 

сестру С. М. Гінзбург М. М. Гінзбург [297, с. 21–24].  

На початку 1890-х рр. революційний рух у Росії особливо пожвавився 

після того, як країну охопили голод та епідемія холери, які були наслідками 

урядової політики прискореної індустріалізації, але без урахування 

економічних інтересів села. Незважаючи на деякі зусилля російського уряду 

стосовно своєчасного подолання наслідків страшної трагедії 1891–1892 рр., а 

також значної допомоги з боку іноземних організацій, негативних наслідків 

від голоду уникнути не вдалося. Політичний авторитет самодержавного 

режиму різко впав, чим не забарилися скористатися революційні групи, для 

яких голод став зручним приводом для активізації їхньої боротьби.  

Так, однією з перших неонародницьких організацій в Російській імперії 

була політична партія «Народного права», що була створена у вересні 1893 р. 

у Саратові відомим російсько-єврейським народником М. А. Натансоном і М. 
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С. Тютчевим, на меті якої було повалення самодержавства із наступним 

встановленням у Росії буржуазно-демократичних свобод і республіки [602, с. 

65]. Неодмінною умовою майбутньої російської демократії, на думку 

«народоправців», було здобуття рівноправністі для усіх національностей 

колишньої Російської імперії [602, с. 78]. Однак, партія «Народного права», 

як пригадував В. М. Чернов, виявилася «мертвонародженою дитиною» [333, 

с. 206], і 21 квітня 1894 р. була викрита поліцією [297, с. 36], а самого М. А. 

Натансона було знову відправлено на заслання до Іркутської губернії. Проте, 

і там він не припинив своєї бурхливої революційної діяльності. За 

повідомленнями жандармських агентів, йому вдалося не лише об’єднати 

навколо себе багатьох політичних засланців, але й «зачарувати своє 

безпосереднє начальство», яке створило для нього доволі комфортні, як для 

політичного засланця, умови проживання [7, л. 2–3].  

Як пригадував Й. В. Аптекман, саме М. А. Натансон, котрий уособлював 

усі «революційні традиції», «акумулював  революційні настрої і справи»,  

виступав з-поміж неонародників прихильником нової ідеї про застосування 

систематичного терору, як політичного інструменту в революційній боротьбі 

[78, с. 207–208], щоправда із деякими застереженнями стосовно його 

стратегії. «Не кваптеся проголошувати терор, – зазначав М. А. Натансон у 

приватній розмові із В. М. Черновим, – очевидно, що на ньому прийдеться 

кінчати. Право застосовувати його дається лише тоді, коли випробувані усі 

інші шляхи. Інакше він буде не виправданим, не переконливим. А 

невиправданий терор – згубний метод боротьби… Крім цього, терор має 

увесь час зростати. Коли він не зростає, він фатально прямує назад…» [Цит. 

за: 333, с. 207]. Саме М. А. Натансон, котрий у 1907 р. опинився у Парижі, 

переконував російську революційну еміграцію у необхідності царевбивства 

[64, арк. 60].  

Водночас М. А. Натансон виявився автором найкращої програми 

революційного народництва, адже, як зазначав В. М. Чернов, він був 

свідомим того, що «лавристи, бакуністи, чайковці тощо повинні “спуститися 
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із хмар на землю” та взяти за основу своєї боротьби той реальний мінімум 

потреб і запитів, який вже опанований народною свідомістю і може міцно 

запліднити його волю» [333, с. 47]. Взагалі, М. А. Натансон прагнув 

запобігти розпаду революційного руху на окремі його течії: марксистів, 

народників і лібералів. Незважаючи на суттєві ідеологічні розбіжності між 

представниками цих течій, зазначав В. М. Чернов, він був упевнений у тому, 

що до «повалення самодержавства та встановлення демократичних свобод і 

самоврядування – необхідна одна партія звільнення: і з неї буде достатньо 

програми із конкретними вимогами, в яких мають бути враховані інтереси 

усіх незадоволених груп, що сьогодні існують…» [333, с. 76].         

Тим часом зміцнювалися закордонні центри неонародницьких 

організацій. Зокрема, у Великій Британії та США на початку 1890-х рр. 

«Товариство друзів свободи в Росії» і «Товариство американських друзів 

свободи в Росії» відповідно розпочали видання окремих журналів  

«Свободная Россия» із закликами до посилення революційної боротьби у 

Російській імперії; у 1893 р. у Парижі, Цюріху та Берні виникли 

неонародницькі  групи, до складу яких входили Х. Й. Житловський, І. А. 

Рубанович і С. Я. Раппопорт (Ан-ский) [297, с. 37–40]. Загалом, наприкінці 

1880-х рр. зі 150 російських революціонерів, які опинилися у політичній 

еміграції, 58 були євреями, з-поміж яких помітними діячами «середньої 

ланки» неонародницьких організацій були М. М. Кац («Костік 

Доброджану»), С. Л. Клячко, Ф. М. Лічкус та Г.  М. Розенштейн-Макаревич 

(Кулішова) [327, с. 325–333].   

Впливовою фігурою серед російських соціалістів за кордоном 

наприкінці ХIХ ст. був Х. Й. Житловський, політичні амбіції якого, зрештою, 

привели до заснування на початку 1904 р. єврейської неонародницької групи 

«Відродження», члени якої як представники «бойової національної партії» 

відверто підтримували використання організованого терору проти тих 

представників місцевої влади, на яких покладалася відповідальність за 

єврейські погроми [581, с. 362].  
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На думку відомого єврейського неонародника М. Б. Ратнера, соціально-

політичне та культурне відродження єврейського народу і кристалізація 

майбутнього єврейського життя буде можливим лише у межах 

екстериторіальної персональної автономії [280, с. 167]. Власне автором цього 

терміну був, звісно, не М. Б. Ратнер, але відомий австромарксист К. Реннер 

(Р. Шпрінгер), проте, саме у концепції одного із засновників групи 

«Відродження» поняття екстериторіальної персональної автономії набуло 

певної ідейно-політичної стрункості. Ідея особистої, персональної автономії, 

зазначав М. Б. Ратнер, була єдиною формулою  розв’язання єврейського 

питання крізь призму соціалістичного світогляду, але за умови виконання 

низки конкретних політичних завдань стосовно остаточного соціального, 

економічного та національного звільнення єврейського народу в Росії [281, с. 

68].  

Отже, боротьба за свободу Росії повинна бути водночас боротьбою за 

національне відродження єврейського народу, адже, як влучно зауважив М. 

Б. Ратнер, «космополітизм інтелігентних одинаків, які просякнуті 

асиміляційною ідеологією, завжди змінюється на органічно-національні 

форми життя, як тільки на авансцену політичної боротьби виходять стихійні 

народні маси, що пов’язані із соціальним середовищем свого часу, свого 

місця, своєї батьківщини, свого народу» [279, с. 49–50]. Група 

«Відродження» відчувала необхідність у тому, аби підтримувати зв’язки із 

загальноросійським соціалістичним рухом, адже її члени усвідомлювали, що 

лідери РСДРП навряд чи були зацікавлені у таких контактах. У складі групи 

були марксисти, але саме вони найбільше виступали за розвиток зв’язків 

групи з есерами. Незважаючи на ці зв’язки, учасники «Відродження» 

відкидали критику з боку Бунду та інших організацій, які стверджували, що 

ідеологія групи є своєрідною єврейською формою есерства [424, с. 144].   

Власне есери не заперечували проти задекларованого програмою ПСР  

права російських євреїв на здобуття національної автономії в демократичній 

Росії, але, звісно, за умови, що таке право єврейські революціонери 
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виборюватимуть у лавах загальноросійського революційного руху. Мабуть, 

що саме із таких міркувань виходила К. К. Брешко-Брешковська, коли 

запросила Х. Й. Житловського у 1904 р. взяти участь в її політичному турне 

до США, аби зібрати кошти для партії. Теоретик єврейського 

неонародництва виправдав сподівання відомої російської есерки, адже, 

приміром, єврейські соціалісти з Нью-Йорка визнали безумовний політичний 

авторитет Х. Й. Житловського [581, с. 350–351], а тому підтримка 

революційної діяльності есерів з боку північноамериканських євреїв була 

гарантованою.   

Після успішного завершення своєї «апостольської місії» у США, восени 

1906 р., Х. Й. Житловський повернувся до Росії, де його висунули 

кандидатом від СЄРП (яка була створена колишніми «відродженцями») на 

виборах до Другої Державної думи, а в наступному році він став головним 

ініціатором політичного союзу між СЄРП і ПСР [581, с. 367].  

Ідея єврейської національної автономії в Росії, що була обґрунтована Х. 

Й. Житловським, стала для новоствореної СЄРП провідним політичним 

принципом і фундаментальною основою для її ідеології. Створення 

національного парламенту («сейму») розглядалося у програмі СЄРП як 

перший, але вкрай необхідний, крок у процесах модернізації усього життя 

євреїв у майбутній Російській республіці [269, с. 79]. Натомість СЄРП 

поступово втрачала свій неонародницький запал і поступово посувалася на 

позиції ортодоксального марксизму, що робило проблематичним її 

політичний зв'язок із есерівськими організаціями. Хоча останні сприяли 

розвиткові цієї єврейської партії. Наприклад, у 1907 р., коли СЄРП 

звернулася із проханням з приводу її вступу до Соціалістичного 

інтернаціоналу, ЦК ПСР в особі його представника І. А. Рубановича 

підтримав це прохання [424, с. 144]. Однак подібні приклади політичної 

співпраці були вкрай поодинокими, а у контексті розгортання масового 

революційного руху в Російській імперії – малозначущими.  
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Сподівання певної частини російсько-єврейської інтелігенції, 

представники якої були рясно представлені у неонародницьких організаціях, 

з приводу того, що російські євреї здобудуть національну автономію у складі 

демократичної Росії, була вагомим фактором у формуванні мотиваційної 

складової їхньої участі у цьому крилі російських соціалістів. На противагу 

соціал-демократам, неонародники виявляли більшу гнучкість з приводу 

розв’язання національного питання у контексті соціалістичної революції. 

Водночас ідеологам революційного неонародництва було не просто 

прилагодити концепцію «національного питання» стосовно тієї схеми, що 

була ними успадкована від теоретичної спадщини П. Л. Лаврова, котрий 

надавав перевагу не національним, але загальнолюдським цінностям у 

революційній боротьбі. П. Л. Лавров, як відомо, розглядав народність як 

певну громадянську спільноту росіян, які бажали добра та розвитку усім 

своїм «братам», які прагнули бути людьми у своїй вітчизні, а тому до цієї 

«народної єдності» мали б пристати усі ті, хто знав про головних ворогів 

російського народу (чиновництво, дворянство, духовенство). Отже, 

зауважував П. Л. Лавров, єдність із російським народом, «із народом 

автономних громад і вільних союзів» має стати запорукою для існування 

майбутньої російської цивілізації [182, с. 66]. Зазначена теза була 

відображена неонародниками у Програмі ПСР 1906 року. Зокрема, разом із 

наданням рівноправності усім громадянам, незалежно від їхньої 

національності, передбачалося «встановлення демократичної республіки, із 

широкою автономією областей і громад, як міських, так і сільських; можливе 

більш широке застосування федеративного начала у відносинах поміж 

окремими національностями: визнання за ними безумовного права на 

самовизначення» [270, с. 46].                              

Принципи федеративного ладу територіальних громад, що 

об’єднувалися за національним критерієм, начебто, як зазначала сучасна 

російська дослідниця Т. І. Хрипаченко, влаштовували як есерів, так і їх 

союзників у національних районах Російської імперії [596, с. 110]. Однак 
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відновлення дискусії з національного питання спровокували представники 

СЄРП, які запропонували у 1907 р. обговорення проекту з приводу створення  

федерації усіх соціалістичних партій Росії. Єврейські соціалісти, як і у 

випадку з російськими  соціал-демократами, спробували нав’язати есерам 

теорію національно-культурної автономії (принцип екстериторіальної 

автономії), із якою не погоджувалися не лише російські, грузинські та 

польські соціалісти, але навіть частина єврейських соціалістів, для яких 

«власна ідентичність визначалася крізь призму загальної боротьби трудящих 

за своє визволення» [596, с. 111].  

Таким чином, як справедливо зауважила Т. І. Хрипаченко, «єдиною 

нацією, що прагнула виокремлення за екстериторіальною ознакою, були 

євреї, але лише ті із них, котрі намагалися зберегти свою національну 

ідентичність» [596, с. 115]. Очевидно, що інша, асимільована частина 

єврейських неонародників, представники якої ідентифікували себе із 

загальноросійським революційним рухом, пристали до ідей революційного 

соціалізму, що їх сповідували прихильники терористичних методів 

революційної боротьби. Звісно, що есери виступали проти будь-яких форм 

національного гноблення, з-поміж яких «державно-асиміляторська політика», 

на думку провідного ідеолога ПСР В. М. Чернова, була більш агресивною 

[332, с 48]. З іншого боку, есери не могли не визнавати того факту, що 

представники російсько-єврейської інтелігенції, яких було чимало з-поміж 

лідерів революційного неонародництва, якраз і поставали тим «продуктом» 

«ганебної» асиміляторської політики самодержавства, проти якої вони власне 

й виступали. Зрештою В. М. Чернову, мабуть, так і не вдалося розтлумачити 

надто абстрактний принцип «національного», як «утілення світового, 

уселюдського прогресу» [332, с 47].  

Боротьба за політичну свободу і соціальну справедливість через 

політичні вбивства вимагала певного етичного обґрунтування або, навіть, 

морального виправдання терору, який залишався грізною зброєю в руках 

послідовників відомої тактики народовольців. Терористи були готовими 
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померти заради ідеї Революції. Наприклад, для видатної російсько-єврейської 

революціонерки Д. В. Брілліант, терор поставав передусім як жертва, що її 

приносив на вівтар Революції терорист [290, с. 49].  «Лише сила може 

перемогти силу, – писав напередодні своєї страти 19-річний російсько-

єврейський терорист Х. Гершкович, – абсолютне знищення будь-якого гніту і 

будь-якого гноблення на землі є справжньою і єдиною метою у цьому житті» 

[230, с. 8].   

Революційний тероризм сприяв дезорганізації уряду і водночас був 

своєрідною формою «діалогу» із ним: загроза нових замахів повинна була 

змусити владу змінити політику; тероризм сприймався есерами як засіб 

«збудження» народу, щоби підштовхнути його до повстання або хоча б 

привернути увагу світової громадськості стосовно діяльності 

революціонерів, розчаклувати «чарівність» імперської влади.  

Зрештою, як зазначав П. Б. Струве, напередодні Першої російської 

революції з’явився новий тип російського революціонера, психіка якого 

звільнилася від будь-яких моральних стримувань. Натомість в його 

революційній свідомості залишилося уявлення про те, що «суспільний 

прогрес можливий не внаслідок удосконалення людини, але ставкою, яку 

можна зірвати в історичній грі, завдяки апелюванню до народного 

збудження» [562, с. 202]. «Нас вішають, – ми повинні вішати, – зазначав 

відомий терорист П. В. Карпович, – з чистими руками, у рукавичках, 

неможна робити терору. Нехай гинуть тисячі й десятки тисяч – необхідно 

прагнути перемоги. Селяни спалюють маєтки – нехай спалюють. Людям 

немає що їсти, вони роблять експропріації – нехай роблять. Тепер не час для 

сентиментів, – на війні як на війні» [Цит. за: 290, с. 255]. Популярність 

тероризму в Російській імперії пояснювалась, мабуть, тим, що він виявився 

ефектним, відчайдушним засобом революційної боротьби, її останнім 

вбивчим аргументом. Як слушно зауважив із цього приводу міністр 

внутрішніх справ Російської імперії П. М. Дурново, терор став отруйною, 

страшною ідеєю, «яка створила силу із безсилля» [Цит. за: 98, с. 104–105].  
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Есхатологічна парадигма революційного неонародництва, що 

ґрунтувалася на своєрідному месіанізмі російської інтелігенції, являла собою 

доволі широкий спектр різноманітних антисистемних концепцій та ідей. 

Загалом, неонародники були переконані в тому, що їхня, багато у чому 

еклектична ідейно-політична програма, яка дещо суперечила марксистській 

доктрині, була оригінальною російською революційною ідеологією [205, с. 

94–95]. Ідеологія революційного неонародництва була сумішшю селянського 

соціалізму та марксистського тлумачення класової боротьби, яка, водночас 

могла містити й стратегію розв’язання національного питання, що надавало 

неонародницькому рухові значної підтримки з боку тих національних груп 

Російської імперії, які вставали на шлях національного відродження. 

Зокрема, неонародництвом були охоплені грузинський, польський, 

вірменський, фінський, український і білоруський національні рухи, які 

об’єдналися напередодні Першої російської революції під одним дахом ПСР 

[205, с. 103–104].  

Величезна маса містечкового єврейства також була живильним ґрунтом 

для рекрутування революційних кадрів у неонародницькі групи, проте вона 

залишалася надто неосвіченою і доволі забобонною стосовно революційних 

закликів з боку російсько-єврейської інтелігенції, представники якої 

прагнули до звільнення єврейського народу від кайданів соціального та 

національного гетто. Мабуть, що політичні ризики у пошуках компромісної 

моделі єврейської ідентичності для тієї частини російського єврейства, що 

була готовою до асиміляції або ж навіть вже була асимільованою, змушували 

єврейських неонародників виявляти обережність, аби, з одного боку, не 

зірватися у прірву соціального радикалізму та анархізму, але, з другого, не 

потрапити у тенета романтичного націоналізму, який доволі часто заводив їх 

у глухий кут. Прикладом подібної метаморфози єврейської ідентичності були 

випадки із Є. П. Азефом та із П. М. Рутенбергом. Останній здійснив 

феноменальну еволюцію від морально-психологічного комплексу «ідейно-
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революційного космополітизму» у лавах російських неонародників до 

практичного сіонізму у Палестині [Див.: 586].   

Однак траплялися випадки із протилежним змістом, коли головним 

мотивом для участі єврейських діячів у лавах ПСР ставав їх комплекс 

національної меншовартості. Наприклад, як пригадував із цього приводу 

відомий єврейський революціонер І. І. Генкін, син заможного купця з Одеси 

Ельман перетворився на запеклого терориста-есера після того, як його дядько 

був змушений похреститися заради того, аби стати адвокатом [399, с. 118]. 

Терорист Ельман, як нам видається, був зовнішньою проекцією його 

єврейської самоненависті, яка живилася з презирства Ельмана до єврейських 

ренегатів та антисемітів, адже, як справедливо зазначав І. І. Генкін, єврейське 

походження Ельмана апріорі робило його у всьому винним [399, с. 126].        

Натомість провідні діячі революційного неонародництва, як-от Г. А. 

Гершуні, М. Р. Гоц, Х. Й. Житловський, С. Я. Ан-ський, І. А. Рубанович, 

були переконані у тому, що безболісна асиміляція російських євреїв можлива 

іще до перемоги соціалізму в Росії, але за умови політичної свободи, якої в 

деспотичній Росії можна було досягнути лише у спосіб безумовного 

скасування самодержавного режиму.  

Наприклад, відомий діяч міжнародного соціалістичного руху з Одеси І. 

А. Рубанович, котрий мав навіть не подвійну, а потрійну ідентичність, адже 

був  громадянином Франції, пишався зі своєї «єврейськості», яка становила у 

ньому, за словами В. М. Чернова, «третій елемент» його духовної єдності 

[331, с. 187]. І. А. Рубанович закликав «учнів Лаврова» до виконання 

новітнього «закону інтернаціоналізації та соціалізації суспільного життя», 

«вселенського патріотизму» на противагу «соборному націоналізму», адже 

історія, за його думкою, була «вагітною інтернаціоналізмом», а отже, треба 

дочекатися його народження у спосіб поступової асиміляції національних 

особливостей у загальнонаціональному («загальноєвропейському», 

«загальноросійському») патріотизмі [331, с. 187–188].       



 

 

318 

 

Російсько-єврейський письменник, етнограф і революціонер С. Я. Ан-

ський (Ш. З. Раппопорт) подолав свій шлях російської асиміляції. Ще 

підлітком, на початку 1870-х рр., він потрапив у вихор єврейського 

просвітництва, який захопив ціле покоління містечкової молоді, яка прагнула 

назавжди розірвати колишні зв’язки із традиційним єврейством завдяки 

новим можливостям, що їх відкривала епоха Великих реформ. Подібні 

захоплення просвітницькою ідеологією обернулися для молодого С. Я. Ан-

ського загрозою відлучення від місцевої єврейської общини та перетворили 

його на справжнього «апекойрес» (чужинця, відступника) [331, с. 117]. У 

Вітебській гімназії він організував «комуну» для студентів-втікачів із єшив, а 

у 1881 р. його самого вигнали з єврейського містечка Ліозно, в якому він 

працював учителем, за поширення нігілізму, який, на думку місцевого 

рабина, здатний  був викликати погроми [581, с. 339].  

Згодом С. Я. Ан-ський опинився на півдні Росії, де влаштувався 

шахтарем на вугільних та соляних шахтах, жив серед селян, де він назавжди 

втратив своє колишнє єврейське ім’я і став відомим російсько-єврейським 

публіцистом. Проте російським революціонером С. Я. Ан-ський став у 

Лондоні, де він на початку 1890-х рр., за порадою відомого російського 

письменника Г. І. Успенського, влаштувався особистим секретарем у П. Л. 

Лаврова, аби зрештою покінчити з «єврейським і російським 

провінціалізмом» [331, с. 124].  

Очевидно, що революційні ідеї П. Л. Лаврова залишили глибокий 

відбиток у свідомості  молодого С. Я. Ан-ського, котрий прагнув відновити 

втрачену єврейську ідентичність, десь поміж соціалізмом і націоналізмом. П. 

Л. Лавров, котрий  вважав, що тільки асимільований єврей здатний бути 

справжнім соціалістом, натомість, не був упевненим у необхідності 

духовного насильства (асиміляції) щодо глибоко історичного народу, адже, 

як зазначав відомий теоретик народництва, це було б недоречним як із 

політичної, так із моральної точок зору [331, с. 124].  
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Подібну суперечність в ідеології народництва прагнув розв’язати В. М. 

Чернов, котрий переконував, що єврейський соціалізм мав пройти свій етап 

«націоналізації». Проблема полягала у виборі мови (їдиш або іврит), якою 

мали б поширюватися соціалістичні ідеї поміж євреями, але вона, на думку 

В. М. Чернова, залишалася «внутрішнім питанням» для самого єврейства 

[331, с. 139]. У 1901 р. В. М. Чернов і Х. Й. Житловський переконали С. Я. 

Ан-ського у необхідності створення єврейської робітничої партії, програма 

якої містила б національний і соціалістичний компоненти водночас [581, с. 

340]. Спроби синтезувати єврейський соціалізм на ґрунті містечкового 

традиціоналізму вочевидь приваблювали С. Я. Ан-ського, адже це 

відповідало його концепції інтегрального соціалізму, згідно з якою 

капіталізм розглядався як непорушна скеля посередині Центральної Європи; 

з обох боків її мала б охопити світова пожежа: на заході у вигляді полум’я 

пролетарської революції, а на сході – вогонь аграрної революції [331, с. 129]. 

Особлива робітнича єврейська партія, з точки зору С. Я. Ан-ського, мала б 

таку духовну спорідненість із ПСР, яку колись мав Бунд із РСДРП. Оскільки, 

на його думку, справжнім інтернаціональним почуттям володіла лише ПСР, 

то саме ця партія була здатною надати російському єврейству широку 

«лейбористську» програму замість вузьких і тісних мундирів з чужого плеча, 

в які «затиснули єврейське тіло і душу марксистські ортодокси» [331, с. 142].  

Однак тогочасні сподівання В. М. Чернова і Х. Й. Житловського з 

приводу створення єврейської робітничої партії виявилися марними, адже С. 

Я. Ан-ський, котрий, за словами дружини В. М. Чернова, був надто жіночним 

для того, щоби стати яскравим революційним лідером [331, с. 144], 

уособлював цілий комплекс суперечностей, що були характерними для євреїв 

пізньоімперської Росії, які опинилися поміж молотом асиміляції і ковадлом 

націоналізму. В. М. Чернов, як нам видається, на прикладі С. Я. Ан-ського, 

доволі точно зобразив типового асимільованого російського єврея, котрий 

болісно відчував втрату ідентичності, адже, за словами В. М. Чернова, усе 

своє життя він мріяв про «царство блаженного відпочинку, про новий Сіон», 



 

 

320 

 

він був таким, котрий володів даром прикріплюватися до чужих батьківщин, 

як до своєї власної, і таким, котрий не знав більшого щастя, аніж «померти в 

Єрусалимі» [331, с. 125]. 

Натомість Ан-ський із неприхованим оптимізмом поставився до 

перспективи розгортання російської революційного руху на «єврейській 

вулиці» Російської імперії, оскільки подібно до інших представників 

революційного неонародництва вважав, що головним ворогом російських 

євреїв було самодержавство. У 1906 р. він гостро відреагував на закиди 

відомого російсько-єврейського громадського діяча С. М. Дубнова у тому, 

що, мовляв, участь євреїв у лавах російських революційних партій 

знецінювала національні інтереси російського єврейства, що відповідальність 

за вибух єврейських погромів у 1905 р. буде частково покладена й на 

єврейських революціонерів, які замість того, щоби підтримувати єврейський 

національний рух, виступали за абстрактні ідеали російської революції [457, 

с. 180–182]. Ан-ський відкидав звинувачення С. М. Дубнова у тому, що, 

мовляв, єврейські революціонери були «засліплені» соціалістичною 

ідеологією розв’язання єврейського питання і заявляв, що євреї опинилися в 

авангарді російського революційного руху не випадково, адже прагнули 

здійснити свою одвічну мрію – здобути рівноправність [457, с. 183]. Навіть 

єврейські погроми 1905 р., на думку Ан-ського, не могли поставити під 

сумнів єдність революційних інтересів євреїв і росіян, а побоювання С. М. 

Дубнова з приводу того, що, начебто, російські революціонери були схильні 

до спекулювання опозиційними настроями російських євреїв у сенсі 

роздмухування революційної пожежі в країні, були, з точки зору Ан-ського, 

необґрунтованими, адже власне російська революція ще не розпочалася [457, 

с. 184].               

Подібно до С. Я. Ан-ського, Х. Й. Житловський також намагався 

розв’язати проблему національного розвитку євреїв крізь призму 

неонародницької доктрини, але, натомість, залишався, на думку Й. Френкеля, 

«ідеологічним кочовиком, який завжди перебував у русі», котрий «не був 
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пов’язаним із жодним рухом, але мав можливість впливати на них, особливо 

на початкових стадіях їх формування» [581, с. 335–336]. Житловський 

закликав до знищення традиційного світу єврейських забобонів, до зведення 

нового палацу комунізму в Палестині на засадах «нашої соціалістичної 

Тори» [581, с. 340–341]. 

Власне соціалізм Житловського був доволі близьким до концепції 

«лівого» сіонізму Н. Сиркіна та Б. Борохова, які розвинули ідеї Л. Пінскера 

про «автоемансипацію» (самозвільнення) єврейського народу та 

революційного народництва А. Ш. Лібермана до розуміння необхідності 

соціальної революції в Російській імперії, рушійною силою якою мав стати 

єврейський пролетаріат, що поставав найбільш гнобленим соціальним 

класом. На думку Б. Борохова, як відомо, лише перемога єврейського 

пролетаріату була здатна визволити єврейську спільноту з економічного та 

політичного ярма самодержавства, вивільнити євреям шлях до національної 

державності у Палестині [482, с. 199]. Натомість, за Н. Сиркіним, закликати 

євреїв напередодні їхнього самозвільнення до асиміляції з їхніми 

гнобителями було згубною ідеєю, яка виходила з боку буржуазії, що була 

готовою занапастити єврейський народ заради своїх егоїстичних інтересів 

[482, с. 193].            

Однак Житловський схилявся до неонародницької формули розв’язання 

єврейського питання, з її ідеями про радикальну асиміляцію євреїв. Зокрема, 

на початку 1890-х рр. він переконував російсько-єврейську громадськість у 

тому, що «бути чужим з-поміж інших народів для єврея означатиме 

саморуйнацію», тобто визнання того хибного факту, що усі євреї, начебто, 

справді перетворилися на посередників, які експлуатують чужу працю [581, 

с. 343]. Якщо, міркував Житловський, теорію П. Л. Лаврова з приводу того, 

що «освічена меншість» має повернути трудящому народові те, що було 

втрачене внаслідок його експлуатації, визнати за істинну, тоді «уся єврейська 

інтелігенція має залишити своє плем’я напризволяще і цілковито віддатися 

служінню на користь російському народові» [581, с. 344]. 
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Отже, доктрина єврейського соціалізму за Житловським, передбачала 

повалення самодержавства за допомогою «Народної волі», єврейська секція 

якої змогла б опертися на політичні ресурси нового уряду та вивести усіх 

євреїв на «обітовану  землю». Проте він не був упевненим у тому, що 

російські неонародники не зрадять своїм ідеалам соціалістичного 

інтернаціоналізму та зможуть зупинити загрозу поширення антисемітизму в 

російському постреволюційному суспільстві, а отже, дилема з приводу 

задоволення національних інтересів єврейства та його соціалістичного 

майбутнього для нього залишалася відкритою: мабуть, він гадав, що 

вирішення єврейського питання можливе у контексті розвитку, як 

буржуазно-демократичної, так і соціалістичної революцій в Російській 

імперії [581, с. 345–346].  

Очевидно, що концепція єврейського соціалізму неонародників 

успадкувала традиції власне єврейського народництва, які були 

переосмислені одразу після погромної кризи 1881–1882 рр. у творах 

російсько-єврейського суспільно-політичного діяча М. Л. Лілієнблюма, 

котрий небезпідставно вважав, що російські євреї наприкінці ХIХ ст. 

опинилися за ситуації, коли вони були змушені обирати поміж трьома 

протилежними стратегіями свого національного розвитку: залишатися 

гнаними євреями, асимілюватися з іншими етносами та культурами або 

встати на шлях національного відродження [347, с. 106].          

Мабуть, що Житловський погоджувався із М. Л. Лілієнлюмом, адже 

вважав, що єврейські соціалісти мали виступати «не лише заради звільнення 

спільної батьківщини – Росії, але й в ім’я свого власного народного 

відродження» [Цит. за: 581, с. 349], разом із російськими соціалістами 

зводити землеробські поселення євреїв у самій Росії. Така політика, на думку 

Житловського, з одного боку, поклала б край «моральному занепаду 

єврейського народу, яке було наслідком умов міського життя торговців», а з 

другого, різко зменшила б поширення антисемітизму й дозволила б євреям 

«сприйняти засади європейської цивілізації і не лякатися з того, що вони 
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повинні були вбити у собі євреїв, аби перетворитися на “чувашів Мойсеєвого 

закону”» [581, с. 349]. Оскільки, міркував Житловський, царський режим з 

його репресивною політикою загальмував фрагментацію єврейського народу, 

не дозволив йому перетворитися на буржуазну націю, то російсько-єврейська  

інтелігенція ще мала шанс урятувати російських євреїв від руйнівного впливу 

капіталізму [581, с. 348].   

Житловський спробував реалізувати свої ідеї у політичній діяльності 

новоствореної наприкінці 1890-х рр., у Берні «Групи єврейських соціалістів 

за кордоном», якій вдалося уперше в історії видати на їдиш «Маніфест 

Комуністичної партії» та встановити політичні зв’язки із Бундом [581, с. 

352]. Водночас Житловський став співзасновником «Союзу російських 

соціалістів-революціонерів», представники якого визнавали обмежене 

використання терору проти царського режиму; вважали селянство та 

інтелігенцію класами, що були рівними за своїм революційним потенціалом 

пролетаріату, і вбачали у марксизмі більше гіпотез, аніж наукових фактів 

[581, с. 358].         

В. М. Чернов, котрий поділяв ідеї Житловського з приводу єврейського 

питання, сприйняв і головні принципи його соціалізму, в якому відданість 

єврейських неонародників боротьбі проти самодержавства поєднувалася з 

ідеями про єврейську державність. «У той час, – пригадував В. М. Чернов,– 

коли я приїхав за кордон, Х. Й. Житловський був уже визнаним лідером 

нового, соціально-революційного руху» [331, с. 81]. Щоправда, приїзд Г. А. 

Гершуні з Росії у 1901 р., котрий привіз із собою звістку про утворення 

єдиної ПСР, дещо збентежив закордонних лідерів есерівських організацій, 

адже Житловський та інші співзасновники «Союзу російських соціалістів-

революціонерів» були впевненим у тому, що вони були єдиними ідейними 

натхненниками та організаторами усього соціально-революційного руху в 

Росії [331, с. 82].  

Головною бідою усіх євреїв, за Житловським, було те, що вони завжди 

складали лише певні відсотки якогось цілого, але ніколи не сто відсотків 
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самих себе [581, с. 364]. Єврейський народ у Російській імперії мав 

розв’язати доленосну для себе дилему: російська революція, яка, начебто, 

вже була реальністю, або утопічна програма сіонізму. Час для євреїв спливав, 

міркував Житловський, а тому, єдиною альтернативою усім політичним 

утопіям євреїв мав стати швидкий політичний переворот. Звільненні у такий 

спосіб євреї могли вимагати від нової революційної влади скликання 

«Єврейського сейму» з метою створення власної національної автономії, 

проте, вони мали б на це моральне право лише у тому випадку, якщо б 

позбулися своїх забобонів та ілюзій з приводу повернення на землю 

обітовану і пристали б, зрештою, до загальноросійського революційного руху 

[581, с. 365].   

Житловський, котрий, за його ж словами, «завжди мав дві душі, які 

ніколи між собою не ладнали» [581, с. 371], прагнув відновити єврейську 

ідентичність у царині російської, аніж єврейської революції, а отже,  

розв’язати, мабуть, вже класичну дилему для російсько-єврейських 

революціонерів: або єврейський соціалізм у «російському» Сіоні або 

російський соціалізм в «єврейській» Росії. Очевидно, що він схилявся до 

другого варіанту, адже сподівався, що неонародницька ідеологія здатна 

задовольнити національні інтереси російських євреїв. Проте, як влучно 

зауважував сучасний ізраїльський дослідник В. І. Хазан, спроби 

Житловського надати революційно-визвольній боротьбі національного 

забарвлення не викликали особливого ентузіазму з боку його російських 

товаришів, але змусили багатьох російсько-єврейських неонародників, 

зокрема П. М. Рутенберга, «повернутися до єврейської дійсності» [586, с. 57]. 

Очевидно, що випадок із С. Я. Ан-ським, котрий також  «відновив» власну 

єврейську ідентичність, з нашого погляду, можна вважати наслідком впливу, 

за суттю, автономістичної ідеології, яку сповідував Житловський.  

Таким чином, єврейське питання у контексті розвитку революційного 

неонародництва розглядалося крізь призму майбутньої російської революції. 

Проте у поглядах неонародників не було єдності стосовно того, яким мало б 
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бути єврейське життя після революції. Більшість із них схилялася до ідеї про 

екстериторіальну автономію євреїв, але за умови їхньої активної участі у 

революційних процесах. Отже, боротьба за соціалізм у Росії була водночас 

боротьбою за національно-культурне відродження єврейського народу. 

Неонародники не вимагали від своїх прихильників безумовного дотримання 

канонів ортодоксального марксизму. Пріоритети національних інтересів у 

класовій боротьбі  додавали особливої ваги численним національним групам 

у неонародницькому русі. Єврейські неонародники закликали російських 

євреїв до асиміляції, щоби, зрештою, позбавити їх традиційного світогляду, 

запропонувати їм «вихід із гетто» до російської революції, яка, на думку 

єврейських соціалістів, була неможливою без поширення 

«загальноросійського» або навіть «загальноєвропейського» патріотизму 

серед народів колишньої Російської імперії. Неонародництво було 

революційною ідеологією для представників тих соціальних етногруп 

імперії, які найбільше потерпали від наслідків модернізації. Російсько-

єврейська інтелігенція брала активну участь у процесах розвитку 

неонародницького руху, передусім у якості російських соціалістів, адже 

здобуття російськими революціонерами загальнолюдських ідеалів свободи і 

справедливості, як необхідних умов для задоволення національних інтересів 

усіх народів, які мали б утворити  політичну націю майбутньої російської 

демократії, було запорукою національного самозвільнення і для російських 

євреїв.                                                                               

                   

 

 

5.2. Єврейський чинник у становленні Партії соціалістів-революціонерів 

(1901–1907 рр.)  

 

Навесні 1901 р. найбільші неонародницькі групи були об’єднанні в 

єдину загальноросійську політичну партію, яка у грудні того ж року 
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отримала власну назву Партія соціалістів-революціонерів. Натхненниками 

новоствореної партії були А. О. Аргунов, Г. А. Гершуні, М. Р. Гоц і В. М. 

Чернов [146, с. 281–282]. Партія мала два головних центра, в яких власне 

відбувалося її організаційне становлення, а саме, саратовський центр у Росії 

[146, с. 283] та Закордонний комітет ПСР у Берні в Швейцарії [297, с. 81]. 

Також у Берліні зосереджувалася впливова група російських та єврейських 

революціонерів (М. Ф. Селюк, Є. П. Азеф, А. Р. Гоц, усього близько 15 осіб), 

які мали тісні стосунки із німецькими соціал-демократами [220, с. 126].  Крім 

зазначених центрів, як зауважував перший історіограф ПСР, відомий 

російський революціонер С. М. Слетов, головними осередками у становленні 

майбутньої партійної структури на території Російської імперії, були 

розрізнені організації Робітничої партії політичного звільнення Росії 

(РППЗР), що виникли наприкінці 1890-х рр. у Мінську, Києві, Білостоці, 

Катеринославі, Житомирі і навіть у Петербурзі [292, с. 46, 94, 98].  У липні 

1902 р. РППЗР увійшла до складу новоствореної ПСР [292, с. 100].     

Процеси організації партійної структури виявилися непростими, але 

після прибуття до Швейцарії влітку 1903 р. подружжя Й. С. та А. Н. Мінорів, 

як пригадував Є. Є. Лазарєв, «організаційна, пропагандистська та агітаційна 

робота закипіла, як закордоном, так і в самій Росії» [40, л. 11]. Про важливу 

роль у процесах становлення ПСР сина московського рабина Й. С. Мінора 

зазначав і В. М. Чернов, котрий вважав його «бойовим популяризатором і 

пропагандистом» партії, чия женевська квартира була місцем для 

політичного єднання та ідейного виховання партійної молоді [331, с. 357–

358]. Згодом, як пригадував В. М. Чернов, власне Й. С. Мінор став 

ініціатором підготовки та оприлюднення відомої резолюції ПСР про 

засудження «аграрного терору» есерів – «максималістів» [331, с. 361].    

Установчий з’ їзд ПСР відбувся 5 серпня 1903 р. на квартирі В. М. 

Чернова у Женеві, на якому були присутні 18 делегатів. З-поміж відомих уже 

російсько-єврейських неонародників на з’ їзді також були філософ і соціолог, 

один із майбутніх засновників опозиційного Союзу лівих есерів Я. Л. 
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Юделевський; головний фахівець ПСР з піротехніки та вибухових пристроїв, 

колишній член  Одеської організації «Народна воля» Б. Г. Біліт та інші [40, л. 

22–23]. Позастановий та інтернаціональний характер ПСР, що закликала 

вступати до своїх лав представників усіх верстви суспільства, більш проста й 

зрозуміла, ніж у соціал-демократів, партійна ідеологія, ефектні засоби 

революційної боротьби (терор), – усе це надихало молодих революціонерів 

на героїчну самопожертву і викликало співчуття та розуміння з боку 

ветеранів народництва [297, с. 96].  

Особливе місце в ідеології есерів посідало єврейське питання. Зокрема, 

В. М. Чернов у лютому 1903 р. наголошував на тому, що російські євреї були 

змушені «чіплятися усіма своїми силами за свої давні традиції», бо до цього 

їх підштовхували переслідування з боку царату, «націоналізм панівної нації». 

Проте, зазначав він, лише за умови національно-культурної автономії у 

майбутній Російській соціалістичній федерації єврейська національність буде 

позбавлена будь-якого національного, релігійного та класового гноблення 

[332, с. 48–50].    

Кількість єврейських революційних діячів у лавах ПСР була 

домінуючою і за повідомленнями поліції складала не менше 70% від усіх 

учасників [Див.: 12–19], що, з нашої точки зору, було деяким 

перебільшенням. Як виявили результати нашого підрахунку реєстраційних 

карток осіб, які належали у 1902–1904 рр., приміром, до Київського комітету 

Партії есерів, євреї складали не більше 60% від усіх членів організації, з-

поміж яких переважали молоді люди (передусім, студенти Київського 

політехнічного інституту) із забезпечених родин [Див.: 49], а із 28 есерів, які 

проживали у Житомирі у 1905 р., за повідомленнями місцевих органів 

поліції, євреїв було не більше половини [62, арк. 19–24]. Натомість відсоток 

євреїв серед членів ПСР був вельми значним. 

Функції, що виконувалися єврейськими революціонерами, рядовими 

членами підрозділів ПСР, були  різноманітними і доволі значущими, як для 

партійної діяльності: від забезпечення транспортування та збереження 
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нелегальної літератури до організації та вчинення терактів. Наприклад, 

студент Київського університету, син помічника казенного рабина з 

Бердичева, Р. М. Ліберберг очолював Бердичівський комітет ПСР, з-поміж 7 

організаторів якого неєвреєм виявися лише один [62, арк. 400].  Р. М. 

Ліберберг підтримував активні зв’язки з іншими партійними організаціями у 

містах смуги осілості, поширював нелегальну літературу, пропагував поміж 

селянами тощо [62, арк. 422]. Член Волинського комітету ПСР Б. М. Кац 

поширював нелегальну літературу поміж солдатами, а житомирська есерка Р. 

М. Райх надавала приміщення власної квартири для проведення зборів 

місцевого осередку партії [62, арк. 377, 379]. На своєрідний революційний 

штаб житомирських есерів перетворилася також квартира Л. З. Альтгаузена, 

котрий напередодні революційних подій 1905 р. повернувся із США до Росії 

та організував у Житомирі типографію ПСР [62, арк. 328]. У містах із 

єврейським населенням влаштовувалися справжні партійні «біржі», коли у 

певному єврейському кварталі або на «єврейській» вулиці у визначений час 

збиралася революційна єврейська молодь для проведення своєрідних 

політичних дебатів поміж представниками есерів та соціал-демократів з 

приводу стратегії і тактики революційної боротьби. «У такий спосіб, – 

зазначав О. І. Спиридович, – тротуари брудної єврейської вулиці заміняли 

партійним працівникам аудиторії та конспіративні квартири» [297, с. 103].  

Особливою активністю діяльність есерів відзначалася у Білостоку, 

Бердичеві, Житомирі, Києві, Одесі, Катеринославі, в яких проводилася не 

лише революційна пропаганда серед єврейських і російських робітників, але 

й створювалися бойові загони з єврейського молоді для проведення низки 

терактів. Зокрема, у Катеринославі, який вирізнявся революційною 

активністю єврейських робітників, котрі, за повідомленнями агентури 

Департаменту поліції, «добре знають, як ставити друкарні» [48, арк. 43] 24 

жовтня 1902 р. було викрито місцевий комітет ПСР, в якому переважали 

винятково євреї [220, с. 73]. Відомими катеринославськими есерами були І. 

Ципкін (Богуславський, Шнейдер) і Т. Й. Слуцкіна [220, с. 76].   



 

 

329 

 

Абсолютно єврейським за своїм національним складом був Одеський 

комітет ПСР, з-поміж лідерів якого можна відзначити бухгалтера «Чайної 

кампанії Висоцького» Й. Н. Подгута, студентку Паризького університету З. 

Бенц (Є. Борисову) [48, арк. 45], М. М. Тарноруцького, Ц. Н. Гербера та 

інших [14, арк. 15]. Важливу місію посередництва у зв’язках одеської групи 

есерів з іншими центрами революційного руху виконував двадцятирічний 

мешканець Кам’янець-Подільського І. Ш. Зайгермахер [12, л. 179]. 23 лютого 

1902 р. одеські есери влаштували в центрі міста масову антиурядову 

демонстрацію [220, с. 84].    

У Києві особливим революційним фанатизмом відзначалися брати 

Малкіни, наймолодшому з яких було 15 років [14, л. 142]  і терористи із 

відомої «групи Х. К. Качури»,  з 23-х членів якої неєвреєм був лише, мабуть, 

сам Х. К. Качура [15, л. 150]. Як пригадував О. І. Спиридович, 

підбурювачами до скоєння терактів зазвичай виступали саме єврейські 

революціонери, котрі морально та матеріально заохочували терористів 

(зокрема Г. А. Гершуні, на думку жандармів, начебто платив по 50 крб. за 

кожний вдало скоєний теракт [220, с. 10]), які, натомість, не завжди були 

євреями. Наприклад, за словами О. І. Спиридовича, «бідного на розум 

українського столяра Хому Качуру» готували до замаху на князя І. М. 

Оболенського житомирський активіст ПСР А. І. Вейценфельд і  Г. А. 

Гершуні, котрий особисто змащував кулі стрихніном, адже був провізором 

[295, с. 86].   

У Житомирі 17–19 грудня 1902 р. поліцією була викрита розгалужена 

група есерів, з-поміж яких було чимало євреїв, а саме, Й. Ратнер, М. 

Розенблюм, робітники друкарні Київського комітету ПСР Й. Розенталь і М. 

Єресулимська, Г. і К. Ройсберг, голова Житомирського комітету партії З.-Я. 

Каган (І. Кац), більшість з яких належали до БО ПСР. Конфіскована 

жандармами друкарня житомирських есерів забезпечувала нелегальною 

літературою Бердичів, Київ та Одесу [220, с.63–64].        
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Очевидно, що жодна з політичних партій Російської імперії не 

приваблювала до своїх лав стільки жінок, скільки ПСР. З-поміж 78 членів БО 

ПСР, котрі входили до її складу впродовж 1902–1910 рр., налічувалося 25 

жінок, а в різних есерівських терористичних групах брало участь 44 жінки, з 

яких росіянок було 22, а єврейок – 13 осіб [379, с. 7–9]. Чимало єврейських 

дівчат поєднували свої романтичні захоплення революційною боротьбою зі 

справжнім коханням, ставали засновницями своєрідних «революційних» 

родинних кланів з-поміж есерів. Наприклад, рідні сестри дружини М. Р. Гоца  

Х. С. і  Т. С. Гассох також були есерками (остання була заміжньою за 

відомим есером О. І. Потаповим), а другою громадянської дружиною Б. В. 

Савінкова була відома терористка Є. І. Зільберберг [585, с. 54]. Власне В. С. 

Гоц (Гассох) була касиром у Закордонному комітеті ПСР, учасницею 

багатьох соціалістичних конгресів, і навіть відповідала за використання 

бойових набоїв у партії [64, арк. 101]. Революційним героїзмом і 

подружньою самовідданістю була просякнута доля дружини і  партійної 

товаришки Й. С. Мінора А. Н. Мінор (Шехтер), перша дитина яких замерзла 

на руках у матері у далекому сибірському засланні [211, с. 93]. Близькими, 

вочевидь, що не лише політичними, були відносини есерки Р. С. Гавронської 

із Г. А. Гершуні і Н. Вайнштейном (товаришем М. Р. Гоца) [64, арк. 124].           

Загалом, як зазначала сучасна американська дослідниця А. Гейфман, 

кількість єврейських жінок у лавах ПСР була у різні періоди її історії не 

менше, ніж 30% від усієї кількості її членів [395, с. 20]. Зазвичай, єврейські 

революціонерки вирізнялися з-поміж їхніх неєврейських товаришок більшим 

фанатизмом і схильністю до суїциду, адже вони, як уже зазначалося,  

переживали подвійну кризу ідентичності (див. п. 3.1., випадок із Г. М. 

Гельфман).  Наприклад, Р. В. Лур’є, котра була спочатку бундівкою, а згодом 

есеркою, несподівано, у 1908 р. застрелилася у Парижі [290, с. 260]. Навіжена 

терористка Ф. М. Фрумкіна, як пригадував О. І. Спиридович, котра мала 

вкрай непривабливу зовнішність і фізичні вади (кульгавість), шукала будь-

якого приводу, аби помститися владі за свою нещасливу жіночу та єврейську 
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долю [295, с. 96]. «Терор, – зазначала Ф. М. Фрумкіна за кілька днів до своєї 

страти, – був щастям і прокляттям мого життя» [Цит. за: 231, с. 9]. Як 

справедливо зауважував із цього приводу О. В. Будницький, «схильність до 

суїциду була частиною терористичної ментальності, а теракт був почасти 

актом самогубства» [379, с. 14–15]. «Моя думка, – пригадувала відома есерка 

М. М. Школьнік про свої відчуття напередодні кожного теракту, – не могла 

мати ясної картини того, що неминуче очікувало на мене. Той факт, що я 

жертвувала власним життям, не мав для мене жодного значення. Але думка 

про його смерть, про смерть того, кого я вважала причиною тисяч смертей, 

ніколи не полишала мене» [342, с. 72].  

Серед інших єврейських учасниць ПСР особливо помітними були Д. В. 

Брілліант [138, с. 143–152], Р. І. Гальперіна, Е. М. Лапіна [14, л. 13–14], Р. І. 

Рабінович [16, л. 10], М. С. Рибакова [17, л. 132], М. Ш. Слободська [18, л. 

243], Т. Й. Слуцкіна [18, л. 249], а також, згадувані вже нами, Ф. М. Фрумкіна 

та М. М. Школьнік [19, л. 171]. Остання за дорученням Виконавчого комітету 

БО ПСР вчинила кілька невдалих замахів на петербурзького генерал-

губернатора Д. Ф. Трепова, київського генерал-губернатора М. В. 

Клейгельса, чернігівського губернатора О. М. Хвостова та залишила після 

себе насправді героїчну сторінку в історії «жіночого» тероризму ПСР [Див.: 

342].  

Проте найбільший внесок у становлення Партії есерів здійснив Г. А. 

Гершуні, котрий був переконаним ідеологом і талановитим практиком 

революційного тероризму. Він першим висунув ідею про те, що терор має 

бути спрямованим, передусім, проти імператора (як відомо, цю ідею 

підтримував і М. А. Натансон); також йому належала ідея створення 

майбутньої БО ПСР, і завдяки його революційному фанатизмові лави 

соціалістів-революціонерів доволі швидко зростали за рахунок 

новонаверненої  радикальної молоді, що була готовою покласти своє життя 

на вівтар служіння Революції [297, с. 64]. «Партія соціалістів-

революціонерів, – зазначав Гершуні, – вважає себе духовною наступницею 
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Народної волі. Мрією та прагненням ПСР було надихання молодої партії тим 

духом революційної стійкості, громадянської мужності та самовідданості 

народній справі, яким так сильно володіла Народна воля і який вкрив її 

такою невмирущою славою» [100, с. 191–192]. 

Гершуні народився у Ковенській губернії в неортодоксальній єврейській 

родині [20, л. 1]. У 1895 р. із званням аптекарського помічника вступив до 

Київського університету Св. Володимира на медичний факультет, після 

закінчення якого переїхав до Мінська, де йому вдалося зорганізувати навколо 

себе доволі чисельну революційну групу, що складалася передусім із 

місцевої єврейської молоді [20, л. 4–5]. Рішення про поселення саме у 

Мінську для двадцятирічного Гершуні не було випадковим, адже ним рухало 

бажання допомогти своєму народові, що був «замкнений у смузі єврейської 

осілості», а отже,  пригадував він, «як єврей я працював на благо свого 

народу» [20, л. 6]. Крім того, у Мінську Гершуні мав чимало товаришів із 

євреїв, котрі забезпечували йому конспірацію та зв'язок із російською 

еміграцією, координували діяльність місцевих груп бойовиків з приводу 

організації терору в Росії, у тому числі й вірогідний замах на Миколу II, з-

поміж яких були лікарі Л. З. Шик і М. А. Поляк [20, л. 150–183]. 

У процесах організації та поширення терористичної діяльності 

різноманітних гуртків соціалістів-революціонерів, які зосередили свою 

діяльність на території  європейської частини Російської імперії, чималий 

вплив іще у середині 1890-х рр. мали революціонери – «сімдесятники», 

ветерани народницького руху, котрі поверталися із заслання, але такими, що 

зберегли увесь свій запас революційної енергії та фанатизму, ненависті до 

чинного державного ладу. Зокрема, повернулися К. К. Брешко-Брешковська, 

П. І. Войнаральський, Д. В. Брилліант, С. В. Балмашев та інші [297, с 65–66].  

Власне К. К. Брешко-Брешковська, котра наприкінці ХIХ ст. відновила 

втрачені зв’язки поміж революційними організаціями в Росії, залучила до 

партійної роботи маловідомого тоді фармацевта Гершуні, котрий видався їй 

високо освіченою, суспільно чуйною та енергійною молодою людиною. Як 
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єврей, він відчував свою скутість у суспільній діяльності, усвідомлював 

неможливість повноцінної реалізації свого духовного потенціалу, адже, як 

пригадував Є. Є. Лазарев, «самодержавство дивилося на євреїв, як на двоногу 

худобу, яку воно загнало до стійла під назвою “смуга осілості ”» [40, л. 9].  

Майбутній лідер есерів мав типові риси єврейського характеру: з одного 

боку, він був надзвичайно енергійною, практичною та спритною людиною, 

але, з другого, як зазначав Є. Є. Лазарев, залишався романтиком у душі, 

людиною щирою, самовідданою, дивовижним ідеалістом [40, л. 16]. «У  

Гершуні, – пригадував Б. В. Савінков, – звертала на себе увагу його 

зовнішність. Він був типовим євреєм. На звичайному доброму єврейському 

обличчі, як контраст йому, виокремлювалися абсолютно незвичні, великі, 

молочно-блакитні очі. В цих очах приховувався увесь Гершуні. Достатньо 

було поглянути на них, аби упевнитися, що перед вами людина великої волі 

та нестримної енергії. Його слова були також, за першим враженням, 

безбарвними. Лише у наступній розмові виявлялася сила його логічних 

побудов і чарівний вплив його глибокої віри в партію та соціалізм» [290, с. 

247].  

Дещо іншою була характеристика особистих якостей видатного лідера 

есерів, яку залишив О. І. Спиридович, котрий вважав, що Гершуні був доволі 

підступним організатором терору, гіпнотичний вплив якого, особливо на 

недосвідчену молодь, був ключовим фактором, який змушував їх вставати на 

небезпечний шлях революційної боротьби. Наприклад, у Києві, як 

пригадував відомий жандармський генерал-майор, існував гурток молодих 

шанувальниць особистості Гершуні, які, незабаром, перетворювалися на 

палких терористок [295, с. 86].  Гершуні у деталях розробляв усі плани 

терактів із їх обов’язковим «ідеологічним супроводом», коли напередодні 

чергового замаху його виконавці, за дорученням Гершуні і майже під його 

диктовку, були змушені писати «революційні листи» смертників. «Скільки 

таких листів і промов страчених революціонерів, яких вони ніколи не писали 

й не виголошували, видаються нині за справжні, завдяки Гершуні та 
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подібних до нього діячів», – із подивом зазначав О. І. Спиридович [295, с. 

87].               

Отже, Гершуні пристрасно захопився ідеєю служіння справі російської 

революції. У 1901 р. разом із К. К. Брешко-Брешковською він особисто 

відвідав із політичною місією майже усі великі міста Європейської Росії, а 

також Тифліс та Уфу, в результаті чого йому, Л. М. Клячко та Ю. Гальперіну 

у 1902 р. вдалося об’єднати розрізнені групи РППЗР у складі ПСР [469, с. 

54]. РППЗР уже мала власну Програму за авторства Л. М. Клячко та Г. А. 

Гершуні, друкарню у Харкові, а згодом у Ніжині та сповідувала у своїй  

діяльності тактику індивідуального терору. Наприклад, саме бойовиками з 

РППЗР готувався замах на В. В. Валя у Білостоці у 1902 р., який мав скоїти 

Л. С. Лапідус (В. Стрига), котрий незабаром став відомим єврейським 

анархістом. Однак, як відомо, Г. Леккерт випередив задуми терористів із 

РППЗР [292, с. 97–100]. Водночас Гершуні у Берліні та Берні провів кілька 

зустрічей із лідерами російсько-єврейської політичної еміграції, після чого, 

як уже зазначалося, було заявлено про створення ПСР [20, л. 12]. «Приїзд Г. 

А. Гершуні з Росії до Європи (наприкінці 1901 р. – О. Б.), – пригадував В. М. 

Чернов, – означав для нашої течії великий переворот: якийсь інстинктивний 

потяг нової есерівської генерації до “політичного самовизначення”» [331, с. 

245].  

Найбільш яскравою сторінкою в історії ПСР, як відомо, став терор, на 

організацію якого спрямовувалися значні кошти. «Терор, – зазначав Гершуні, 

– є лише одним із різновидів зброї, якою володіла одна із частин нашої 

революційної армії. Але ми перші будемо виступати проти будь-якого 

однобічного, виключного тероризму. Зовсім не замінити, а лише доповнити 

та посилити хочемо ми масову боротьбу сміливими ударами бойового 

авангарду, що потрапляє у саме серце ворожого табору» [Цит. за: 297, с. 127–

128]. Тероризм для Гершуні, вочевидь, поставав тимчасовим, але вимушеним 

засобом політичної боротьби з режимом. Тож не дивно, що революція 1905 

р., яку він зустрів у Петропавлівській фортеці, була для нього, за його ж 
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словами, значущою віхою у цій боротьбі, – своєрідним моментом істини, 

коли «слово правди й справедливості зможе, зрештою, замінити… револьвер 

і бомбу» [100, с. 154]. Гершуні переконував інших лідерів ПСР у тому, що 

терор як ефективний революційний засіб, можливий лише тоді, якщо він 

застосовуватиметься не тільки як елемент масового руху, приміром, у 

селянській масі, але, насамперед, у містах, у робітничих кварталах, в яких 

були зосереджені компактні маси [331, с. 298].              

Саме за ініціативою Гершуні БО ПСР ухвалила рішення про 

застосування політичного терору [40, л. 12], а власне Гершуні, котрий 

особисто відповідав за організацію вбивства міністра народної освіти М. П. 

Боголепова, міністра внутрішніх справ Д. С. Сіпягина, уфимського 

губернатора М. М. Богдановича, а також за невдалі замахи на К. П. 

Победоносцева, В. В. Валя і Харківського губернатора князя І. М. 

Оболенського [40, л. 13–17] (останнього було вбито Х. К. Качурою лише з 

третьої спроби [220, с. 11]) перетворився на справжнього диктатора та 

ідейного натхненника Бойової організації [146, с. 284–287].  

Начальник Московського охоронного відділення С. В. Зубатов, котрий 

був відомим автором політики «поліцейського соціалізму» [Див.: 469], після 

арешту Гершуні на початку 1903 р. у Москві за підозрами у революційній 

діяльності, кілька разів зустрічався із ним, і в «приватних розмовах» 

намагався знайти «ілюстрації для своєї головної тези про те, що більшість 

євреїв-революціонерів лише під тиском повного безправ’я ухиляються від 

легального культурницького шляху» [331, с. 303].  

Тим часом, тероризм набирав своїх шалених обертів у країні, яка вже 

була близькою до політичної катастрофи. Протягом 1901–1907 рр. есери 

вчинили близько 200 терактів, які не лише дезорганізували діяльність 

державного апарату, але й деморалізували самих російських урядовців, котрі 

у прямому сенсі виявилися безпорадними щось протиставити навалі 

політичних вбивств [569, с. 91–92]. Особливо резонансним було вбивство 15 

липня 1904 р. відомого російського державного діяча, міністра внутрішніх 
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справ В. К. Плеве, політична фігура якого асоціювалася у суспільстві із 

реакцією та контрреформами.  

Взагалі, на думку О. В. Будницького, у 1901–1911 рр. від рук есерівських 

терористів загинуло 17 тис. осіб, з-поміж яких виявилося – 2 міністри, 33 

генерал-губернатора і віце-губернатора, 16 представників місцевої влади, 7 

генералів та адміралів тощо [379, с. 7]. Проте перший період в історії Бойової 

організації завершився одразу після арешту Гершуні у Києві у травні 1903 р., 

а його наступником на посаді керівника БО ПСР став Є. П. Азеф, котрий, як 

зазначав Є. Є. Лазарев, був зацікавлений в арешті політичного лідера есерів 

[40, л. 18]. Представником БО ПСР за кордоном залишався член ЦК ПСР М. 

Р. Гоц, котрий, крім своїх представницьких функцій, займався вербуванням 

нових кадрів для терористичної діяльності [297, с. 133]. До складу 

есерівських бойовиків, координацію діяльності яких на території Російської 

імперії здійснював Закордонний центр ПСР на чолі з Є. П. Азефом і М. Р. 

Гоцем  у Женеві, також входили Б. В. Савінков, М. І. Блінов, О. Д. Покотілов, 

М. І. Швейцар, Є. С. Сазонов, І. П. Каляєв [297, с. 140].  

Гершуні засудили та винесли смертний вирок, який, щоправда, замінили 

на довічне ув’язнення до Шліссельбурзької фортеці. Однак, уже після 

амністії, що була оголошена з приводу оприлюднення  царського Маніфесту 

від 17 жовтня 1905 р., його було заслано на каторгу до Акатуйска, звідки він 

незабаром втік до Америки через Китай, де мав зустріч із лідером китайської 

революції Сунь Ятсеном, на якого Гершуні справив неабияке враження [40, 

л. 21].  

У США лідер російських есерів знайшов не лише розуміння та 

підтримку своєї політичної діяльності з боку тамтешніх соціалістів, але й за 

кілька тижнів зумів переконати російсько-єврейську громадськість США у 

необхідності фінансування російської революції [40, л. 22]. Зокрема, вже у 

1906 р. ПСР володіла доволі значними коштами у 225 тис. крб., з яких 25 тис. 

було отримано від єврейських та американських соціалістів, а Гершуні 

особисто «зібрав» у США 157 тис. франків [297, с. 387–388]. Натомість, за 
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спогадами Б. В. Савінкова, сума американської пожертви на потреби 

революції була дещо більшою і могла цілком сягати понад один мільйон 

франків [291, с. 114]. Очевидний тріумф Гершуні у США доводив не лише 

готовність російсько-єврейської політичної еміграції морально та 

матеріально підтримувати революційні процеси в Російській імперії, але й 

визначив суто «єврейській» характер такої підтримки. (Наприклад, в Одесі 

були спроби навіть створити з місцевих євреїв особливу партію, яка б, на 

думку одного з ініціаторів її створення, відомого адвоката А. Д. Марголіна, 

мала б посісти таке ж місце у ПСР, яке Бунд посідав у РСДРП [297, с. 140]). 

На численних мітингах і зустрічах із представниками російсько-єврейської 

громадськості США, Гершуні, як «партійний практик і організатор», ніколи 

не відмовлявся від пропонованих гонорарів та виплат за свої публічні 

виступи, але зустрічі з російськими євреями – вихідцями зі смуги осілості – у 

«простих єврейських синагогах», видатний революціонер проводив 

безкоштовно. «Їм, – зазначав Гершуні про своїх колишніх земляків, – ніколи 

в житті не приходилося  опинятися за ситуації привілейованого становища, 

нехай хоч я дам їм такий шанс» [Цит. за: 331, с. 338]. На одній із таких 

зустрічей він, зокрема, зазначав про те, що не останнім мотивом у його 

революційній діяльності було бажання припинити страждання його народу, 

що потерпав від «свавілля коронованих гангстерів». «Погляньте хоча б на 

один із єврейських погромів, – звертався Гершуні до американських євреїв, – 

і скажіть мені, чи не є він штучним або неймовірним, або ж чи не є він 

моторошною реальністю?» [Цит. за: 331, с. 338].      

Проте, у самий розпал Першої російської революції, наприкінці 1905 р., 

ПСР несподівано розкололася на «максималістів» та опозиціонерів. Опозиція 

в особі Московської організації ПСР, яка виступала за більшу 

демократизацію у побудові партії, навесні 1906 р. здійснила експропріацію 

«Московського товариства взаємного кредиту» (що складало близько 150 

тис. крб.) і стала незалежною від ПСР [297, с. 285]. У свою чергу, 

прихильники «максималізму», котрі дотримувалися тактики «аграрного 
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терору», у Женеві створили самостійну групу «Аграрних терористів» на чолі 

з М. І. Соколовим, яка восени 1904 р. відправилася до Росії. Головним 

теоретиком «максималізму» був Є. М. Лозинський (Устінов), котрий 

незалежно від автора «анархістського синдикалізму» Я. В. Махайського (див. 

наступний розділ) винайшов теорію класового антагонізму робітників із 

інтелігенцією, яка, за його думкою, «привласнила» собі право на володіння 

«розумовим капіталом» [331, с. 359]. Він поширював за кордоном власні ідеї 

про соціалізацію фабрик, заводів і копалень, відстоював теорію 

«революційного комунізму» [331, с. 506]. М. І. Соколову, котрий був членом 

Північно-західної обласної організації ПСР, вдалося утворити нову групу 

однодумців із центром у Білостоку, яка, крім пропаганди аграрного терору, 

закликала до насильницького захоплення фабрик і заводів [297, с. 287].  

Загалом, у діяльності «Союзу есерів-максималістів», що виокремився із 

лав ПСР у жовтні 1906 р., «єврейський чинник» також був доволі значущим. 

Разом із колишніми есерами до складу «максималістів» увійшла чимала 

кількість євреїв-анархістів з Білостока, який поставав справжнім інкубатором 

терористів для анархістських та есерівських організацій.  

На думку сучасного російського дослідника Д. Б. Павлова, євреї 

складали близько 20%  від усіх членів «максималістських» груп, котрі брали 

участь у підготовці терактів та експропріацій 1905 р. у С.-Петербурзі, 

Москві, Катеринославі, Житомирі, Херсоні та Ростові [526, с. 197]. З-поміж 

особливо яскравих єврейських представників «Союзу есерів-максималістів» 

варто відзначити члена Виконавчого комітету Бойової організації 

«максималістів» С. Я. Рисса, учасника замаху на голову Ради міністрів П. А. 

Столипіна на Аптекарському острові Е. Забельшанського, Г. А. Ривкінда, 

котрий, за повідомленнями агентури Департаменту поліції, взагалі виявися 

ключовою фігурою у розвитку «максималізму», як у Росії, так і поза її 

межами [55, арк. 148], а також лідера найпершої («білостоцької») групи 

«максималістів» М. Д. Закгейма та громадянську дружину М. І. Соколова К. 

М. Бродську (Квасман).     
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Тим часом, Бойовий загін Л. І. Зільберберга при ЦК ПСР, до складу 

якого входили його сестра (Є. І. Зільберберг), брат (А. І. Зільберберг) і 

дружина (К. К. Зільберберг-Памфілова) взяв участь в організації доволі 

амбітних за задумом, але не зовсім вдалих за виконанням, замахів на 

російського прем’єр-міністра, міністра внутрішніх справ П. М. Дурново, 

начальника військової канцелярії російського імператора, князя В. М. Орлова 

та столичного градоначальника В. Ф. Лауніца, внаслідок здійснення яких 

було вбито лише останнього. Загін Л. І. Зільберберга отримав завдання 

готувати замах на Миколу II та його брата великого князя Миколу 

Миколайовича [297, с. 270].  

Не менш резонансною для есерів стала справа з ліквідації відомого 

провокатора Г. А. Гапона, яку реалізував член ЦК ПСР П. М. Рутенберг, 

котрий, до речі, навесні 1905 р. у Лондоні домовився з агентом японського 

уряду К. Цилліакусом про фінансування діяльності усіх революційних партій 

в Росії у розмірі в 1 млн. франків [586, с. 134]. Особливе  доручення ЦК ПСР 

з ліквідації таємного агента охранки священика Г. А. Гапона було виконано 

П. М. Рутенбергом бездоганно 28 березня 1906 р. у передмісті Петербурга 

[586, с. 141]. Щоправда, варто звернути увагу на думку В. І. Хазана, котрий 

небезпідставно вважав, що вельми заплутана «справа Гапона» напряму була 

пов’язана зі «справою Рутенберга», а власне П. М. Рутенберг, котрий навіть 

не був членом БО [586, с. 60], після вбивства народного «героя» «кривавої 

неділі» звинуватив ЦК ПСР (який, на диво, не оприлюднив жодної офіційної 

заяви з приводу страти Гапона) у «колективній зраді» [586, с. 164, 175], 

назавжди залишив не тільки лави есерів, але й територію Російської імперії 

[586, с. 182].    

Зауважимо, що проблема масових експропріацій, які були відвертим 

шантажем і грабуванням заможних верств міського населення, до яких 

вдавалися різноманітні бойові загони, діяльність яких навіть не завжди 

контролювалася з боку ЦК ПСР, викликала занепокоєння у керівників партії. 

Зокрема, Г. А. Гершуні та К. К. Брешко-Брешковська різко засуджували 
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подібну практику партійної діяльності. Було доведено, що награбовані, 

начебто, в інтересах революції величезні суми грошей, насправді, мали 

зовсім інше призначення; що експропріації відштовхнули маси від партії, 

завдяки чому частка пожертв значно зменшилася. Проте чимало лідерів 

есерівського руху вважали, що вимушені «екси» були актами громадянської 

війни, що розгорнулася у Росії [297, с. 323]. Натомість Гершуні залишався 

непохитним з приводу моральних наслідків від застосування тактики 

експропріацій, які здатні були дискредитувати не лише авторитет 

революційних лідерів, але, насамперед, саму ідею революції. «Усепереможна 

сила революції, – зазначав він, – в її моральній чистоті, а не у спритності 

маневрування і не у бездоганності дріб’язкової калькуляції», «жертовність, а 

не легковажне молодецтво може відкрити людині двері до Бойової 

організації» [Цит. за: 331, с. 344, 347]. Звісно, що організація терактів і 

забезпечення розгалуженого функціонування партійних груп вимагало 

чималих коштів, але для Гершуні сама ідея наповнювати партійну касу 

грошима, які були забруднені кров’ю, як зазначав В. М. Чернов, була в 

принципі неприпустимою [331, с. 346].        

Зрештою, 17 березня 1908 р. партія зазнала відчутної втрати в особі 

Гершуні, котрий раптово помер у Цюріху, а його поховання у Парижі на 

Монмартрі поруч із могилою П. Л. Лаврова, перетворилося на справжню 

міжнародну демонстрацію соціалістичних та революційних груп та 

організацій. «Я сподіваюсь, – зазначалося у телеграмі голови  англійської 

соціал-демократичної федерації Г. Гейдемана з приводу смерті Г. А. Гершуні, 

– що зібрання стількох соціалістів на похоронах у Парижі дає величезний 

поштовх істинному революційному рухові не лише в Росії, але й скрізь. Вже 

самий початок російської революції та сміливість і відданість товаришів із 

“ імперії Московітів” влили нове життя у жили західноєвропейських 

соціалістичних партій. Отже, сподіватимемося, що у близькому майбутньому 

ми знайдемо у наших лавах багатьох Гершуні, готових, подібно до нього, 
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пожертвувати своїм тілом, своєю душею, своїм життям,  – на велику війну за 

звільнення людства» [40, л. 25].   

Іще одним визнаним лідером ПСР був «друг і старший брат» Гершуні  

М. Р. Гоц, котрий, як пригадував В. М. Чернов, уособлював «живу партійну 

совість» [333, с. 146].  

Як виявилося, М. Р. Гоц був земляком Гершуні, походив із родини 

ортодоксальних євреїв, з якої, свого часу, вийшло чимало відомих рабинів 

[25, л. 4]. Його батько очолював одну з трьох (дві інші – Гавронські та 

Цетліни) гілок відомої «чайної династії» московських підприємців 

Висоцьких, які, у свою чергу, започаткували власні династії революційної 

єврейської молоді, з яких вийшов не один десяток професійних 

революціонерів (у М. Р. Гоца було два рідних брати, Абрам і Матвій, з яких 

лише останній обрав шлях підприємництва і став спадкоємцем купецьких 

традицій «Дому Висоцьких») [331, с. 216–219].         

Шлях до російської революції для М. Р. Гоца, як і для більшості його 

товаришів, розпочався у хедері, навчання в якому не лише не викликало в 

нього жодного інтересу, але й викрило жалюгідність та занедбаність 

єврейського життя навіть у Москві, до якої його родина переїхала, коли йому 

виповнилося два роки. Життя російського пересічного єврея, як пригадував 

М. Р. Гоц, цього «невдахи-парія», було сповнене «жахливого існування, 

невдалої боротьби за напівголодне життя,  вічних переслідувань з боку 

поліції з приводу “права проживання й торгівлі”…» [25, л. 8]. Подолати 

комплекс «єврейського парія» можна було лише завдяки двом факторам: 

«багато грошей» або «учений ступінь» [25, л. 35]. М. Р. Гоц, котрий навчався 

у престижних московських училищах і гімназіях і не надто переймався своїм 

єврейством, натомість, симпатизував бідності та нещастям нужденних євреїв. 

«У гімназії, – пригадував він, – я навчився розрізняти поняття  про єврейську 

націю, любити в ній не велич єврейської буржуазії з фабриками, банками і 

коханками», але справжніх євреїв, котрі докладали максимум життєвих сил, 

аби вирватися з бідності [25, л. 46].  
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Ідейна маргіналізація М. Р. Гоца набула свого конкретного втілення  в 

його опозиційності режимові після 1 березня 1881 р., коли він за кілька днів 

після церевбивства у синагозі слухав траурні промови відомого московського 

рабина С. О. Мінора [331, с. 349], несподівано відкинув свою лояльність 

режимові заради «безкінечної любові до бідної єврейської маси» і «всього 

російського трудового народу» [25, л. 103–104]. Як пригадував М. Р. Гоц, в 

його душі «дві маси, російська та єврейська, були тісно переплетені, поділяли 

загальні симпатії», подібно до того, «як єврейські та російські експлуататори 

поділили між собою мою загальну ненависть» [25, л. 104]. Натомість 

політичний радикалізм  М. Р. Гоца живився не лише з теорії Д. І. Писарева 

про «рафінований егоїзм», за якою на місце безглуздої релігійної заборони й 

категоричного наказування згори поставав власний розум [25, л. 97], але, 

особливо, після сплеску антиєврейського насильства на початку 1880-х рр., 

коли в нього з’явилися сумніви з приводу «революційної шляхетності» 

окремих груп  народовольців, які спробували використати антисемітські 

настрої в суспільстві як політичний важіль тиску на самодержавство, яке, 

звісно, на думку М. Р. Гоца, й було справжнім організатором єврейських 

погромів [25, л. 105]. 

Свою першу революційну організацію М. Р. Гоц заснував у стінах 

московської гімназії, до якої, крім його брата Абрама, увійшли І. Г. 

Рабинович, І. Ейдельман, Й. Г. Рубінок, І. М. Терешкович, М. І. 

Фондаминський (рідний брат відомого діяча ПСР І. І. Фондаминського) та 

інші [25, л. 120], котрим вдалося навіть налагодити видання літографічним 

способом власних революційних газет [331, с. 220].  «Ми, – пригадував про 

своє гімназійне захоплення М. Р. Гоц, – пішли шляхом, який неодмінно 

привів би нас до нашої загибелі, про що здогадувалися наші батьки. Й у 

цьому сенсі усі ми були однаковими…» [25, л. 132–133].  

Проте справжнім революціонером М. Р. Гоц став у стінах Московського 

університету, в якому він навчався на медичному факультеті, а його 

революційними товаришами були М. І. Фондамінській та Й. Г. Рубінок [331, 
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с. 222–223]. Незважаючи на те, що М. Р. Гоц остаточно відкинув своє 

єврейське минуле, він, натомість, завжди залишав у своїй свідомості місце 

для традиційного єврейського месіанізму, що, очевидно живився надією на 

швидкий вихід російських євреїв з ярма гетто, що панувало в самодержавній 

Росії,  революційне оновлення якої не лише мало б здійснити одвічні мрії 

віленських єшиботників про соціальну справедливість, але й повинно було б 

переконати значну масу російського єврейства у тому, що Росія 

залишатиметься їхньою справжньою батьківщиною і після революції.            

Внаслідок свого першого арешту та заслання М. Р. Гоц став одним із 

учасників відомих подій в Якутську у 1888 р. («Якутська бійня»), коли було 

впритул розстріляно мирну демонстрацію в’язнів, котрі виступили проти 

примусового їх етапування взимку до місця заслання. Після тяжкого 

поранення, внаслідок цього розстрілу, М. Р. Гоц, не без допомоги «Чайного 

Дому Висоцьких», виїхав наприкінці 1890-х рр., до Європи на лікування, де, 

власне, і розпочав свій шлях як один із провідних лідерів ПСР [331, с. 241–

243]. Як пригадував Й. С. Мінор, котрий разом із М. Р. Гоцем опинився на 

каторзі й також був учасником «Якутської бійні», майбутній лідер есерів мав 

виняткову особливість захоплювати інших філософією, суспільними ідеями, 

своїм практичним розумом і знанням: «Усі тоді невимушено приставали до 

його думки, бо вважили її розумною, стриманою й доцільною» [211, с. 26].    

Яскравий і талановитий публіцист М. Р. Гоц, подібно до Ю. Й. Мартова 

в РСДРП, завжди виступав з позиції конструктивної партійної критики – 

усього того, як зазначав В. М. Чернов, що заважало «оздоровленню 

міжпартійних і міжфракційних відносин у лавах російської еміграції» [331, с. 

250]. «Іншого прапору, – вважав М. Р. Гоц, – аніж прапору соціалістичної 

єдності, нам тримати неможна. Це прапор широкої інтелектуальної 

терпимості, права на вільну думку та критику, а головне – непримиренності 

стосовно самого страшного з усіх деспотизмів – деспотизму духовного!» 

[Цит. за: 331, с. 251]. Широкий та вільний соціалізм критичної думки та 

гуманності, на думку М. Р. Гоца, мав би стати основою для об’єднання та 
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зміцнення всіх розгалужених сил російського революційного руху, що 

утворюватиме велику армію Праці. Соціал-демократи і соціалісти-

революціонери своїм об’єднанням повинні були створити міцний хребет цієї 

армії. «Красивий, щирий та пристрасний пафос об’єднання, – зазначав В. М. 

Чернов, – який ніколи не залишав М. Р. Гоца, аж до самої смерті, уособлював 

одну із зворушливих сторінок в його біографії» [331, с. 252].  

За особистим дорученням Г. А. Гершуні, М. Р. Гоц виконував ще одну, 

не менш важливу, аніж ідеологічну, місію в партії. Як головний 

уповноважений БО за кордоном, він контролював і спрямовував діяльність 

закордонної агентури ПСР, відповідав за підготовку нової техніки терору, 

готував резервні групи терористів тощо. Офіційна роль М. Р. Гоца в терорі, 

пригадував Б. В. Савінков, обмежувалася його закордонними 

повноваженнями БО, але насправді вона була набагато більшою, адже Г. А. 

Гершуні та Є. П. Азеф завжди радилися із ним з приводу усіх партійних 

заходів. Якщо Є. П. Азеф був практичним організатором терору, то М. Р. Гоц 

– ідейним. Саме на його особі замикалася уся діяльність БО ПСР. Із цього 

приводу Б. В. Савінков, уже після смерті М. Р. Гоца, якось влучно зауважив, 

що  значення останнього для БО важко було помітити: «він не виїхав до Росії 

й не працював пліч-о-пліч із нами, але, як мені видається, його смерть була 

для нас не менш тяжкою втратою, аніж смерть Каляєва» [290, с. 70].   

Не менш популярною фігурою у ПСР, аніж його старший брат, виявився 

А. Р. Гоц, у якого, як пригадував Б. В. Савінков, була невичерпна 

революційна енергія, а відсутність досвіду замінялася великим практичним 

розумом [290, с. 169–170]. А. Р. Гоц був самовідданим революціонером, для 

якого партія поставала своєрідним «світом у собі», що був чітко окресленим і 

навіть замкненим, члени якого гуртувалися навколо спільного минулого, 

способу життя і думки. Разом із своїми родичами Я. О. Гавронським та І. І. 

Фондамінським, А. Р. Гоц створив дієздатну організацію ПСР у Москві, яка 

мала неабиякий вплив у партійному житті [526, с. 65], а також був одним із 

учасників групи бойовиків, що підготувала вдалий замах у 1905 р. на 
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новопризначеного московського градоначальника графа П. П. Шувалова, 

котрий ще на посаді градоначальника Одеси у 1898–1903 рр., як виявилося, 

небезпідставно звинувачував євреїв у роздмухуванні «російської смути» 

[331, с 382]. На противагу своєму старшому братові, котрий, як пригадував В. 

М. Чернов, ніколи не був «вожаком» партії, але був власне логікою її 

розвитку, «ударником революції» [331, с. 287], А. Р. Гоц, натомість, прагнув 

бути «залізною рукою в оксамитовій рукавичці», міністром внутрішніх справ 

революційного часу [331, с. 389–390].  

Поміж двома єврейськими лідерами ПСР  Г. А. Гершуні та М. Р. Гоцем, 

як пригадував В. М. Чернов, встановився якийсь містичний зв'язок. 

Напередодні арешту Г. А. Гершуні у Києві, М. Р. Гоц нав’язливо бачив того у 

сні. Г. А. Гершуні також після своєї втечі з Акатуйської каторги розповідав, 

що він мав подібні жахливі сновидіння. «Ці дві людини, – пригадував В. М. 

Чернов, – немовби уклали між собою неписану угоду на життя і смерть, у 

критичний момент несвідомо поривалися один до одного у сні та наяву» 

[331, с. 270]. Смерть М. Р. Гоца стала не лише тяжкою морально-

психологічною втратою для Партії есерів, яка фактично була, як зазначалося 

у партійному некролозі, його власним творінням, «справою усього життя» 

[58, арк. 2],  але, передусім, особистою трагедією для Г. А. Гершуні [331, с. 

348].                                         

Після смерті двох визнаних лідерів есерів, партію вразила іще одна, 

цього разу політична криза, яка пов’язувалася із приголомшливим викриттям 

провокаторської діяльності Є. П. Азефа. На V Раді ПСР було призначено 

судово-слідчу комісію для ліквідації всієї справи Є. П. Азефа. Оприлюднення 

результатів її діяльності, зрештою, призвело до дискредитації усього 

партійного керівництва та глибокої кризи у розвитку ПСР, аж до початку 

1917 року. Зокрема, представник доволі численної «Паризької групи есерів» 

Я. Л. Юделевський (О. Липін) у 1911 р. заявляв, що «відтепер у Росії 

революційних партій немає, а є лише їхні примари…, а революція 
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викоренена до такої ступені, що насправді залишається критикувати лише 

минуле.…» [Цит. за: 297, с. 475]. 

Таким чином, єврейський фактор у становленні однієї із найбільш 

впливових  революційних партій Російської імперії, якою свого часу була 

Партія соціалістів революціонерів, залишався, як і у попередні десятиліття 

народницького руху, помітним стрижнем організаторської, фінансової, 

дипломатичної та ідеологічної партійної діяльності. Організація та 

здійснення терактів, транспортування та зберігання нелегальної партійної 

літератури, рекрутування партійних кадрів, встановлення політичних 

контактів як всередині Росії, так і далеко поза її межами, – все це далеко не 

повний перелік тієї діяльності, що здійснювали російсько-єврейські діячі 

ПСР. Створення відповідної морально-психологічної аури в партійних 

осередках, що надихала революціонерів на героїчні акти самопожертви, було 

також результатом особливого впливу російсько-єврейських лідерів на 

пересічних членів партії. На думку Б. В. Савінкова, таким впливом володів 

М. Р. Гоц, котрий, «крім блискучої ерудованості, великого розуму та 

незбагненого організаційного дарування», мав ще одну здатність – розуміння 

людей. «Він робив це із такою чуйністю та любов’ю, – пригадував Б. В. 

Савінков, – із таким виключним знанням людей, що особисте знайомство із 

ним надавало величезної моральної підтримки. Багато хто, у тому числі 

Каляєв, вважали себе його учнями» [290, с. 113].          

Апофеозом у розвитку революційного неонародництва виявилася 

терористична діяльність ПСР. Тероризм, який став своєрідною візитівкою 

есерів, живився за рахунок величезної армії єврейської бідноти, що животіла 

й потерпала від безправ’я і погромів у смузі осілості. Героїчна самопожертва 

російсько-єврейських есерів, а, особливо, есерок, які розв’язували своєю 

смертю тугий вузол подвійної ідентичності, ставала  викликом не лише 

давнім стереотипам з приводу того, що, мовляв, євреї навіть не заслуговують 

на героїчну смерть, але й спробою розхитати фундамент непорушного 

«палацу безправності» російських євреїв, яким, звісно, була імперія 
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Романових. Очевидно, що есерівська ідеологія, яка пропонувала доволі 

широкий набір засобів революційної боротьби із самодержавством (від 

тероризму до пропаганди політичних ідей), приваблювала російсько-

єврейських маргіналів тим, що не вимагала від них «посвідчення» у 

відданості національним ідеалам. Кожний, хто вступав до партії, пригадував 

В. М. Чернов, «міг довільно обґрунтувати своє приєднання до неї з позицій 

матеріалізму або ідеалізму, марксизму або антимарксизму, релігійності або 

антирелігійності» [333, с. 195]. Натомість Партія есерів, яка послуговувалася 

надто крихкої ідеологію народницького соціалізму, виявилася живильним 

ґрунтом, на якому зростали не лише майбутні штурмани російської 

революції, але й видатні провокатори, для яких політичні ідеали 

революційної боротьби не завжди збігалися з особистими інтересами.  

Виявилося, що за умови гострої кризи ідентичності, деякі єврейські 

революціонери були ладними домовлятися із власною «революційною» 

совістю, аніж долати складні терени соціалізму.  

 

 

 

5.3. Участь євреїв у діяльності Партії соціалістів-революціонерів у 

міжреволюційний період (1907–1917 рр.)   

 

Після поразки Першої російської революції, Партія есерів, подібно до 

більшості революційних та опозиційних партій, опинилася за ситуації 

глибокої кризи, що була викликана, передусім, тією невдачею, якої вона 

зазнала внаслідок революції, а також різким погіршенням умов її діяльності в 

результаті посилення реакції. У міру того, як згасала інерція революції, а 

суспільне життя поверталося до свого звичайного мирного річища, все 

більше виявлялася безглуздість закликів есерів щодо повернення до тактики 

терору. У партії посилювалося більш помірковане її крило, представники 

якого прагнули реально оцінювати власні можливості й поточну ситуацію в 
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країні [433, с. 194]. Зрештою, відчутним ударом по російському 

революційному рухові загалом було оприлюднення фактів провокаторської 

діяльності одного з лідерів Партії есерів Є. П. Азефа [Див.: 304].    

Феномен Азефа, на нашу думку, засвідчував про глибоку соціально-

політичну кризу, що охопила Російську імперію, яка уможливлювала подібні 

явища політичного авантюризму [Див.: 372]. Азеф, котрий грав зі світом, 

який його ненавидів, утілював у своїй діяльності контрасти великого міста і 

провінційної архаїки. Він грав у революцію із російської владою і відверто 

глузував з революціонерів. Так, у 1904 р. у відвертій розмові з учасницею 

замаху на В. К. Плеве, самовідданою есеркою П. С. Івановською, Азеф 

зазначав: «Вони уявляють, що начебто одна партія здатна зробити 

революцію, здобути що-небудь суттєвого одними лише своїми силами. Наша 

партія, як і жодна із чинних у Росії, не є такою сильною, щоб без союзу, без 

загальних зусиль змогла повалити потужну організацію самодержавного 

уряду. Усі ці крикливі люди, котрі начебто шанують честь партії, менш за все 

є надійними у сенсі твердості своїх переконань. Через п’ять, десять років 

вони будуть найкращими виконавцями і надійними чиновниками, людьми 

20-го числа, надійною опорою нашого деспотичного ладу. Я мало або зовсім 

не зважаю на цих крикунів, іще менше поважаю думку таких 

революціонерів» [Цит. за: 138, с. 58–59].   

Цікаву характеристику діяльності Азефа залишив П. М. Рутенберг, 

котрий у своєму щоденнику, вже багато років по смерті відомого 

провокатора, записав, що Азеф ніколи генієм не був, але малюнок гри, 

«цього єврея, сина кравця із Ростова, навіть у наш час вражає…», адже його 

гра була більше, аніж «просто гроші»; це була патологія із типово 

«єврейським розмахом», «страхіття – у фатальності, приреченості» а отже,  

«за суттю, він нічим не відрізнявся від Троцького» і «навіть така помітна 

фігура, як Савінков, поставала дитиною порівняно із Азефом» [Цит. за: 586, 

с. 78].  Подібні риси відвертого маніхейства в характері цього злого генія 

есерів  відзначали й представники влади. «В Азефі, – пригадував О. І. 
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Спиридович, – було якесь незрозуміле і страшне зіставлення добра і зла, 

любові та ласки із ненавистю та жорстокістю, товариської дружби зі зрадою. 

Лише у спосіб варіації цих різноманітних і багатющих властивостей своєї 

натури, Азеф міг тримати в омані далеко не дурних представників двох 

таборів, що боролися одне з одним…» [295, с. 110].          

Підступність зрадництва Азефа вражала всіх, але тільки не його 

самого, бо він був продуктом епохи тотальної девальвації суспільно-

політичних цінностей, «зловісним демоном» майбутніх катаклізмів ХХ 

століття. Азеф ніколи не забував про те, ким він був насправді, а тому його 

слова про те, «що моє минуле ручається за мене», з якими він звертався до 

свого товариша Б. В. Савінкова напередодні свого викриття [290, с. 290], 

були своєрідним каяттям «людини минулого» перед безоднею майбутнього. 

Власне Азеф не вірив у революційне майбутнє, але не тому, що не був 

переконаний у перемозі революції, адже він намагався її наблизити так чи 

інакше. Проблема полягала в іншому. Азеф уособлював глибоко 

деструктивну особистість, котра ненавиділа усе те, що нагадувало їй про її 

минуле, але діяла і думала лише завдяки цій ненависті. Як зазначав відомий 

історик російського революційного руху Б. І. Ніколаєвський, ризик 

випадкового викриття визначав увесь життєвий шлях Азефа, аж до самої 

його смерті [519, с. 307], але авантюра із палаючим революційним багаттям у 

якому гинуло, водночас, і минуле, і майбутнє, коли «війна всіх проти всіх», 

на нашу думку, поглинала справжню сутність речей, захоплювала Азефа 

більше (зазначимо, що П. М. Рутенберг тут мав рацію), аніж навіть його 

природна пристрасть до грошей або тваринний страх щодо викриття.   

На думку Л. Д. Троцького, таємниця «азефщини» була прихована поза 

самим Азефом: «вона у тому колективному гіпнозі, котрий був створений 

самим терором, як системою» [312, с. 232]. Л. Д. Троцький, радикалізм якого 

пов’язувався із його єврейським минулим, яке він, подібно до Азефа, 

намагався занурити в очисний вогонь російської революції, виявився доволі 

тонким психологом «титанічної за своїми внутрішніми суперечностями» 
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політичної фігури Азефа [312, с. 227]. Важко не погодитися із Л. Д. 

Троцьким, котрий зазначав про дуальність єврейського характеру, що 

уособлював своєрідний тандем двох есерівських лідерів – Г. А. Гершуні та Є. 

П. Азефа, поміж якими склалися відносини надзвичайної довірливої 

товариськості. Якщо перший «одразу створив навколо свого місця 

напівмістичний ореол в очах своєї партії» і залишався «справжнім 

романтиком тероризму», то другий – «шахрай» і «непристойний практик» 

закохав у себе «романтика», котрий створив для себе ситуацію «з уявних 

обставин та уявних людей…» [312, с. 233]. Вони були двома полярними 

знаками єврейської долі у російській революції, котрі несли потужний заряд 

революційної енергії: якщо Гершуні спрямовував і надихав на революційну 

боротьбу, адже щиро вірив в її ідеали, то Азеф поставав його гротескною 

протилежністю, карикатурною проекцією революційного майбутнього, 

цінності якого вимірювалися людськими долями. Про гіпнотичний вплив 

Гершуні на політичні погляди Азефа зазначав і начальник Особливого 

відділу Департаменту поліції Л. О. Ратаєв, котрий був упевненим у тому, що 

не Кишинівський погром був причиною того, що Азеф вирішив грати проти 

російського уряду, але його знайомство із Гершуні, котрий перетворив Азефа 

на революціонера. «Чи був цей вплив наслідком гіпнозу чи результатом 

надзвичайної сили волі або глибокого щирого переконання, – пригадував Л. 

О. Ратаєв, – не знаю, але чарівність особистості Гершуні – факт 

незаперечний» [288, с. 154].  

Отже, історія Азефа була історією тих російсько-єврейських 

маргіналів, які прагнули подолати архаїку буденності єврейського містечка, 

довести свою значущість завдяки зухвалій грі на випередження із 

небезпечними супротивниками: з одного боку, із самодержавством та із його 

одвічним політичним союзником – антисемітизмом, а, з другого, із 

революційним рухом, участь в якому, зокрема для Азефа, була не більше, 

аніж способом для самоствердження. Натомість, антисемітизм завжди 

повертав Азефу його минуле, нагадував про те, ким він був насправді, а тому, 



 

 

351 

 

його безпосередня участь в організації вбивства В. К. Плеве і великого князя 

Сергія Олександровича ставала відповіддю «єврейського» Азефа на спроби 

його національного приниження. П. А. Столипін за рік до своєї загибелі 

якось дотепно зазначив, що в політиці немає місця для помсти, але є тільки 

наслідки [305, с. 281]. Мабуть, що у випадку з Азефом російський прем’єр-

міністр помилявся, адже фактор помсти був, звісно, не єдиним, але вкрай 

важливим чинником, який зумовлював авантюризм ображеного єврейського 

провінціала. Відповідно, політика державного антисемітизму створила такі 

передумови, за яких його авантюризм взагалі став можливим. Азеф 

залишився в історії майстром політичної провокації, порушником кордонів 

суспільно-політичних традицій, що занепадали, маніпулятором політичної 

свідомості революційних героїв, які шукали виправдання своєї смерті у 

терорі. Це була фантастична гра амбіційного містечкового єврея, котрий 

зумів кинути виклик могутній імперії Романових і залишитися 

непереможеним.  

Викриття Є. П. Азефа та запровадження столипінської аграрної 

реформи, звісно, загострило політичну кризу у лавах усіх революційних 

партії. Проте загальна криза, що вразила ПСР у міжреволюційний період, 

містила ще один негативний аспект, а саме, організаційний занепад партії. 

Вже у 1908 р. В. М. Чернов зазначав, що «організація розтанула, 

випарувалася», партія відсунулася від мас, чимало її членів залишило роботу, 

а еміграція досягла «жахливих розмірів» [514, с 258]. Наприклад, у своєму 

листі від 17 січня 1909 р. колишній член Київського осередку ПСР Л. 

Дубинський писав із Парижа до свого товариша В. Басса, котрий залишився у 

Києві, про загальну скруту, в якій опинилася більшість російських 

революціонерів за кордоном, про негативні наслідки викриття Є. П. Азефа 

[50, арк. 57]. «З приводу провокації Азефа, – зазначав автор листа, – скажу 

тобі, що тут усі есери відверто вражені, річ неймовірна… Невідомо, який би 

перебіг мала б революція, якщо б не було Азефа» [50, арк. 58]. Про глибоку 

морально-психологічну кризу у лавах ПСР також зазначав один із її 
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тогочасних лідерів В. М. Зензінов [137, с. 520]. «Хоча ми щось і мали у 

Москві, Харкові, Одесі й на півдні», пригадував він, але загалом у 1908  р. 

партію було знищено. Після V Ради партії у травні 1909 р. ЦК ПСР заявив 

про свою відставку у повному складі через «справу Азефа», а новообраний 

склад ЦК ПСР влітку 1909 р. був змушений виїхати до Росії для того, щоби 

спробувати відновити партійні осередки, особливо у Києві [137, с. 521–522].  

Натомість більшість членів ЦК ПСР була заарештована, а після 1911 р. цей 

партійний орган фактично припинив своє існування аж до початку 1917 року. 

Його функції перебрала на себе Закордонна делегація (ЗД) ЦК ПСР, яка 

також особливою активністю не відзначалася, адже була розпорошена поміж 

24-х груп есерів, що діяли по всьому світі. Зокрема, крім європейських 

організацій російських есерів, їхні колонії були в Єгипті, Аргентині, США і 

навіть у Японії [514, с. 258].  

Незважаючи на кризові явища в діяльності ПСР, кількість євреїв в її 

лавах у період після революції 1905–1907 рр. залишалася доволі високою. 

Так, із 61 делегата I Загальнопартійної конференції ПСР, що відбулася у 

Лондоні у серпні 1908 р., євреї складали майже 15% від усіх її учасників і 

поступалися у кількісному відношенні лише росіянам [514, с. 614]. Чимало 

російських євреїв були представлені у ЗД ЦК ПСР, котрі у той чи інший 

спосіб визначали стратегію і тактику партії у період між двома російськими 

революціями. З-поміж них можна відзначити М. А. Натансона, І. І. 

Фондамінського, І. А. Рубановича, Ю. Л. Юделевського, Б. Г. Білліта, В. О. 

Фабриканта, М. Л. Коган-Бернштейна, Л. А. Лібермана, Л. Я. Гендельмана, 

Л. В. Фрейфельда та інших. Зокрема, у лютому 1911 р. до складу ЗД ЦК ПСР 

увійшли М. А. Натансон та І. І. Фондамінський.    

Визнаним лідером ПСР у міжреволюційний період був І. І. 

Фондамінський, котрий був чи не єдиним представником керівних органів 

ПСР, кого не запідозрювали у зрадництві [514, с. 226]. Крім того, що І. І. 

Фондамінський, за словами В. М. Зензінова, «хоч якось підтримував ідейні 

традиції партійного вогника, який іще не зовсім згаснув» [137, с 523], він 
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намагався розв’язати не менш гостру для ПСР, аніж політичну, фінансову 

кризу. Зокрема, І. І. Фондамінський 15 березня 1911 р. запропонував з’ їзду 

закордонних організацій ПСР здійснити «реальне сприяння партії» завдяки 

збільшенню відрахування до 50%, що викликало абсолютну підтримку у 

більшості учасників ЗД ЦК ПСР [514, с. 255]. Власне І. І. Фондамінський, 

який був, вочевидь, не бідною людиною (він походив із заможної купецької 

родини Москви, а його дружиною була онука «чайного» короля В. Я. 

Висоцького А. Й. Гавронська), пожертвував в інтересах партії близько 30 тис. 

карбованців [514, с. 271]. Незважаючи на усі зусилля керівництва ПСР, а 

також на значну допомогу від російсько-єврейської діаспори США (у 1909 – 

1915 рр. американське «Товариство допомоги політичним жертвам 

російської революції» спрямувало на підтримку революційного руху, як у 

Російській імперії, так і поза її межами, близько 35 тис. доларів [599, с. 146–

147]), фінансова криза в партії, особливо напередодні світової війни, була 

катастрофічною.  

Зрештою, у ЗД ЦК ПСР у 1908 р. стався черговий розкол на групу 

«ініціативної меншості» та «правих» есерів, які гуртувалися навколо редакції 

центрального органу ЗД ЦК ПСР газети «Почин», єдиний номер якого 

побачив світ у Парижі у черні 1912 року. Якщо група «ініціативної 

меншості», представники якої вважали, що ідеологія неонародництва була 

надто «засмічена» марксизмом, а ідею всенародного збройного повстання 

вони визнавали за утопію, посідала лівий фланг внутрішньопартійного 

фронту, то учасники групи «правих» есерів закликали до легальних методів 

політичної боротьби [433, с. 197].  

Один із лідерів «починівців» («правих» есерів), до яких, до речі, 

належали І. І.  Фондамінский та Б. Г. Біліт, А. Б. Шимановський зазначав, що 

причинами ідейної кризи в партії була її поразка в Першій російській 

революції, що, мовляв, інтелігенція розчарувалася у соціалізмі. «Героїчний 

період в історії інтелігенції завершився, – підкреслював А. Б. Шимановський 

у 1911 р., – але він і мав завершитися там, де розпочинався період 
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історичного буття демократії взагалі» [Цит. за: 514, с. 531]. «Праві» есери 

були натомість переконані, що майбутня російська революція мала стати 

справою всього трудового народу, а Партія есерів повинна була забезпечити 

«живий зв’язок» між інтересами трудового народу та завданнями революції 

[223, с. 427].   

Представники групи «ініціативної меншості» виходили з 

антимарксистських позицій та наголошували на політичних прорахунках 

партії у революційних подіях 1905–1907 років. На думку ідейного 

натхненника цього крила есерів Я. Л. Юделевського, пасивність ЦК ПСР 

упродовж Першої російської революції була зумовлена невиправданими 

сподіваннями партійних лідерів, які були «уражені» марксизмом, з приводу 

можливого вибуху народного збройного повстання, що, зрештою, привело до 

політичного догматизму в світогляді есерів, до ревізії ідеалів «Народної 

волі».  Подолати ідейну-політичну кризу, як зазначав Л. Ю. Юделевський, 

можна було лише у спосіб перегляду усієї програми ПСР, а також завдяки 

залученню до цих процесів широких партійних мас [514, с. 512]. Він 

підкреслював, що головною причиною занепаду партії було те, що «життя не 

виправдало надій партії, але партія не виправдала надій життя» [Цит. за: 514, 

с. 515]. Есери втратили свій шанс стосовно повалення самодержавства 

шляхом застосування систематичного терору. Партія виявилася не здатною 

очолити народне повстання.  

Отже, Л. Ю. Юделевський переконував есерів, що треба було 

відкинути ілюзії та визнати принципи ініціативної меншості за умови 

збереження пропаганди соціалізму в масах. 

Опозиція в особі Л. Ю. Юделевського викликала різку критику з боку 

В. М. Чернова та К. К. Брешко-Брешковської, котра, до речі, свого часу 

високо цінувала «вічну опозиційність» Л. Я. Юделевського в ПСР [514, с. 

507–508]. Зрештою, у липні 1909 р. група «ініціативної меншості» вийшла зі 

складу ЗД ЦК ПСР та оголосила про створення «Союзу лівих есерів», який, 

на думку Л. Ю. Юделевського, мав встановити зв’язки із партійними 
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організаціями в Росії, що були «солідарними з нами в організаційному та 

ідейному відношеннях» [Цит. за: 514, с. 517]. Наприклад, відомо, що один із 

прихильників тактики Л. Ю. Юделевського, учасник Баденського союзу 

есерів М. Л. Коган-Бернштейн у 1909 р. повернувся до Росії, де спробував 

легалізувати політичну діяльність есерів через створення у Ростові-на-Дону 

профспілок, робітничих кас взаємодопомоги, і навіть організації журналу 

місцевого комітету есерів  «Запити життя».  

  Незважаючи на те, що «ліві есери» намагалися оновити і без того не 

зовсім струнку концепцію неонародництва, їхня ідеологія, як зазначав 

сучасний російський історик К. М. Морозов, була, напрочуд, 

парадоксальною та суперечливою. З одного боку, зауважував він, їхній 

«радикалізм», завдяки захопленню ідеями терору, мав би налякати 

самодержавний режим, змусити його поступитися, але, з другого, «ліві 

есери» посувалися різко «вправо», адже визнавали самоцінність та 

пріоритетність демократії (у тому числі буржуазної), готовність до легальних 

форм і методів політичної діяльності [514, с. 523]. Загалом, можна зазначити, 

що ідеї Л. Ю. Юделевського були народницькими, суперечили «черновській» 

парадигмі неонародництва, а отже,  поглиблювали ідейно-політичний розкол 

у партії.   

Дещо кращою була ситуація стосовно визнання міжнародного 

авторитету ПСР. Зовнішньополітичну діяльність есерів здійснював 

згадуваний вже нами І. А. Рубанович, котрий у зазначений період очолював 

Комісію у справах міжнародного соціалізму при ЦК ПСР, що була створена 

за рішенням V Ради партії [514, с. 233].   

Професор Паризького університету Сорбони, І. А. Рубанович був 

постійним представником партії у Міжнародному соціалістичному бюро, 

захищав її інтереси на різноманітних міжнародних форумах соціалістів. 

Завдяки своєму політичному авторитетові та особистим зв’язкам йому 

вдалося, за словами І. І. Фондамінського, «змусити європейських соціалістів 

визнати закономірність російського народницького соціалізму та прийняти 
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його до своїх лав…» [324, с. 320]. Зокрема, лідери європейської соціал-

демократії А. Бебель та В. Адлер на Міжнародному соціалістичному конгресі 

у Штутгарті  у серпні 1907 р., під впливом ідей Рубановича,  зазначали, що 

ПСР була важливим фактором російського соціалізму та революції, адже 

мала більшу популярність поміж селянами, аніж власне РСДРП [331, с. 200]. 

Також Рубановича було обрано єдиним представником від усіх російських 

соціалістів, які брали участь у підготовці відомого маніфесту міжнародної 

соціал-демократії з приводу загрози війни, який було ухвалено на 

Базельському (IХ Надзвичайному) конгресі II Інтернаціоналу 25 листопада 

1912 року [331, с. 200]. У жовтні того ж року Рубанович заявляв про 

готовність есерів розглянути пропозиції Г. В. Плеханова щодо їхнього 

об’єднання із російськими соціал-демократами [331, с. 201–202].   

Надзвичайно корисною, як пригадував І. І. Фондамінський, була роль 

Рубановича «у захисті безправних російських емігрантів від переслідувань, 

яких вони зазнавали з усіх боків» [324, с. 320]. Наприклад, ще у березні 1903 

р. Рубановичу, за підтримки лідерів італійських соціалістів Е. Феррі й Ф. 

Тураті, вдалося звільнити з неаполітанської в’язниці М. Р. Гоца,  до якої той 

потрапив за підозрою в його причетності до міжнародного тероризму, 

завадити його екстрадиції до Росії [331, с. 186]. У 1907 р. Рубанович брав 

активну участь у міжнародному процесі з приводу звільнення 

заарештованого шведської поліцією есера Я. М. Черняка, котрий 

переховувався від переслідування з боку російського уряду за його, начебто, 

участь у пограбуванні державних коштів на території Російської імперії [331, 

с. 195–196]. Незважаючи на усі зусилля Рубановича у цій резонансній справі, 

Я. М. Черняка було вбито за доволі загадкових обставин [319].   

Натомість у самій Росії популярність ПСР після Першої російської 

революції помітно занепала. Було очевидно, що тактика есерівського терору 

себе вичерпала, а спроби Б. В. Савінкова відновити у 1910 р. БО ПСР, 

морально виправдати терор і довести, що він існував та існуватиме 

незалежно від провокації Є. П. Азефа, виявилися марними. Після викриття Є. 
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П. Азефа, есерам вдалося вчинити кілька терактів, які особливого 

політичного значення не мали [433, с. 194]. Як зазначалося у листі одного із 

московських есерів від 19 лютого 1908 р. до київської есерки, студентки 

Зуболікувальної школи Г. О. Разумової, тактика терору себе дискредитувала 

перед суспільством і усе треба було починати знову, «спробувати нові форми 

організації, більш конспіративні, більш дрібні осередки…» [50, арк. 151]. 

Катастрофічними для наступної практики терору виявилося несподіване 

самогубство 17 травня 1909 р. відомої єврейської терористки, учасниці групи 

Б. В. Савінкова, Е. М. Лапіної («Белли»), котра, вочевидь, не витримала 

гнітючої моральної атмосфери в партійному керівництві, що виникла після 

викриття Є. П. Азефа [514, с. 411]. 

Деяке пожвавлення у діяльності місцевих осередків ПСР 

спостерігалося у 1909–1912 роках. Есери намагалися поновити свій склад 

завдяки залученню молодої генерації революційних діячів. І знову, як і у 

роки становлення Партії есерів, до її лав попрямували єврейські активісти. 

Так, у листі від 24 січня 1909 р. до молодого єврейського революціонера, 

студента Київського політехнічного інституту Й. І. Шойхета, вчителька із 

містечка Шпола Київської губернії Н. П. Поспелова, котра, мабуть, також 

була есеркою, задавалася питанням про те, як бути тим, хто залишився 

вірним своїм революційним ідеалам [50, арк. 72]. У відповідь Й. І. Шойхет 

закликав «створювати скрізь, де це буде можливим, гуртки пропаганди та 

агітації, аби підготувати тих діячів, котрі завтра обов’язково знадобляться» 

[50, арк. 74]. Дехто із єврейської молоді навіть намагалися створити 

самостійні революційні групи, як, наприклад, купецький син із 

Єлизаветграду, студент Н. Л. Златопольский, котрий оголосив у 1908 р. про 

створення «партії» «Молода воля» [50, арк. 223–227]. Чимало російсько-

єврейських есерів, як уже зазначалося, були пов’язанні поміж собою 

родинними зв’язками. Наприклад, рідна сестра І. І. Фондамінського, відома 

есерка Р. І. Гальперіна опинилася у Берліні, після того, як її було фактично 

депортовано з Росії за революційну діяльність за особистим розпорядженням 
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міністра внутрішніх справ від 12 квітня 1906 р. [64, арк. 113]. Дехто навіть 

«забезпечував новими кадрами» одразу кілька революційних організацій. 

Зокрема, згадуваний вже нами есер Л. П. Дубинський виявися рідним братом 

анархіста І. П. Дубинського, заарештованого у Києві 18 лютого 1909 р., 

батьки яких проживали в Одесі [50, арк. 59].            

За повідомленням начальника Київського жандармського управління 

М. М. Кулябко, у 1909 р. місцеві організації ПСР зосередили свою діяльність 

у межах Київського політехнічного інституту, причому, як зазначав він у 

своїй телеграмі на адресу директора Департаменту поліції, очолювали 

осередок есерів професори інституту, з-поміж яких переважали єврейські 

прізвища [50, арк. 184]. Не виключено, що активізація в діяльності київських 

есерів пов’язувалася із приїздом до Києва М. А. Натансона у липні 1909 року 

[50, арк. 199].               

Проте, за відсутності зв’язків із широкими верствами суспільства, ПСР 

практично не мала помітного випливу на початку нового революційного 

піднесення в Росії у 1912 році. Однак посилення революційних настроїв у 

Російській імперії напередодні першої світової війни пожвавило діяльність 

есерів, особливо, у Москві, Баку, Києві та Одесі. Бурхливою була діяльність 

есерів серед селянства у Полтавській, Київський, Харківській, Чернігівський, 

Воронезькій, Могилевській, Вітебській та інших губерніях. Щоправда, як 

влучно зауважив сучасний російський історик М. Д. Єрофеєв, ефективність 

від такої активності ПСР була далеко не такою вражаючою, як її «географія» 

[433, с. 198]. Чимало есерів навіть зовсім розчаровувалися у революційній 

боротьбі та перетворилися на лояльних підданих імперії. Наприклад, 

згадуваний вже нами есер Ельман, котрий після революції 1905–1907 рр. 

потрапив на каторгу, згодом, за дозволом Іркутського губернатора, 

влаштувався чиновником до місцевого відділку Російсько-Азіатського банку 

[399, с 124].      

Перша світова війна внесла свої корективи у розвиток есерівських 

організацій. Вона ускладнила партійні зв’язки, особливо закордоном, де були 
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зосереджені головні теоретичні сили партії, загострила головні ідейні 

розбіжності. Узгодити єдину позицію з приводу війни есери так і не 

спромоглися. Більшість учасників наради, що відбулася наприкінці серпня 

1914 р. у Божі (Швейцарія) [289, с. 472], виявилися послідовними 

оборонцями, котрі вважали, що соціалісти зобов’язані захищати 

батьківщину. Перемога німецького мілітаризму розглядалося як величезне 

зло для цивілізації та справи соціалізму в Росії та у всьому світі. Найкращим 

виходом із ситуації, есери-оборонці бачили у перемозі Антанти [289, с. 476]. 

Лише М. А. Натансон захищав на нараді у Божі послідовну 

інтернаціоналістську позицію. Він вважав, що трудящі не мають вітчизни, а 

соціалісти навіть за умови війни не повинні забувати про те, що інтереси 

пануючих класів та інтереси народу залишатимуться протилежними, а отже,  

«ми, соціалісти, не можемо залишатися на позиціях єдності нації» [289, с. 

474]. Позиція М. А. Натансона з приводу участі Росії у війні не знайшла 

підтримки з боку його товаришів, а тому він виявився єдиним із есерів, хто 

поставив свій підпис під маніфестом Циммервальдської міжнародної 

конференції соціалістів-інтернаціоналістів у вересні 1915 року [235, с. 562].  

Проте ідеї лівих есерів-інтернаціоналістів на початку війни не мали 

підтримки у суспільстві, але у процесі погіршення зовнішньої та внутрішньої 

ситуації в країні, загострення політичної кризи, вони знаходили собі усе 

більше прихильників. Зокрема, у січні 1916 р. Петроградський комітет ПСР 

заявив, що його «головним завданням є організація трудящих класів для 

революційного перевороту, адже лише за умови захоплення ним влади, 

припинення війни та усіх її наслідків вона буде здійснена в інтересах 

трудової демократії» [Цит. за: 433, с. 202].  

Отже, перша світова війна ще більше поглибила організаційну кризу 

ПСР, хоча ідеї партії зберегли своє коріння, потенційну силу та значення. 

Тисячі есерів та їх прихильників, які діяли у 1905–1907 рр., у 

міжреволюційне десятиліття вочевидь не щезли зовсім. Наприклад, як 

зазначала сучасна українська дослідниця Т. А. Бевз, іще напередодні війни 
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активізували свою діяльність українські есери, особливістю діяльності 

організацій яких було те, що до їх складу ввійшли політичні діячі, котрі 

раніше працювали у спільних з росіянами та євреями партійних осередках. 

Хоча, як зауважувала Т. А. Бевз, новоствореним групам українських есерів 

так і не вдалося підготувати власну чітко визначену програму [358, с. 128].  

Таким чином, незважаючи на те, що ПСР після Першої російської 

революції опинилася у стані глибокої ідейно-політичної та організаційної 

кризи, місце та роль єврейського чинника у процесах розвитку цієї партії в 

період між двома революціями, залишалися доволі вагомими. Це виявилося, 

по-перше, у тому, що кількість євреїв, як у керівних органах, так і на 

місцевому рівні, залишалася вельми помітною, що пов’язувалося, 

насамперед, із авторитетністю ПСР у середовищі радикальної російсько-

єврейської інтелігенції російських міст, а також привабливістю 

неонародницької ідеології, що її сповідували есери. Ідеї екстериторіальної 

автономії, які були провідними принципами національної стратегії Партії 

есерів, залучали на її бік усе більше прихильників з євреїв, які, з одного боку, 

не погоджувалися із націоналізмом  «лівих» сіоністів, а з другого, виступали 

проти марксистської доктрини російських соціал-демократів, які були 

заклопотані внутрішньопартійними суперечками. По-друге, провідні партійні 

діячі з євреїв (І. І. Фондамінський, І. А. Рубанович, М. А. Натансон) 

поновили традиції єврейського лідерства у ПСР, визначали стратегію і 

тактику есерів аж до початку 1917 р., сприяли відновленню її структури, 

зміцнювали міжнародний авторитет російського соціалістичного руху. Однак 

політична криза у розвитку ПСР виявила суттєві розбіжності у поглядах 

есерів з приводу місця та ролі партії у період після Першої російської 

революції, погрішила морально-психологічний клімат у партійному 

керівництві, зумовила розкол на «правих» і «лівих» есерів. Важливим 

чинником участі євреїв у діяльності партії, виступав принцип «родинності» у 

наслідуванні революційних традицій з-поміж єврейських діячів ПСР. 
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Водночас чимало євреїв розчарувалися у революційній діяльності взагалі, 

емігрували або ставали лояльними підданими Російської імперії.           

 

Висновки до п’ятого розділу 

Наприкінці 1880-х – на початку 1890-х рр. традиції революційного 

народництва були відновлені у діяльності неонародницьких груп і партій, 

лідери яких наголошували на необхідності повалення самодержавства, 

встановленні демократичних свобод і самоврядування в Росії. Боротьба за 

соціалізм для російських неонародників водночас була боротьбою за 

національно-культурне відродження всіх народів Російської імперії. 

Неонародництво стало популярною ідеологією революційної боротьби для 

багатьох народів Російської імперії, представники яких пов’язували своє 

національне майбутнє із перемогою Російської революції. Євреї тут не були 

винятком. Як і у попередні десятиліття, у 1890-х рр. вони взяли активну 

участь у розвитку, відтепер оновленого, народницького руху. Здобуття 

ідеалів соціальної демократії за умови майбутньої федерації колишніх 

народів імперії, вочевидь мало б стати запорукою для національного 

самозвільнення єврейського народу в Росії. М. Б. Ратнер, Х. Й. Житловський, 

С. Я. Ан-ський та інші відомі єврейські неонародникі закликали російських 

євреїв до асиміляції, що за їхньою думкою, прискорило б інтеграцію євреїв 

до лав загальноросійського революційного руху. Завдяки інтернаціоналізмові 

революційного неонародництва російські євреї могли сподіватися на 

кардинальні політичні зміни у своєму національному і соціальному житті.   

 Партія соціалістів-революціонерів виявилася найбільшою політичною 

організацією революційних неонародників, яка на початку ХХ ст. у 

буквальному сенсі оголосила війну самодержавному режиму. Участь євреїв у 

становленні та розвитку цієї потужної революційної партії Росії стала 

визначальним чинником в її організаційній, фінансовій, дипломатичній та 

ідеологічній діяльності. Підготовка терактів, транспортування та зберігання 

нелегальної літератури, рекрутування нових кадрів для партії, налагодження 



 

 

362 

 

політичних зв’язків як у Росії, так і поза її межами були важливими 

напрямками партійної діяльності російсько-єврейських есерів. Створення 

відповідної морально-психологічної атмосфери в осередках Бойової 

організації партії, що надихала терористів на героїчні акти самопожертви, 

також було результатом особливого впливу російсько-єврейських лідерів 

ПСР, передусім, Г. А. Гершуні, М. Р. Гоца та Є. П. Азефа.   

Справжнім апофеозом у розвитку революційного неонародництва 

виявилася терористична діяльність ПСР. Тероризм, який став справжньою 

візитівкою есерів, живився за рахунок величезної армії єврейської бідноти, 

що животіла й потерпала від безправ’я і погромів у смузі осілості, територія 

якої була охоплена полум’ям революційної боротьби. Революційний героїзм 

російсько-єврейських есерів, а, особливо, есерок, які відчайдушно 

намагалися розв’язати тугий вузол кризи подвійної ідентичності, кидав  

виклик суспільним стереотипам з приводу того, що, мовляв, «брудні» євреї 

навіть не заслуговують не гідну смерть заради свободи. Ідеологія есерів 

приваблювала російсько-єврейських маргіналів тим, що не вимагала від них 

«посвідчення» у відданості вузькопартійним або національним ідеалам, але 

пропонувала реальну боротьбу проти режиму. Водночас децентралізована 

структура ПСР перетворила її на партію кількох лідерів, що зрештою, 

обернулося для самої партії глибокою політичною кризою. Раптова смерть Г. 

А. Гершуні та підступна зрада Є. П. Азефа виявилися важким випробуванням 

для партії.  

Незважаючи не те, що ПСР після революції 1905–1907 рр. опинилася у 

стані глибокої морально-психологічної та політичної кризи, роль євреїв у 

розвитку її структур у період між двома революціями залишалася, натомість, 

вельми помітною. Провідні партійні діячі з євреїв (І. І. Фондамінський, І. А. 

Рубанович, М. А. Натансон) посилили міжнародний авторитет ПСР, 

спробували відновити місцеві партійні осередки, залучити до партійних лав 

нових членів. Однак внутрішньопартійна криза виявила суттєві розбіжності у 

політичних поглядах есерів, зумовила розкол на «правих» і «лівих», а після 
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початку першої світової війни революційна діяльність партії фактично була 

паралізована. 

Важливою особливістю участі євреїв у діяльності ПСР було те, що 

єврейські революціонери були представлені майже на всіх рівнях структурної 

організації партії, залишалися яскравими її лідерами, почасти виступали 

провідними партійними ідеологами. Для багатьох партійна діяльність була 

пов’язана з їх особистим життям, поставала як спосіб і сенс життя. Декотрі 

продовжили свою революційну боротьбу в лавах сіоністських або 

анархістських організацій.     
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РОЗДІЛ 6 

МІСЦЕ ТА РОЛЬ ЄВРЕЇВ У РОСІЙСЬКОМУ АНАРХІСТСЬКОМУ 

РУСІ 

 

6.1. Виникнення  єврейського анархістського руху в Російській імперії  

 

На початку ХХ ст. в історії революційного руху в Російській імперії 

загалом завершилися процеси його ідейно-політичної структуризації, 

побудови партійних організацій і груп, зміцнення його міжнародних зв’язків. 

Безумовними лідерами революційного руху в Російській імперії стали  

РСДРП і ПСР, які спробували розхитати політичну систему самодержавного 

режиму та змусити його поступитися політичною владою на користь 

демократичних інституцій з метою поглиблення революційних процесів. 

Однак було очевидно, що методи революційної боротьби, які були 

застосовані цими партіями, а також внутрішньопартійні чвари та ідеологічні 

розбіжності поміж різними політичними угрупуваннями революціонерів 

ставали на заваді на шляху до консолідації революційних сил, не спряли 

посиленню політичного тиску на самодержавство. Крім цього, гостра 

економічна криза в Російській імперії виштовхувала на соціальний маргінес 

усе більше радикальної молоді, яка була вкрай незадоволена деякою 

поміркованістю РСДРП і ПСР стосовно поглиблення революційних процесів 

у країні. Політичні результати діяльності провідних революційних партій 

Росії видавалися примарними та малозначущими для широких народних мас.   

Щоправда, агітація політичних сил на початку ХХ ст., як стверджувала 

сучасна дослідниця І. Г. Верховцева, дала додатковий імпульс опозиційності 

сільських громад і сприяла її виходу на вищий рівень – революційний [387, с. 

11]. З нею погоджувався ще один український історик С. В. Корновенко, 

котрий вважав, що результатом діяльності есерів на місцях було посилення 

політизації селянства, яке у 1902 р. «трансформувалося у добре згуртовану 

революційну силу» [470, с. 27].  Натомість, з нашої точки зору, революційні 
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події в Російській імперії на початку ХХ ст. були за своїм характером 

буржуазними і пов’язувалися, насамперед, із виступом міських класів проти 

архаїки напівфеодального російського суспільства. Новонароджена російська 

буржуазія вимагала від Романових демократизації державної влади, але 

водночас наражалася на небезпеку радикалізації політичних настроїв 

етносоціальних груп, які були незадоволені процесами модернізації, 

непоступливістю самодержавства стосовно розв’язання ним суперечностей 

національного та соціального життя.       

Отже, на самому краї лівого флангу російського революційного руху 

виникла група революційних діячів, яких можна було назвати анархістами у 

класичному розумінні цього поняття, а їхнім головним ідеологом і 

політичним лідером став відомий діяч міжнародного анархістського руху П. 

О. Кропоткін, який у 1901 р. за кордоном створив першу групу російських 

анархістів [163]. 

Незважаючи на доволі строкату ідейну палітру анархістського вчення, 

ми схильні розглядати анархізм в цілому як ідеологію ліворадикального 

соціалізму, адже анархісти заперечували будь-яку державність, але 

пропонували натомість звести асоціацію вільних виробничих комун. Свобода 

особистості визначалася анархістами як абсолютна соціальна цінність. На 

думку відомого російського теоретика анархістського індивідуалізму О. О. 

Борового, анархізм був апофеозом особистісного начала [85, с. 12], який 

відкидав політичні форми демократії та парламентаризму, заперечував 

капіталізм і будь-який режим, що ґрунтувався на експлуатації найманої 

праці. Духовним центром пролетарського (анархістського) руху була воля 

виробника, творця [85, с. 56]. Анархісти, підкреслював О. О. Боровой, 

поставали проти рабського підкорення особистого соціальному, 

стверджували себе у свободі, рівності та солідарності, адже ніхто не 

заперечуватиме «своє» та «себе», але водночас слугуватимуть «усім» та 

«собі» [85, с. 149, 152, 156].  
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 Важливо розуміти, що власне космополітична природа і довільна 

модель організаційної побудови (а точніше, відсутність будь-якої організації) 

анархістських груп приваблювала до них тих із радикалів, які розчарувалися 

у недостатньому, на їх погляд, революційному потенціалі ліберальних партій 

або, навпаки, у політичній ангажованості соціалістів.  

Не стали винятком у зазначених процесах і російські євреї, які на хвилі 

єврейських погромів початку ХХ ст. активно вступали до лав новостворених 

у Російській імперії анархістських груп. Як справедливо зазначав із цього 

приводу сучасний ізраїльський історик М. М. Гончарок, «більшість 

єврейських революціонерів продовжували вірити в те, що соціальна 

революція в процесі вирішення проблем народних мас у всьому світі 

розв’яже також конкретні проблеми єврейського народу – поза будь-яким 

національним контекстом» [412, с. 89].   

Поштовхом до виникнення власне єврейського анархізму були єврейські 

погроми 1881–1882 рр. у Російській імперії, внаслідок яких численна маса 

єврейської бідноти рушила до Західної Європи та за океан. Зокрема, у 

Великій Британії та у США були створені перші анархістські групи з 

єврейських іммігрантів із Російської імперії, які були переважно 

незаможними ремісниками та крамарями, а отже,  доволі охоче відгукувалися 

на пропаганду ідей анархізму у бідних районах Лондона чи Нью-Йорка. З-

поміж відомих діячів єврейського анархізму за кордоном, які емігрували 

свого часу із Російської імперії, варто відзначити Г. Золотарьова, М. 

Ярблюма, М. І. Гольдсміт, Ш.-Й. Яновського, Г. Франка, А. Гордіна, Я.-М. 

Залкінда, Е. Голдман, О. Беркмана, М. Вітгопа, М. Каца та інших [Див.: 414, 

с. 232–280]. У 1897 р. до Нью-Йорка із лекціями приїхав П. О. Кропоткін, 

котрий особисто познайомився із деякими провідними діячами єврейського 

анархізму в США, які, на думку М. М. Гончарока, справили неабиякий вплив 

на теоретика російського анархізму, котрий, у свою чергу, також мав у 

середовищі єврейських анархістів відповідний авторитет і повагу [414, с. 65].    
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Зауважимо, що єврейський анархізм являв собою оригінальну суміш 

ліберальних, соціалістичних і сіоністських поглядів на постреволюційне 

майбутнє єврейського народу, в якій національне питання посідало, мабуть, 

не останнє місце. 

Відомо, що в класичному анархізмі П.-Ж. Прудона або М. О. Бакуніна 

майбутній соціальний устрій сприймався як бездержавна та позанаціональна 

асоціація вільних народів. Натомість за П. О. Кропоткіним, національний рух 

поставав необхідною силою у процесі визволення народів з під іноземного 

ярма. Після здобуття національної незалежності народи зможуть 

зосередитися на боротьбі за новий світоустрій, що буде заснований на 

принципах інтернаціоналізму. «…Де б люди не повставали проти гноблення 

особистого, економічного, державного, навіть релігійного, а тим більше 

національного, – зазначав П. О. Кропоткін у своєму листі до М. І. Гольдсміт 

від 11 травня 1897 р., – ми завжди мусимо бути з ними… У національному 

питанні, як і скрізь, ми повинні зіграти свою роль…» [414, с. 110].  

Лідер російських анархістів, котрий уперше зустрівся із містечковим 

єврейством у Польщі, коли нелегально повертався до Росії [176, с. 281], 

натомість, не вважав за необхідне їх асимілювати, адже вони були цілком 

здатними розвинути свою національну культуру в країнах свого проживання 

і без масового виходу. «Західний край Росії, – писав він до М. Ярблюму у 

1907 р., – зовсім не чуже місце для євреїв…. І тут,  – ба більше, якщо вони 

візьмуть її (Росію – О. Б.) з бою, здобудуть такий ґрунт для наступного 

розвитку своєї народності, якої вони не знайдуть на сході, під покровами 

давніх ідеалів далекого минулого» [414, с. 99].     

Ідеологами єврейського анархізму Б. Лазаром і Г. Золотарьовим  було 

запропоновано інший варіант розв’язання національного питання у світлі 

ідей анархізму. Зокрема, відомий французький публіцист Б. Лазар був 

єдиним із-поміж єврейських анархістів, хто вважав євреїв за повноцінну 

націю [498, с. 97], яка була нездатною до асиміляції, а отже, потребувала 

незалежної національної держави [414, с. 86]. Російсько-американський 
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ідеолог єврейського анархізму Г. Золотарьов, вважав, що єдиним місцем, де 

ідеї єврейського анархізму знайдуть своє втілення, мала бути Палестина, яку, 

на його думку, можна було б перетворити на федеративну республіку як 

взірець анархістського ладу у всесвітньому масштабі [414, с. 113–116].   

Отже, інтернаціоналізм анархістів, які у своїй абсолютизації 

особистісного начала в людині відкидали національні особливості 

революційного руху, приваблював єврейських етномаргіналів, які могли 

сповідувати будь-яку ідеологію розв’язання єврейського питання аж до 

політичного сіонізму. П. О. Кропоткін також закликав не поспішати з 

асиміляцією євреїв, які, вочевидь, відповіли на такі його заклики своєю 

масовою підтримкою його вчення в Російській імперії.        

Закордонні організації єврейських анархістів мали власні видання, що 

призначалися передусім для їдишистського читача у Російській імперії [414, 

с. 25].  Наприклад, на початку ХХ ст., у Лондоні, єврейські анархісти, за 

участі П. О. Кропоткіна, видавали газету на їдиш «Арбайтер Фрайнд» («Друг 

робітника») за редакцією відомого німецького анархіста Р. Рокера, котрий 

спеціально вивчив їдиш, аби спілкуватися із єврейськими анархістами [612, с. 

46]. Навколо «Арбайтер Фрайнд» гуртувалися такі відомі єврейські 

анархісти, як Е. Голдман та О. Беркман, котрі були прихильниками методу 

«прямої дії» відомого німецького анархіста-практика Й. Моста. Зрештою, у 

серпні 1903 р. з’явився перший номер журналу російських анархістів «Хліб 

та воля» за редакцією П. О. Кропоткіна, заснування якого у Лондоні стало 

важливим етапом  у процесах становлення анархістського руху в Російській 

імперії, адже журнал призначався саме для російського читача.  

Економічна занедбаність маси єврейського пролетаріату в Російській 

імперії, що була затиснута у правових лещатах смуги осілості, соціальне 

розшарування всередині єврейської громади, посилення суспільно-

політичного антисемітизму і, як наслідок, вибух єврейських погромів на 

початку ХХ ст., – усі ці фактори стали ключовими у поширенні ідей 

анархізму серед певної частини російських євреїв.  
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Динаміка економічної модернізації Російської імперії, яка була особливо 

відчутною у південно-західних губерніях, очевидно створювала соціальні 

ризики для тих із євреїв, які опинилися скутими поміж націоналізмом 

українців, поляків або росіян з одного боку, а з другого, імперським 

патріотизмом самодержавства, яке вимагало від своїх підданих, як уже 

зазначалося нами вище, політичної лояльності. На думку Б. М. Міронова, 

ініціатором політики модернізації Російської імперії завжди виступало 

самодержавство, яке, натомість, ніколи не було впевненим у тому, який із 

трьох варіантів модернізації (допетровський, прозахідний або комбінований) 

відповідав аграрному суспільству Російської імперії [510, с. 69]. Як уже 

зазначалося нами у попередніх розділах, участь євреїв у революційному русі 

була зумовлена власне незадовільними результатами модернізації 

(квазімодернізації) пізньоімперського російського суспільства, в якому, за 

словами Б. М. Міронова, «постійне балансування поміж традицією та 

сучасністю» гальмувало модернізаційний процес в країні [510, с. 69]. 

Очевидно, що це створювало додаткові стимули для радикалізації суспільних 

настроїв маргінальних верств містечкового та міського єврейського 

населення, що втратили колишній зв’язок із релігійно-культурною 

традицією, але так і не здобули національної ідентичності за умови модерної 

культури «великого міста».   

Звісно, що анархізм не був єдиною течію російського революційного 

руху, яка приваблювала радикалізовану частину асимільованої єврейської 

молоді (етномаргіналів), представники якої гостро відчували кризу власної 

ідентичності, проте саме анархісти запропонували найкоротший шлях для її 

подолання. Якщо емансипація євреїв в обмін на їх асиміляцію за умов 

деспотичного режиму Романових була в принципі неможливою, а політична 

боротьба за ідеали соціалізму і демократії здавалася надто тривалою та 

невизначеною за своїми наслідками, то, на думку П. О. Кропоткіна, «на право 

не варто було чекати, але його варто було взяти» [177, с 23]. Як зазначав 

свого часу польський анархіст Л. Кульчицький, «російська держава або, якщо 
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бути більш точним, абсолютизм, настільки сильно відчувався у суспільстві, 

що сама ідея держави ставала ненависною для тих, хто боровся проти 

чинного політичного та суспільного ладу» [178, с. 32]. У випадку з 

єврейськими анархістами політика державного антисемітизму змусила їх 

вийти на вулиці російських міст у 1905 р., але в якості непримиренних борців 

із будь-якою формою державності.        

Єврейські анархісти в Російській імперії за своєю стратегією 

революційної боротьби мало чим відрізнялися від своїх неєврейських 

товаришів. На уламках самодержавства вони мріяли звести нове суспільство, 

що було засноване на ідеях соціальної справедливості, вільної праці і 

гуманізму. Організація індивідуального та масового терору, страйків і 

системи експропріації була, на думку анархістів, єдиним методом здобуття 

зазначених цілей.  

Отже, терор мав стати універсальним, масовим, божевільним, 

жахаючим, таким, що породжує хаос і самознищення держави та буржуазної 

економіки. Анархістська «пропаганда дією» мала б підштовхнути маси до 

рішучих дій, до масової «кривавої розправи», до фізичного знищення 

десятків тисяч «гнобителів». Анархісти уявляли себе своєрідними 

«месниками» – «шляхетними розбійниками», самопроголошеними лідерами 

нової козаччини. Незважаючи на декларований атеїзм і заперечення 

морально-етичних норм, анархісти намагалися постійно оперувати до понять 

добра і зла у наближеному до маніхейства варіанті; вони розглядали всю 

сучасну цивілізацію як «суспільство зла», а властолюбство – як головну 

людську ваду, владу і державу – як головних «глобальних» ворогів. Реальна – 

«матеріальна» Росія – бачилася ними як пекло. Брудні вулиці околиць 

великих міст, убогість духовного життя – такі реалії не влаштовували 

двадцятирічних анархістів у їхній життєвій перспективі. Вони вірили в 

утопічні ідеали анархії та розглядали «підпільну Росію» і терор як 

«чистилище». Неприйняття страти, експлуатації та війни поєднувалося з 

обожненням «кривавого терору», що приводило до подвійного морального 
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стандарту. В  анархізмі, що виник на російському ґрунті, домінував культ 

волі, сили і насильства. За допомогою бомби анархісти мріяли зробити усіх 

людей щасливими, розв’язати усі проблеми. Вони зневажали буденність – як 

чужу, так і свою, але попідносили образ вольової героїчної «надлюдини», 

котра володіла життям і смертю, долею і самою історією. Питання було 

сформульовано руба: все або нічого, сьогодні або ніколи! 

Однією із перших організацій анархістів у Російській імперії, на думку 

сучасного українського дослідника А. М. Лебеденко, була група єврейських 

та українських анархістів «Хліб та воля», що виникла у серпні 1903 р. у 

Ніжині. Ніжинські «хлібовольці» складалися передусім із учнівської та 

студентської молоді, які були добре забезпечені зброєю, грішми та 

відповідною літературою, що регулярно надходили із-за кордону [483, с. 64]. 

Проте «хлібовольці», очевидно, були не єдиною на той час організацією 

анархістів у Російській імперії. Так, навесні 1903 р. у Білостоці, єврейськими 

анархістами Ш. Х. Кагановичем і Н. П. Брумером була створена 

Інтернаціональна група «Боротьба» [483, с. 67]. Разом із ще одним 

єврейським анархістом із Білостоку В. Бахрахом, Ш. Х. Каганович, котрий 

напередодні створення «Боротьби» повернувся з Лондона [47, арк. 19], 

дотримувався у своїх поглядах відомої бакунінської тези про те, що «дух 

руйнації є водночас духом творення» й доводив, що лише у насильницький 

спосіб світовий пролетаріат був здатним досягнути покращення умов свого 

життя, що пролетарям необхідно зі зброєю в руках виступити проти 

сучасного несправедливого суспільства, аби, зрештою, його знищити. Лише у 

такий спосіб, на думку Ш. Х. Кагановича, можна було здобути суспільні 

ідеали рівності, братерства та свободи. В. Бахрах навіть спробував створити 

відповідну організацію анархістів у США, але незабаром, як пригадував І. І. 

Генкін, В. Бахрах розчарувався в американському «паперовому-

реферативному анархізмі» й повернувся до Росії майже готовим терористом 

[398, с. 180].  
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Натомість сучасні дослідники вважають, що піонером анархістського 

руху в Російській імперії була «Південна група анархістів-комуністів», що 

виникла на межі ХIХ – ХХ ст. у Кишиневі, яку заснував М. Ханжі [414, с. 

30]. На жаль, підтвердити зазначене припущення нам не вдалося, а отже, як 

зазначав В. А. Савченко,  питання  стосовно заснування  анархістського руху 

в Російській імперії залишається, мабуть, відкритим і дотепер [549, с. 7].  

Однак, як нам видається, дискусія з приводу історичної першості в 

анархістському русі в Російській імперії (безумовно важливої для розуміння 

процесів становлення цього руху в цілому) для нашого дослідження не має 

принципового значення, адже усі ці групи були за своїм національним 

складом переважно або навіть, у випадку із «білостоцькою групою», 

виключно єврейськими. Зокрема, сучасний російський історик В. В. 

Кривенький з цього приводу зазначав про те, що євреї складали не менше 

половини від усіх учасників анархістського руху в Російській імперії, 

загальна кількість яких, на піку його популярності у 1907 р., становила 

близько 7 тис. осіб [477, с. 118, 124].  

Частка євреїв з-поміж усіх анархістів, що діяли упродовж 1904–1907 рр. 

у 58 губерніях і 180 містах Російської імперії, була вищою за дані, що були 

наведені В. В. Кривеньким і становила напередодні Першої російської 

революції, за нашими підрахунками, 75–80% від усіх учасників 

анархістського руху в країні (близько 3-х тисяч осіб) [362, с. 48, 59].  

Численні групи анархістів виникли майже водночас, але в межах території 

смуги осілості, що, звісно, перетворило її на епіцентр усього розвитку 

анархістського руху в Російській імперії. Як справедливо зауважував В. А. 

Савченко, «новий радикальний рух планувалося створити у центрі 

єврейського світу – в Одесі, порт якої пов’язував “країну їдиш” із Лондоном 

та Нью-Йорком» [549, с. 28].   

Отже, крім Білостоку, помітними центрами розвитку єврейського 

анархістського руху в Російській імперії були Вільно, Варшава, Житомир, 

Катеринослав, Київ, Кишинів та Одеса. 
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У напрямку від Білостоку до Одеси, по обидва боки від умовної лінії, яка 

перетинала територію смуги осілості з півночі на південь, поміж собою 

взаємодіяли більш дрібні та розпорошені групи єврейських анархістів, які 

упродовж Першої російської революції перетворилися на самостійні центри 

руху, наприклад, у Києві, Житомирі або Катеринославі. Активність 

анархістів у губернських містах смуги осілості визначалися мобільністю їх 

пересування поміж містами, вимогами конспірації та комунікативними 

можливостями щільного соціального простору смуги осілості. Як зазначав на 

початку  ХХ ст. російський публіцист А. Фаресов, дивовижна здатність 

євреїв, які були ізольованими від іншого світу смугою осілості, стосовно їх 

орієнтування в інформаційному полі Російської імперії «від Петербурга до 

Одеси», утворювала «живий телеграф по усьому краю» [321, с. 277]. Чимало 

з відомих діячів єврейського анархістського руху розпочинали свою 

бурхливу діяльність подалі від столичних міст імперії (анархісти, як відомо, 

не визнавали політичних форм організації революційної боротьби, а отже,  

столиці, як центри політичного життя їх не приваблювали, хоча, звісно, вони 

ніколи не полишали спроб створити свої осередки, приміром, у Москві) й, 

водночас, не відчували брак у комунікаціях з іншими центрами руху, як 

усередині імперії, так і далеко поза її межами.  

Білосток не випадково був центром єврейського анархістського руху в 

Російській імперії, адже це місто у Гродненській губернії помітно 

вирізнялося на загальному тлі єврейської осілості завдяки своїй концентрації 

фабричної промисловості та відносно розвиненим характером міської 

культури. Із 75 тис. мешканців Білостока наприкінці ХIХ ст. 48 тис. були 

євреями [325, с. 50], більшість із яких були задіяні не у фабрично-

заводському виробництві, але в міській інфраструктурі. Наприклад, на одній 

із найбільших сукняних фабрик Білостока із 400 робітників лише 40 

виявилися євреями. Невелика кількість єврейських робітників на фабриках, 

мабуть, пояснювалася тим, що на виробництві з новим (паровим) 

устаткуванням євреїв не брали на роботу внаслідок недостатньої їхньої 
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кваліфікації та належної фізичної сили. Крім того, графік роботи фабрик по 

суботах ускладнював умови праці не лише для віруючих євреїв, але й для 

самих фабрикантів [325, с. 58–59]. З іншого боку, десятитисячна маса 

єврейських ткаль, на противагу їх німецько-польським товаришам, являла із 

себе доволі монолітну етноконфесійну групу єврейського пролетаріату, що, 

напевно, сприяло пропаганді революційних ідей, приміром, у синагогах. 

Зрештою, динамічна еміграція євреїв із цього регіону [326, с. 152] 

створювала додаткові можливості для лідерів анархістського руху в 

Російській імперії у справі налагодження міжнародних зв’язків саме у 

Білостоку.     

З метою привернення до себе уваги анархісти, зазвичай, виступали із 

різкою критикою на адресу соціалістичних партій, які тоді існували у 

Білостоку. Останні на залишалися у боргу, а отже,  між анархістами та 

соціалістами точилася гостра ідейно-політична боротьба з приводу місця та 

ролі держави у революційних процесах. Зокрема, як зазначав у своєму листі 

один із єврейських анархістів у середині 1905 р., «якщо соціал-демократи 

хочуть зруйнувати буржуазну державу, то я прагну до знищення будь-якої 

влади, до створення абсолютно вільної особистості, тобто вони соціал-

демократи, а я, натомість, анархіст-комуніст» [57, арк. 380]. Не дивно, 

зауважував із цього приводу В. В. Комін, що «поява анархістів викликала 

чималий ґвалт в усіх організаціях, а, особливо, з-поміж бундівців» [468, с. 

58].  

Було очевидно, що навіть такі потужні революційні організації, як Бунд 

або ПСР, виявили свою неспроможність реалізувати величезний потенціал 

34-х тисячної маси єврейських фабричних робітників у смузі осілості [208, с. 

15], чий незадіяний ресурс опозиційності режимові з успіхом експлуатували 

анархісти. Наприклад, згадуваний вже нами (у п. 5. 2) Л. С. Лапідус, котрий 

народився у заможній єврейській родині, напередодні революції 1905–1907 

рр. доволі активно пропагував ідеологію анархізму в Одесі, Варшаві та 

Білостоку. Він підкреслював, що «клас це не просто збіговисько людей, які 
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сплять, їдять, працюють на буржуя, обирають до парламенту та на цьому 

заспокоюються. Ні, робітничий клас – це фанатик свого звільнення» [Цит. за: 

398, с. 179].   

 Л. С. Лапідус критикував соціал-демократів за їх співпрацю із 

лібералами та з «примирителькою класів» (інтелігенцією), на думку І. І. 

Генкіна, «прагнув мучеництва та зазвичай сумував з того, що сучасні 

революціонери не схожі на перших християн» [398, с. 179]. Зрештою, 

непохитний бастіон єврейського соціалістичного руху в Російській імперії – 

Вільно – з його 75-тисячною армією єврейських ремісників і робітників 

напередодні Першої російської революції також перетворився на об’єкт 

активної пропаганди з боку єврейських анархістів, що ґрунтувалася на ідеях 

критики «дрібнобуржуазної» моралі та безглуздості політичної боротьби за 

права «трудового народу».  

Очевидно, що використання анархістами тактики революційного терору 

перетворювала їхню  ідеологію на привабливу ліворадикальну доктрину, яка 

не вимагала розуміння складних політичних ідеологем та особливостей 

внутрішньопартійної орієнтації. Якщо есери у застосуванні терору прагнули 

досягнути найбільшого суспільного резонансу та використати ефект від 

скоєного теракту із найбільшим для себе політичним зиском, то 

анархістський терор був почасти стихійною і доволі зухвалою реакцією 

містечкової бідноти на прояви соціальної несправедливості, поліцейського 

свавілля або навіть антисемітизму. Наприклад, у липні 1903 р., після нападу 

поліції Білостоку на учасників демонстрації робітників, анархісти наступного 

дня тяжко поранили старшого городового, котрий, за їхньою думкою був 

надто наполегливим у переслідуванні демонстрантів. Незабаром, анархісти 

скоїли невдалий замах на поліцмейстера Білостоку, що викликало деяку 

розгубленість з боку місцевої влади, але додало популярності анархістам 

поміж місцевих мешканців, які вперше були свідками збройного 

протистояння революціонерів і влади [468, с. 58]. Влітку 1904 р. білостоцькі 

анархісти здійснили низку «актів економічного терору» («ексів»), першою 
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жертвою яких став власник місцевої прядильної фабрики А. Каган, який 

спробував об’єднати для боротьби проти страйкарів місцевих підприємців. 

Значного поширення набували й дрібні «екси», які анархісти вважали 

справедливим «захопленням продуктів» заради бідноти. Натомість 

анархістська тактика «прямої дії» привела до справжньої паніки з-поміж 

місцевих купців і фабрикантів, які, за свідченнями активістів Бунду, були 

змушені або залишати місто, або погоджуватися з вимогами анархістів [468, 

с. 59–60].   

Помітною фігурою у процесах становлення єврейського анархістського 

руху в Російській імперії був згадуваний нами Ш. Х. Каганович, котрий 

народився у містечку Ясенівка Білостоцького повіту Гродненської губернії. 

Тривалий час він проживав у Західній Європі, де, власне, і став ідейним 

анархістом [54, арк. 39]. У травні 1904 р. у Женеві він познайомився із 

відомим діячем анархістського руху Б. Я. Енгельсоном, за дорученням якого 

знову повернувся до Білостоку для активізації місцевої організації анархістів. 

Однак, у вересні 1904 р. Ш. Х. Кагановича було заарештовано, а всю його 

групу викрито поліцією [54, арк. 40]. З-поміж провідних активістів 

«білостоцької» групи єврейських анархістів варто також відзначити Л. А. 

Пінеса, Н. Лівшиц, Р. Фель (А. Каплан), Н. Рафаловського і С. А. 

Франкфуркта. Незважаючи на те, що анархістські групи у Білостоку 

напередодні революції 1905–1907 рр. були фактично ліквідовані поліцією, це 

місто залишалося привабливим для новостворених організацій російських 

анархістів [468, с. 60–61].  

Якщо у Білостоку, Ніжині та Житомирі діяли групи анархістів-

комуністів («хлібовольці»), які, вочевидь, вирізнялися поміж собою лише у 

питаннях тактики революційної боротьби, то ситуація в Одесі була дещо 

іншою. Тут єврейський анархістський рух від моменту свого виникнення був 

представлений прихильниками теорії польського анархіста Я. В. 

Махайського (Вольського), котрий вважав, що ідеалів анархізму можна 

досягнути лише завдяки організації економічного терору та всезагального 
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страйку робітників. «Махаєвці» активно виступали як проти соціалістичної 

пропаганди, яку вважали оманливою для робітників, так і проти інтелігенції, 

яку розглядали як експлуататорку робітничого класу, а отже, зверталися до 

відверто декласованого соціального елементу із закликами до боротьби 

проти «підступної» буржуазії. Доктрину Я. В. Махайського було складно 

визначити як одну із форм класичного анархізму. У будь-якому випадку, як 

зазначав із цього приводу В. В. Комін, «махаєвщина» виявилася пустоцвітом, 

малопомітною сторінкою в історії російського анархізму [468, с. 101]. Однак 

це було не зовсім так. Наприклад, навесні 1902 р. в Одесі була здійснена 

перша спроба організації групи «махаєвців» із галасливою назвою «Партія 

терористів», яку, незабаром, викрила поліція. Восени наступного року 

«махаєвцям» все ж такі вдалося залучити на свій бік колишніх есерів і 

створити «Союз непримиренних», який, на думку В. А. Савченко, став 

ґрунтом для становлення анархістського руху в країнах Східної Європи [549, 

с. 24].     

«Непримиренні» складалися виключно із представників радикальної  

єврейської молоді, за словами  В. А. Савченко, «майбутніх зірок єврейського 

анархізму» [549, с. 30]. Вибір «махаєвцями» Одеси політичним центром для 

своєї організації був закономірним рішенням, оскільки, як відомо, це портове 

місто вирізнялося не лише своїм зручним географічнім розташуванням, 

потужним робітничим рухом, але й значною кількістю єврейського 

населення, з представників якого, особливо після єврейського погрому в 

Кишиневі 1903 р., були створені озброєні загони єврейської самооборони 

[549, с. 29]. У зв’язку із такими особливостями Одеси не випадковим, з 

нашого погляду, став візит до цього міста на початку 1903 р. єврейських 

діячів революційного руху В. М. Воліна-Ейхенбаума та Г. І. Шаєвича 

(останній, до речі, виявився платним агентом начальника Особливого відділу 

Департаменту поліції С. В. Зубатова) з метою організації масових акцій 

протесту одеських робітників. Г. І. Шаєвичу навіть вдалося, не без участі, 

звісно, С. В. Зубатова, створити «Єврейську незалежну робітничу партію», 
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яка несподівано для її засновників отримала феноменальну популярність з-

поміж єврейських робітників Одеси [469, с. 52–53]. Однак політика 

«поліцейського соціалізму» загрожувала вийти з під контролю її кураторів, а 

тому проект С. В. Зубатова вирішили терміново «закрити», а всіх його 

учасників покарати [591, с. 11].    

Очевидно, зазначав із цього приводу відомий російський публіцист В. П. 

Обнінський,  що С. В. Зубатов і Г. І. Шаєвич були розмінними картами «у 

диявольській грі міністра внутрішніх справ В. К. Плеве організувати 

робітників, викликати з їхнього боку активний виступ, аби одним ударом 

розчавити революційну гідру» [221, с. 43]. Сучасний російський дослідник П. 

Є. Соборнов, котрий, натомість, оцінював результати «новаторських» 

методів С. В. Зубатова в його боротьбі проти революційного руху більш 

оптимістично, також був змушений визнати, що «справа Бунду» в Одесі та 

Миколаєві виявилася настільки складною, що її провадження довелося 

доручити Московському охоронному відділенню [556, с. 38]. Щоправда, П. 

Є. Соборнов, мабуть, помилявся, коли пов’язував увесь революційний рух 

російських євреїв, який він чомусь визначав як «екстремістський рух 

єврейської інтелігенції», із діяльністю Бунду [556, с. 38].    

Зазначимо, що С. В. Зубатову, котрого звільнили з органів Департаменту 

поліції, у певному сенсі пощастило, адже на його життя анархістами у 1902 р. 

готувався замах. Внаслідок щасливого для С. В. Зубатова збігу обставин, 

відомому «хлібовольцю» з Ковенської губернії Хаїму Лондонському (І. М. 

Гейцману) не вдалося скоїти вбивство, тоді ще начальника Московського 

охоронного відділення [54, арк. 63]. Мабуть, що варта уваги гіпотеза В. А. 

Савченко про те, що до організації замаху на В. К. Плеве у 1904 р. також 

могли бути причетними єврейські анархісти з Білостоку або з Одеси [549, с. 

34], котрі оцінили цей резонансний теракт есерів, як своєрідний «заклик до 

революції» [264, с. 43]. У свою чергу, «махаєвці» вирішили скористатися 

певною розгубленістю у середовищі соціалістів після викриття 

«зубатовщини» в Одесі й спробували перехопити у них ініціативу. Крім 
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здійснення дрібних «ексів», терактів, агітаційної діяльності, участі у 

страйковому русі, одеським анархістам вдалося створити власну друкарню та 

організувати свої осередки у Бердичеві, Острозі, Вільно, Варшаві та 

Білостоку [54, арк. 30]. Однак, у квітні-травні 1904 р., група зазнала суттєвих 

втрат. Було заарештовано понад 40 одеських анархістів [549, с. 33], викрито 

їхню друкарню. Це було першою у Російській імперії відчутною поразкою 

анархістів, але, як виявилося, далеко не останньою.   

У другій половині 1904 р. в Одесі відбувся з’ їзд південноросійських груп 

анархістів, на якому були визначені цілі та завдання анархістського терору, 

обрано делегата на Лондонський форум анархістів-комуністів. Ним став 

колишній соціал-демократ, провідний діяч єврейського анархістського руху в 

Російській імперії О. Г. Таратута [549, с. 43], котрий на момент свого обрання 

делегатом перебував за кордоном [54, арк. 58]. У грудні 1904 р. на 

конференції російських анархістів-комуністів у Лондоні була підготовлена 

стратегія створення анархістських груп на засадах незалежності автономних 

організацій, були також узгоджені тактичні завдання руху. Зокрема, замість 

самодержавства, яке анархісти намагалися незабаром повалити, 

пропонувалося створити «бездержавний соціалізм», а як тактичні завдання 

революційної діяльності – делегати з’ їзду пропонували організацію страйків, 

економічного терору (завдяки «добровільній згоді поміж особистостями і 

групами») і навіть створення в Росії окремої, самостійної анархістської партії 

[192].  

Незважаючи на масові арешти, ті з одеських анархістів («Південна група 

анархістів-комуністів»), які залишилися на свободі, на чолі з М. І. Мецем і Б. 

Шершевською, наприкінці 1904 р. спробували організувати в Одесі 

всезагальний страйк і збройне повстання робітників. Навіть після ліквідації 

цієї групи анархістів у січні 1905 р. деяким з її учасників вдалося уникнути 

арешту. Вони не залишали своїх спроб стосовно відновлення діяльності 

організації. Зокрема, із цією метою одесити  поновили зв’язки із анархістами 

у Білостоку, Житомирі, Варшаві, Вільно. Із Женеви надійшов вантаж із 
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нелегальною літературою та обладнанням для друкарні. У березні 1905 р. 

«Південноросійська група анархістів-комуністів» об’єдналася із місцевою 

організацією есерів, які забезпечили анархістів вибухівкою та зброєю. Проте, 

у квітні 1905 р. поліції вдалося нейтралізувати небезпечний альянс одеських 

бойовиків, вціліла частина особливо відзначилася у роки Першої російської 

революції.      

Помітним центром розвитку єврейського анархістського руху в 

Російській імперії також був Катеринослав, в якому у червні 1904 р. виникла 

«махаєвська» група «робітничого заколоту» («Партія боротьби з дрібною 

власністю і з будь-якою владою»), існування якої виявилося нетривалим. 

Після арешту в серпні 1904 р. лідерів цієї групи К. М. Ерделевського та Н. Н. 

Брумера «партія» припинила своє існування [47, арк. 29].  

Таким чином, єврейський анархізм, який виник наприкінці ХIХ ст., як 

міжнародне суспільне явище, на початку ХХ ст. впливав й на процеси 

становлення єврейського анархістського руху в Російській імперії. Центри 

міжнародного анархізму у Парижі, Лондоні та Женеві були центрами з  

фінансування та координації розвитку єврейського анархізму в Російській 

імперії. Головними факторами, які впливали на процеси становлення 

єврейського анархізму в Російській імперії, були антисемітизм, 

дискримінація у правах і бідність містечкового єврейства. Якщо окремі 

представники російсько-єврейської інтелігенції утворювали кістяк провідних 

революційних партій (РСДРП і ПСР), то євреї-анархісти були декласованою 

групою ліворадикальної молоді, яка виступила зі зброєю в руках, з одного 

боку, проти самодержавства, політика якого з єврейського питання була 

остаточно дискредитованою після нової хвилі єврейських погромів на 

початку ХХ ст., а з другого, проти єврейської буржуазії, яка, на думку лідерів 

анархістського руху, була схильна до політичних компромісів із 

«злочинним» режимом Романових. Звісно, що не всі російські анархісти були 

євреями, а єврейське питання, навіть у всій його гостроті, не було ключовим 

фактором у розвитку революційних подій 1905–1907 рр. у Росії. Проте, 
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кількість євреїв з-поміж усіх анархістів у Російській імперії була достатньо 

вагомою, аби стверджувати про існування власне єврейського анархістського 

руху, епіцентром якого була територія смуги осілості. Зрештою, єврейським 

анархістам довелося грати роль активного ферменту у процесах загальної 

дестабілізації соціально-економічної та політичної ситуації напередодні 

Першої російської революції.       

                                              

 

 

6.2. Євреї-анархісти у роки Першої російської революції   

 

 Відомо, що причинами Першої російської революції були нерозв’язані 

суперечності в економічному, політичному, національному та 

соціокультурному розвитку пізньоімперської Росії, що загострилися на 

початку ХХ ст., особливо на тлі ганебної поразки країни у війні з Японією. 

Як уже зазначалося, імперія Романових потребувала поглибленої економічної 

модернізації, запровадження суттєвих соціальних і політичних змін, які, за 

умови збереження самодержавства, багатьом здавалися  малоймовірними. 

«Росія на початку ХХ ст., – як справедливо зазначали сучасні російські 

дослідники, – внаслідок високих темпів модернізаційних процесів в одних 

сферах економіки та їх незавершеності в інших опинилася у перехідному 

стані від традиційного до сучасного суспільства, що зумовлювало вкрай 

суперечливий характер її розвитку» [528, с. 72]. У свою чергу, Романови 

перебували у вельми складній для свого режиму ситуації, адже, як влучно 

зауважував із цього приводу відомий ліберальний діяч Російської імперії, 

російський філософ, князь С. М. Трубецькой, вони були змушені розв’язати 

непросту дилему: або запровадити правовий лад у Росії, або посилювати 

поліцейській деспотизм [317, с. 479].       

Отже, подолати гостру політичну кризу в Російській імперії без 

відповідних поступок з боку самодержавства на вимогу національним, 
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соціалістичним і ліберальним рухам, які посилювалися в російському 

суспільстві, було вже неможливо. Революційні зміни ставали неминучими. 

Власне самодержавство, на думку російських лібералів, було відповідальним 

за посилення революційного руху в країні. «Масові заслання, систематичний 

розгром земського самоврядування, розгром університетів, адміністративне 

переслідування російської інтелігенції, єврейські погроми, утиски польських, 

фінських заколотників, мирних бюргерів прибалтійських провінцій, розгром 

вірменської церкви, – це,  – як зазначав С. М. Трубецькой, – далеко не повний 

перелік провалів самодержавства у внутрішній політиці» [317, с. 462].     

Становлення єврейського анархістського руху в Російській імперії на 

початку ХХ ст. відбувалося у загальному контексті розвитку російського 

революційного руху. Популярність ідей анархізму поміж російських євреїв 

можна пояснити їх опозиційністю та радикалізмом, які посилювалися 

внаслідок нерозв’язаних проблем в їхньому соціально-економічному та 

політичному становищі у Російській імперії. У великих містах імперії, як 

зауважував із цього приводу В. А. Савченко, з’явилося нове покоління євреїв, 

якім набридла синагога, які визначали «фронду» стосовно російської влади і 

які готові були взятися до зброї заради нових для себе соціалістичних і 

національних ідеалів [549, с. 29]. Очевидно, що посилення антисемітизму в 

країні і перманентність єврейських погромів додавала нових імпульсів у 

поширенні ліворадикальних ідей у середовищі  єврейської молоді. 

Як уже зазначалося у попередньому параграфі, епіцентром у процесах 

становлення анархістського руху в Російській імперії були відповідні 

губернії у смузі єврейської осілості, які  упродовж 1905–1907 рр. залишалися 

помітним осереддям для розвитку єврейських анархістських організацій. Ані 

на півдні країни (Кубань, Закавказзя) [47, арк. 29–30], ані на Уралі [468, с. 79] 

анархістський рух не мав такої значної динаміки, яка була у губерніях смуги 

осілості. Навіть в обох російських столицях становлення анархістських 

організацій було здебільшого результатом відповідної підтримки єврейських 

анархістів із Києва [54, арк. 59]. Наприклад, петербурзькі організації 
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анархістів («Чорний терор», «Робітнича змова»), які виникли лише на 

початку 1906 р., були створені за безпосередньої участі київських анархістів 

[47, арк. 36].            

Отже, у Білостоку, Житомирі, Катеринославі, Кишиневі та Одесі 

напередодні революції 1905–1907 рр. були створенні перші в Російській 

імперії анархістські організації, які за національним складом їх учасників  

були переважно або виключно єврейськими [483, с. 70–71]. У Білостоку в 

травні 1905 р. лави анархістів поповнювалися за рахунок місцевих есерів, які 

легко перетворювалися на провідних активістів анархістського руху. 

Зокрема, колишні есерівські бойовики з євреїв А. Гелінкер (Єлін) [69] і С. 

Судобігер [468, с. 69], незабаром стали лідерами білостоцьких анархістів. 

Троє із 40 учасників групи анархістів-комуністів, яких було заарештовано 

одеською поліцією у 1907 р., були не євреями [56, арк. 13–19]; кожний 

другий із-поміж усіх 45 засуджених анархістів у 1907 р. Одеським військо-

окружним судом до різних видів покарання, виявився євреєм [549, с. 232]. Із 

16 страчених у січні 1906 р. у Варшаві анархістів лише  троє мали 

неєврейське походження [121, с. 277]. 

Отже, наведені статистичні відомості про національний склад 

анархістських організацій в Російській імперії у 1905–1907 рр. дають нам 

підстави стверджувати про розвиток власне єврейського анархістського руху 

в Російській імперії зі своїми лідерами та із певними особливостями своїх 

тактичних завдань.  

Тактика єврейських анархістських груп вирізнялася серед інших 

революційних організацій тим, що, по-перше, їхня діяльність свідомо 

обмежувалася провінційними містами, адже, як уже зазначалося, анархістів 

взагалі не «приваблювали» столиці, бо вони заперечували боротьбу за владу, 

державу й партійність [549, с. 72]. По-друге, скупченість єврейської 

робітничої маси у містах і містечках смуги осілості вочевидь сприяла більшій 

концентрації революційної активності єврейських анархістів. Щоправда, 

Бунд, РСДРП і ПСР, як відомо, також активно діяли на «єврейській вулиці» 
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російських міст, але їхній радикалізм значно поступався анархістському. 

Наприклад, в Одесі  активісти з Бунду та РСДРП утворили, разом з 

учасниками інших революційних організацій, своєрідний Конвент 

(«Тимчасовий комітет»), який наприкінці 1905 р. сконцентрував у своїх 

руках фактичну владу в місті [566, с. 104]. Із цього приводу сучасні 

українські дослідники Г. Ф. Турченко і Є. П. Назарова висловили 

небезпідставне припущення про те, що до процесів нагнітання 

революційного хаосу в Одесі були причетні єврейські соціалісти, які могли 

мати безпосереднє (чи опосередковане) відношення до ідеї створення 

«Південноросійської республіки» [566, с. 109–110]. Однак ця, поза сумнівом, 

цікава гіпотеза Г. Ф. Турченко і Є. П. Назарової про єврейський фактор у 

революційних подіях 1905 р. в Одесі, потребує, на наш погляд, окремого 

вивчення, адже не зрозуміло, яку роль у зазначених цими дослідниками 

подіях відігравали анархісти, але відомо, що їх організації в Одесі були 

винятково єврейськими та фінансувалися, як стверджував В. А. Савченко, за 

кошти саме місцевих єврейських підприємців [549, с. 83–84]. На думку С. В. 

Корновенко, євреї брали участь у створенні навіть «селянських республік» 

восени 1905 р. у Київській губернії [470, с. 27].      

Єврейський анархістський рух за місцевістю походження більшості з 

його учасників, у зазначений період умовно складався із декількох головних 

груп. Наприклад, можна виокремити «білостоцьку», «херсонську», 

«варшавську», «катеринославську» і «кишинівську» групи єврейських 

анархістів.  

Зокрема, «кишинівська» група М. Г. Патлажана в Одесі [549, с. 60] та 

група «Інтернаціонал» на чолі з І. Блюменфельдом у Варшаві [468, с. 80] 

були доволі помітними організаціями єврейських анархістів у Росії на 

початку революційних подій 1905 року. Так, 9 вересня І. Блюменфельд 

учинив вибух бомби у конторі банкіра Шерешевського за те, що той 

відмовився видати анархістам тисячу крб., а 30 грудня К. Ш. Ігельсон 

захопив контору місцевої броварні із вимогами про експропріацію двох тис. 
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карбованців [2, с. 134]. Навіть після жорстокого придушення діяльності 

«варшавської» групи (16 анархістів стратили) у середині 1906 р. [468, с. 81], у 

Варшаві продовжувало існувати ще декілька небезпечних організацій 

анархістів-комуністів [47, арк. 23].         

Проте, найбільш масовими за своєю кількістю і тривалістю у часі 

виявилися «білостоцька» і «херсонська» групи єврейських анархістів, з-

поміж провідних лідерів яких у 1905–1907 рр. можна відзначити І. С. 

Гроссмана, О. Г. Таратуту, Б. І. Енгельсона, К. М. Ерделевського та Я. І. 

Кириловського (Новомирського).  

Відомий діяч російського та міжнародного анархістського руху І. С. 

Гроссман (Рощін) походив із купецької родини єврейських колоністів, що 

оселилися у містечку Новоукраїнка Елизаветградського повіту Херсонської 

губернії. Разом із своїм рідним братом Абрамом, котрий вирізнявся 

характером самовідданого революціонера [53, арк. 418], І. С. Гроссман на 

початку ХХ ст. вступив до Південноросійського союзу робітників із 

закликом до масової партизанської війни проти буржуазії завдяки 

експропріації «життєво необхідних продуктів для безробітних» [47, арк. 20]. 

Із метою вчинення державного заколоту, на думку І. С. Гроссмана, усі 

анархісти мали об’єднатися для захоплення поміщицьких земель, аби 

зрештою викликати заворушення поміж селян, залучити їх на бік анархістів 

[56, арк. 1].    

 В Одесі і Катеринославі І. С. Гроссман організував групу єврейських 

анархістів «Чорний прапор» та звернувся за допомогою до місцевих 

організацій РСДРП. Очевидно, що соціал-демократи відгукнулися на 

пропозицію анархістів, адже популярність «чорнознаменців» у південних 

губерніях смуги осілості зросла настільки, що це дозволило І. С. Гроссману 

претендувати на статус одноосібного лідера єврейського анархістського руху 

в Росії. Проте, його конкурентом виступив Хаїм Лондонський, котрий 

дотримувався дещо іншої тактики боротьби, що містилася в програмі 

організації «Хліб та воля». З метою уникнення небажаного розколу з-поміж 



 

 

386 

 

учасників анархістського руху його лідерами було вирішено на початку 

жовтня 1905 р. скликати у Вільно конференцію, на якій було зрештою 

досягнуто певної згоди з приводу взаємин між «хлібовольцями» та 

«чорнопрапорники» [47, арк. 21]. Натомість, І. С. Гроссман не був схильним 

до політичних компромісів, а отже,  закликав анархістів з Білостоку 

приєднатися до його групи, аби підтримати їх у спробах заснувати «в одному 

із південноросійських міст власну комуну» [47, арк. 21]. Очевидно, що із 

цього задуму нічого не вийшло, а тому у січні 1906 р. І. С. Гроссман скликав 

іще одну конференцію, цього разу у Кишиневі, на яку з’ їхалося до 60 

анархістів-комуністів («безмотивників») з усієї смуги осілості [320, с. 231]. За 

її результатами було ухвалено рішення про посилення терору, аби не 

допустити поширення ідей «буржуазного парламентаризму» в революційній 

Росії, що, на думку «безмотивників», лише відволікало пролетаріат від 

революційної боротьби [398, с. 178].  Незабаром у Києві І. С. Гроссмана було 

обрано делегатом на Міжнародний анархістський конгрес, що відбувся 

наприкінці серпня 1907 р. в Амстердамі, на який йому потрапити не 

довелося, адже 14 квітня того ж року відомого анархіста було заарештовано і 

заслано до Сибіру [54, арк. 47]. 

Помітним учасником єврейського анархістського руху за часів Першої 

російської революції був іще один представник «херсонської» групи 

єврейських анархістів – О. Г. Таратута, котрий розпочав свій шлях анархіста 

на вулицях Києва у березні 1901 р., де виступив активістом у студентських 

заворушеннях і навіть встиг стати членом Катеринославської організації 

РСДРП. Після своєї мандрівки до Європи, О. Г. Таратута на початку 1905 р. 

намагався потрапити до Російської імперії із вантажем вибухівки, але його 

було заарештовано і заслано до Сибіру. У 1906 р. йому вдалося втекти до 

Києва, де цей невгамовний анархіст знову відновив свою революційну 

діяльність. Зокрема, він налагодив зв’язки з іншими групами анархістів, які 

діяли поза межами смуги осілості. Наприкінці 1906 р. О. Г. Таратута 

організував у Москві боєздатний загін із місцевих анархістів «Бунтар», який 
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узгоджував свою діяльність із однойменними групами в Одесі, 

Катеринославі, Мінську, Смоленську та у Петербурзі. Очевидно, що група О. 

Г. Таратути була не єдиною і, мабуть, що й не першою організацією 

анархістів у Москві, але саме їй, за повідомленнями жандармської агентури, 

вдалося досягнути ідейної та організаційної згуртованості. Завдяки 

енергійності та наполегливості її лідера, московські анархісти отримали 

потужний імпульс у своїй видавничій, пропагандистській й терористичній 

діяльності [54, арк. 58–59] аж до квітня 1907 р., тобто до того часу, коли 

популярність анархістського руху в Москві дещо занепала [47, арк. 33–34]. 

Незабаром, визнаного лідера анархістського руху було знову заарештовано. 

Проте, «на волі» палкою шанувальницею організаторського таланту О. Г. 

Таратути, котрого було засуджено 16 травня 1906 р. до каторги, виявилася 

його коханка та рідна сестра дружини іншого видатного єврейського 

анархіста К. М. Ерделевського, О. І. Таратута (Рувінська). (Цікаво, що О. І. 

Рувінська тоді була офіційною дружиною рідного дядька О. Г. Таратути А. Р. 

Таратути, котрий також відбував покарання на засланні за свою анархістську 

діяльність). Натомість О. І. Таратуті вдалося наприкінці 1907 р. втекти до 

Женеви і вже звідти координувати діяльність тих анархістських груп, які ще 

залишилися у Російській імперії.   

Відомо, що на посилення революційної активності єврейських анархістів 

у другій половині 1905 р. влада відреагувала жорстокими погромами 

єврейського населення у Білостоку, Києві та в Одесі в 1906–1907 рр., а 

редактор «Киевлянина» був змушений визнати на сторінках свого видання, 

що лише «чорносотенні погроми змогли зупинити єврейську крамолу» [259, 

с. 312].  Відповідно це вимагало від єврейських революціонерів у смузі 

осілості перебудови їхньої тактики боротьби. Замість пропаганди та агітації 

своїх ідей вони почали масово організовувати загони самооборони і 

готуватися до збройного протистояння з російським урядом. Як зазначав у 

своєму рапорті начальник жандармського управління Житомира, у листопаді 

1905 р. місцеві євреї, котрі в очікуванні погромів були доволі чемними, 
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«знову почали нахабніти, гуртуватися в юрби та чіплятися до перехожих, 

військових, посадових осіб, ображати поліцейських і солдатів» [62, арк. 355].  

За словами жандармського начальника, подібна поведінка житомирських 

євреїв була здатна спровокувати новий погром, «якого запобігти буде вкрай 

складно» [62, арк. 356].   

Зазначимо, що звинувачення російських можновладців на адресу 

ліворадикальної єврейської молоді, яка своїми виступами, особливо на 

початку революційних подій, намагалася дестабілізувати ситуацію на місцях, 

з нашого погляду, не були надто далекими від істини. Звісно, що довести або 

заперечити факти прямої або навіть опосередкованої участі органів місцевої 

(або вищої) царської адміністрації у вчиненні єврейських погромів у 1905 р., 

як уже зазначалося у попередніх розділах, не просто і не є предметом цього 

дослідження. Резонансний погром у Білостоку 30 липня 1905 р., внаслідок 

якого загинуло кілька десятків мирних мешканців міста, виявився для 

місцевої влади не простим випробуванням. В організації насильства було 

звинувачено місцевих анархістів, зокрема лідера женевської групи 

«Анархія», що діяла тоді у Білостоку, Б. І. Енгельсона, котрий вбив 

городового. Після його арешту та ліквідації однойменної друкарні, група 

припинила своє існування [476, арк. 53]. Проте, ризик повторення єврейських 

погромів у Білостоку був надзвичайно високим, а в Одесі та у Києві він 

ставав особливо загрозливим, якщо зважати на політичне та економічне 

значення цих провідних імперських міст. Зокрема, в Одесі 19–20 жовтня 1905 

р. розгорнулося збройне протистояння поміж бойовиками єврейської 

самооборони, поліцейськими, регулярними військами та монархістами, 

внаслідок яких загинуло близько 300 євреїв, кілька десятків єврейських 

анархістів були заарештовані, як провокатори заворушення [549, с. 65–66]. 

Особливо небезпечною виявилася група з 25 добре озброєних єврейських 

дівчат і хлопців на чолі з Л. Л. Гершковичем [549, с. 69].  

Отже, єврейські анархісти вдавалися до терору, аби помститися владі за 

«організацію» єврейських погромів, спробувати розхитати політичну систему 
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самодержавства зсередини. Звісно, що не всі анархісти були ідейними 

революціонерами і самовідданими месниками. Зазвичай, активісти 

єврейського анархістського руху, середній вік яких був 16–20 років, шукали в 

тероризмі передусім задоволення власного юнацького максималізму, аніж 

засади справедливого суспільства. Не можна також не зважати й на відвертий 

бандитизм у діях окремих анархістських груп, які поспішали скористатися 

загальною атмосферою революційної невизначеності та безпорадністю 

влади.        

Так, у Бердичеві та Житомирі наприкінці 1905 р., як зазначав Київський 

генерал-губернатор В. О. Сухомлінов, виникла вибухонебезпечна ситуація у 

зв’язку із закликами єврейських революціонерів до збройного виступу проти 

влади [62, арк. 124]. Цікаво, що активність єврейських анархістів дратувала 

не лише представників офіційної влади, але й інших єврейських 

революціонерів. Наприклад, 7 листопада 1905 р. поблизу синагоги у 

Житомирі сталася штовханина із застосуванням зброї між соціалістами-

сіоністами та єврейськими анархістами, котрі не змогли домовитися з 

приводу черговості засідання своїх представників, які, зазвичай, відбувалися 

у приміщенні синагоги [62, арк. 25зв]. Зрештою, єврейські анархісти-

комуністи вчинили кілька кривавих терактів у Житомирі, які паралізували 

діяльність місцевих органів влади [62, арк. 26, 35], а у грудні 1905 р. поліції 

насилу вдалося запобігти зухвалим планам анархістів знести у повітря 

приміщення місцевого жандармського управління [62, арк. 51]. З-поміж 

активних учасників житомирської організації єврейських анархістів-

комуністів, середній вік учасників якої становив 18 років, можна відзначити 

Я. Ярчука, М. Серейського і Д. Окунь [62, арк. 49–50зв]. У Бердичеві 

численну й доволі небезпечну групу єврейських анархістів очолювали 

відомий терорист  Л. Біленкін, а після його загибелі 1 травня 1906 р. – 18-

річний А. С. Островський. Бердичівські анархісти-комуністи грабували 

банки, тероризували місцеве населення, готували замахи [62, арк. 517–517зв]. 

Після того, як 27 листопада 1906 р. усіх учасників групи було заарештовано 
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жандармами, у них були виявлені бомби, вибухівка, друкарській інвентар, 

нелегальна література, особисте листування на їдиш і навіть швидкодіюча 

отрута [62, арк. 493].     

Визнаними лідерами терористичного напрямку в єврейському 

анархістському русі за часів Першої російської революції були К. М. 

Ерделевський та Я. І. Кириловський. 

Уродженець Єлизаветграда К. М. Ерделевський розпочав свій шлях 

революційного анархіста в Катеринославі, де у червні 1904 р., як уже 

зазначалося, він виступив співзасновником «махаєвської» організації 

анархістів, активним учасником руху «непримиренних» в Одесі. К. М. 

Ерделевський був прихильником тактики економічного терору, а отже,   

пограбування з метою експропріації банків і магазинів було звичною 

практикою «непримиренних», що діяли, крім Одеси, також у Бердичеві, 

Острозі, Вільно, Варшаві та Білостоку. Апогеєм «безмотивного» терору К. М. 

Ерделевського була діяльність очолюваної ним «Одеської робітничої групи 

анархістів», яка вчинила збройний опір погромникам євреїв в Одесі у жовтні 

1905 р., а 17 грудня того ж року організувала потужний вибух в одеському 

кафе Лібмана [54, арк. 30]. Дивно, але К. М. Ерделевському вдалося не лише 

уникнути суду за свою терористичну діяльність, але й опинитися у 1907 р. за 

кордоном, звідки він продовжував координувати діяльність численних груп 

анархістських бойовиків у Російській імперії.   

Організація анархістського руху в Одесі пов’язувалася із діяльністю Я. І. 

Кириловського («Данило», «Новомирський»), котрий народився у Гайсині, 

закінчив Одеське комерційне училище й вступив до лав РСДРП. Проте 

ідеали російської соціал-демократії, вочевидь, не захопили уяви молодого 

єврейського радикала, котрий вирішив податися за кордон, де він 

ознайомився з ідеями анархізму-синдикалізму.   

Незабаром Я. І. Кириловський (Д. І. Новомирський) повернувся до 

Одеси новоспеченим теоретиком російського анархізму-синдикалізму й у 
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листопаді 1906 р. заснував «Південноросійську групу анархістів-

синдикалістів».  

У своєму виступі перед студентами Новоросійського університету з 

приводу програми новоствореної організації її автор, зокрема, зазначав, що 

«головною причиною усіх соціальних бід людства та причиною 

економічного, політичного й духовного рабства міських та сільських 

пролетарів був класовий лад суспільства» [47, арк. 26].  

Отже, на думку Я. І. Кириловського, головним завданням анархістів-

синдикалістів було зруйнування несправедливого суспільства та зведення на 

його уламках «вільної робітничої асоціації», за принципом «усе належить 

усім, від кожного за його здібностями, кожному за його потребами» [47, арк. 

27]. Ідеальним політичним устроєм, за словами Я. І. Кириловського, була 

«Робітнича комуна» в системі «Всесвітньої федерації комун», яка втілювала 

б у своїй діяльності засадничий принцип анархізму – «немає ані Бога, ані 

пана, ані влади» [47, арк. 27]. Відповідно, міркував лідер одеських анархістів-

синдикалістів, зруйнувати буржуазне суспільство можна було лише у 

насильницький, революційний спосіб, із застосуванням методів загального 

робітничого страйку та збройного повстання. Проте Я. І. Кириловський 

заперечував тактику «безмотивного» терору, адже, зазначав він, 

«революційна енергія повинна спрямовуватися лише проти відвертих ворогів 

робітничого класу» [47, арк. 28], а метою масових експропріацій повинно 

бути вилучення продуктів на користь бідних і страйкарів, саботаж державних 

повинностей і тероризм. Варто зазначити, що політичним центром розвитку 

руху анархістів-синдикалістів у Російській імперії була Женева, де 20 липня 

1906 р. було видано перший номер журналу російських анархістів-

синдикалістів «Буревісник» за редакцією відомого єврейського анархіста М. 

Р. Дайнова («Максим Дубинський»), котрий, до речі, видав О. І. Таратуті  5 

тис. крб. для організації замаху на життя командувача військами Одеського 

військового округу, генерала О. В. Каульбарса [47, арк. 46, 49]. Крім того, 

«Буревісник» був єдиним закордонним виданням російських анархістів, яке 
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фінансувалося безпосередньо з Російської імперії [54, арк. 9], а отже,  доля 

цього журналу, у певному сенсі, залежала від розміру тих коштів, які 

прямували до Женеви внаслідок успішної організації анархістами «ексів» у 

Росії.                   

29 листопада 1906 р. група ідейних прихильників Я. І. Кириловського 

реалізувала задуми свого лідера та пограбувала Одеське відділення Санкт-

Петербурзького комерційного банку на суму в 60 тис. крб. із якими, за 

повідомленнями місцевої агентури Департаменту поліції, Я. І. 

Кириловському вдалося втекти до Женеви наприкінці 1906 року [54, арк. 13]. 

Водночас найбільша, на думку В. А. Савченко, у Російській імперії 

організація анархістів «Новий світ» [549, с. 139], що була створена Я. І. 

Кириловським, учинила зухвалий теракт в одеському представництві 

«Російського товариства пароплавства і торгівлі», в результаті якого було 

вбито капітана одного з пароплавів і двох городових. Похорон вбитого 

капітана судна, який, на горе для єврейського населення Одеси, виявився 

активістом місцевих монархістів, перетворився на справжній погром 

студентів і євреїв у центрі міста, що його влаштували активісти «Союзу 

російського народу» [564, с. 125].  

У вересні 1907 р. Я. І. Кириловський вкотре повернувся до Росії і знову, 

в Одесі, намагався відновити діяльність анархістських груп, що були 

знешкоджені охранкою. Проте, як виявилося, це було не просто, адже 

суттєвою перешкодою на шляху до відновлення анархістського руху в Одесі 

постала проблема криміналізації залишків «Південноросійської групи 

анархістів-синдикалістів», що заважала ідейно-політичному розвиткові 

анархізму [47, арк. 28]. Крім відвертого бандитизму, «активними ворогами 

робітничого класу» для анархістів-синдикалістів були «яскраві» 

представники (експлуататори) «буржуазного суспільства», яке, з точки зору 

революціонерів, ось-ось мало впасти. На думку сучасного українського 

дослідника О. П. Ткаченко-Плахтія, анархістам-синдикалістам,  натомість, 

вдалося, принаймні частково, досягти своїх цілей з приводу дестабілізації 
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ситуації у південноросійських губерніях, адже внаслідок численних  

експропріацій учинених цією групою, підприємці Півдня України втратили 

не менше 120 тис. крб., а збитки пароплавних товариств складали близько 2 

млн. карбованців [564, с. 126].  

З-поміж інших відомих активістів єврейського анархістського руху, які 

діяли на території Російської імперії у роки революції, варто відзначити А. 

Ш. Лекаха, Б. М. Толцис, Е. Л. Хаймовича, А. І. Шмідмана, К. І. Мекеля, Д. 

М. Юдкіну, Р. Я. Гольдштейн, Л. Г. Соколовського [56, арк. 579–582], М. 

Шпіндлера (М. Гроднер) [197], В. Бахраха та С. М. Бейліна [54, арк. 56]. Усі 

вони виконували різноманітні, але надзвичайно важливі функції 

посередників, пропагандистів, агітаторів та організаторів єврейського 

анархістського руху, виступали технічними виконавцями експропріацій, 

терактів, акцій протесту тощо.  

Наприклад, доволі небезпечною анархісткою, на думку жандармських 

чиновників, була учасниця «Південноросійської групи анархістів-комуністів» 

Б. М. Толцис, котра активно пропагувала ідеї анархізму в Одесі, Кишиневі, 

Батумі, Миколаєві, Луганську, Сімферополі; була ініціаторкою об’єднання 

усіх анархістських груп у Російській імперії та проведення Всеросійського 

з’ їзду анархістів [56, арк. 579–582]. Ветераном анархістського руху був 

учасник групи Л. Л. Гершковича А. Ш. Леках, котрий організовував 

засудженим до каторги анархістам їхні втечі, брав активну участь в 

організації вибуху в кафе Лібмана. Зухвалими терористами  виявилися: 

організатор успішної, але кривавої експропріації у Кишиневі та в Одесі А. І. 

Шмідман [56, арк. 580], лідери «білостоцької» групи анархістів М. Шпіндлер, 

А. Єлін і В. Бахрах, які були справжніми героями єврейської самооборони під 

час єврейських погромів, а також, киянин С. М. Бейлін, котрий організував 

замахи на поліцмейстера та директора заводу в Гродно.   

Таким чином, Перша російська революція для єврейських анархістів 

виявилися апофеозом їхньої діяльності. Ніколи більше у своїй історії вони не 

мали такої популярності, як у 1905–1907 роках. Російська революція була 
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випробуванням на міцність не лише російської влади, але й практичною 

перевіркою політичної значущості ідей анархізму, провідниками яких в 

Російській імперії, передусім, були євреї. Звісно, що російська революція 

1905–1907 рр. не була «єврейською» за своїми цілями та завданнями, а її 

активістами та провідними лідерами були не лише євреї та анархісти. Проте, 

єврейські анархісти сподівалися на соціалістичний характер революційних 

змін в країні, які б дозволили, як їм тоді здавалося, розв’язати тугий вузол 

єврейського питання, унеможливити антисемітизм і погроми, створити 

передумови для подолання бідності та соціальної нерівності поміж 

численного містечкового єврейства. «Власність і влада – ось наші вороги, із 

ними можлива одна розмова – розмова боротьби», – заявляв О. Г. Таратута 

[285, с. 129]. Зазначимо, що єврейські анархісти виявилися найбільшими 

радикалами з-поміж усіх російсько-єврейських революціонерів не тільки 

тому, що заперечували ефективність будь-яких політичних інститутів та 

організацій. Гостра криза національної ідентичності, як нам видається, 

штовхала їх у прірву героїчної самопожертви смертельного вихору 

тероризму, що був осяяний утопічними ідеалами анархістського комунізму 

або синдикалізму. Наприклад, неповнолітній єврейський анархіст, котрого 

засудили у Ризі до смертної кари, виявися типовим єврейським ізгоєм на 

російському ґрунті, – без батьків, без дитинства і без «матері-землі» [338]. 

Зрештою, ліворадикальний екстремізм єврейської молоді у лавах 

анархістського руху відповідав загальній стратегії революційного руху в 

Російській імперії, що була спрямована на ліквідацію самодержавства в 

країні. Відповідно тактика дестабілізації соціальної та політичної системи 

Російської імперії була виправдана логікою революційної боротьби – 

розхитати монархію Романових у будь-який спосіб. Міжнародні центри 

анархістського руху готували єврейських радикалів саме із такою мотивацію 

їхньої поведінки, що ставала переконливою особливо тоді, коли у смузі 

осілості траплялися нові спалахи антиєврейського насильства, а в суспільно-

політичному дискурсі знову запанував антисемітизм. Коло замикалося і тиск 
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революційних груп на владу зростав із новою силою. Отже, єврейські 

анархісти посідали власне місце у російському революційному русі та 

виконували самостійну роль у революційних процесах  1905–1907 рр. у 

Російській імперії.  

   

 

 

6.3. Розвиток єврейського анархістського руху в Російській імперії у 

міжреволюційний період   

 

У розвитку єврейського анархістського руху в Російській імперії, який 

сягнув свого апогею у 1907 р., коли у 117-ти населених пунктах країни було 

зафіксовано близько 200 анархістських груп [549, с. 166], після завершення 

революції з’явилися перші ознаки кризових явищ. Провокації та масові 

арешти провідних діячів анархістського руху, невисока політична 

ефективність їхньої активності, яка здебільшого тероризувала місцеве 

населення та викликала відповідну реакцію з боку влади, перетворювало 

анархізм на популярне захоплення для молодиків, які шукали, передусім, 

нових вражень і гострих відчуттів, аніж усвідомленої революційної 

діяльності. Водночас, до лав анархістів усе більше потрапляли авантюристи, 

провокатори, особи із кримінальним минулим або звичайні пройдисвіти. Усе 

це разом, на тлі посилення  контрреволюційних заходів уряду, прискорювало 

процеси морального занепаду з-поміж анархістських груп Варшави, Одеси 

або Житомира, посилювало відчуття розчарування та відчаю. Наприклад, в 

Одесі, наприкінці 1907 р. поліцією була остаточно знищена помітна 

організація єврейських анархістів «Молода воля», а за гратами опинилися 74 

анархісти [549, с. 239]. На початку наступного року було заарештовано ще 

півсотні одеських анархістів на чолі з Л. Самарським і Д. Робінзоном [549, с. 

243–244].  
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Навесні 1908 р. анархістський рух в Одесі було, загалом, придушено, а 

на лаві підсудних опинилося понад 200 терористів з Одеси, Катеринослава, 

Києва, Житомира та інших міст у смузі осілості [549, с. 249]. Відому 

єврейську терористку О. І. Таратуту засудили у грудні 1909 р. до 21 року 

каторжних робіт [54, арк. 61], а один із її поплічників А. С. Гроссман під час 

арешту застрелився [53, арк. 418]. Анархісти становили близько 80% від усіх 

страчених одеських революціонерів. На відновлення нормальної 

життєдіяльності Одеси міською владою було виділено колосальну суму 

бюджетних коштів (60,5 тис. крб.) і створено спеціальний підрозділ 

городових, які контролювали діяльність місцевої поліції. Зрештою, 13 грудня 

1908 р. в Одесі було скасовано воєнний стан, який було запроваджено у 

цьому місті ще 17 липня 1905 року. Водночас, поліція провела успішну 

ліквідацію окремих груп анархістів у Києві, Житомирі і Білостоку.  

Зокрема, київська група анархістів, якій бракувало коштів, за допомогою 

низки успішних «ексів» у Києві, Бердичеві та Радомислі, на початку 1907 р. 

спробувала відновити свою діяльність. Восени 1907 р. представник 

женевської  «Бойової інтернаціональної групи анархістів-комуністів», Г. Б. 

Сандомирський організовував успішне пограбування поштового відділення 

станції Верхньодніпровське, внаслідок якого київські анархісти вилучили 60 

тис. карбованців [47, арк. 37]. Мабуть, що Г. Б. Сандомирський був останнім 

із відомих єврейських анархістів, які пропагували відвертий терор і 

закликали до посилення революційної боротьби з режимом. Наприклад, він 

підготував низку резонансних терактів проти прокурора Одеської військово-

окружного суду генерал-майора А. М. Волкова, командуючого військами 

Київського військового округу В. О. Сухомлінова, а також спланував напад 

на київське відділення Державного банку Росії. Проте нових терактів у Києві 

вдалося запобігти після того, як 8 січня 1908 р. Г. Б. Сандомирського, Н. 

Тиша (М. Невзорова) та інших активістів київської групи анархістів було 

заарештовано. Як виявилося під час слідства, секретар редакції відомого вже 

нам журналу анархістів «Буревісник» Н. Тиш відповідав за організацію 
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постачання до Росії нелегальної літератури та зброї через «вікно» на 

австрійсько-російському кордоні у Чернівцях та у Новоселиці. Цікаво, що 

остання систематично використовувалася єврейськими контрабандистами як 

надійний «відстійник» для зброї та нелегальної літератури, що призначалися 

для терористів у 16-ти великих містах Російської імперії, у тому числі Києва, 

Москви та Петербурга [47, арк. 38].   

Після провалу київської місії Г. Б. Сандомирського, значних втрат 

зазнали також і єврейські анархісти Бердичева, Житомира та Вільно. 

Зокрема, у Бердичеві у 1908 р. місцевою поліцію було заарештовано відомого 

діяча єврейського анархістського руху Л. Розенбаума, якому вдалося втекти 

із Гродненської в’язниці разом з іншим анархістом із Ченстохови, якимось 

Шнайдерманом [46, арк. 44].  Наприкінці 1908 р. у Вільно було заарештовано 

одного з лідера місцевих анархістів, представника женевської групи 

анархістів-комуністів Б. Молочнікова [47, арк. 51], який, за свідченнями 

агентури Департаменту поліції, готував замах на Миколу II і П. А. Столипіна, 

сприяв вставленню контактів між анархістами та есерами, з метою 

звільнення усіх ув’язнених анархістів [45, арк. 397].    

Натомість, у Варшаві та Катеринославі єврейським анархістам, 

незважаючи на переслідування з боку поліції, вдалося організувати кілька 

успішних акцій. Так, групою варшавських анархістів-комуністів на чолі з Ш. 

Н. Танкусом, 21 березня 1908 р. було пограбовано місцевого єврейського 

підприємця Л. Царкеса, підтримано страйк  взуттьовиків у Варшаві і навіть 

було надано допомогу в організації діяльності анархістам у Гродненській  

губернії, звідки, власне, походив Ш. Н. Танкус, якого, незабаром, схопили та 

відправили на заслання до Сибіру [54, арк. 82]. У Катеринославі пожвавлення 

діяльності місцевих анархістів пов’язувалося із вибухом у готелі «Франція», 

відповідальність за вчинення якого взяла на себе «Бойова інтернаціональна 

група анархістів-комуністів», лідери якої визначили цей теракт як помсту за 

придушення заворушення у місцевій в’язниці після невдалої спроби 
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анархістів 29 квітня 1908 р. організувати масову втечу ув’язнених [47, арк. 

29].  

Отже, на початку 1908 р. російської охранкою були заарештовані або 

ліквідовані майже усі провідні лідери єврейського анархізму. Анархістський 

рух у Російській імперії було фактично паралізовано, але не знищено зовсім. 

Значна кількість анархістів, яким вдалося уцілити після хвилі поліцейських 

репресій, що захопила головні центри анархістського руху в Російській 

імперії, попрямували за кордон. Зокрема, три анархістські групи з Росії, на 

початку 1909 р. у Парижі заснували, разом із німецькими товаришами, 

Федерацію анархістів-комуністів, головним завданням якої була підготовка 

нових активістів руху для їх наступної діяльності в Росії [47, арк. 52]. 

Наприклад, за рішенням Федерації було винесено смертний вирок трьом 

губернаторам  південних губерній Російської імперії [549, с. 264]. Проте у 

середині 1909 р. Федерація внаслідок внутрішніх суперечностей та 

відсутності коштів розпалася, а на її уламках було створено нову групу 

«Анархіст», що видавала однойменний журнал [483, с. 145].  

Протягом 1909–1912 рр. столиця Франції, як відомо, була своєрідною 

Меккою для російських революціонерів, які переховувалися там від царської 

охранки, координували діяльність революційних груп, які ще залишилися у 

Росії, встановлювали нові зв’язки між собою тощо. Звісно, що анархісти не 

були винятком у цих важливих процесах перегрупування сил у російському 

революційному русі. Так, на початку 1912 р. у Парижі за ініціативою 

анархістів та есерів-максималістів було створено «Товариство активної 

допомоги політичним каторжанам та засланцям, яких було засуджено за 

політичні злочини» [483, с. 145]. Членами Товариства, серед яких було 

чимало відомих єврейських анархістів, планувалися збройні напади на 

в’язниці у Російській імперії з метою звільнення революціонерів. Зокрема, за 

допомогою цієї організації було звільнено з варшавської в’язниці Я. І. 

Кириловського [483, с. 146].   
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У Росії тривали процеси з відновлення анархістського руху. В Одесі вже 

у 1909 р. діяли місцеві групи єврейських анархістів-комуністів на чолі з Д. 

Гільберштадтом, Д. Покупцем, Д. Кишинівським, Ш. Векслером, М. 

Ясинським, Ш. Цукерманом, А. Грінфельдом [549, с. 264], а також організації 

анархістів-синдикалістів на чолі з І. Клейнером, братами Гартенштейнами і 

Грінбергами [549, с. 266, 269]. Наприкінці 1910 р. одеській поліції навіть 

вдалося запобігти замаху, який готувався єврейськими анархістами (братами 

Цукерман) на одеського градоначальника І. М. Толмачова [549, с. 274].  

Тим часом у Швейцарії у 1913 р. відбулася конференція анархістських 

груп в еміграції, на якій були присутніми також і єврейські діячі російського 

анархістського руху (М. Р. Дайнов, Блюмкіна, І. Гітерман) [483, с. 150].  

Учасниками міжнародного форуму анархістів підкреслювалася необхідність 

скликання восени 1913 р. з’ їзду усіх російських анархістів, які перебували у 

Російській імперії та в еміграції. У Парижі відбулося декілька міжнародних 

конгресів анархістів-комуністів, на яких були ухвалені рішення про вбивство 

чотирьох імператорів, у тому числі російського, а також з приводу 

консолідації анархістського руху загалом. Однак, незважаючи на усі спроби 

лідерів російського анархістського руху за кордоном А. А. Кареліна та І. С. 

Гросмана-Рощіна визначитися з приводу стратегії і тактики анархістського 

руху в майбутніх революційних процесах, згоди з-поміж анархістів 

досягнуто не було. На думку А. М. Лебеденко, відверто провальна політика 

російських анархістів за кордоном була наслідком «глибоких ідейних 

суперечностей поміж анархістами та відсутності матеріальної бази 

анархістського руху» напередодні світової війни [483, с. 160]. У США та у 

Великій Британії російським емігрантам-анархістам вдалося організувати 

(почасти відновити колишні) певні політичні структури міжнародного 

анархістського руху, в яких брали участь відомі єврейські анархісти з Росії. 

Наприклад, у США було створено кількатисячну «Федерацію російських 

робітників», до керівних органів якої увійшли Б. Ческіс, М. Фрумкін, М. Фіш, 

А. Зінков і С. Рохліс [483, с. 160], а у Великій Британії авторитетною 
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організацію для  російських та єврейських анархістів залишалася «Хліб та 

воля» П. О. Кропоткіна [483, с. 165].  

Отже, напередодні світової війни у розвитку єврейського анархістського 

руху в Російській імперії спостерігалися усі ознаки глибокої ідейно-

політичної кризи, яка пов’язувалася, передусім, із кризовими явищами у 

розвитку міжнародного анархістського руху та відносною стабілізацією 

економічного і політичного життя в Російській імперії. Було очевидним, що 

анархістська тактика «прямої дії» себе не виправдала, що, бакунінський 

принцип тотального руйнування старого суспільного ладу заради зведення  

нового себе вичерпав. Була потрібна нова філософія анархістського руху, з 

якої б випливала більш конструктивна стратегія руху, аніж та, якої 

дотримувалися анархісти у роки Першої російської революції. На думку 

відомого єврейського анархіста з Росії Ш. Яновського, анархізм мав стати 

філософією людської гідності та співдружності, братерства і любові, а не 

ідеологію терористів-бойовиків, а власне анархістський  рух мав прямувати 

шляхом розвитку вільних профспілок і робітничих кооперативів [414, с. 67]. 

Не виключено, що у процесах переосмислення ідеології анархістського руху 

в Російський імперії у період між двома революціями, не останню роль в 

його розвитку відіграла подія, що сталася у Києві у вересні 1911 р., яка 

привернула увагу світової громадськості до проблеми єврейського анархізму 

в Російській імперії. Йдеться, зокрема, про зухвалий замах на життя 

російського прем’єр-міністра П. А. Столипіна, успішно скоєного 1 вересня 

1911 р. у приміщенні Київського оперного театру колишнім єврейським 

анархістом Д. Г. Богровим.  

Очевидно, що резонансне вбивство відомого російського реформатора 

прискорило процеси занепаду самодержавства в Росії, поглибило політичну 

кризу в країні, адже навіть Микола II виявився байдужим до трагічної 

загибелі голови  власного уряду [221, с. 249]. Як зазначали пересічні кияни з 

приводу вбивства П. А. Столипіна у своєму особистому листуванні, «Росію 

похитнули постріли Богрова, змусили її прокинутися від сплячки та 
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виштовхнути її знов у “життя”; «…нехай будуть погроми,  –  писав якісь 

Міньков зі Львова на ім’я  О. Є. Катко до Києва 30 вересня 1911 р.,  –  нехай 

буде будь-що інше, але нехай припиниться, зрештою, важка бездіяльність 

будь-яких сфер, за виключенням чорної сотні…» [51, арк. 300].  

З нашої точки зору, у мотивах замаху на життя голови Ради міністрів 

Російської імперії П. А. Столипіна не останню роль відіграв фактор 

національності терориста. Звісно, можна погодитися із застереженнями 

відомого російсько-єврейського політичного діяча А. С. Ізгоєва з приводу 

того, щоб пояснювати трагедію 1 вересня 1911 р. виключно єврейським 

походженням Д. Г. Богрова, адже в історії тероризму в Російській імперії 

було чимало неєвреїв і не лише національні мотиви штовхали терористів на 

скоєння їх страшних злочинів [160, с. 5]. Натомість, як зазначав польський 

історик Л. Базильов, глибокий аналіз мотивації здійснення теракту неодмінно 

призводить дослідників до розуміння індивідуальних спонук терориста [354, 

с. 127]. Якщо у Д. Г. Богрова, як виявили результати нашого дослідження 

[367], не було інших, крім національних, мотивів вбивати П. А. Столипіна, 

то, мабуть, не має вагомих підстав заперечувати єврейський чинник у цій, 

безумовно, складній справі. Принаймні в сучасній історіографії ми не 

знайшли переконливої аргументації проти нашої версії вбивства відомого 

державного діяча Російської імперії.    

Представник російсько-єврейської інтелігенції Києва, онук відомого 

російсько-єврейського письменника Д. Г. Богров опинився, зрештою, у 

пастці політики асиміляції, що її намагалося провадити російське 

самодержавство, адже асиміляція без емансипації загрожувала російським 

євреям соціальною маргіналізацією, радикалізацією їхньої політичної 

свідомості. Лави російських революційних партій, як уже зазначалося нами у 

попередніх розділах, були заповнені молодими радикалами з євреїв, які 

намагалися помстися режимові за єврейські погроми, антисемітизм і бідність. 

Як відомо, прикладів їхньої самопожертви як єврейських героїв російського 

революційного руху було чимало. Однак Д. Г. Богров не став ідейним 
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анархістом, бо розчарувався у надто виснажливій і не зовсім ефективній, як 

йому здавалося, революційній боротьбі. Водночас він прагнув суспільного 

визнання своїх особистих амбіцій, задовольнити які, в статусі єврейського 

підданого, було, вочевидь, не просто. Публічне самогубство стало для нього 

трагічним фіналом в його болісних процесах пошуку шляхів подолання 

кризи ідентичності. Парадоксальність ситуації полягає у тому, що йому все ж 

таки вдалося досягти своєї мети, адже таємницю вбивства П. А. Столипіна 

він назавжди пов’язав із власним іменем.   

Незважаючи на очевидний занепад анархістського руху в Російській 

імперії напередодні світової війни, єврейські анархісти змогли зберегти 

певний ресурс своєї революційної енергії та зосередили свою діяльність, 

передусім, в Одесі. Так, після проголошення амністії з приводу 300-річного 

ювілею дому Романових, до південної Пальміри із заслання та в’язниць 

повернулися А. Сакова, К. Бронштейн, А. Лівшиць, І. С. Вілянський та інші 

відомі єврейські анархісти [549, с. 286, 291]. З-поміж них, мабуть, найбільш 

помітною постаттю був І. С. Вілянський, котрий розпочав свій шлях в 

анархістському русі делегатом II з’ їзду РСДРП на боці ленінців, але 

упродовж Першої російської революції перетворився на свідомого анархіста 

[549, с. 288]. Його дружина та рідна сестра О. І. Таратути Р. І. Рувинська 

також була відомою анархісткою з Катеринослава.   

Загалом у Російській імперії у 1914 р., на думку В. А. Савченко, 

анархістські групи діяли як мінімум у 25 населених пунктах, у тому числі у 

Києві, Одесі, Катеринославі, Харкові, Херсоні та Чернігові, але за своїм 

національним складом ці групи не були вже винятково єврейськими [549, с. 

290]. Наприклад, євреї брали участь у діяльності українських організацій 

анархістів Н. Махна у «Союзі бідних хліборобів», що виникла після Першої 

російської революції на території «Гуляйпільської республіки» [601, с. 1]. 

 Після початку світової війни сподівання анархістів на революційні 

зміни в Росії були перекреслені. Натомість «інтернаціональна» група 

анархістів на чолі з І. С. Гроссманом-Рощіним закликала своїх прихильників 
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до революційної боротьби проти державного ладу в усіх країнах, що брали 

участь у війні [286]. Проте інша частина анархістів, що гуртувалася навколо 

П. О. Кропоткіна, у лютому 1916 р. оприлюднила у Парижі офіційну заяву 

«анархістів-патріотів» («Декларація 16-ти анархістів»), в якій оголосила 

війну німецькому мілітаризмові [198]. Водночас у Російській імперії у 1915 

р. виникли нові групи єврейських анархістів, передусім, в Одесі, Києві, 

Катеринославі, які загалом складалися з молодої генерації єврейських 

радикалів, але особливою активністю, як зазначав В. А. Савченко, вони не 

відзначалися [549, с. 289]. Однак відомо, що представнику колишньої 

«білостоцької» групи єврейських анархістів М. Черняку вдалося, як 

стверджував сучасний український історик В. Чоп, мабуть, вже після початку 

Російської революції 1917 р., у Макіївці заснувати боєздатний загін 

анархістів [601, с. 2].        

Отже, можна констатувати, що напередодні Російської революції 1917 р. 

єврейський анархістський рух, як самостійне явище в історії революційного 

руху в Російській імперії, припинив своє існування. Принаймні нам не відомі 

факти революційної діяльності винятково або переважно єврейських за своїм 

національним складом анархістських груп на території Російської імперії на 

початку 1917 року.        

Таким чином, у розвитку єврейського анархістського руху в період між 

двома російськими революціями спостерігалися усі ознаки глибокої 

політичної кризи, яка, по-перше, була зумовлена масовими репресіями з боку 

влади, в результаті яких уже наприкінці революційних подій 1905–1907 рр. 

більшість організацій єврейських анархістів у Російській імперії була 

ліквідована, а кількість прихильників анархістського руху різко впала. 

Негативно позначилися на розвитку єврейського анархістського руху у 1908–

1916 рр. загальні тенденції криміналізації окремих анархістських груп. Проте  

більшу частину відомих єврейських анархістів було засуджено та страчено. 

Чимало колишніх єврейських анархістів приставали до інших революційних 

організацій або взагалі залишали лави революційного руху, емігрували або 
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ставали лояльними підданими. Деяке пожвавлення єврейського 

анархістського руху у 1910–1911 рр. було перервано вбивством колишнім 

учасником київської організації анархістів-комуністів Д. Г. Богровим 

російського прем’єр-міністра П. А. Столипіна, яке виявилося несподіванкою 

для єврейських анархістів і викликало посилення реакції з боку влади та 

чергову хвилю еміграції єврейських анархістів. 

По-друге, важливу роль у процесах занепаду єврейського анархістського 

руху в Російській імперії відіграла глибока ідейно-політична криза у 

розвитку міжнародного анархістського руху, що особливо загострилася після 

початку світової війни. Лідери єврейського анархістського руху в Російській 

імперії за умови світової війни, вперше опинилися по різні боки 

міжнародного анархістського руху. Якщо прихильники П. О. Кропоткіна 

посідали його правий фланг, адже вважали, що анархісти повинні залишатися 

патріотами своєї вітчизни, то група «анархістів-інтернаціоналістів» на чолі з 

І. С. Гроссманом-Рощіним дотримувалася протилежної думки, закликаючи 

до посилення революційної боротьби.  

Натомість у самій Росії впродовж 1914–1916 рр. спостерігався зворотній 

процес, а саме, консолідація залишків анархістський груп і створення нових, 

але масовим цей процес уже не був. Крім того, за своїм національним 

складом, новостворені організації анархістів не були виключно єврейськими, 

а на початку 1917 р. єврейські анархісти взагалі розчинилися у 

загальноросійських революційних групах. Отже, можна припустити, що 

єврейський анархістський рух у Російській імперії, як своєрідний феномен у 

російському революційному русі, припинив своє існування на початку 1917 

року.                                                                                      

 

 

Висновки до шостого розділу 

Як самостійний суспільно-політичний рух, єврейський анархізм виник 

наприкінці ХIХ ст. у країнах Західної Європи та Америки внаслідок 
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посиленої еміграції містечкової бідноти з Російської імперії, що була 

зумовлена єврейськими погромами 1881–1882 рр. на півдні Росії та 

економічною кризою початку 1890-х років. На території Російської імперії 

першими взагалі анархістськими організації виявилися групи єврейських 

анархістів у Білостоці, Ніжині, Кишиневі та Одесі, які виникли майже 

водночас на початку ХХ ст. на ідейно-політичному ґрунті вчення П. О. 

Кропоткіна про анархістський комунізм і доктрини В. Я. Махайського про 

анархістський синдикалізм. Головними центрами становлення і розвитку 

єврейського анархістського руху в Російській імперії були Одеса, Білосток, 

Житомир, Катеринослав і Варшава. Відповідно міжнародні центри 

фінансування та координації діяльності єврейських анархістів у Російській 

імперії зосереджувалися, у різні періоди часу,  у Женеві, Лондоні та Парижі.  

Важливо розуміти, що єврейський анархізм і єврейський анархістський 

рух у Російській імперії були різними поняттями. Якщо перший виник 

виключно у контексті розвитку міжнародного анархістського руху, то другий 

був результатом соціально-економічних і політичних суперечностей у 

розвитку пізньоімперської Росії, що загострилися внаслідок непослідовної 

політики наздоганяючої модернізації самодержавства. Антисемітизм, 

дискримінація у правах і бідність містечкового єврейства були тими 

головними факторами, які штовхали радикалізовану частину асимільованої 

єврейської молоді в обійми новостворених анархістських груп.     

Єврейські анархісти в Російській імперії були декласованою групою 

ліворадикальної молоді віком від 16 до 24 років, зазвичай, без вищої освіти, 

але із загостреним відчуттям соціальної та національної несправедливості,   

яка виступила зі зброєю в руках, як проти самодержавства, так і проти 

єврейської буржуазії, яка, на думку лідерів анархістського руху, була 

схильною до політичних компромісів із «злочинним» режимом Романових, 

який, начебто, потурав єврейським погромам, аби змусити євреїв припинити 

революційну боротьбу.  
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Звісно, що не всі російські анархісти мали єврейське походження, але всі 

єврейські анархісти були етномаргіналами. Середньостатистична частка 

євреїв з-поміж усіх анархістів, які діяли напередодні Першої російської 

революції на території  Російської імперії, була достатньою, щоби 

стверджувати про існування самостійного єврейського анархістського руху, 

епіцентром становлення й розвитку якого були губернії смуги осілості. З 

іншого боку, винятково молодий, а почасти юнацький вік єврейських 

анархістів засвідчував про те, що єврейських радикалів уже не задовольняли 

інституційні форми російського революційного руху, його вузькопартійні 

інтереси. Анархісти прагнули до безумовного знищення класового 

суспільства, до ліквідації будь-якої державності. Цим вони кардинально 

відрізнялися від інших революціонерів, незалежно від їхнього національного 

або соціального походження. Проте єврейські анархісти у своїх організаціях 

намагалися дотримуватися принципів «родинності» і «земляцтва», коли до 

лав анархістських груп євреї прямували цілими родинами, створювали 

осередки за критерієм походження з однієї місцевості, підтримували поміж 

собою дружні, іноді романтичні стосунки.                                                

Оцінюючи місце та роль єврейських анархістів у процесах Першої  

російської революції слід зазначити їх ідейну неоднорідність, політичну 

аморфність та організаційну роздробленість. Анархізм, як відомо, взагалі 

ніколи не мав політичної партії, а отже, єврейські анархісти тут не були 

винятком. Однак вони вирізнялися поміж собою за приналежністю до двох 

головних течій, анархістів-комуністів («хлібовольці») та анархістів-

синдикалістів («махаєвці»). Згодом, у процесі диференціації анархістського 

руху виникли організації різної «анархістської» орієнтації, наприклад, 

«безмотивники».  

Для єврейських анархістів революційні події 1905–1907 рр. виявилися 

справжнім апофеозом їхньої діяльності. Ніколи більше у своїй історії вони не 

мали такої популярності, як у роки Першої російської революції, яка була не 

лише випробуванням на міцність самодержавної влади, але й перевіркою на 



 

 

407 

 

практиці стратегії анархізму, стосовно якої у його лідерів згоди не було. 

Звісно, що Російська революція 1905–1907 рр. не була «єврейською» за 

своїми цілями та завданнями, а її активістами були не лише анархісти. Проте 

єврейські анархісти сподівалися на соціалістичний характер революційних 

змін в країні, які б дозволили, як їм тоді здавалося, розв’язати тугий вузол 

єврейського питання, унеможливити антисемітизм і погроми, створити 

передумови для подолання бідності та соціальної нерівності численного 

містечкового єврейства. Анархісти прагнули до неможливого, адже 

сумнівалися у доцільності самого факту існування держави, а тому ставали в 

опозицію до інших революційних груп і партій. Усе це перетворило їх на 

войовничі загони бойовиків, поміж якими не було єдності стосовно методів 

революційної боротьби. Очевидна перевага надавалася нелегальним, 

терористичним методам, хоча мотиви діяльності були різними. Прагнення 

«свідомих анархістів», якими були І. С. Гроссман, Я. І. Кириловський і О. Г. 

Таратута, якось зламати тенденцію до ще більшої радикалізації і навіть 

криміналізації анархістського руху, налагодити широку агітаційно-

пропагандистську роботу, очевидних результатів не принесли. Терор 

виявився поширеним засобом боротьби анархістів проти режиму.       

Ліворадикальний екстремізм єврейської молоді у лавах анархістського 

руху відповідав загальній стратегії революційного руху в Російській імперії, 

що була спрямована на ліквідацію самодержавства в країні, але політичні 

результати від терактів та експропріацій, що були скоєні анархістами, 

виявилися негативними. Терористична діяльність анархістів дискредитувала 

революційний рух в очах російської громадськості, дратувала місцеві органи 

влади, які вдавалися до масових репресій, а почасти й до єврейських 

погромів, що посилювало громадянське протистояння в країні, збільшувало 

кількість жертв із-поміж мирного населення. Проте міжнародні центри 

анархістського руху готували єврейських етномаргіналів саме із такою 

мотивацію їхньої поведінки, що ставала переконливою особливо тоді, коли у 

смузі осілості траплялися нові спалахи антиєврейського насильства, а в 
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суспільно-політичному дискурсі знову запанував антисемітизм. Коло 

замикалося, тиск революційних груп на владу зростав із новою силою.  

Натомість Перша російська революція не принесла єврейським 

анархістам у Російській імперії бажаних результатів. Маса збіднілого 

містечкового єврейства виявилася глухою стосовно закликів анархістів до 

повстання, а представники єврейської буржуазії були готові підтримати будь-

які заходи влади, аби зрештою стабілізувати соціально-економічну ситуацію 

в країні. На тлі посилення масових репресій з боку влади у 1907–1908 рр. у 

лавах анархістського руху запанували хаос і розгубленість, більшість 

організацій у Російській імперії була ліквідована, а провідні активісти були 

страчені або заслані до Сибіру. Популярність анархізму різко впала.  

Негативно позначилися на розвитку єврейського анархістського руху у 

міжреволюційний період процеси його криміналізації, особливо з-поміж 

анархістів-синдикалістів, які зазвичай практикували відвертий бандитизм і 

шантаж. Почасти анархістський терор ставав своєрідною формою модного 

захоплення для єврейських хлопців і дівчат, які у такий небезпечний спосіб, 

задовольняли свій підлітковий максималізм. Романтизація анархістського 

терору у суспільній свідомості ліворадикальної єврейської молоді 

приваблювала до їхніх груп інших етномаргіналів або звичайних 

авантюристів. Одним із типових представників асимільованої єврейської 

молоді, які гостро відчували кризу ідентичності, виявився вбивця російського 

прем’єр-міністра П. А. Столипіна, колишній  київський анархіст-комуніст і 

водночас цінний інформатор Департаменту поліції Д. Г. Богров.  Обставини 

замаху на життя відомого реформатора Російської імперії залишаються, 

мабуть, й дотепер багато у чому загадковими у політичній історії Росії, але 

можна припустити, що для єврейських анархістів цей зухвалий теракт 

виявився повною несподіванкою, незважаючи навіть на те, що Д. Г. Богров 

учинив його з мотивів національної помсти режимові.   

 У 1910–1911 рр. єврейські анархісти опинилися у пастці. З одного боку, 

загальний спад революційного руху в Російській імперії змушував анархістів 
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винаходити нові методи революційної боротьби, але з другого, відновлення 

репресій з боку поліції, які стали особливо жорстокими після вбивства П. А. 

Столипіна, зводили нанівець такі спроби. Чимало анархістів приставали до 

інших революційних організацій або взагалі припиняли свою революційну 

діяльність. Декотрим пощастило уникнути арешту та емігрувати до Західної 

Європи, де можна було відновити сили та спробувати знову повернутися до 

Росії.    

Однак у розвитку міжнародного анархізму також спостерігалися ознаки 

глибокої ідейно-політичної кризи, що особливо загострилася після початку 

першої світової війни. Розкол міжнародного анархістського руху на 

прихильників П. О. Кропоткіна, які вважали, що анархісти повинні були 

залишатися патріотами власної країни і групу «анархістів-

інтернаціоналістів» на чолі з І. С. Гроссманом-Рощіним, котрий 

дотримувався протилежної думки та  закликав до посилення революційної 

боротьби усіх анархістів, незалежно від країни їхнього проживання або 

діяльності, негативно позначився на розвитку  єврейського анархістського 

руху в Російській імперії.  

Деяке пожвавлення анархістського руху в Росії у 1915 р. було останнім 

спалахом активності єврейських анархістів, організації яких на початку 1917 

р. остаточно  розчинилися у загальноросійському  революційному  русі.  
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ВИСНОВКИ 

 

У результаті проведеного комплексного дослідження можна 

стверджувати про те, що єврейський чинник у революційному русі в 

Російській імперії є науковим критерієм, за допомогою якого, вперше в 

українській історіографії, було визначено місце та роль євреїв у 

загальноросійському революційному русі, а саме: з’ясовано ідеологічну, 

політичну, соціально-економічну і технічну роль представників єврейського 

народу, яку вони відіграли у становленні та розвитку народницьких, 

неонародницьких, соціал-демократичних, анархістських організацій 

Російської держави, проаналізовано історичне місце, яке вони посідали серед 

інших націй та народностей, які також брали участь у російському 

революційному русі. Переосмислюючи концептуальні засади історіографії, 

зроблено висновок про те, що в ній і дотепер відсутнє цілісне дослідження, 

присвячене проблемам участі євреїв у революційному русі в Російській 

імперії, незважаючи на достатню кількість історичних джерел. Здійснено 

комплексне застосування методологічних підходів і теорій, які визначають 

поняття єврейського чинника в революційному русі у Російській імперії, 

окреслюють предметну сферу його використання.  

Згідно до сформульованих у вступній частині дисертації дослідницьких 

завдань, автор дійшов наступних висновків: 

1. Політико-правове становище єврейського народу в Російській імперії 

визначалося двома суперечливими тенденціями в політиці самодержавства з 

єврейського питання. Якщо політика вибіркової інтеграції євреїв за часів  

Олександра II створила реальні перспективи для повноцінної емансипації 

єврейського народу, то політика державного антисемітизму Олександра III і 

Миколи II перекреслила ці надії. Важливим структурним компонентом, який 

визначав соціальне та правове становище єврейського населення залишалася 

смуга постійної єврейської осілості. Саме завдяки її специфічним правовим 

інститутам визначався напрямок і характер таких соціальних процесів як 
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урбанізація, секуляризація та професіоналізація єврейської етногрупи. 

Структура розселення єврейського населення визначалася правовими 

обмеженнями, внаслідок дії яких можна виокремити переважну масу 

містечкового єврейства, міських євреїв смуги осілості та євреїв, які отримали 

виняткове право проживати поза смугою осілості. Відповідно інститути 

правової дискримінації євреїв (освіта, професійні заняття, місце проживання) 

також впливали на їхню ідентичність. Соціальна динаміка єврейського 

населення Російської імперії у другій половині ХIХ ст. була зумовлена 

асиміляційним, демографічним та міграційним тиском на структуру 

єврейського населення. Він був різним як у межах смуги осілості, так і поза 

нею, але причиною, що його породжувала в обох частинах, була урбанізація, 

яка, з одного боку, призвела до зубожіння та еміграції містечкового 

єврейства, але з другого, до диференціації соціально-професійних груп, які 

опинилися на вістрі економічної модернізації єврейської етногрупи. Аналіз 

соціальної структури єврейської спільноти виявив, що найбільш уразливою 

групою в структурі єврейського населення були ремісники, але 

привілейованою групою залишалася еліта єврейської буржуазії, що посідала 

помітне місце в структурі імперського фінансово-промислового класу. 

Незважаючи на те, що модернізація зламала традиційні моделі соціальної 

поведінки євреїв, більшість з яких змінювалася заради соціальної адаптації, 

незмінною залишалася їхня конфесійна ідентичність, яка забезпечувала 

внутрішню згуртованість єврейської громади. І лише невелика група 

асимільованої російсько-єврейської інтелігенції, яка обрала освіченість в 

якості важливого критерію для визначення своєї ідентичності, виявилася 

найбільш секуляризованою соціальною групою єврейського суспільства, а 

отже, опинилася поза межами його традиційності. Криза ідентичності 

російських євреїв, котрі обирали для себе шлях асиміляції була результатом 

глибинних зсувів у ментальності євреїв Російської імперії внаслідок 

поширення ідей просвітництва євреїв (Ґаскали) , бездержавністю єврейського 

суспільства та посилення антисемітизму. Освічені євреї поширювали свій 
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вплив завдяки вихованню та навчанню нового покоління єврейської  

інтелігенції – російсько-єврейської інтелігенції, яка була соціокультурним 

феноменом політики модернізації російського суспільства 1860-х років. 

Радикально налаштовані російсько-єврейські інтелігенти обрали для себе 

шлях ультраасиміляціонізму, тобто заперечення своєї єврейської 

ідентичності з метою інтеграції до структури оновленого впродовж 

буржуазно-демократичних реформ російського суспільства. Вони, як тоді 

здавалося, небезпідставно сподівалися на поглиблення політики лібералізації 

з єврейського питання. Однак в останній чверті ХIХ ст. самодержавство 

встало на шлях відвертої правової дискримінації єврейського населення, про 

жодні поступки в єврейському питання вже не йшлося. Колишня лояльність 

російсько-єврейської інтелігенції перетворилася на її опозиційність 

режимові, а зрештою й на революційність.  

Таким чином, передумовами революційності російських євреїв були: 

політика наздоганяючої модернізації Російської імперії, що провадилася 

урядом Олександра II, внаслідок якої з’явилася нова соціальна група 

російсько-єврейської інтелігенції, яка виступала за поглиблення процесів 

емансипації російських євреїв; загальноєвропейський рух просвітництва 

євреїв (Ґаскала), представники якого в Російській імперії (маскіли) закликали 

модернізувати традиційне єврейське суспільство завдяки секуляризації 

єврейської освіти та побуту; криза ідентичності представників російсько-

єврейської інтелігенції, які були незадоволені результатами політики 

вибіркової інтеграції євреїв.  

Причинами їхньої революційності виступили: державний антисемітизм, 

дискримінація євреїв у громадянських правах, становлення і розвиток 

національних рухів аграрних етносів імперії, посилення економічної 

конкуренції поміж ними та євреями у процесах модернізації імперського 

суспільства, зубожіння містечкової маси єврейства, яке було особливо 

помітним наприкінці ХIХ століття.  
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2. Російське народництво (аграрний соціалізм)  було унікальним явищем 

у розвитку загальноросійського революційного руху, в якому євреї вперше, в 

якості революційних діячів, взяли активну участь. Вони не тільки 

забезпечували організаційно-технічну складову революційної діяльності 

народницьких груп (видавничу діяльність, транспортування агітаційної 

літератури, переховування революціонерів, нелегальний перетин кордону 

тощо), але й посідали провідні позиції в ньому.  Наявність таких визначних 

імен єврейських революціонерів у лавах російських народників як П. Б. 

Аксельрод, Й. В. Аптекман, Л. Г. Дейч, А. І. Зунделевич, М. А. Натансон 

підкреслювали політичну привабливість народницької ідеології серед 

російсько-єврейської інтелігенції.  

Проте серед російсько-єврейських соціалістів не було єдності у думках з 

приводу доцільності застосування ідей народницького соціалізму у процесах 

революціонізування єврейської маси у смузі осілості. Власне ідеологія 

аграрного соціалізму не відображала національних особливостей соціальної 

організації єврейської спільноти, а тому антисемітизм, що дедалі 

посилювався, став викликом для російських соціалістів єврейського 

походження. А. Ш. Ліберман і П. Б. Аксельрод у своїх теоріях єврейського 

соціалізму вперше в історії революційного руху в Російській імперії 

спробували концептуально обґрунтувати проблему єврейської ідентичності. 

Якщо А. Ш. Ліберман намагався поєднати у своїй концепції національні та 

соціальні інтереси єврейського містечка, то П. Б. Аксельрод обрав марксизм, 

з його відвертою орієнтацією на секуляризовану культуру євреїв міста. Однак 

антисемітизм російських народників, який особливо став відчутнім після 

вбивства Олександра II, вимагав від російсько-єврейських соціалістів 

переосмислення взагалі єврейського питання в стратегії революційного 

народництва.     

Єврейські погроми 1881–1882 рр. оголили національне питання в 

Російській імперії, змусили російсько-єврейських народників визначатися з 

приводу своєї національної ідентичності. Неоднозначна реакція на погроми з 
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боку відомих народницьких діячів (зокрема, з боку П. Б. Аксельрода і М. П. 

Драгоманова) на тлі народницького антисемітизму Г. Г. Романенка і Л. О. 

Тихомирова,  зумовила  розкол з-поміж революційних народників, адже 

націоналізм та антисемітизм здатні були відштовхнути від революційного 

руху значні маси єврейської бідноти, які також розглядалися соціалістами в 

якості рушійної сили революційного процесу. Проте для революційно 

налаштованої російсько-єврейської інтелігенції єврейські погроми виявилися 

історичним вододілом в її сподіваннях на те, що російське суспільство було 

здатним взагалі позбутися антисемітизму навіть за умови соціалістичної 

революції. Питання національної автономії єврейського народу в майбутній 

Росії поступово ставали стратегічними цілями у революційній боротьбі 

єврейських соціал-демократів, неонародників та анархістів на початку ХХ 

століття. 

3. Єврейський чинник у процесі становлення і розвитку російської 

соціал-демократії виявився в ідеологічному та організаційно-політичному 

забезпеченні єврейськими соціал-демократами діяльності однієї з найбільших 

на початку ХХ ст. у Російській імперії політичних організацій – Російської 

соціал-демократичної робітничої партії. Для молодої російської соціал-

демократії марксизм став революційною доктриною, провідними ідеологами 

якої були єврейські теоретики. Соціалістична революція, на їхню думку, 

повинна була не лише здолати деспотію самодержавства, але й розв’язати 

єврейське питання завдяки включенню молодих єврейських інтелектуалів у 

загальноросійські процеси соціалістичного будівництва. Важливу роль у 

становленні російської соціал-демократичного руху відіграла найбільша в 

Російській імперії соціал-демократична організація – Бунд, лідери якого 

визнали національні риси соціально-економічного життя єврейського народу, 

стверджували про те, що визволення містечкової маси можливе за умови 

збереження соціокультурних особливостей єврейського робітничого руху. 

Водночас бундівці були переконані, що майбутній розвиток єврейського 

пролетаріату відбуватиметься лише в його органічному єднанні з російським 
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пролетаріатом на засадах спільних класових інтересів. Стратегією 

революційної боротьби єврейських соціал-демократів було здобуття для 

російських євреїв соціалістичної батьківщини власне у Росії. Кадровий 

потенціал бундівців, мережа їх місцевих осередків, система агітації та 

пропаганди, забезпеченість технічними засобами нелегальної діяльності, 

міжнародні зв’язки, – усе це було використано російськими соціал-

демократами під час підготовки до створення РСДРП. 

Надзвичайний успіх Бунду у справі революційної пропаганди серед 

містечкового єврейства напередодні революції 1905 р. виявися вдалим 

прикладом для наслідування іншими єврейськими соціалістичними партіями, 

які скористалися з його досвіду революційної діяльності. У свою чергу, Бунд, 

який було утворено із конкретною метою – організувати єврейський 

пролетаріат як революційну силу, незабаром перетворився на масовий 

робітничий рух євреїв, заклав важливі політичні підвалини для наступного 

розвитку російського соціал-демократичного руху.  

Однак теоретикам Бунду не вдалося розв’язати ключового, як для 

єврейського робітничого руху в Росії, національного питання. Міжфракційна 

боротьба за лідерство у РСДРП, яка не вщухала аж до початку 1917 р., 

очевидно не сприяла пошукам конструктивних рішень з приводу проблеми 

національно-культурної автономії російських євреїв, а отже, змушувала 

бундівців підтримувати у міжфракційному протистоянні меншовиків, які 

виявилися не готовими до того, щоб визнати федеративний устрій РСДРП, а 

отже, легалізувати автономний статус єврейської соціал-демократії в межах 

РСДРП. Водночас у міжреволюційний період зростала опозиція Бунду з боку 

«лівих» сіоністів (ССРП, СЄРП, «Поалей Цион»), лідери яких виступали з 

ідеями соціалістичного сіонізму, згідно до яких єврейський пролетаріат мав 

доволі вузькі інтереси у Російській революції. Однак лідери Бунду були 

переконані у революційній доцільності російсько-єврейського політичного 

альянсу в межах єдиної РСДРП, яка, щоправда, не була прикладом 

партійного та ідеологічного моноліту. Бундівці виступали за утвердження в 



 

 

416 

 

майбутній Росії європейської моделі парламентської демократії, за поступове 

визрівання соціалізму в надрах буржуазного суспільства. Натомість 

більшовики сповідували бланкістську тактику державного перевороту та 

встановлення пролетарсько-селянської диктатури. Політичні розбіжності з-

поміж російських та єврейських соціал-демократів, зрештою, призвели до 

остаточного розколу РСДРП.   

Ідейно близькими до бундівського соціалізму виявилися меншовики. 

Проте прихильники поглядів Ю. Й. Мартова, Ф. І. Дана, П. Б. Аксельрода 

недооцінили політичні амбіції В. І. Леніна, котрий виступав у партії з позиції 

авторитаризму та згуртував навколо себе групу ліворадикальних марксистів. 

Традиції єврейського робітничого руху, який прагнули закріпити меншовики 

у діяльності РСДРП напередодні Першої російської революції аж ніяк не 

відповідав ленінській моделі «партії нового типу». З іншого боку, 

більшовицька ідеологія революційного соціалізму виявилася не менш 

популярною революційною доктриною серед російсько-єврейської 

інтелігенції, аніж власне меншовизм.  

З-поміж відомих діячів більшовизму було чимало революціонерів, які 

позиціонували себе в якості «неєврейських євреїв», вкрай асимільованих 

особистостей, котрі прагнули самоствердження у своєму радикалізмі. Проте, 

якщо, приміром, Я. М. Свердлов, Р. С. Землячка, Й. П. Гольденберг, С. І. 

Гусев, Л. М. Каганович та інші євреї-більшовики остаточно втратили свою 

єврейську ідентичність і перетворилися на етномаргіналів, то Л. Д. Троцький, 

Д. Б. Рязанов і О. Л. Парвус намагалися зберегти власну пасіонарність 

єврейських героїв і марксистських «рабинів» Російської революції. Вони 

прагнули дотримуватися нейтралітету у відносинах між обома фракціями 

РСДРП й у такий спосіб залишали за собою право на політичне лідерство. 

Хоча приклад із Л. Д. Троцьким, котрий уособлював авторитарну 

особистість, яка володіла залізною волею, догматизмом у поглядах і 

нестримним бажанням до руйнації усього того, що нагадувало йому про 

власне національне минуле, був певним феноменом в історії російського 
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революційного руху. Теорія перманентної революції, що була запропонована 

О. Л. Парвусом і Л. Д. Троцьким в якості нової редакції революційного 

марксизму та альтернативи сіоністським концепціям про утвердження 

національної державності євреїв, була загалом схвалена російськими та 

єврейськими ліворадикальними діячами РСДРП, як один із методів побудови 

соціалізму в Росії. 

4. Популярною ідеологією революційної боротьби для багатьох народів 

Російської імперії, у тому числі єврейського, представники яких пов’язували 

своє національне майбутнє із перемогою Російської революції було 

неонародництво. Методи розв’язання єврейського питання у контексті цієї 

ідеології були сформульовані такими відомими російсько-єврейськими 

неонародниками як М. Б. Ратнер, Х. Й. Житловський та С. Я. Ан-ський, котрі 

закликали російських євреїв до асиміляції, що з їхньою точки зору, 

прискорило б інтеграцію євреїв до лав загальноросійського революційного 

руху. Завдяки інтернаціоналізмові революційного неонародництва російські 

євреї могли сподіватися на кардинальні політичні зміни у своєму 

національному і соціальному житті.   

 Партія соціалістів-революціонерів виявилася найбільшою політичною 

організацією революційних неонародників, яка на початку ХХ ст. у 

буквальному сенсі оголосила війну самодержавному режиму. Участь євреїв у 

становленні та розвитку цієї потужної революційної партії Росії стала 

визначальним чинником в її організаційній, фінансовій, дипломатичній та 

ідеологічній діяльності. Підготовка терактів, транспортування та зберігання 

нелегальної літератури, рекрутування нових кадрів для партії, налагодження 

політичних зв’язків як у Росії, так і поза її межами були важливими 

напрямками партійної діяльності російсько-єврейських есерів. Створення 

відповідної морально-психологічної атмосфери в осередках Бойової 

організації партії, що надихала терористів на героїчні акти самопожертви, 

також було результатом особливого впливу російсько-єврейських лідерів 

ПСР, передусім, Г. А. Гершуні, М. Р. Гоца та Є. П. Азефа.   
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Справжнім апофеозом у розвитку революційного неонародництва 

виявилася терористична діяльність ПСР. Тероризм, який став своєрідною 

візитівкою есерів, живився за рахунок величезної армії єврейської бідноти, 

що животіла й потерпала від безправ’я і погромів у смузі осілості, територія 

якої була охоплена полум’ям революційної боротьби. Революційний героїзм 

російсько-єврейських есерів, особливо есерок, які відчайдушно намагалися 

розв’язати тугий вузол кризи своєї подвійної ідентичності, кидав виклик 

суспільним стереотипам з приводу того, що, мовляв, «брудні» євреї навіть не 

заслуговують не гідну смерть заради свободи. Ідеологія есерів приваблювала 

російсько-єврейських маргіналів тим, що не вимагала від них «посвідчення» 

у відданості вузькопартійним або національним ідеалам, але пропонувала 

натомість реальну боротьбу проти режиму. Водночас децентралізована 

структура ПСР перетворила її на партію кількох лідерів, що, зрештою, 

обернулося для самої партії глибокою політичною кризою. Раптова смерть Г. 

А. Гершуні та підступна зрада Є. П. Азефа виявилися важким випробуванням 

для партії.  

Незважаючи не те, що ПСР після революції 1905–1907 рр. опинилася у 

стані глибокої морально-психологічної та політичної кризи, роль євреїв у 

розвитку її структур у період між двома революціями залишалася, натомість, 

вельми помітною. Провідні партійні діячі з євреїв (І. І. Фондамінський, І. А. 

Рубанович, М. А. Натансон) посилили міжнародний авторитет ПСР, 

спробували відновити місцеві партійні осередки, залучити до партійних лав 

нових членів. Однак внутрішньопартійна криза виявила суттєві розбіжності у 

політичних поглядах есерів, зумовила розкол на «правих» і «лівих», а після 

початку першої світової війни революційна діяльність партії фактично була 

паралізована. 

Важливою особливістю участі євреїв у діяльності ПСР було те, що 

єврейські революціонери були представлені майже на всіх рівнях структурної 

організації партії, залишалися яскравими її лідерами, почасти виступали 

провідними партійними ідеологами. Для багатьох російсько-єврейських 
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есерів та есерок партійна діяльність була пов’язана з їх особистим життям. 

Декотрі з них продовжили свою революційну боротьбу в лавах сіоністських 

або анархістських організацій.    

5. На самому краї лівого флангу революційної боротьби на початку ХХ 

ст. визрів анархістський рух, який об’єднав у своїх лавах до 7 тис. учасників, 

близько 80% з яких були євреями. Анархістські бойові загони, що діяли на 

території смуги осілості, виявилися грізною зброєю у боротьбі проти 

самодержавного режиму, особливо впродовж 1903–1907 років.   

Слід розрізняти поняття «єврейського анархізму» та «єврейського 

анархістського руху в Російській імперії». Якщо перший виник винятково у 

контексті розвитку міжнародного анархістського руху, то другий був 

результатом соціально-економічних і політичних суперечностей у розвитку 

пізньоімперської Росії, що загострилися внаслідок непослідовної політики 

наздоганяючої модернізації. Антисемітизм, дискримінація у правах і бідність 

містечкового єврейства були тими головними факторами, які штовхали 

радикалізовану частину асимільованої єврейської молоді в обійми 

новостворених анархістських груп.     

Єврейські анархісти в Російській імперії були декласованою групою 

ліворадикальної молоді зазвичай без вищої освіти, але із загостреним 

відчуттям соціальної та національної несправедливості, яка виступила зі 

зброєю в руках, як проти самодержавства, так і проти єврейської буржуазії, 

яка, на думку лідерів анархістського руху, була схильною до політичних 

компромісів із «злочинним» режимом Романових, який, начебто, потурав 

єврейським погромам, аби змусити євреїв припинити революційну боротьбу.  

Не всі російські анархісти мали єврейське походження, але всі єврейські 

анархісти були етномаргіналами. Середньостатистична частка євреїв з-поміж 

усіх анархістів, які діяли напередодні Першої російської революції на 

території Російської імперії, була достатньою, щоби стверджувати про 

існування самостійного єврейського анархістського руху. Винятково 

молодий, а почасти юнацький вік єврейських анархістів засвідчував про те, 
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що російсько-єврейських радикалів уже не задовольняли інституційні форми 

російського революційного руху, його вузькопартійні інтереси або 

ідеологічні канони. Анархісти прагнули до безумовного знищення класового 

суспільства, до ліквідації будь-якої державності. Цим вони кардинально 

відрізнялися від інших революціонерів, незалежно від їхнього національного 

або соціального походження. Проте єврейські анархісти у своїх організаціях 

намагалися дотримуватися принципів «родинності» і «земляцтва», коли до 

лав анархістських груп російські євреї прямували цілими родинами, 

створювали осередки за критерієм походження з однієї місцевості, 

підтримували поміж собою дружні, іноді романтичні стосунки. Хоча, звісно, 

така єврейська «родинність» зовсім не заважала (а почасти навіть сприяла) 

єврейським анархістам у їх революційній діяльності дотримуватися 

принципів інтернаціональної взаємодії, поширювати свій вплив поза межами 

смуги осілості. Єврейські анархістські організації в Російській імперії 

вирізнялися своєю ідейно-політичною строкатістю, однак розвивалися у 

межах двох головних своїх течій: анархістів-комуністів («хлібовольці») та 

анархістів-синдикалістів («махаєвці»). У процесі диференціації 

анархістського руху також виникали організації іншої «анархістської» 

орієнтації, зокрема «безмотивники».  

Найбільшим злетом у розвитку революційної діяльності єврейських 

анархістів виявилися події 1905–1907 років. Незважаючи на те, що Перша 

російська революція не була за своїми цілями та завданнями «єврейською», а 

її активістами були не тільки анархісти, єврейські анархісти, натомість, 

сподівалися на соціалістичний характер революційних змін в країні, які б 

дозволили, як їм тоді здавалося, розв’язати гостре єврейське питання, 

унеможливити антисемітизм і погроми, створити передумови для подолання 

бідності та соціальної несправедливості. Однак анархісти прагнули до 

неможливого, адже сумнівалися у доцільності самого факту існування 

держави, а тому ставали в опозицію до інших революційних груп і партій. 

Очевидна перевага надавалася нелегальним, терористичним методам, хоча 
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мотиви діяльності були різними. Прагнення «свідомих анархістів», якими 

були І. С. Гроссман, Я. І. Кириловський і О. Г. Таратута, якось зламати 

тенденцію до ще більшої радикалізації і навіть криміналізації анархістського 

руху, налагодити широку агітаційно-пропагандистську роботу, очевидних 

результатів не принесли. Терор виявився поширеним засобом боротьби 

анархістів проти режиму.       

Натомість Перша російська революція не принесла єврейським 

анархістам у Російській імперії бажаних результатів. Маса збіднілого 

містечкового єврейства виявилася глухою стосовно закликів анархістів до 

повстання, а представники єврейської буржуазії виявили готовність 

підтримати будь-які заходи влади, аби зрештою стабілізувати соціально-

економічну ситуацію в країні. На тлі посилення масових репресій з боку 

влади у 1907–1908 рр. у лавах анархістського руху запанували хаос і 

розгубленість, більшість організацій у Російській імперії була ліквідована, а 

провідні активісти були страчені або заслані до Сибіру. Популярність 

анархізму різко впала.  

Негативно позначилися на розвитку єврейського анархістського руху у 

міжреволюційний період процеси його криміналізації, особливо з-поміж 

анархістів-синдикалістів, які зазвичай практикували відвертий бандитизм і 

шантаж. Почасти анархістський терор ставав своєрідною формою модного 

захоплення для єврейських хлопців і дівчат, які у такий небезпечний спосіб 

задовольняли свій підлітковий максималізм. Романтизація анархістського 

терору у суспільній свідомості ліворадикальної єврейської молоді 

приваблювала до їхніх груп інших етномаргіналів або авантюристів. Одним 

із типових представників асимільованої єврейської молоді, які гостро 

відчували кризу ідентичності, виявився вбивця російського прем’єр-міністра 

П. А. Столипіна, колишній  київський анархіст-комуніст і водночас цінний 

інформатор Департаменту поліції Д. Г. Богров.  Обставини замаху на життя 

відомого реформатора Російської імперії залишаються, мабуть, й дотепер 

багато у чому загадковими, але можна припустити, що для єврейських 
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анархістів цей зухвалий теракт виявився повною несподіванкою, незважаючи 

навіть на те, що Д. Г. Богров учинив його з мотивів національної помсти 

режимові.   

 У 1910–1911 рр. єврейські анархісти опинилися у пастці. З одного боку, 

загальний спад революційного руху в Російській імперії змушував анархістів 

винаходити нові методи революційної боротьби, але з другого, відновлення 

репресій з боку поліції, які стали особливо жорстокими після вбивства П. А. 

Столипіна, зводили нанівець такі спроби. Чимало анархістів приставали до 

інших революційних організацій або взагалі припиняли свою революційну 

діяльність. Декотрим пощастило уникнути арешту та емігрувати до Західної 

Європи. Деяке пожвавлення анархістського руху в Росії у 1915 р. було 

останнім спалахом активності єврейських анархістів, нечисленні організації 

яких на початку 1917 р. остаточно розчинилися у загальноросійському  

революційному  русі.  

Таким чином, з-поміж представників багатьох національностей (крім, 

звісно, самих росіян), які брали участь у революційному русі в Російській 

імперії, євреї посідали вельми помітне місце. Їх участь у революційному русі 

була зумовлена низкою причин, серед яких головними були криза ідентичності 

російських євреїв, політика державного антисемітизму, соціально-правова 

дискримінація та злидні маси містечкового єврейства. Очевидно, що до 

революційного руху була утягнута не вся єврейська спільнота імперії, а лише її 

менша частина, зокрема асимільована російсько-єврейська інтелігенція. З 

іншого боку, процеси національного відродження єврейського народу висували 

на передній край їхньої революційної боротьби складні питання облаштування 

післяреволюційного життя у Росії, яке розглядалося багатьма єврейськими 

революціонерами у контексті майбутніх соціалістичних перетворень, на засадах 

демократичного оновлення політичної системи Росії, в якій єврейському 

народові гарантуватимуться усі національні права та свободи.  

В результаті проведеного дослідження можна стверджувати, що роль євреїв 

у революційному русі в Російській імперії була вагомою. Вони брали активну, 
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почасти провідну участь в організації революційних гуртків і страйків, у 

матеріально-технічному забезпеченні революційних груп і партій, у 

налагодженні політичних зв’язків поміж різними революційними організаціями, 

зрештою, вони були найкращими пропагандистами та агітаторами. Євреї були не 

тільки активістами революційних груп і партій,  але їх яскравими лідерами та 

ідеологами. Єврейські діячі були представлені в усіх течіях і партійних фракціях 

російського революційного руху. Зрештою, євреї створили найбільшу в 

Російській імперії соціал-демократичну організацію – Бунд. Також євреї були 

організаторами і виконавцями терористичних актів, збройного спротиву властям. 

Сукупність усіх зазначених фактів власне визначає місце і роль євреїв у 

революційному русі в Російській імперії, дозволяє вважати цей феномен 

єврейським чинником революційного руху в Російській імперії.        

Очевидно, що після першого гострого протистояння російсько-

єврейських революціонерів та урядових сил у 1905–1907 рр., самодержавство 

було приреченим на посилення революційної активності з боку російських 

євреїв, які втратили будь-яку надію на політичне врегулювання єврейського 

питання в імперії Романових. Російська революція 1917 р. довела історичну 

логіку півстолітньої боротьби російських та єврейських революціонерів за 

ідеали політичної свободи і справедливості, адже, як виявилося, безумовна 

громадянська емансипація єврейського народу в Росії була можливою лише 

після скасування самодержавства.  

Поняття єврейського чинника у революційному русі в Російській імперії, 

що є основним результатом дослідження, запропоновано як концептуальний 

напрям у сучасній українській історіографії революційного руху в Російській 

імперії і має перспективу застосування в дослідженнях як з історії 

українського, польського революційних рухів, так і з історії соціалістичних 

сіоністських організацій в Російській імперії.         
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