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НА УКРАЇНСЬКО-ЖИДІВСЬКІ ТЕМИ

З поміж книжок, які цього року опублікував Канадський Інститут 
Українських Студій в Едмонтоні важливе місце займає збірник англомов
них доповідей п.н. Українсько-жидівські відносини в історичній перспек
тивіі* за редакцією Петра Потічного та Говарда Астера з Мекмастер- 
ського університету в Гамільтоні, Онтаріо. Водночас цей збірник появився 
також і в Австралії заходом Центру Українських Студій при Школі 
Модерних Мов університету Макарі.

Напружені відносини між українцями й жидами, які до війни в Україні 
становили кількісно поважну меншість, не раз турбували в минулому і 
турбують тепер українські провідні кола. Були навіть спроби зав’язати 
діялог у діяспорі для вияснення цих складних відносин. Одною з таких 
спроб і була українсько-жидівська конференція в Мекмастерському універ
ситеті в місті Гамільтоні в Канаді, яку організував був проф. Петро 
Потічний при співпраці його колеги проф. Говарда Астера в жовтні 1983 
року. Опублікований збірник — це доповіді виголошені на тій конферен
ції, в якій взяло участь 27 професорів і науковців, 14 українців, 12 жидів 
та один поляк і більше сотні зацікавлених слухачів, здебільшого з ака
демічного світу, українців, жидів та інших. Збірник поділений на сім роз
ділів тематично групованих як сесії на конференції, при чому останній роз
діл — це дискусія круглого стола, на якій зроблено підсумки конференції.

У першому розділі «Рання доба» чотири доповідачі обговорюють укра
їнсько-жидівські відносини, почавши від Київської Русі-України аж до 
козацьких часів. Омелян Пріцак обговорює проблему передашкеназійських 
жидів у Східній Европі у відношенні до хозарів, Київської держави та 
Литовсько-Руської держави. Шмуель Еттінґер, директор Інституту Сучас
ного Жидівства при Гебрейському університеті в Єрусалимі, обговорює 
участь жидів у заселенні України в XVI і XVII століттях. Франк Сисин, 
з Гарвардського Університету та Ярослав Пеленський, професор універси
тету Айова обговорюють ролю жидів у козацьких часах а зокрема у 
всенародному повстанні під проводом гетьмана Богдана Хмельницького. 
Обидва використали численні документи, на базі яких показують, чому 
козаки й селяни громили жидів й одночасно доводять, що жидівські 
втрати в людях рішуче перебільшені в історичних джерелах.

* Ukrainian-Jewish Relations in Historical Perspectives. Edited by Peter J. Potichnyj 
and Howard Aster. Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of 
Alberta, 1988. x, 531p. Price $34.95.
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Другий розділ «Національне відродження» українців складається з шес
ти доповідей, в тому п’ять українських та одної жидівського автора. Усі 
ці доповіді-статті аналізують процес українського національного відрод
ження та відношення жидів до цього процесу, жидів, очевидно тих, що 
жили в Україні. Моше Мішкінський, професор історії в Тель-Авівському 
університеті, обговорює «ставлення українських соціялістів до жидівських 
проблем у 1870-их роках». Іван Рудницький, професор історії Альберт- 
ського університету в Едмонтоні, аналізує «Українсько-жидівські відносини 
в розвитку української політичної думки XIX ст.» а Роман Сербин, про
фесор історії Квебецького університету, пише про «Контроверсію поміж 
жидівським журналом «Сіон» та українським «Основа» в 1861-1862 рр.» і 
про справу ворожого ставлення жидів до українського національного від
родження під російською займанщиною.

Дальших три статті-доповіді обговорюють українсько-жидівські відно
сини у різних частинах України. Іван Химка, професор історії в Альберт- 
ському університеті аналізує «українсько-жидівські антагонізми в галиць
кому селі в XIX столітті». Він доказує, що основною причиною згаданих 
антагонізмів були економічні відносини, лихварство й шинкарство, з яки
ми провідники української Галичини повели завзяту боротьбу, в основ
ному через поширення освіти і просвіти серед селянських мас. Юрій 
Божик з Торонтонського університету обговорює проблеми «МІЖ СОЦІА

ЛІЗМОМ і націоналізмом: політичні відносини в Російській імперії 1900- 
1917 рр.» І Божик, і Химка доводять, що жидівська політика завжди 
підтримувала в Галичині поляків а на східньо-українських землях — 
москалів і йшла проти економічних і політичних інтересів українського 
народу. Розвідка Олександра Барана, професора Манітобського універси
тету, про «Жидівсько-українські відносини на Закарпатті» доводить, що, 
коли жиди не йшли проти інтересів населення, серед якого вони жили, то
ді не було місця на антагонізм. Далі він твердить, що жидівсько-україн
ський антагонізм на Закарпатті, появився й поширився із приходом га
лицьких жидів, які привикли були вислуговуватися перед «власть імущими».

Третій розділ «Революція й опісля» обговорює період від 1917 до
1939. Джеф Елі, професор новітньої німецької історії й європейської істо
рії Мічманського університету, обговорює «війну, революційний переворот 
і формування нових держав на Сході Европи в 1914-1923 рр.» Матіяг 
Мінц, професор новітньої історії жидів у Тель-Авівському університеті, 
пише про «Київських сіоністів і український національний рух», в якій він 
стверджує, що жиди все були противникамим самостійносте України, то
му що це поділило б жидів Російської імперії міжнародніми кордонами. 
Ионатан Франкель, професор історії Гебрейського університету в Єруса
лимі, у своїй доповіді-статті «Проблема жидівської автономії в Україні, 
1917-1923» доходить до висновку, що навіть, коли Україна стала б неза
лежною державою, то справа жидівської автономії була б скоріше чи 
пізніше провалилася, так як це сталося в Балтицьких державах. У статті 
«Українсько-жидівські відносини в совєтських обставинах у міжвоєнний 
період» Мордехай Альтшулер, голова Інституту Сучасного Жидівства при 
Гебрейському університеті в Єрусалимі, твердить, що зовсім справедливі
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вимоги українців за свої права в Україні, були силою політичних обста
вин шкідливі для жидівських інтересів.

У цьому розділі кидається ввічі брак окремої статті про ролю жидів 
у встановленні совєтської влади в Україні, зокрема в Чека-ҐПУ-НКВД, в 
«революційних трибуналах» тощо, які терором здушували всякі прояви 
українського національно-визвольного руху. Можна зрозуміти, чому цю 
делікатну тему обминали жидівські історики, але не можна зрозуміти, 
чому цієї теми не опрацювали українці?

Четвертий розділ «Літературні та соціяльні відображення», очевидно, 
українсько-жидівських відносин, складається із чотирьох статтей. Першу з 
них написав Ізраель Барталь, професор літератури Гебрейського універси
тету в Єрусалимі, п.н. «На вершку вулкану: жидівсько-українське спів
життя у модерній східньо-европейській та жидівській літературах». Мотто 
цієї статті можна б коротко висловити наведеною автором цитатою, що 
роки 1648-1649, тобто всенародне повстання Б. Хмельницького «не гово
рять тільки в минулому, вони говорять також сьогодні». Це зрештою 
заклик до жидів в Україні, що вони, як це писав жидівський критик у 
1948 р. Дев Садан, «не сміють грішити забудьковатістю».

Наступні три статті українських авторів. Юрій Грабович з Гарвард
ського університету обговорює жидівську тематику в українській літера
турі ХІХ-го та раннього ХХ-го століть. Олександер Малицький з Калґар- 
ського університету у своїй розвідці «Совєтські українські переклади з 
жидівської літератури» зробив бібліографічну аналізу перекладів красного 
письменства. Він стверджує, що число жидівських творів, які появилися в 
Україні в перекладах доволі велике, так під оглядом авторів як і творів. 
За 59 років, тобто від 1920 до 1979 р., згідно з совєтськими даними, 
появилося 946 творів 93-х жидівських авторів. З того 230 творів 64-ох 
авторів появилося в перекладі на українську мову.

Марта Богачевська-Хом’як з Мангатанвіл Коледжу, у своїй розвідці 
«Жидівські й українські жінки: подвійна меншість» обговорює ролю жиді
вок в українському національному русі, як також труднощі встановити 
тривалу співпрацю жидівського жіноцтва з українським. Основна трудність 
полягала в тому, що жидівки одружені з українцями звичайно приймали 
національність своїх чоловіків, іншими словами, відходили від жидівства 
не тільки під оглядом релігійним, але й національним.

П’ятий розділ присвячений жидівській трагедії з часів ІІ-ої Світової 
Війни п.н. «Голокост і сучасна доба». Тут першу статтю написав Ярослав 
Білінський, професор Делаверського університету, п.н. «Методологічні 
проблеми й філософічні питання в студіях жидівсько-українських відносин 
під час другої Світової Війни». Це добре опрацьована стаття, що доку
ментально виявляє дійсне відношення українців до жидів і їхнього тра
гічного положення в часі трирічної німецької окупації України 1941-1944. 
Автор наводить цілий ряд прикладів-свідчень як українських так і жидів
ських про українську допомогу жидам. Дуже цінним за своїм змістом є 
додаток «Використання совєтської документації в американських судах». 
При тому Білінський висловив цілу низку критичних завваг на адресу 
американського бюра розшуків воєнних злочинців «О.Б.І.», яке безкри-
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тично вживає совєтську документацію. Він згадує про це тому, що самі 
жиди оспорюють вартість совєтської документації, коли йдеться про ви
падки, в яких жиди є підсудними.

Наступні три статті — це праці жидівських авторів. Агарон Вайс, 
член Янд Вашем Інституту в Єрусалимі опрацював розвідку про «Жидів- 
сько-українські взаємовідносини в Західній Україні під час голокосту». В 
цій статті автор твердить, що в липні 1941 р. в Західній Україні (в 
Галичині й Волині) було 870.000 жидів. В 1944 р., після відходу німців, 
їх залишилося всього 17.000, тобто 2% передвоєнного стану (стор. 409). З 
того виходило б, що 853 тисячі жидів загинуло в голокості. Нам зда
ється, що число не зовсім правильне, бо ж відомо, що багато жидів 
відійшло з советами на Схід, зокрема ті, які коляборували з ними на 
шкоду місцевого населення і боялися відплати, а число жидівських коля- 
борантів з советами мабуть перевищує те, які оціліли після голокосту. 
Чейже це відома річ, що в рядах НКВД, на згадку якого в усіх грома
дян СССР застигала кров у жилах, а крім того усі важливіші посади в 
Західній Україні, почавши від районових урядів, кінчаючи на обласних, 
були обсаджені великою мірою жидами. І це не нацистська пропаганда, 
як це твердить Вайс (див. стор. 413), а сумна дійсність. Зрештою про це 
Вайс також говорить у зв’язку з похідними групами ОУН.

Похідні групи, як це зовсім слушно твердить Вайс, мали на меті 
скріпити на сході України місцеві українські інституції. Але зовсім не 
вірно він твердить, що похідні групи приготовляли таємні списки совєт- 
ських активістів, поміж якими були також жиди (стор. 411). І тут власне 
проявляється основна непослідовність автора в тому, що члени похідних 
груп будучи зайшлими людьми, аж ніяк не могли орієнтуватися, хто був 
совєтським активістом а хто ні. Це могли робити тільки місцеві люди. 
Досить дивно звучить обвинувачення, що мовляв, на списках совєтських 
активістів для німецької влади були також активісти жиди. Навіть якби 
похідні групи дійсно виготовляли такі списки (чого ніколи не було), то 
чи ж мали вони з них усувати прізвища совєтських активістів-жидів?

Вайс посуджує в антисемітизмі націоналістів на базі резолюції схвале
ної на ІІ-му ВЗУН-і (бандерівців), в якій було сказано, що «московсько- 
большевицький уряд використовує протижидівські настрої українських мас, 
щоб відвернути увагу від дійсного злочинця і в той спосіб, під час 
народного зрушення, спрямувати їх на погроми жидів. Організація Укра
їнських Націоналістів поборює жидів як підпору московсъко-болъшевицъ- 
кого режиму (Підкреслення — В.В.), але одночасно звертає увагу народ
них мас, що головним ворогом є Москва». Отже з цього ж хіба ясно, 
що тут не йдеться про жидів як національність, а тим більше про жидів 
як расу, а про тих жидів, які підтримували московсько-большевицький 
режим.

Далі Вайс робить закид, що мовляв, «у деяких місцях провідники 
українських громад давали початок, або приєднувалися до протижидів- 
ських заворушень. Це мало місце в Станиславові, Тернополі та в інших 
місцевостях» (стор. 413). На жаль автор не подав прізвищ тих провідни
ків, щоб можна було перевірити, кого він уважає за провідників?
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Вайс наводить також і факти, що українці допомагали жидам, чим 
доповняє розвідку проф. Білінського. Але це все не переконує його в 
тому, що українців, як народ, не слід обвинувачувати в активній допозі 
німцям нищити жидів. Те що німці розстрілювали сотні українців схопле
них у допомозі жидам для Вайса не має значення. Він так далі і твер
дить, що «вся відповідальність за ці злочини (над жидами) падає на 
нацистів (отже не на німців, як народ, а на нацистів — членів Націонал- 
Соціялістичної Партії — В.В.), але якщо б відношення українського на
ціонального руху та великої кількосте українського населення супроти 
жидів було інше, то число тих, що пережили (голокост) було б багато 
більше» (стор. 418).

Ізраель Кляйнер, автор відомої праці «Національні проблеми останньої 
імперії», який виїхав з України 1971 р., написав розвідку «Жидівське 
питання й українсько-жидівські відносини в українському самвидаві». Це 
мабуть єдина розвідки серед жидівських авторів, де український націо
нальний рух поставлений у належній перспективі і без обвинувачень укра
їнців, як народу, в антисемітизмі. Говорячи про сучасний стан жидівсько
го питання в Україні, Кляйнер каже, що «прожидівське становище україн
ського самвидаву, як також на загал демократичне і гуманітарне стано
вище є позитивним явищем, яке, на жаль, ще не притягнуло належної 
уваги західніх дослідників» (стор. 434). Маємо враження, що йдеться в 
основному про жидівських дослідників.

Останню статтю 5-го розділу написав Зві Ґітельман, професор полі
тичних наук Мічіґенського університету, п.н. «Сучасне розуміння совєт- 
ських жидів — українців: деякі емпіричні завваження». Стаття подає ба
гато цікавих і незнаних інформацій про жидівську еміграцію з СССР. 
Ґітельман пише, що від 1971 р. більше чверті мільйона жидів виїхало з 
СССР в тому з України близько 70.000. І власне ці жиди з України 
стали об’єктом його студії. «Більшість жидів на Україні, як також партій, 
які їх репрезентували, каже Ґітельман, дивилися на політичну незалеж
ність України з побоюванням, яке скріплювала хвиля погромів, що в них 
брали участь різні види українських націоналістів». Далі Ґітельман твер
дить, що ними «командували різні гетьмани й анархісти та білі опоненти 
большевизму» (стор. 439). Ті погроми коштували жидів принаймні 30.000 
осіб, а дехто твердить що п’ять разів більше, коли врахувати голод, 
хвороби та фізичне знищення, які супроводжали погроми. «Тому що Чер
вона Армія систематичних погромів не робила, каже Ґітельман, багато 
молодих жидів ішло до Червоної Армії, як засіб самооборони а також і 
помсти» (стор. 439-440).

Тоді коли стаття Ґітельмана є на загал об’єктивна, наведена цитата 
вказує, як важко жидам об’єктивно оцінити свою ролю в українському 
суспільстві не тільки на протязі історії, але навіть відносно недавно ми
нулого. Справа в тому, що жиди йшли до Червоної Армії не зі страху 
перед погромами, бо в 1917 р. не було жодних погромів а проте жиди 
творили по містах України червоні гвардії, під командою Лейби Троць- 
кого, які підтримували протиукраїнські сили в боротьбі з Центральною 
Радою.
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Погроми в Україні розпочалися за Директорії та й ті були провоко- 
вані жидами-комуністами. До речі, коли мова про погроми, то їх далеко 
більше здійснювала російська білогвардійська Добровольча Армія ніж 
відділи армії УНР і то також на території України. Робив погроми і 
анархіст Нестор Махно, якого найближчими дорадниками були власне 
жиди, як наприклад Б. Волін. Сам Махно, як відомо воював проти 
Директорії деякий час навіть в союзі з большевиками, де жиди також 
відігравали не останню а таки першорядну ролю.

Як воно не дивно, але в цілому збірнику, який начислює 531 сторінку, 
ані одного разу не згадується ген. А. Денікіна, головнокомандуючого 
Добровольчою Армією, ані разу не згадується Махна, а за те згадано на 
23 сторінках гетьмана Хмельницького і на 11 сторінках Гол. Отамана 
Симона Петлюру, очевидно як «погромщиків». Жидівські автори ласкаво 
перекинули всю вину за погроми в 1919 р. на українців. До речі, не 
багато бракувало, щоб і цілий голокост не приписали виключно україн
цям. І відповідальність за цю здеформовану історію українсько-жидівських 
відносин несуть таки жиди. Це зрештою стверджує і сам Ґітельман, пишу
чи, що «історичний міт був створений й ефективно переданий. Жиди й далі 
дивляться на українців з підозрінням, ба навіть ворожістю, бо так їх 
навчив історичний досвід. Навіть якщо їхній особистий життьовий досвід 
не підсилює історичної лекції... — пише Ґітельман, — історична спадщина 
тримає сильно в карбах молоде жидівське покоління» (стор. 454-455).

Врешті автор стверджує, що в СССР політичні обставини не сприяють 
вільному діялогу поміж обома народами й дослідній науковій праці. І з 
цим треба погодитися. Але тут на Заході це можливе й тому було б 
побажане, щоб до такого діялогу дійшло і більше присвячено уваги 
майбутньому, але цього не можна осягнути виключно коштом українців. 
До цього треба компромісу з обох боків.

Шостий короткий розділ збірника має назву «Жиди й українці в Ка
наді». Основну доповідь на цю тему мав Манолій Лупул, професор і кол. 
директор Канадського Інституту Українських Студій в Едмонтоні. Алан 
Шефман, директор Ліги Прав Людини організації Б’наї Б’ріт у Канаді й 
Володимир Тарнопольський, директор Центру для Прав Людини при 
Оттавському університеті. Всі вони доводять потребу взаїмного порозу
міння поміж жидами й українцями, зокрема тут у Канаді, де ані полі
тичні умови, ані економічні не дають підстав для продовження антаго
нізмів. Навпаки є багато спільного і таке порозуміння може бути корис
ним не тільки для обох цих національних груп у Канаді, а тим самим і 
для Канади, але також і в Україні. «Якщо ми не будемо базувати наших 
відносин на пошані й любові людини до людини, якщо ми не визнаємо, 
що позбавлення людських прав якоїнебудь людини, де б то не було, 
говорив В. Тарнопольський, — є позбавленням гуманности взагалі, яка у 
свою чергу заторкує нас, то ми не зуміємо нічого осягнути (стор. 478).

На окрему увагу заслуговує останній розділ сьомий, що є дискусією 
круглого стола на конференції у Мекмастерському університеті. В цій 
дискусії брали участь майже всі доповідачі, а крім того ще й професори 
Б. Боцюрків, Є. Камінський, Богдан Осадчук і Ярослав Пеленський.
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На самому початку проф. Пеленський запропонував шість тем до 
дискусії, серед яких першою була «роля жидів в українському голоді й 
колективізації». Тема надзвичайно цікава, досі ще не розроблена як слід і 
важлива в аспекті українсько-жидівських відносин. Але проти цеї теми 
рішучо виступив проф. Етінґер, заявляючи, що ця тема «зраджує свого 
роду антисемітське упередження» і говорити про «ролю жидів в україн
ському голоді категорично не вірно». Можна говорити про ролю пооди
ноких осіб у специфічних питаннях, але говорити про «ролю жидів» у 
тих справах зовсім не на місці (стор. 481). Проф. Етінґера підтримав 
проф. Пріцак, який заявив, що «голокосту жидівського та українського 
голоду не можна протиставити один одному». «Я не пригадую собі якоїсь 
заяви з боку якогось організованого тіла, в Совєтському Союзі чи закор
доном, яка б закликала жидів брати участь у голоді, організувати його 
тощо» (стор. 492). Вслід за тим проф. Пріцак звернувся до проф. Етін
ґера, кажучи: «Я почуваюся до вини, якщо тут були якісь невластиві 
заяви з боку українців і тому я прошу вашого вибачення».

Тут можна було б погодитися з Еттінґером, якщо б він той принцип 
застосовував у всіх випадках. На жаль так воно не є, бо коли йдеться 
про жидівський голокост у 1941-1943 рр. то жиди обвинувачують не 
«деяких осіб» з-поміж українців, як німецьких коляборантів у нищенні 
жидів, а українців взагалі.

З поміж українських дискутантів єдиний проф. Пріцак визнав слуш
ність жидівських обвинувачень супроти українського народу. Він заявив, 
що в часі т.зв., «Семиденної війни» в Ізраїлю він плянував сформувати 
український леґіон на допомогу жидам у боротьбі з арабами. Якщо б це 
було йому вдалося, то проф. Пріцак був би відіграв в Ізраїлю таку саму 
ролю як Казимир Пуласкі чи Тадей Косцюшко відціграли в американській 
революції XVIII ст. Щоправда, на перешкоді цьому були дві причини, 
скоре закінчення війни (сім днів) і брак військового знання.

Щож властиво спонукало проф. Пріцака формувати леґіон доброволь
ців до Палестини? «Я був переконаний, стверджує Пріцак, що було дуже 
важливо показати світові, а передусім нашим жидівським приятелям, що 
є українці, які вірять у те, що їм слід заплатити власною кров’ю за їхні 
гріхи» (очевидно, супроти жидів! — В.В.). А далі він запевняє, що «на 
протязі кількох годин зголосилося принаймні ЗО молодих людей, які, так 
як я, готові були вмерти за ту справу» (стор. 510). Не будемо запе
речувати можливо, що він має щось на сумлінні, що треба відкупляти 
кров’ю, але тих 30 молодих людей «добровольців» мабуть були збаламу
чені і не знали чим керувався проф. Пріцак, організуючи леґіон. З цієї 
заяви О. Пріцака виходить, що українці поповнили якийсь великий злочин 
супроти жидів, стаючи в обороні своїх прав на своїй прадідівській землі, 
борючись з окупантами та їхніми коляборантами. Цікаво, що ніхто ін
ший з українських дослідників не дійшов до ,таких висновків, як проф. 
Пріцак, що за напружені відносини поміж українцями і жидами на 
українських землях, вину поносять лише українці.

Не менш дивним є і те, що ніхто із жидівських авторів-доповідачів не 
признався до вини, чи до зовсім об’єктивного факту, що власне самі
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жиди, проживаючи в Україні, думали переважно про свої власні інтереси, 
про наживу, не звертаючи уваги на своє українське оточення, на автох
тонів тої землі, де вони проживали і плянували майбутнє для своїх 
нащадків.

Підсумовуючи всі плюси й мінуси, доводиться ствердити, що збірник 
«Українсько-жидівські відносини в історичній перспективі» є цінним ви
данням. Тут, в одному томі представлені два різні погляди, дві різні 
аргументації, які виявляють, що різниці покищо ще за великі, щоб можна 
було очікувати скорої розв’язки цьогь складного питання.

Тому що обговорюваний збірник складається із доповідей прочитаних 
на українсько-жидівській конференції в 1983 році в Мекмастерському уні
верситеті, доводиться ствердити, що він не повний. Бракує в ньому над
звичайно цікавої і вартісної доповіді професора Гарвардського універси
тету Річарда Пайпса, який говорив про важливість України для існування 
Російської, чи пак совєтської імперії.

Доцінюючи вартість цього збірника, який появився на гарному папері 
з гарним оформленням, признання належиться також і Канадському Ін
ститутові Українських Студій в Едмонтоні, який цю книжку видав та 
Албертській Фундації для Українського Виховання й Освіти в Едмонтоні 
за фінансову допомогу, яка уможливила появу цього видання.


