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Від редактора

1 Див. список відтворення з матеріалами конференції: http://goo.gl/oFiD5o. 

15–16 жовтня 2017 року Українська асоціація юдаїки організува-
ла в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» 
міжнародну наукову конференцію «Євреї України: Революція 
й післяреволюційна модернізація. Політика, культура, суспіль-
ство». Приводом для неї став сторічний ювілей початку Україн-
ської революції 1917–1921 років.

Упродовж останніх років доля євреїв України в роки револю-
ційних зламів привертає все більшу увагу дослідників. Це засвід-
чила широка географія складу учасників заходу: у ньому взяли 
участь дослідники з Австрії, Великобританії, Ізраїлю, Німеччи-
ни, США, Угорщини, а також різних міст України (Київ, Ірпінь, 
Кам’янець-Подільський, Полтава, Сімферополь, Умань, Харків 
і Чернігів). Усе ширшим стає й тематичний спектр студій із історії 
євреїв революційної й післяреволюційної доби — поряд із тради-
ційними працями з політичної та військової історії, а також істо-
рії погромів з’являються дослідження історії повсякдення, історії 
єврейської літератури й мистецтва, регіональної історії, історії єв-
рейської освіти в Україні, джерелознавства історії євреїв України.

Усі ці теми стали предметом обговорення під час конференції. 
Відеозаписи доповідей оприлюднено на каналі Української асоці-
ації юдаїки на YouTube1.

Організатори вирішили не обмежуватися завузькими хроноло-
гічними рамками кількох років, охоплюваних традиційним озна-
ченням Української революції. Натомість, вони віддали перевагу 
розширеному розумінню «революції» як часу суспільного зла-
му, наслідком якого в українському випадку стала пришвидше-
на ліквідація традиційного укладу єврейського життя в містечках 
і миттєве (міряючи масштабами історичних періодів) формуван-
ня глибоко інтегрованого в довколишнє неєврейське середовище 
світського єврея.

Саме тому помітне місце у програмі конференції посіли ви-
ступи, присвячені начебто мирному десятиліттю після завершен-

Від редактора
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ня бойових дій і остаточного встановлення у східних і центральних 
регіонах України радянської влади. Зокрема, ідеться про виступи, 
присвячені діяльності окремих єврейських політичних сил в Укра-
їні у 1920-х роках, створенню єврейських колгоспів, розгортанню 
мережі єврейських освітніх закладів.

Окреме місце на конференції посіли і доповіді про один із 
найцікавіших експериментів із інтегрування євреїв у політичну 
систему неєврейської держави — запровадження в Україні націо-
нально-персональної автономії. Ця тема привертає увагу дослід-
ників — у тому числі пов’язаних із реалізацією цього проекту осо-
бисто — з перших років після завершення революції і дотепер.

На жаль, частину виступів на конференції, які являли собою 
попередні результати поточних дослідницьких проектів, не було 
оформлено як статті для публікації в цій збірці. Після завершення 
роботи над ними їх буде опубліковано в інших виданнях2. Уміще-
ні тут тексти являють собою допрацьовані варіанти виголошених 
доповідей із урахуванням результатів їхнього обговорення. 

Редактор книжки дякує Європейській асоціації юдаїки (Euro-
pean Association for Jewish Studies) за ґрант на проведення конфе-
ренції, що уможливив і видання пропонованої збірки. Окрему 
вдячність за фінансову підтримку заходу висловлюю Фонду «На-
дав» (Ізраїль). 

Крім того, вельми дякую своїм колегам із Української асоці-
ації юдаїки Віталію Черноіваненку і Світлані Семеновій за вели-
чезні організаційні зусилля з проведення конференції та сприяння 
в підготовці збірки до видання, а також професору-емериту Шау-
лю Штампферу з Єврейського університету в Єрусалимі за допо-
могу в редагуванні книги.

Сергій Гірік

2 Стаття на основі доповіді харківського мистецтвознавця Євгена Котляра «Пе-
редчуття апокаліпсису: образи синагог і тема краху єврейського світу в мис-
тецтві революційного часу» виходить друком у журналі «Judaica Ukrainica» 
(2017, vol. 6) одночасно з публікацією цієї збірки.

Від редактора
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Olga Petrova
(Budapest)

1 The Assassination of Symon Petliura and the Trial of Scholem Schwarzbard, 1926–1927: 
a Selection of Documents, ed. David Engel (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 
2016), 173.

2 The Assassination of Symon Petliura, 173.

Jews in the Ukrainian People’s Republic’s bodies 
of power: Hopes, disillusions and achievements

When it comes to any discussions about the revolutionary period of 1917–
1920, the memory of pogroms overshadows everything including positive 
achievements. This is understandable, as those achievements could not 
and did not last long under the pressure of the Bolshevik state, whereas the 
pogrom victims could not have been brought back to life. Thus, even dur-
ing the trial of Sholem Schwarzbard, who killed Symon Petliura in May 
1926 in Paris, Jewish leaders who served in the Ukrainian government or 
at least worked with the Ukrainian leadership during the difficult years of 
1917–1920 were accused of betraying their Jewish brothers and sisters. For 
example, in the editorial by Menachem Ribalow, which dates back to the 
almost immediate aftermath of Petliura’s assassination (June 4, 1926), the 
author particularly refers to politicians who represented Jews in Ukrain-
ian People’s Republic’s bodies of power: “And they will bear responsi-
bility forever, even if they escape to America and cover themselves with 
the pages of respectable Jewish newspapers.”1 To say more, Ribalow calls 
defense of Petliura by Jews “a national disgrace. If some individual Jews 
benefited from [Petliura], they did not do so for the benefit of [Ukrainian 
Jews] nor for our benefit, but for their own benefit and advantage, and to 
our detriment.”2 Arnold Margolin, Avraham Revutsky, Moses Silberfarb 
were particularly criticized for working with the Ukrainian leaders who 
kept failing to prevent the pogroms.

The revolutionary years under consideration were indeed complex 
times for Jewish leaders representing the interests of Jewish people in 
the Ukrainian territories because not only did they have to balance dif-
ferent political groups and national forces (Russian or Ukrainian) but 
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also to look for a common ground (or disagree in principle) with oth-
er Jewish political groups. Therefore, it is essential to understand how 
these Jewish leaders saw these processes from their own point of view 
and what they regarded as important achievements to be proud of and 
what they identified as their gravest mistakes and miscalculations. The 
goal of this study is to look at a selection of five key Jewish figures who 
either performed certain general functions in the bodies of power cre-
ated by Ukrainians in 1917–1920 or who served specifically as Ministers 
for Jewish Affairs in the government of the Ukrainian People’s Republic.

It would be logical to start with Moses Silberfarb (1876–1934) — 
a leader of Fareynikte (United Jewish Socialist Workers Party) and a 
person who shaped the law of national personal autonomy in Ukraine 
and became the first Minister for Jewish Affairs. The book that con-
tains Silberfarb’s account of the events of 1917–1918 was initially writ-
ten and published in Yiddish in 1919 and is called The Jewish Ministry 
and Jewish National Auto nomy in Ukraine. In a laconic manner, Silber-
farb outlines the work that was completed in order to bring the law of 
national personal autonomy to life. He shows transition from the insti-
tution of the Jewish Vice-Secretariat as part of the General Secretariat 
to the second stage of separate Secretariats for each nationality affairs 
(including the Secretariat for Jewish Affairs) and finally to the Minis-
try for Jewish Affairs. After the Bolsheviks seized power in Russia and 
the Provisional Government was overthrown, the status of the General 
Secretariat changed — instead of representing the Provisional Govern-
ment, this Secretariat became the ruling body of power on the territo-
ry of the newly-proclaimed Ukrainian state. Because of these transfor-
mations, Vice-Secretaries first became Secretaries, which was also true 
for the Jewish Vice-Secretary, and then full-fledged Ministers (with the 
proclamation of the Ukrainian People’s Republic’s independence in 
the Fourth Universal of the Ukrainian Central Rada in January 1918).

Even though in Ukrainian historiography the law of national per-
sonal autonomy is often presented as the initiative of Ukrainian lead-
ers, in his work Silberfarb emphasizes that his own pro-active effort was 
required to make sure the corresponding law was adopted and imple-
mented. The initiative to conduct the preparatory work belonged to the 
representatives of the Jewish minority and to Silberfarb in particular:
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Jews in the Ukrainian People’s 
Republic’s bodies of power

The Social Democrats, who removed the question of national-per-
sonal autonomy from the agenda at their party convention, particu-
larly wavered on the question — it was evident that no firm decision 
could be reached… it was essential to watch for a moment when it 
would be possible to place clearly before the leading political circles 
of Ukraine the question of national-personal autonomy and ask for a 
definite answer. Such a moment arose when the Third Universal was 
about to be issued… No one at all voted against the Universal, but 
some representatives of the minority parties abstained from the vote… 
It is quite possible that the demand was, for the Ukrainians, not en-
tirely unexpected; it was apparently anticipated that at the moment 
when Ukraine would be declared a republic, the national minorities 
would promulgate the demand for the safeguarding of their national 
rights. It is therefore no wonder that without long complaints the de-
mand was agreed to…3 

Establishing something that did not exist and function previously 
was destined to cause bureaucratic difficulties. One such example was 
the issue with registering incoming correspondence and the question 
whether each of the national Secretaries should have had a separate seal 
or one common seal instead. Another problem occurred with regard to 
feasibility of printing the banknotes as well as laws and decrees in mul-
tiple languages, including Yiddish. Although the idea of printing official 
documents in the language of the Jewish diaspora appeared particularly 
thrilling, as evident from Silberfarb’s comments (“And so it happened 
that for the first time in Jewish history, as far as we know, laws were 
issued in the Yiddish language”4), the task was particularly difficult be-
cause Yiddish required a completely different alphabet and printing fa-
cilities were not always ready to accommodate that. At the same time, 
the importance of this decision itself (even though it had to be repealed 
later) could not be overestimated:

The decision of the General-Secretariat to print the value on Ukrain-
ian assignats in four languages, among them Yiddish, had an entirely 

3 Moses Silberfarb, The Jewish Ministry and Jewish National Autonomy in Ukraine, trans. 
David H. Lincoln (Aleph Press, 1993), 57–60.

4 Silberfarb, The Jewish Ministry, 45.
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separate value for the rights of the Yiddish language. Through the as-
signats the public right of the Yiddish language was publicly acknowl-
edged before the entire Ukrainian (and non-Ukrainian) population.5 

To add more pressure to these bureaucratic nuances, the situation 
with regard to pogroms started taking a very concerning turn, waking up 
not just the Jewish Secretariat, but the whole Ukrainian state apparatus 
to the reality that required a serious and determined action, “The pogrom 
question, to which the Vice-Secretariat devoted not a little energy and la-
bor, obviously bore another character. Not only the Jewish Vice-Secre-
tariat, but also other general-secretariats for trade and industry, for jus-
tice, et al. were flooded with news about pogroms…”6 The situation with 
the pogroms and violence in Kyiv caused by the news of the approaching 
Bolshevik troops became a reason for Silberfarb, who at that moment was 
just recently proclaimed the Jewish Minister, to resign in January 1918. 

In addition to the rising threat of pogroms, there were other indica-
tions that not everything was going smoothly. With the Bolsheviks loom-
ing just round the corner, the Ukrainian government proposed a decree 
ordering anyone who had settled in Kyiv after January 1, 1915 to be ex-
pelled. The Jewish General Secretary had to interfere because this de-
cree would have particularly affected Jews, who obtained the legal right 
to settle in Kyiv only after the March revolution of 1917, when the limi-
tations of the Pale of Settlement were abolished. 

Furthermore, the Fourth Universal of the Ukrainian Republic, 
proclaiming independence of the Ukrainian state, made most of the 
non-Ukrainian parties very uneasy, “None of the minority parties… had 
voted for the Fourth Universal. Some had simply voted against it; the 
others had abstained from the vote.”7 Disintegration of the former Rus-
sian Empire may have been what the Ukrainian national forces wanted, 
especially in the wake of the Bolshevik-Communist threat, but the na-
tional minorities, especially the Jewish parties, perceived it as presenting 
risks. Even Silberfarb, who worked in the Ukrainian government and for 

5 Silberfarb, The Jewish Ministry, 45–46.
6 Silberfarb, The Jewish Ministry, 39.
7 Silberfarb, The Jewish Ministry, 76.
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whom Ukrainian leaders were colleagues, mentions the issue of the so-
called “Ukrainian chauvinists”8 several times. He does not point in the 
direction of specific names but one can sense the rift that the possibility 
of the Ukrainian independence created within the political groupings in 
the bodies of power.

With this being said, Silberfarb clearly regarded creation of the Min-
istry for Jewish Affairs as an outstanding achievement, “The Jewish Min-
istry was a unique occurrence in our national life. There were Jewish Min-
isters at various times and in various lands and there are still such today. 
Yet, the Minister for Jewish Affairs, as far as we know, has no equal in 
Jewish history.”9 What spoke even more in favor of the positive view of 
this newly established body of power was its apparently growing popular-
ity with the Jewish people. Once it was established in the summer–early 
autumn of 1917, “people ran to the Jewish Vice-Secretariat from all quar-
ters, the majority with requests about protecting personal and property 
rights.”10 After the Vice-Secretariat (and later the Secretariat) was trans-
formed into a Ministry, “the Ministry itself grew… The number of posi-
tions with which the Jewish Vice-Secretariat originally started to work in 
September, 1917, began at seven and rose to approximately one hundred 
in April, 1918. Each department had several sections.”11

Similarly, for Silberfarb, the adoption of the law of national person-
al autonomy was the peak of his own achievements of this period, some-
thing “to look back [on] with satisfaction”12: 

The law was adopted unanimously by the entire Rada… with its firm, 
unanimous decision to create amicable relations between the peoples 
of Ukraine on the foundations of democracy and freedom of national 
development. Thus on January 9, 1918, for the first time in history, the 
law on national-personal autonomy… was formulated and adopted.13 

8 Silberfarb, The Jewish Ministry, 83.
9 Silberfarb, The Jewish Ministry, 5.
10 Silberfarb, The Jewish Ministry, 38.
11 Silberfarb, The Jewish Ministry, 98.
12 Silberfarb, The Jewish Ministry, 74.
13 Silberfarb, The Jewish Ministry, 73–74.



Olga Petrova

14

He was also particularly proud that the initiative to move forward with 
this law came specifically from the Jewish leadership, even though it was 
designed to also work for the Polish and Russian minorities. Surely, his 
optimistic tone could be attributed to the fact that he wrote this before 
the Directory came to power, before the triangle of death closed over 
the Ukrainian territories in 1919 and 1920. 

Another Jewish figure who set on the path of cooperation with the 
Ukrainian national forces (but who eventually, after 1918, drifted away 
from the idea of supporting the Ukrainian national state) was Moses 
Rafes (1883–1942), the Ukrainian Bund’s leader. Initially active within 
the Central Rada, after the events of November 1918 Rafes had a change 
of heart, having found that he had more in common with Russia’s Bol-
sheviks and eventually contributed to the establishment of Komfarband 
(the Jewish Communist Union). His book Two Years of Revolution in 
Ukraine. Evolution and Split of the BUND was written in 1919 (and pub-
lished in 1920) and is a striking example of the change in his views.

It appears that Rafes could never fully sympathize with the Ukrain-
ian inclination for independence from the Russian state as he support-
ed the idea of Russia’s indivisibility (and he was not alone, as among the 
Jewish circles this was a predominant understanding). Unlike Margolin 
and Goldelman, who had grown to understand the Ukrainian national 
movement, Rafes always regarded it as a sort of “separatism”. According 
to Rafes, an average Jew could hardly imagine supporting the Ukrainian 
national cause, because Russian culture was what the Jews in the Russian 
empire grew up with and learnt to respect and admire.14 Coming from the 
All-Russian Bund, Rafes blamed the Central Rada and Ukrainian parties 
for their excessive emphasis on nationalism and the ensuing antisemitism. 
In his book, Rafes states that since Ukrainians were largely represented 
by peasantry, their fight against social inequality and against landowners, 
bankers and so on was simultaneously a struggle against representatives 
of national minorities who had risen to those well-off positions.15 This na-

14 M. Rafes, Dva goda revoliutsii na Ukraine (Evoliutsiia i raskol BUNDA) (Moscow: Go-
sudarstvennoe izdatel’stvo, 1920), 77.

15 Rafes, Dva goda revoliutsii, 7–8.
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tionalistic coloring is what Rafes saw as a significant difference between 
the Ukrainian national political forces and the Bolsheviks.

Overall, the main idea Rafes voices in his account of the revolution-
ary events and transformation of Ukrainian political forces was that the 
Ukrainian Bund was misled by hoping they could count on cooperation 
with the Central Rada and by acting against the interests of the Bolshevik 
forces. As would be expected, Rafes strongly disapproves of the Fourth 
Universal and the proclamation of Ukrainian independence, designat-
ing the Fourth Universal of the Ukrainian Republic as the “beginning 
of the end”.16 Importantly, Rafes declines any merit behind the crea-
tion of the Ministry for Jewish Affairs and the adoption of the national 
personal autonomy law, arguing that these achievements were just a veil 
behind which the Ukrainian people and their leaders tried to hide their 
antisemitism. Simultaneously, he attempts to justify the Bund’s support 
of the Central Rada by the Rada’s initial intention to preserve Ukrain-
ian-Russian connection and by distinguishing the Central Rada as the 
only source of power that could restrain the anarchy that was threaten-
ing to engulf the country in revolution. However, once the Central Rada 
reached out for German help, and when the emphasis on Ukrainization 
became heavier, this caused a set-back among the Bundists. Finally, it 
is clear that the November revolution in Germany gave all the social-
ist parties, including the Bund, a hope that the all-encompassing world 
revolution was more realistic than previously thought, so the right path 
for the Bund could only be the one involving the Bolsheviks, and not the 
“kulaks’ dictatorship”17 of the Ukrainian Directory. 

Interestingly, Rafes does not cite pogroms as the main disillusion-
ment of the revolutionary period or the turning point for the Jewish po-
litical movement. He does mention “Petliura’s pogroms”18, but for Rafes 
they are just a logical consequence of Ukrainian nationalism, something 
he believes he had anticipated. His main disappointment lies in the very 
thought of cooperating with Ukrainian political forces, as, according to 
him, Ukrainians only wanted to benefit from the Jews but never truly 

16 Rafes, Dva goda revoliutsii, 77. 
17 Rafes, Dva goda revoliutsii, 111.
18 Rafes, Dva goda revoliutsii, 132.
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and genuinely wanted to work with them. In fact, according to Rafes, 
the Ukrainian revolution had only lasted two years. Everything that hap-
pened after November 2018, including but not limited to the Directo-
ry’s increasing nationalism, its aspirations for unity with the Western 
Ukrainian Republic and its attempts to secure help from the Entente, all 
manifested the so-called “counter-revolution”19. To sum it up, the work 
of Rafes is teleological and is written to demonstrate the Bund’s evolu-
tion into what Rafes considered the right direction — further away from 
cooperation with Ukrainian nationalists and closer to Communism-Bol-
shevism. For Rafes, the Bund’s flirtation with the Ukrainian Directory is 
nothing more than the Bundists’ step “to finally discredit themselves”20 
before realizing how mistaken they had been. Coming to realization of 
the necessity to unite forces with the Bolsheviks is portrayed as the end 
of the crisis within the ranks of the party. 

While the Bund was distancing itself from the Ukrainian politics, 
the socialist Zionist party Poale Zion and one of its active members, So
lomon Goldelman (1885–1974), were strong supporters of the Ukraini-
an-Jewish cooperation, even during the trying period of the Directory. 
When the Bund voted against the Fourth Universal, Poale Zion abstained 
from voting. Goldelman served as the Vice-Minister of Trade and In-
dustry and then as the Minister of Labor in the government of the Di-
rectory. At the same time he contributed to the Ukrainian-Jewish dia-
logue as an author of the column and numerous articles on the topics of 
Jewish life (as well as some general topics and problems) in the period-
ical “Ukraina”, published by the Directory’s Army Staff, for which he 
used a Ukrainian-sounding pseudonym S. Zolotarenko. Unlike Rafes, 
Goldelman did not see “the revolution in the Jewish street” separately 
from the Ukrainian revolution. He believed that the destiny of the Jew-
ish people of Ukraine was inseparable from the destiny of the Ukraini-
an revolutionary movement. 

At times, it may seem that Goldelman idealized Ukrainian-Jewish 
relations (or at least presented an idealized version in the articles he con-
tributed), but this was not the case as he was well aware of the “mutu-

19 Rafes, Dva goda revoliutsii, 36–37.
20 Rafes, Dva goda revoliutsii, 77.
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al distrust and suspicions”.21 However, as opposed to Rafes, he did not 
brand the Ukrainian national movement for self-determination as sepa-
ratism, but considered it a natural phenomenon, worth understanding 
and cooperating with.

For Solomon Goldelman, the most important achievement of this 
revolutionary period was, without a doubt, the institution of national per-
sonal autonomy and the establishment of the Ministry for Jewish Affairs, 
and for this achievement, he praises the first Jewish Minister — Moses Sil-
berfarb.22 Though these progressive laws and regulations could not have 
had a lasting effect due to the war and the ensuing changes in power and 
though similar ideas of self-rule for Jewish people were popular in other 
neighboring countries, Goldelman emphasizes that the Ukrainian state 
was in a way a pioneer in putting these ideas forward. Next to the destruc-
tive force of the pogroms (which he explains by people being electrified 
with fear of the Bolsheviks), Goldelman considered the lack of unity and 
understanding between the Jewish Socialists and the Zionists a huge rev-
olutionary failure23: during the Central Rada period, the Jewish Socialist 
parties dominated Jewish representation in the Rada itself and the Gen-
eral Secretariat so the Zionists chose to boycott them, whereas during the 
Directory, the Zionists got the majority of votes, which, in turn, the So-
cialists could not have accepted. Finally, what Goldelman strongly crit-
icizes is the Jewish reluctance or hesitation to support the Ukrainian na-
tional movement (hence his bitterness towards Rafes):

The real need for us, Jewish Socialists in Ukraine, the revolutionary 
and national need consists in actively helping the cause of Ukrainian 
peasants and workers’ rebellion. When such help, evident and clear, 
is here — there will be the first positive step towards mutual under-
standing between the two peoples, our people and Ukrainian people, 
that are historically destined to rule this land and live here together.24   

21 Solomon Goldelman, Zhydivs’ka natsional’na avtonomiia v Ukraini 1917–1920 
(München: Dniprova Khvylia, 1967), 16. 

22 Goldelman, Zhydivs’ka natsional’na avtonomiia, 75.
23 Goldelman, Zhydivs’ka natsional’na avtonomiia, 88.
24 Solomon Goldelman, Lysty zhydivs’koho sotsiialdemokrata pro Ukrainu (Wien: Zhy-

divs’ke vydavnytstvo Gamoin, 1921), 11. 
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Next to Silberfarb, Rafes and Goldelman, who were members of 
the Jewish political parties, there was an important Jewish represent-
ative who played an influential role without joining a specifically Jew-
ish party — Arnold Margolin (1877–1956). Margolin was not a politician 
in the narrow sense of this word (though he did represent the Ukrain-
ian government on many important occasions), but rather a diplomat 
and a public figure. In fact, he ascribed a very significant meaning to the 
fact that instead of becoming a member of a Jewish party he joined the 
Ukrainian Socialist Federalists party, because he perceived it as a “step 
in the political rapprochement of Ukrainians and other nationalities re-
siding in Ukraine.”25 Margolin believed that the phenomenon that the 
Jews were mostly joining Jewish parties was negative, the effect of which 
was even made worse due to the fact that a multitude of those parties ex-
isted. This, according to Margolin, not only created harmful divisions 
between the Jews themselves, but also separated them from the nation-
alities they lived with (in this case, from Ukrainians). On more than one 
occasion, he emphasized that he was not part of this tendency and that 
he was proud of his civic allegiance to the Ukrainian state, without him 
having to give up his Jewishness. 

Margolin served as Assistant Minister of Foreign Affairs for the Di-
rectory (accepted this post in early 1919), held talks with the Entente and 
represented the Ukrainian People’s Republic at the Peace conference 
in Paris, therefore for him it was not extraordinary to find himself sur-
rounded by the world-renowned statesmen. At the same time, he did not 
seem to have had many opportunities to work directly with Ukrainian 
leaders. For example, his first significant encounter with Symon Petli-
ura happened at the later phase of the revolution, when the Directory’s 
government was temporarily stationed in Kamianets’ Podil’s’ky:

At last I talked with Petlyura person-to-person. We had never had a 
chance to meet earlier, as luck would have it. And yet he was the man 
who had been head of the Ukrainian movement for a long time, the 
same movement with which I too had been associated since the spring 
of 1918. He was talked about and written about a great deal. In the end 

25 Arnold Margolin, Ukraine and Policy of the Entente, trans. V.P. Sokoloff (L.A. Mar-
golena, 1977), 31.
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he was accused of indulgence during the pogroms. To me, a Jew, this 
was a most frightening accusation… The very thought of Petlyura’s 
possibly antisemitic tendencies, let alone his permissiveness in rela-
tion to pogroms, was completely out of the question...26 

It is peculiar that for Margolin who had been fighting for the 
rights of the Jewish population long before the revolution (it is 
enough to mention his role in the Beilis case), the law of nation-
al personal autonomy does not seem to be an extraordinary achieve-
ment. He does mention it several times, but in no way it is an object 
of his narrative (like for Silberfarb and Goldelman, for whom this 
was the key focus of their stories). This may be tied up to his faith in 
the necessity for the Ukrainians and Jews to work closer together and 
eliminate barriers between them.

In the government of the Ukrainian People’s Republic, Margo-
lin’s primary task was to represent and defend interests of the Ukraini-
an state abroad. He was also ready to stand up for the Jewish interests, 
but his priority was to procure support for the Ukrainian national forc-
es, whose position was growing weaker in the on-going war with several 
enemies. In connection with this, it is worth mentioning Margolin’s at-
titude to Ukrainian independence. Since majority of Jewish parties and 
their leaders were leaning towards indivisibility of what used to be the 
Russian empire, it would have been logical for Arnold Margolin to sup-
port the idea of integrity of the so-called All-Russian state. However, 
despite the fact that he was a member of the Socialist Federalists par-
ty that aimed at federation with Russia and despite his strong convic-
tion that Switzerland (as a federation) was an ideal state (and after Mar-
golin’s emigration to America in 1922, he kept his faith in a federative 
state, admiring the structure of the United States), he in fact became a 
defender of Ukrainian independence. He explained this transformation 
by the evolution of his understanding of Ukrainian language and cul-
ture and by realizing the necessity for the Ukrainian state to differenti-
ate itself from the Bolshevik dictatorship and terror.

26 Margolin, Ukraine and Policy, 136.
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Margolin does not deny antisemitic sentiments of Ukrainians, but 
he blames those on the policies of the tsarist Russia. As a lawyer, he 
witnessed hundreds of cases of injustices done to the Jewish people in 
the Russian empire. As for the Ukrainian national leaders, even before 
Petliura’s assassination, when a stream of accusations started pouring 
on Ukrainian statesmen’s heads, Margolin defended Ukrainian lead-
ers, first and foremost, Petliura and Vynnychenko, against accusations 
in antisemitism:

… the Ukrainian Party of Socialist Federalists, to which I belonged, 
refrained from active participation in the uprising [of the Directory, 
against Skoropadsky]. We did not doubt that its initiators were acting 
from the highest patriotic motives and that this whole movement was 
essentially democratic. We foresaw, however, that all kinds of adven-
turers and even criminals would penetrate into the ranks of volunteer 
troops, just as had happened with respect to all other volunteer ar-
mies in the course of civil war elsewhere in Russia. Events proved that 
our forebodings were correct. The earnest declarations and appeals 
of the Directory to the people and the armed forces and their warn-
ings against anti-Semitic propaganda were without avail. As soon as 
the uprising proved to be successful, marauders joined the ranks and 
began to “search” houses and apartments inhabited by the Jews on 
the libelous pretext that “these Jews are Bolsheviki.” The real object 
was extortion and loot.27 

Even though he was working for the Ukrainian government and 
representing the Ukrainian national state, Margolin could not but feel 
dissatisfied and disappointed with the way the Ukrainian government 
dealt with the urgent task of stopping the pogroms and punishing the 
guilty parties. At the same time, he admitted that given the limited lev-
el of control that the Directory had over the territories that were sup-
posed to abide by its laws and regulations, it was not physically possible 
to do anything for Petliura or anyone else, except resign. At the same 
time, even by resigning, they could only free themselves from any per-

27 Arnold Margolin, From a Political Diary: Russia, the Ukraine, and America, 1905–1945 
(New York: Columbia University Press, 1946), 34.
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sonal responsibility for the pogroms, but it would not have helped to 
stop the violence.28 

For Margolin himself, the meaning and significance of resignation 
was not an idle talk. First, he resigned from his post of Assistant Minis-
ter of Foreign Affairs and later from his representative role at the Paris 
peace conference, “In this period of retreats [after the French refused to 
sign agreement with the Ukrainian Republic], the Ukrainian government 
demonstrated its helplessness: it could not halt the disintegration of the 
army, stop the pogroms, or reestablish its authority. Under the circum-
stances, I felt unable to continue to serve in the government, and in mid-
March, 191929, resigned my post as Assistant Minister of Foreign Affairs.”30 
From the distance of the time that passed, Margolin started questioning if 
he truly had the right to resign in those difficult times and if it would not 
have been wiser to stay and fulfill his duties as much as he could:

The same problem was solved differently by P.A. Krasnyi, Minister 
of Jewish Affairs at the Ukrainian government. He stayed at his post 
and has not quit the government even to this day [1921]. I do not know 
which of us was right in those days of horror, whether it was myself, 
abandoning the ship which had become a plaything of the elements, 
or Krasnyi, staying on and trying to help the victims of hatred, sav-
agery and unbridled crime. . .31 

Margolin’s account of these events was completed in 1921, so what he 
shares seems to be very genuine and written with his memories still very 
fresh and vivid. In his view, the Ministry for Jewish Affairs was a remark-
able achievement for the Jewish population of the Ukrainian People’s Re-
public, “Attention should be called to the fact that Krasnyi, as a member 
of the Cabinet, with the right to vote, took part in the discussion and res-
olution of every problem of the Ukrainian government, something that 
would be unthinkable in the governments of Kolchak and Denikin.”32

28 Margolin, Ukraine and Policy, 136–137.
29 February and March 1919 saw the most severe and cruel pogroms.
30 Margolin, From a Political Diary, 39.
31 Margolin, Ukraine and Policy, 84.
32 Margolin, Ukraine and Policy, 139.
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Simultaneously, his biggest defeat was that in spite of big hopes 
and expectations, the Western countries, such as France, England, the 
United States did not give a young Ukrainian state a helping hand and 
did not interfere in what was going on in the former Russian empire on 
behalf of the Ukrainian leadership. He initially welcomed the opportu-
nity of being Assistant Minister of Foreign Affairs because he believed 
in this mission and this task was especially welcome to him “because 
of … conviction of the necessity of aid from the West”.33 However, in 
the end, he admits that his hopes turned out to be unreasonably high. 
Based on Wilsonian principles, Western Europe should have been gen-
uinely interested in helping Ukrainians, whereas in fact each of these 
big political players wished to first of all pursue their own geopoliti-
cal agendas. Since the interests of the young Ukrainian state were not 
part of this, no support was provided or could have even been hoped 
for. The Entente supported the White Russians as long as they could, 
and when it was clear that none of the White Russian leaders, including 
Denikin, would be successful, they started negotiating an agreement 
with the representatives of the Ukrainian government (which includ-
ed Margolin), but abandoned the idea afterwards and evacuated their 
forces. As for England, after the Directory signed a pact with Poland, 
England lost any interest in helping Ukraine, so Margolin’s work in 
London resulted in nothing. 

Even having witnessed so many disappointing developments, Mar-
golin believed that the struggle was not over and would resume once 
the opportunity was there. To say more, he had quite an acute vision of 
what would eventually become of the Soviet state, created by the Bol-
sheviks (which is in a certain sense a prophecy and a testimonial of how 
well Margolin understood the ongoing struggle):

Where creative construction by free volition of free peoples, as visu-
alized, is delayed, should some other force like bolshevism succeed 
once more in subordinating the vast territories of the former Russian 
empire to one center, one will, the new dominion will be unstable and 
shortlived. The building, hastily glued together, will collapse again. 

33 Margolin, Ukraine and Policy, 67.
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Its inner bonds will prove just as weak as the existing but barely bind-
ing bonds of Soviet Russia and Soviet Ukraine.34

When Symon Petliura was assassinated, Margolin deeply regretted 
the turn that the representation of the Ukrainian revolution of 1917–
1920 took in Jewish media. He expressed serious concern for how it 
might affect the Ukrainian-Jewish relations. Oleksandr Shulhyn, Arnold 
Margolin’s colleague in his representative diplomatic role at the Peace 
conference in Paris, was desperately writing to Margolin, just after the 
Schwarzbard’s trial was over (dated 31 October 1927):

All these men are similar to those stupid historians who take only one 
page of history and forget all about the rest of events and facts. The 
representation of pogroms in such a way as if there was tranquility 
and peace in Ukraine at that [t]ime, was the thing which excited us 
in the greatest measure. I wrote how I wept over the pogroms, but I 
also mentioned about our great pogrom - … the pogrom of Ukraine. 
Why, they did not even mention it!35 

When Margolin was invited to come and speak at the trial, he re-
ferred to his book, confirming one more time that his account and his vi-
sion of the Ukrainian leadership in the revolution remained unchanged 
as he continued rebutting antisemitism accusations that were falling on 
Petliura. Importantly, Margolin never regretted working towards recog-
nition of the Ukrainian state, “Retrospectively I feel no regrets for the 
hard work of those three years of my life spent in the service of Ukraine. 
I feel that my duties were discharged, both as a citizen of Ukraine and a 
son of the Jewish nation.”36 

None of the works of the Jewish leaders that have been analyzed in 
this study so far can be called completely objective, as, obviously, each 
of them outlined their vision and how they evaluated the events unfold-
ing after the March revolution of 1917. However, though they were all 
under the influence of a certain agenda, their written accounts of the 

34 Margolin, Ukraine and Policy, 164.
35 The Assassination of Symon Petliura, 425–426.
36 Margolin, Ukraine and Policy, 193.
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events still largely express what they genuinely believed in. This could 
not always be the case, especially for a work published within the Sovi-
et state, where the state and the public opinion could not have tolerated 
a story even slightly diverting from the narrative accepted by the ruling 
authorities. In connection with this, it is worth looking at The Tragedy 
of the Ukrainian Jewry, which is one stunning example of a very explic-
it Soviet state propaganda. 

This book was published under the name of Pinkhas Krasnyi (1881–
1939), a member of Folkspartei, who was the last Minister for Jewish 
Affairs in the Ukrainian Directory. The Tragedy of the Ukrainian Jewry 
was written in 1927, just a year after Petliura’s assassination, and pub-
lished by the State publishing house of the Soviet Ukrainian Republic 
in 1928 (Krasnyi was arrested in 1938 and executed in 1939). This book 
is an example of a particularly aggressive propaganda, which simulta-
neously serves as a very vivid demonstration of the main points used by 
the communist authorities to discredit the Ukrainian national move-
ment (as well as other national movements, including Zionism) and 
struggle throughout the period of existence of the Soviet state. Some of 
the most common examples of this labelling include: the Directory is 
the “Ukrainian counter-revolution”, Jabotinsky is “a Jewish fascist”37, 
the pogroms stopped only when the Soviet power of workers and peas-
ants was established and when “with metal brush it swept away all this 
pogromist scum”38, not a single pogrom-maker was punished, nothing 
at all was accomplished by the Directory or government to stop the po-
groms39 , “Bat’ko [father] Symon” (a parallel to “Bat’ko Makhno” to 
make Petliura look even more like an aggressive otaman),40 though this 
was not actually used this way by contemporaries; the Directory wanted 
to “sell Ukraine” to the Entente and in fact “sold” it to Poland, where-
as Zionists were ready to “sell” their people too.41

37 Pinkhos Krasnyi, Tragediia ukrainskogo evreistva (Gosudarstvennoe izdatel’stvo 
Ukrainy, 1928), 9.

38 Krasnyi, Tragediia, 17.
39 Krasnyi, Tragediia, 18.
40 Krasnyi, Tragediia, 34.
41 Krasnyi, Tragediia, 34.
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Understandably, the law of national personal autonomy and the 
Ministry for Jewish Affairs are not dwelt on, except for pointing out that 
it was a “bourgeois” invention specifically established to fool and mis-
lead the Jewish people and distract them from the real dangers, “And, 
like a drowning man reaching out for a straw, they [the Ukrainian gov-
ernment] were reaching out for their Ministers, who could do nothing, 
but admit their complete inability to do anything in this hostile environ-
ment, in this engulfing everything and everyone bacchanalia, on bloody 
banners of which there was a sign already: beat the Jews!..”42

In addition to this, what proves that the work was not written by 
Pinkhas Krasnyi and only bears his name was that there was no men-
tion of the Kamianets’ period of the Directory, when there was a brief 
period of relative accord and agreement and productive collaboration 
between Ukrainians and Jews. This was the period when Krasnyi was 
the Minister, so, even in spite of frustrations, he would have had much 
more to say about that period and the work accomplished by his office, if 
he were able to write the truth. In his contributions to local periodicals, 
Pinkhas Krasnyi called for mutual understanding and common struggle 
against the Bolsheviks. It is also obvious that this propaganda-filled ac-
count contradicts information on Krasnyi’s image that Margolin shares 
in his book — the image of a devoted member of the government do-
ing his best to save the revolutionary achievements of the Jewish people.

The five Jewish figures whose accounts of the revolutionary events 
have been outlined here all worked with the Ukrainian national forc-
es in one way or another, and they were not the only ones — as there 
were other Jewish representatives in Ukrainian bodies of power, politi-
cal parties, organizations and foreign missions. On behalf of both Jews 
and Ukrainians, this period witnessed attempts to use the revolution-
ary momentum to overcome stereotypes and to build a democratic state 
where the rights of different national groups are given attention and care. 

Though these Jewish leaders wrote about the same period, each of 
them for the most part focused on a different aspect, based on the ex-
act role they performed, hence their differing understanding of achieve-
ments and losses. Interestingly, whereas the idea that the pogroms (and 

42 Krasnyi, Tragediia, 19.
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the Ukrainian government’s inability to stop them) dominated the nar-
ratives of, for example, Silberfarb and Goldelman, as one of the great-
est disillusions of the revolution, for Rafes, whose account was com-
pleted just as he basically joined the ranks of the Communist party, 
the most significant mistake and disappointment was the very attempt 
of cooperating with the national and pro-sovereignty Ukrainian gov-
ernment. A similar tendency is observed in how Rafes viewed the Jew-
ish leadership’s achievements as he, unlike Silberfarb, Goldelman and 
Margolin, ignored the merits of the institution of national personal au-
tonomy and the Ministry for Jewish Affairs. However, although Rafes’s 
work was clearly influenced by his political re-orientation towards Bol-
shevism-Communism, it is yet far from the extreme propaganda of 
Krasnyi’s book.

It is also important to mention that this study is based on the writ-
ten and published works available in Ukrainian, Russian or English, 
so it remains for the future to synthesize this analysis adding accounts 
available in Yiddish and Hebrew because without them the picture can-
not be complete.

Finally, each of the above mentioned Jewish leaders used the word 
“anarchy” in describing the events of those years — and this should re-
mind us how incredibly complicated and disorienting the revolutionary 
period of 1917–1920 was, so its history is yet to be fully researched and 
comprehended.



Jews in the Ukrainian People’s Republic’s bodies of power

27

Анастасія Іванова
(Київ)

1 Детальніше: Kuzmany B. Hasburg Austria: Experiments in Non-Territorial Autono-
my // Ethnopolitics. 2016. Vol. 15. Issue 1. P. 43–65.

Єврейська національна автономія в Україні:  
спроба юридичного аналізу

Додатковим результатом революційної хвилі 1848–1849 років, всес-
вітньо відомої як «Весна народів», стала поява декількох прогре-
сивних концепцій вирішення національного питання в поліетніч-
них державах. Лідером у випрацюванні інноваційних підходів до 
управління міжетнічними конфліктами безумовно була Габсбурзь-
ка Австрія, більшість із моделей якої включали компонент ексте-
риторіальності1. У проголошеній 1917 року Українській Народній 
Республіці було законодавчо реалізовано одразу дві з них: націо-
нально-пропорційне представництво й національно-персональну 
автономію. У цій статті буде зроблено спробу визначити, у чому 
вони полягали та чим відрізнялися.

Національнопропорційне представництво передбачало залучен-
ня представників національних меншин на умовах пропорційнос-
ті до участі у представницьких органах держави або територіальної 
автономії (наприклад, до її парламенту). Сьогодні доволі близьку 
до неї систему встановлення законодавчих квот для представни-
ків національних меншостей у парламенті передбачено законо-
давством понад п’ятдесяти держав (Бельгія, Данія, Індія, Італія, 
Казахстан, Румунія, Фінляндія, Хорватія тощо). Незважаючи на 
критику та всупереч ліберальній традиції вона залишається єди-
ною надійною гарантією етнічної рівноваги у представницьких 
органах влади.

Натомість, національноперсональна автономія — це утворен-
ня національними меншостями автономної системи органів са-
моврядування, які, при цьому, визнаються державними органа-
ми та інтегруються до системи загальнодержавних органів влади. 
Національно-персональна автономія фактично нагадує міні-мо-
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дель держави, адже має власні представницькі, виконавчі та місце-
ві владні структури, право збирати податки і навіть сурогат тери-
торії — національний кадастр. Важливим є те, що самоврядування 
меншин перетворюється на публічне урядування. На думку одно-
го з авторів концепції — Отто Бауера, — це мало гарантувати наці-
онально-персональну автономію від свавілля держави, адже в та-
кому випадку, знищуючи національне самоврядування, держава 
знищувала б сама себе2.

Унікальним та фактично недослідженим історико-правовим 
досвідом України було паралельне застосування обох принципів 
в УНР, яке дало змогу максимально широко забезпечити права 
національних меншин, а також усунути основні вади концепції 
національно-персональної автономії, про які буде сказано нижче.

Чому виникло паралельне співіснування різних моделей 
управління етнічними конфліктами в молодій українській рес-
публіці?

Основою національної політики Центральної Ради був прин-
цип національно-пропорційного представництва. Окрім сутнісно-
го вирішення національного питання, його застосування давало 
змогу змінити правовий статус самої Центральної Ради з реально-
го представництва «всієї української людності», наданого їй Все-
українським національним конгресом (6–8 квітня 1917 р.), на все-
національне загальнотериторіальне (крайове) представництво. 
Останнє, своєю чергою, мало надати Центральній раді статус ор-
гану влади в українських губерніях.

Не маємо забувати, що поповнення Центральної Ради пред-
ставниками неукраїнської демократії для визнання її крайовим 
органом вимагав Тимчасовий Уряд. Його очевидний інтерес по-
лягав у намаганні опосередковано контролювати політику та ді-
яльність Центральної Ради через представників російської мен-
шості, що мали увійти до її складу.

Після тривалих дискусій було вирішено поповнити УЦР та її 
органи представниками національних меншин у кількості близь-
ко 30%. 11 червня 1917 р. відбулося перше засідання оновленої 

2 Бауэр О. Национальный вопрос и социал-демократия. СПб.: Серп, 1909. С. 372.
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Малої Ради (МР). На VІ сесії мандатна комісія визначила склад 
УЦР, 208 із 798 членів (і 9 запасних місць) мали обиратися від не-
українців. Станом на 8 серпня 1917 р. в УЦР було 640 членів, 140 із 
яких були представниками національних меншин.

У Генеральному Секретаріаті 30 % склало 3 міністерські порт-
фелі, які отримали представники найчисленніших меншин — ро-
сіян (11,7%), євреїв (8,2%) та поляків (4,5%). Ще одну посаду без 
портфеля отримав представник Бунду Моше Рафес. Він очолив 
Державний контроль, адже деякі єврейські партії відмовились ви-
знавати його своїм представником, а Центральна Рада для контро-
лю коштів потребувала людини з неукраїнського середовища, аби 
уникнути різного роду підозр та інсинуацій.

Першим реальним юридичним кроком із захисту прав мен-
шин став Статут Генерального Секретаріату від 29 липня 1917 р., 
неофіційно іменований першою Конституцією України. Ним 
запроваджено посади товаришів Генерального секретаря з єв-
рейських, російських та польських справ, які мали право вирі-
шального голосу на засіданнях Генерального Секретаріату щодо 
національних питань. Соломон Гольдельман назвав це «днем на-
родження жидівської національної автономії в Україні»3.

Із такою оцінкою можна погодитися, адже, на відміну від те-
риторіальної автономії, проголошеної окремим політико-пра-
вовим суб’єктом, екстериторіальна є радше принципом, який 
здійснюється або реалізується. Запровадження національного 
представництва створило передумови для реалізації автономії, 
а утворення окремого публічно-правового органу стало одним із 
принципових кроків для її втілення. Думається, посада віце-се-
кретаря, розширена в ході реорганізації до міністерства, була саме 
таким органом.

Однак, чому Українська Центральна Рада не обмежилася 
запровадженням національно-пропорційного представництва, 
а прийняла ще й закон про національно-персональну автономію? 
Адже реалізоване національне представництво вважалося достат-

3 Ґольдельман С. Жидівська національна автономія в Україні 1917–1920 // Запис-
ки НТШ. Т. 182. Мюнхен–Париж–Єрусалим, 1967. С. 56.
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ньо ефективним інструментом захисту прав національних меншин. 
І Михайло Грушевський не вважав за доцільне поєднання обох 
принципів в єдиній системі. Принаймні, ще у 1913 році він зазна-
чав, що «пропорційна репрезентація в соймі достатньо забезпечує 
меншості, а екстериторіальна (культурна) автономія недоцільна»4.

Видається, що неабияку роль в ухваленні закону відіграв по-
літичний чинник. Недарма його було затверджено напередодні 
проголошення ІV Універсалу. На нашу думку, закон просувався 
представниками єврейських політичних сил, а для українського 
політичного керівництва став, як влучно сформулював Соломон 
Гольдельман, певною «політичною трансакцією», яка, з їх погляду, 
ті меншості так чи інакше зобов’язувала.

Адже саме для єврейської меншини проголошення персо-
нальної автономії для євреїв у країнах розсіяння було принципо-
вою вимогою. Так, уже у 1905, 1907 роках вона наявна в політичних 
програмах як соціалістів, так і сіоністів, та навіть стала підставою 
утворення політичних партій (Фолкспартей і сеймісти). Відпо-
відно, вона постійно присутня і звучить у єврейських колах. Про 
персональну автономію для меншостей на З’їзді народів говорили 
виключно представники єврейських партій, проявивши в цьому 
неабияку солідарність, зазвичай їм непритаманну. Вони проголо-
сили й резолюцію З’їзду про національно-персональну автономію 
та необхідність її законодавчого закріплення. Автономії вимагало 
і громадянське суспільство — уже у травні 1917 року на засіданні 
Єврейського обласного з’їзду в Києві (Крайовім з’їзді представни-
ків жидівських громад і культурно-просвітних установ Південно-
західного краю) було ухвалено резолюцію про необхідність надан
ня єврейському народу національноперсональної автономії5. Логічно, 
що і законопроект про національно-персональну автономію го-

4 Грушевский М. На национальные темы: К вопросу о национально-террито-
риальной автономии // Русское богатство. №1. С. 223–243. Цит за: Прий
мак Т. Конституційний проект М. Грушевського з 1905 року // Український 
історичний журнал. 1991. №1. С. 134.

5 1917 год на Киевщине. Хроника событий / Сост. А. Иргизов, В. Мани-
лов, Ф. Ястребов; под ред. В. Манилова. К.: Государственное издательство 
Украины, 1928. С. 72.
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тувався переважно чи й виключно єврейськими силами — комі-
сією, яку неофіційно називали «єврейська комісія під головуван-
ням Зільберфарба».

Отже, ідея національно-персональної автономії, як і відповід-
ний закон, народилися в єврейському середовищі, звідки, завдя-
ки широким можливостям, наданим національно-пропорційним 
представництвом, її було трансльовано й підтримано на законо-
давчому рівні.

Спробуємо оцінити Єврейську національну автономію з юри-
дичного погляду.

Застосування принципу національного представництва дало 
змогу усунути головний недолік національно-персональної авто-
номії. Ідеться про те, що після отримання самоврядними струк-
турами національних меншин можливості задовольняти власні 
«об’єктивні» потреби без встановлення контролю над загаль-
нодержавними органами влади, вони ніби м’яко усувалися від 
загальнодержавної політики та управління. Діяльність органів 
автономії обмежувалася організаційними й національно-куль-
турними питаннями, у зв’язку з чим набувала певною мірою ет-
нографічного характеру. В умовах широкого представництва не-
українських політичних сил в органах влади такий фактор було 
якщо й не знівельовано повністю, то значно зменшено. Мусимо 
визнати, у єврейських колах існувала думка, що загальнодержав-
ну лінію українська влада проводила без урахування настроїв єв-
рейської спільноти і національних меншин загалом (очевидно, це 
стосувалося найбільш наріжних питань: проголошений ІV Уні-
версалом суверенітет, політика українізації, не сприйнята єв-
рейським обивателем тощо). Однак, серед сучасних дослідників 
поширено думку про активну участь представників єврейських 
політичних сил у розбудові політичної та правової системи мо-
лодої української республіки, про що промовисто свідчать тек-
сти протоколів Центральної Ради, Малої Ради та Генерального 
Секретаріату.

Варто зауважити, що завдяки активній діяльності міністер-
ства реальне здійснення права на автономію розпочалося ще до її 
проголошення. Зокрема, діяльність міністерства охоплювала обо-
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рону від погромів та допомогу потерпілим, зв’язки з єврейськи-
ми організаціями закордоном, організацію та організаційно-пра-
вове забезпечення органів автономії всіх рівнів (від комплексної 
реорганізації громад до утворення Єврейської національної ради 
та скликання Тимчасових національних зборів), реорганізацію та 
створення мережі освітніх установ (активно відкривалися єврей-
ські вчительські семінарії в Києві, організовувалися нові початко-
ві й середні школи), культурних закладів (надавалася матеріальна 
допомога музикантам, художникам, лікарям та іншим фахівцям 
єврейського походження), виборювання прав єврейської мови 
(починаючи з того, що документація секретаріату провадилася 
їдишем), еміграційну справу тощо.

Усе це відбивалося у вкрай активній законотворчій та законо-
проектній роботі. Так, окрім законів про національно-персональ-
ну автономію та тимчасового закону про єврейські територіальні 
громади було ухвалено закони про вчительські семінарії, підго-
товлено проекти законів про управління школами, про вживан-
ня мов національних меншостей, про тимчасові національні збо-
ри, про національний секретаріат, про єврейський національний 
кадастр, про Єврейський національний союз в Україні. Виробле-
но фактично кодекси «Про статут єврейської громади» та «Про 
вибори до єврейського громадського самоврядування. Останній 
складався з закону та положення «Про громадівське управління» 
та містив 7 глав із 85 статей, що вичерпно регулювали управлін-
ня життям громади, її органи, статус та повноваження, доходи та 
видатки, питання спадкування, відповідальності та багато інших.

Щодо структури органів автономії, то їм була притаманна 
перехідність та тимчасовість законодавчо передбачених форм, 
а також активна діяльність псевдоавтономістських органів. Так, 
Міністерство єврейських справ, Тимчасові Національні Збори 
й Мала національна рада перебрали на себе функції автономних 
органів та фактично реалізовували автономію. Мойсей Зільбер-
фарб визнавав, що в добу його міністрування «фактично сам мі-
ністр представляв відсутні ще інституції: він виконував функції ви-
конавчого органу одночасно з представництвом нації». У період 
Директорії функції парламенту або Національних зборів викону-
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вали Тимчасові Національні Збори, а в період між сесіями — Малі 
національні збори (аналогічний Малій Раді орган). Такий стан 
державних органів є спільною тенденцією в умовах слабкої інсти-
туційності, притаманною державам перехідного періоду, до яких, 
поза сумнівом, належала й українська держава 1917–1921 років.

Варто відзначити й широкі повноваження автономних ор-
ганів — право законодавчої ініціативи, публічно-правовий ста-
тус, а також рівність правого статусу публічно-правових орга-
нів автономії з загальнодержавними. Наприклад, у естонському 
законі, визнаному експертами Ліги націй еталонним, уряд був 
зобов’язаний контролювати поточну діяльність меншин (ст. 30) 
і міг без пояснення причин розпустити Раду самоуправління. У за-
конах УНР усі суперечки між органами УНР та Єврейською націо-
нальною автономією мав у судовому порядку розглядати спеціаль-
ний адміністраційний суд.

Варто закцентувати на унікальності системи саме єврейської 
національної автономії, у якій вдалося поєднати питому історич-
ну традицію громадівського самоврядування з новітніми концеп-
туальними підходами. Реформовані єврейські громади мали стати 
основою Єврейської національної автономії. Загальна мета їхнього 
реформування полягала головно в секуляризації громади та освіти. 
Фактично, минула релігійна громада протиставлялася сучасній се-
куляризованій, об’єднаній національною ідеєю. Для цього в кож-
ній громаді засновувався управлінській орган — рада громади, що 
мала стати публічно-правовим органом місцевого єврейського са-
моврядування і відати всіма справами господарства й управління 
місцевих єврейських громад.

Друга самостійна мета реформи — модернізація системи опо
даткування. Коробочний збір мав бути замінений прогресивним 
прибутковим податком: «Не сміє надалі існувати громада за ра-
хунок доходів з “такси”, яка накладає увесь податковий тягар на 
найбідніші прошарки населення»6. Цей закон вважався тимчасо-

6 Zilberfarb M. Dos idishe ministerium un di idishe avtonomie in Ukraine. K.: Idisher 
folks-farlag, 1919. С. 8–15 (Додатки). Цит. за: Ґольдельман С. Жидівська націо-
нальна автономія в Україні 1917–1920. С. 58.
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вим. Водночас, саме він став юридичною основою для проведен-
ня виборів до рад нових демократичних громад.

Перегляд списків виборців до рад єврейських громад наштов-
хнув авторку цієї статті на припущення, що списки виборців тим-
часово виконували функцію національного кадастру. Адже кадастр 
мав гарантувати персональний принцип, тобто фіксований зв’язок 
із певною національною спільнотою та етнічну самоідентифіка-
цію її представників. Член союзу мав відносити себе до відповідної 
нації, визнавати нерозривний зв’язок із нею та бажати підпоряд-
ковуватися її нормам. Водночас, виборчі списки цілком викону-
вали означену функцію на певному етапі. До того ж, перший мо-
равський кадастр також мав юридичну силу саме для зарахування 
у виборчі списки відповідної виборчої колегії, за що був крити-
кований Отто Бауером. Адже така політична спрямованість дава-
ла підстави для різних маніпуляцій, зокрема, включення однією 
нацією частини своїх виборців до списків іншої для наступного 
впливу на вибори. На українських теренах такої небезпеки не іс-
нувало, адже громада була структурою доволі закритою, а конку-
рування націй на виборах виключалось. Так само, за естонським 
законом виборчий список із часом ставав етнічним реєстром від-
повідної меншини.

Загальним місцем є твердження про ліквідацію єврейської на-
ціональної автономії в період гетьманату. Проте, діяльність націо-
нальних міністерств фактично тривала ще понад три з половиною 
місяці, оскільки ухвалу про їхню ліквідацію було опубліковано 
лише 22 жовтня 1918 року. Існує чимало публікацій та сповіщень 
у пресі про діяльність міністерств за цей період. Окрім того, як за-
значає Арнольд Марголін, «коли склався коаліційний уряд за учас-
ті соціал-федералістів у якості доволі вагомої меншості, наш ко-
мітет, за ініціативою А. В. Никовського, одностайно постановив 
увійти до уряду з пропозицією про відродження дії закону про на-
ціонально-персональну автономію. Утім, уряд вже не встиг його 
розглянути»7. Відомо, що Директорія 10 грудня 1918 року, тобто 

7 Марголин А. Украина и политика Антанты (записки еврея и гражданина). Бер-
лин: Издательство С. Ефронъ, 1922. С. 68.
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ще до проголошення власної Декларації, постановила відновити 
чинність закону Центральної Ради про національно-персональну 
автономію. Продовжувалася діяльність юридичної комісії мініс-
терства по виробленню законопроектів. У вересні 1919 року було 
затверджено новий закон про єврейське громадське самовряду-
вання з широкою компетенцією і правом оподаткування. Однак, 
уже в жовтні 1919 року Соломон Ґольдельман зазначав, що «Ви-
сока Директорія, а особливо окремі її члени, виявила себе яко ін-
ституція ворожа і шкідлива для інтересів демократії національних 
меншостей. Один приклад: міністр Красний провів ще кілька мі-
сяців тому закон, яким освіта в державних школах для жидів по-
ставлена в певне автономне становище, підпорядковане лише мі-
ністерству жидівських справ. Закон цей, хоч і підписаний Головою 
Директорії Петлюрою, не може мати чинности задля саботажу од-
ного з членів Директорії, який тримає закон у себе у шуфляді і не 
підписує. Така політика з боку окремих членів Директорії — не 
випадок, а система, яка саботує справу державного будівництва 
якнайгірше»8.

Підсумовуючи, хочемо згадати слова Френсіса Фукуями: «На-
ціоналізм може вжитися з лібералізмом лише за умови витиснен-
ня національної самоідентифікації до сфери приватного життя 
й культури зі сфери політики і ухвалення рішень». Хоча ідеології 
націоналізму та демократії і не виключають одна одну, їхнє поєд-
нання буває вкрай непростим. Видається, що Центральній Раді 
попри непростий час вдалося віднайти баланс між дотриманням 
національного державного інтересу та гарантуванням прав наці-
ональних меншостей. Утім, цей експеримент не можна вважати 
цілком завершеним через воєнні умови, що не дали спостерігати 
подальшу логіку розвитку подій.

Так чи інакше, очевидно, що вирішення національного питан-
ня відбувалося двома паралельними шляхами: кооптація членів за 
принципом національно-пропорційного представництва (основна 
концепція влади, нею ж і впроваджувана) та вироблення основ на-

8 Ґольдельман С. Листи жидівського соціал-демократа про Україну. Матеріали 
до історії українсько-жидівських відносин за час революції. Відень, 1921. С. 62.
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ціонально-персональної автономії (концепція єврейської менши-
ни, поступово виведена на законодавчий рівень). Теоретично їхнє 
поєднання давало єврейським організаціям можливість активно 
впливати як на загальнодержавне українське життя, так і на вну-
трішньоєврейське, при цьому обмежуючи втручання держави до 
відповідної царини. Думається, це дозволило б цілком гідно про-
довжувати будувати своє майбутнє на території України.

Однак, молода українська демократія не змогла ані захистити 
свої здобутки, ані сама встояти під натиском ззовні. Війська агре-
сія, розквіт антисемітизму, що є частим супутником революцій, 
спричинили незнану доти еміграційну хвилю. Частина з тих, хто 
змушений був шукати кращої долі, поїхала розбудовувати влас-
ну державу.

Важливо, що завдяки співпраці українського та єврейського 
народів 100 років тому ми маємо унікальний досвід, який:

1) демонструє велику вагу взаємовпливів та взаємодії представ-
ників єврейського та українського народів в одній державі;

2) дає підстави стверджувати, що в українській державі впер-
ше серед багатьох новостворених республік було здійсне-
но спробу забезпечення права національних меншостей як 
на фактичному, так і на нормативному рівні;

3) свідчить, що поєднання моделі національно-пропорційно-
го представництва разом із моделлю національно-персо-
нальної автономії дало змогу максимально широко забез-
печити права національних меншин;

4) може бути корисний для прийняття адекватних науково-
обгрунтованих рішень щодо вимог екстериторіальної ав-
тономії, озвучуваних у сучасній Україні.
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Віталій Скальський
(Київ)

1 Завальнюк О., Комарніцький О. Подільські містечка в добу Української револю-
ції 1917–1920 рр. Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2005. С. 192.

Антисемітизм у Києві навесні 1918 року

У роки революції відбулася зміна ціннісних орієнтирів у суспіль-
стві. Воно було втомлене тривалою війною, продовольчою розру-
хою, транспортним та паливним хаосом, а тому не завжди могло 
втриматися в межах загальнолюдських цінностей. Життя людини, 
її честь та гідність знецінилися. Натомість, на поверхню вийшли 
низькі інстинкти, що доволі часто прикривалися гаслами свобо-
ди та революційної доцільності. Наслідком стали криваві вбивства 
в Києві у січні–лютому 1918 року, єврейські погроми, нищення ре-
лігійних та культурних пам’яток, політична нетерпимість, право-
вий нігілізм, порушення права приватної власності.

Найбільшими етнічними групами в Українській Народній 
Республіці були українці, євреї, росіяни та поляки. Меншими гро-
мадами, що сформувалися, як правило, внаслідок подій Першої 
світової війни, проживали вірмени, грузини, «татари» (під ними 
розумілися всі мусульмани), молдавани (під ними розуміли та-
кож румунів), білоруси, литовці, латиші. Етнічна приналежність 
не була чинником суспільного розколу. Люди різних національ-
ностей співпрацювали в економіці чи побуті на загальногрома-
дянському рівні. Разом із тим, етнічна ідентичність ревно обері-
галася, а етнічні групи були самодостатніми та доволі замкненими, 
до яких не допускалися «чужі». Так, євреї мали свої клуби, теа-
три, ресторани і підприємства. Вони жили немов у власному сві-
ті. У більшості містечок вдалося демократичним шляхом обрати 
єврейські громадські ради, яким належало відати всіма справами 
життя своїх етнічних громад, представляти їхні інтереси перед ор-
ганами державної влади1. Таким чином, євреї були окремою за-
критою громадою, яка доволі тяжко йшла на контакт із українця-
ми чи поляками. Активну участь в українському державному житті 
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брали лише єврейські соціалісти — Об’єднана єврейська соціаліс-
тична робітнича партія, Бунд, Єврейська соціал-демократична ро-
бітнича партія (Поалей-Ціон). Інші організації лише спорадично 
співпрацювали з українським національним рухом.

Кількість більшовиків серед євреїв була незначною, хоча се-
ред членів більшовицької партії євреї за походженням (однак за-
звичай не за національною свідомісною приналежністю) стано-
вили чималу частку.

* * *
У Києві перед вступом українського війська до міста масово по-
ширилася паніка. Про це свідчать протоколи засідань Київської 
міської думи від 27 лютого та 1 березня 1918 року. Київський 
пролетаріат очікував помсти від Центральної Ради за підтрим-
ку більшовиків (арсенальці навіть звернулися до міської думи 
зі спеціальним клопотанням із цього приводу2), чиновники — 
за те, що прийшли на роботу до Народного Секретаріату, а ре-
шта киян — за нейтралітет та пасивне споглядання за перебігом 
подій у січні 1918 року. Із цього приводу цікавим є повідомлен-
ня «Нової ради» про настрій у Києві: «Бувають випадки, коли 
українець, який лагодиться кінчати нелегальне життя, здиба-
ється в одній квартирі з ідейним більшовиком, котрий починає 
ховатися»3. Паніка посилювалася ще й тим, що українське вій-
сько йшло разом із німецьким, яке донедавна було ворожим та 
окупаційним. Не додавала оптимізму киянам і привезена деле-
гацією Міської думи до українського війська звістка, що «ко-
заки настроєні неприхильно проти київської людности, яка, як 
вони чули, з радістю вітала большевиків»4. Її, до того ж, було 
опубліковано аж 5 березня, тобто у самий розпал самосудів. Че-
рез кілька днів А. Ніковський у статті «Євреї й українське вій-
сько» на першій сторінці «Нової ради» відзначив: «Тепер непри-
хильний і навіть небезпечний для єврейства настрій єсть, що 

2 Нова рада. Київ. 1918. № 25.
3 Нова рада. Київ. 1918. № 25.
4 Нова рада. Київ. 1918. № 26.
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цей настрій росте і набуває иноді певних і виразних формул»5. 
Підстави таких настроїв А. Ніковський побачив (і не безпідстав-
но) у подіях кінця січня — початку лютого 1918 року: «Київ стрі-
ляв їм [українським козакам. — В.С.] у спину аж до останнього 
маленького будинка перед Святошиним», «[українські коза-
ки. — В.С.] пішли з Києва. А вслід їм чути прокляття», «Прий-
шов ненависний большевик. І Київ простягся, постелився пе-
ред ним. Бачив, що прийшов розбишака і мошенник, здирщик 
і злочинець, мародерця й ґвалтовник, а одначе власть больше-
вика прийняв і признав»6. Цю статтю було написано з політич-
ною метою. По-перше, слід було пояснити киянам нелюбов 
українських козаків до міщан. А по-друге, ця стаття дозволи-
ла українському війську подивитися на себе зі сторони і, якщо 
не припинити погроми, то, принаймні, посприяти зменшенню 
їхньої кількості.

Місто жваво обговорювало Звернення міської управи до місь-
кого населення від 26 січня 1918 року, яким Міська дума висловила 
вітання більшовицьким військам. Тепер, після повернення укра-
їнської влади, обивателі очікували реакції на цей антиукраїнський 
виступ міської влади. Скандал вибухнув на засіданні Думи 8 берез-
ня 1918 року у присутності чималої кількості киян. Гласний Думи 
за списком УПСР–УСДРП І. Маєвський оголосив про складання 
повноважень через незгоду зі згаданим Зверненням. Одночасно, 
текст заяви було опубліковано в «Новій раді»7. У відповідь, В. Дре-
лінг, який головував на засіданні, заявив, що «духовні і класові 
зв’язки, що існували та існують серед усього російського проле-
таріату ні п. Маєвському, ані кому іншому розірвати не вдасться»8, 
чим викликав аплодисменти присутніх.

Страх киян (за винятком українців, частково поляків та дея-
ких дрібніших національних груп, що разом становили від чверті 

5 Нова рада. Київ. 1918. № 29.
6 Нова рада. Київ. 1918. № 29.
7 Нова рада. Київ. 1918. № 29.
8 Киевская мысль. Киев. 1917. № 21.
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до третини населення Києва9) перед покаранням з боку «україн-
ців» посилювався. Дума, піддаючись настроям свої виборців, за-
кликала не допустити «ніяких самосудів, ніяких репресій без суду, 
жах перед якими широко розповсюджується серед мешканців і ви-
кликає численний від’їзд мешканців з города»10.

1 березня більшовиків у Києві вже не було. Вони відступили 
спішно, не забувши при цьому пограбувати місто. За свідчення-
ми очевидців, вивозилося все більш-менш цінне, що потрапляло 
під руки: «Картина втечі більшовиків була доволі оригінальною: 
здавалося, пів-міста жителів виїжджають або переїжджають на 
нові квартири. Візники і підводи, навантажені всіляким домаш-
нім скарбом, — подушками, самоварами, перинами, стільцями… 
і все це мчалося поспіхом, під охороною одного, двох солдатів чер-
воної армії, озброєних гвинтівками»11, «вивозили все [курсив ори-
гіналу — В.С.]: меблі, зеркала, фортеп’яна, картини, хліб, одежу, 
чоботи, білизну, гроші. Звощики тягнулись до вокзалу без кінця, 
везучи щось у чамайданах, у клунках, мішках»12. Не забули при-
хопити з собою гроші з Державного банку. Грабункам піддавали-
ся навіть релігійні святині — Софійський собор та Феофанівський 
монастир. До того ж, більшовики замінували мости через Дніпро 
і кілька артилерійських складів. У цілому, газети змальовували 
апокаліптичну картину.

Того ж дня відновила діяльність Комісія з охорони порядку 
й безпеки. Охорону міста передали грузинському й вірменсько-
му військовим комісаріатам, що пообіцяли «немилосердно боро-
тися з усякого роду виступами темних елементів»13. За свідчення-
ми В. Петріва, росіянам не дозволили організувати таку охорону, 
оскільки «з неї мали би вийти “контрреволюційні групи”, а укра-

9 Державний архів Київської області Оп. 2. Ф. Р-2797. Канцелярія Київського гу-
бернського старости Української держави. Спр. 59. Статистичні відомості про 
кількість населення м. Києва. 1918 р. Арк. 3.

10 Нова рада. Київ. 1918. № 25.
11 Могилянский Н. Трагедия Украины (Из пережитого в Киеве в 1918 году) // Ар-

хив русской революции. М.: Терра – Политиздат, 1991. Т. 11. С. 79.
12 Нова рада. Київ. 1918. № 25.
13 Нова рада. Київ. 1918. № 24.
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їнцям тому, що вони у воєнному стані з росіянами, та лишень ві-
рмени та грузини були визнані невтральними — польська ж гру-
па не явилася до російського червоного командування». Там же 
йдеться, що «у вірменсько-грузинському відділі було 60% домо-
родців — росіян, поляків, українців і то переважно зі студентства».

Відразу ж розпочалася видача зброї будинковим комітетам 
для самооборони. Завдяки цим діям напруга в місті дещо змен-
шилася. 1 березня до Києва прибув український комендант — хо-
рунжий сердюцького полку імені Богдана Хмельницького Вла-
сенко. Він запевнив, що українська влада «віддає охорону міста 
цілком міському самоврядуванню і значить усю владу в Київі пе-
редає думі»14. Наступного дня комендант опублікував звернення 
до жителів Києва із обіцянкою, що «ніяких самосудів від україн-
ського війська не буде учинено»15. Водночас, «Нова рада» опублі-
кувала отриману з телефонної станції інформацію: «Петлюра пе-
реказав по телефону, що він уже за кілька верстов від Київа, щоб 
людність поставилась до цього спокійно і відбирала б награбова-
не від більшовиків»16. Чи дійсно С. Петлюра зробив такий дзві-
нок і, якщо так, то чи залишився зміст повідомлення не перекру-
ченим? Навіть якщо командир Гайдамацького кошу Слобідської 
України і зробив таку заяву, то швидше за все мав на увазі недо-
пущення вивезення з Києва цінностей, награбованих більшови-
ками17. Тобто, його слова було неправильно розтлумачено. Хоча, 
звісно, не можна відкинути варіанту, за якого С. Петлюра вдався 
до популізму. Заклик «відбирати награбоване» відповідав настро-
ям населення (але не його інтересам). Щоб створити враження 
про себе як про радикального діяча, який задовольняє прагнення 
киян, С. Петлюра міг видати таке розпорядження. Однак, у тако-
му випадку, він не прорахував наслідків.

Як би там не було, слова «відбирати награбоване» було сказа-
но і вкладено, найімовірніше поза його волею, в уста С. Петлю-

14 Нова рада. Київ. 1918. № 25.
15 Нова рада. Київ. 1918. № 24.
16 Нова рада. Київ. 1918. № 24.
17 Нова рада. Київ. 1918. № 25.
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ри. Стероризоване і значною мірою деморалізоване суспільство 
кинулося виконувати цей заклик. Відразу ж почали проявляти-
ся антиєврейські настрої. Під час більшовицьких реквізицій май-
на буржуазії багато що потрапило до єврейських дрібних підпри-
ємців. Грабіжники приносили викрадені речі перекупникам чи до 
невеличких крамниць, які заробляли гроші серед іншого скупкою 
та перепродажем краму. Їхніми власниками зазвичай були євреї. 
Після визволення від більшовиків колишні власники намагали-
ся відшукати своє майно і часто знаходили його у єврейських ма-
газинах та на складах. Суперечки через майно легко перетворю-
валися на бійки, а згодом і на розправу над євреями. При цьому, 
предметом суперечок була не велика власність, а дрібні побуто-
ві речі — одяг, посуд, книжки, меблі тощо. Крім того, залишало-
ся майно тих, хто загинув під час більшовицького терору чи встиг 
виїхати, залишивши власність напризволяще.

Отже, визволення Києва від більшовиків на початку берез-
ня 1918 року ознаменувалося масовим поширенням погромних 
настроїв. Власне, до єврейських погромів справа не дійшла, але 
випадків самосуду було чимало. За кілька тижнів більшовиць-
кої окупації України серед населення сформувався стійкий образ 
більшовика-єврея: «Усі красногвардійці були євреї»18. У більшо-
вицьких загонах та органах влади дійсно було доволі багато осіб 
єврейського походження, проте це жодним чином не перекладає 
відповідальність із більшовиків на євреїв у цілому. Один із того-
часних публіцистів А. Ніковський (Яринович) писав: «З того, що 
Шапіро був отаманом, Рахштейн — комісаром преси, Крицберг — 
фінансів, Ізраїль Кулик — писарем, Чудновський — городським 
комісаром, ще не слідує, що винні взагалі євреї»19. Таким чином, 
унаслідок розправ над більшовиками, що виглядали актами від-
новлення порушеної «справедливості», збитків зазнавали єврей-
ські громади.

Оскільки жертвами розправ ставали в основному євреї, невдо-
взі антибільшовицькі операції почали набувати протиєврейсько-

18 Нова рада. Київ. 1918. № 28
19 Нова рада. Київ. 1918. № 28
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го характеру. Українські війська, намагаючись виявити більшо-
виків або кримінальних злочинців, заарештовували підозрюваних 
у скоєнні розстрілів чи пограбувань. Про це є свідчення: «На вули-
цях ще було далеко до спокою. Чутно ще було де-не-де стріляни-
ну. Я бачив по дорозі кілька трупів. На Львівській вулиці на моїх 
очах український козак забив когось, запевняючи публіку, що то 
переодягнений більшовик»20. Звісно, ці слова написано значно 
пізніше, ніж у березні 1918 року, і абсолютної достовірності вони 
не мають. Утім, цілком передають загальну картину: «українець» 
убиває «більшовика», і при цьому «публіка» не вдається до якихось 
радикальних дій щодо вбивці — українського козака. Отже, сама 
ця «публіка» начебто й не заперечує необхідності такого вбивства, 
або ж, принаймні, ставиться до цього байдуже.

Кількість, розміри та значення самосудів у пресі та чутках пе-
ребільшувалися. Випадки розправ над більшовиками та євреями 
жваво обговорювалися обивателями, що формувало негативний 
образ української влади. До того ж, невдовзі виявилося, що «ба-
гато грабіжників мають посвідчення вільного козацтва»21, масово 
поширюються чутки про розстріли й арешти, які чинить україн-
ське військо22. Владі довелося докласти чимало зусиль, щоб пе-
реконати громадян, що вільні козаки не мають відношення до 
розправ. Міський голова писав розпачливі листи до командира 
Вільного козацтва Києва отамана О. Данченка, осібного комен-
данта Києва К. Прісовського, військового міністра О. Жуковсько-
го з проханнями відновити порядок23. Військове керівництво ви-
давало накази про припинення незаконних розправ. Державні та 
громадські органи закликали не допускати «ніяких актів насиль-
ства й помсти над ким би то не було»24. Вільне козацтво і Чорний 
курінь через пресу запевняли про свою непричетність до самосу-

20 Скоропадський П. Спогади: кінець 1917 – грудень 1918. К. – Філядельфія, 1995. 
С. 121.

21 Нова рада. Київ. 1918. № 24.
22 Нова рада. Київ. 1918. № 25.
23 Нова рада. Київ. 1918. № 26.
24 Нова рада. Київ. 1918. № 26.
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дів та розстрілів25. Проте, громадськість і надалі була перекона-
на, що погроми здійснюють «українці». Ба більше, навіть очіль-
ник Вільного козацтва П. Скоропадський був упевнений у тому 
самому. Майбутній гетьман у спогадах відзначав, що Особливий 
козачий відділ при військовому міністерстві на чолі із А. Певним 
«роздавав зброю без пуття всякому зброду, який звичайно ні про 
яке військове діло навіть і думати не хотів, а творив безчинства та 
всяку шарпанину іменем Вільного козацтва, тільки дискредиту-
ючи останнє»26. Вільні козаки, що базувалися в Києві, мали при-
ватні підстави для розправ над більшовиками, адже їхні загони 
було сформовано з мешканців Києва та Київського повіту27, а отже 
вони або їх сім’ї зазнали від них особистих образ. Більшовицька 
окупація була їхнім власним життєвим досвідом, що містив нега-
тивні конотації, а тому потребував відповіді — помсти. Тож, як на-
писав у своїх спогадах Н. Могилянський, «українці-патріоти до-
зволили собі розкіш деяких диких ексцесів»28. Проте, ці ексцеси 
виглядали досить безневинно на тлі безчинств червоногвардійців 
(хоча це не може слугувати виправданням).

Незважаючи на всі заходи, владі не вдалося переконати киян 
у невідворотності законного покарання виконавців злочинів, ско-
єних за час більшовицького урядування. Утворена Комісія з роз-
слідування більшовицьких злочинів на чолі з п. Колішкіним не 
мала достатнього авторитету, оскільки у її роботі не брали участь 
представники Українського правничого товариства та Судового 
краєвого комітету29. Отож, громадянам залишалося карати зло-
чинців самотужки.

Наполегливих дій цивільної та військової влади було недо-
статньо для заспокоєння ситуації. Необхідною була й реакція са-
мих євреїв, але не у формі скарг. Згадуваний вище А. Ніковський 
(Яринович) пропонував: «Євреї теж повинні зараз же поробити 
заходи, щоби пригасити ворожнечу проти них. Вони повинні од-

25 Нова рада. Київ. 1918. № 27.
26 Скоропадський П. Спогади: кінець 1917 – грудень 1918. С. 101.
27 Там само.
28 Могилянский Н. Трагедия Украины (Из пережитого в Киеве в 1918 году). С. 83.
29 Нова рада. Київ. 1918. № 27.
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межуватись од Шапирів, Райхштейнів, Чудновських та Куликів»30. 
Характерні для євреїв принципи внутрішньої солідарності та вза-
ємопідтримки в цьому випадку не було б порушено, адже більшо-
вицькі діячі єврейської національності навряд чи відчували себе 
приналежними до єврейської громади. Якщо ж окремі євреї не го-
тові відмежуватися від більшовизму, то нехай би несли політичну, 
а за потреби і кримінальну відповідальність.

Для розслідування чуток про розправи над євреями було ство-
рено «Дослідчу комісію при штабі осібного коменданта м. Київа»31. 
Невдовзі вияснилося, що чутки значно перебільшено. Комісія ви-
явила, що всього після відступу з міста більшовиків було затри-
мано 264 особи, з них 189 — звільнено, 53 — передано до карного 
відділу і 22 — заарештовано32. Міська дума на засіданні 5 березня 
ухвалила нову резолюцію з приводу насильств, а також обрала но-
вого начальника міської міліції — полковника А. Короткова. Згід-
но з наказом окремого коменданта Києва розпочалося формуван-
ня полку охорони міста. Також було обмежено користування та 
володіння зброєю33. 6 березня товариш міністра внутрішніх справ 
Л. Абрамович та в. о. губернського комісара З. Моргуліс засвідчи-
ли припинення масових самосудів у Києві34.

Подібна ситуація, однак, імовірно, в інших масштабах та про-
явах, мала місце в усій УНР. Так, про складну криміногенну ситу-
ацію в Полтаві ідеться у працях В. Ревегука: «Відступаючі червоні 
війська, а разом з ними і кримінальні злочинці, грабували вій-
ськові склади, магазини і приватні помешкання мирних жителів. 
У приміських селах червоногвардійці забирали усе, що потрапля-
ло під руку: худобу, птицю, хліб, підводи»35. Навіть якщо не звер-
тати увагу на «патріотичне» прагнення полтавського дослідника 
поставити знак рівності між більшовиками та простими злодія-

30 Нова рада. Київ. 1918. № 27.
31 Нова рада. Київ. 1918. № 26.
32 Нова рада. Київ. 1918. № 33.
33 Нова рада. Київ. 1918. № 28.
34 Нова рада. Київ. 1918. № 28.
35 Ревегук В. Полтавщина в перший рік Української революції. Доба Централь-

ної Ради (березень 1917 – квітень 1918 рр.). Полтава: АСМІ, 2007. С. 163
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ми, ситуація все-одно виглядала непривабливо: грабують усі, все 
і в усіх. Жертвою розбійного нападу став навіть міський коміса-
ріат міліції36.

Антиєврейські прояви розпочиналися ще до приходу україн-
ського чи німецького війська. Із щоденника О. Несвіцького ви-
дно, що під час перебування більшовиків у Полтаві майже щодня 
відбувалися пограбування, погроми, вбивства. Після взяття міс-
та українськими й німецькими військами «відновлені судді, про-
куратура, судові слідчі, нотаріальні контори, зачинені більшови-
ками». У той самий час, «українці б’ють євреїв»37. За газетними 
повідомленнями, у перші ж дні перебування в місті українського 
війська, 29 та 30 березня 1918 року, було заарештовано й доправле-
но до приміщення Віленського військового училища кількох осіб. 
Як виглядає з тексту джерела, арешти було здійснено з метою від-
шукати людину, яка скоїла якийсь злочин проти «поручика», що 
з ним затриманим улаштовували очні ставки. Критерієм підозри 
виступала приналежність до «жидів» і «більшовиків». Щодо зааре-
штованих чинилося фізичне й моральне насильство. Їх били шом-
полами і змушували кричати «Хай живе вільна Україна», «Слава 
її козакам», «Проклятіє жидам і москалям», погрожували розстрі-
лом, вимагали сплатити викуп.

Такі вчинки викликали чималий розголос і схвилювали пол-
тавців. Передусім, вони стурбували тих, хто почував себе велико-
росами чи євреями. Справа розглядалася на засіданні Полтавської 
міської думи 31 березня 1918 року. Під час обговорення товариш 
Голови Думи А. Товкач (представник від Української партії со-
ціалістів-федералістів) запропонував гласним висловити протест 
«проти самосудів над вільними громадянами»38. Практично одразу 
він залишив засідання через повідомлення про самосуд над його 
рідним братом — матросом-льотчиком Чорноморського флоту. 
Статтю про це в «Киевской мысли» разом із іншими матеріалами 

36 Там само.
37 Несвіцький О. Полтава у дні революції та в період смути 1917–1922 рр. — http://

poltava-repres.narod.ru/vytoky/nesv/1921.htm.
38 Киевская мысль. Киев. 1917. № 55.
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цієї тематики написано надзвичайно драматично. Імовірно, вони 
мали на меті викликати у читача негативні емоції, відразу до вста-
новленого ладу, а також тугу за колишньою російською державою. 
На допомогу закликалися моральні авторитети, зокрема, В. Коро-
ленко. Проте, навряд чи журналісти свідомо прагнули підірвати 
впливи Центральної Ради, Генерального Секретаріату. Більш імо-
вірно, що це робилося в гонитві за читачем, який прагнув сенса-
цій та скандалів. Культивування недовіри до влади, устрою та са-
мої ідеї незалежної УНР було, так би мовити, побічним ефектом 
появи у пресі (а також у чутках) вражаючих (часто-густо перебіль-
шених) фактів самосудів та безпорядків.

Стан злочинності та міжетнічних відносин після вступу укра-
їнського війська до Полтави практично нічим не відрізнявся від 
часу більшовицького панування у місті. Спостережений — і зго-
дом значно гіперболізований радянською історіографією — сплеск 
антисемітських та кримінальних настроїв є звичайною справою 
для моментів переходу влади з рук у руки. Так буває завжди, коли 
одна влада вже пішла, а нова ще не встигла повністю опанувати 
ситуацію. Однак така «нормальність» не виправдовує організато-
рів та виконавців ексцесів, що мали місце у Полтаві та інших міс-
тах УНР.

Порядок встановлювався поступово разом із відновленням ор-
ганів влади УНР, міліції, суду. Чимале значення мав також фактор 
присутності німецького та австрійського військ. Так, у Катеринос-
лаві австрійська комендатура встановила на вулицях кулемети та 
гармати з метою «убезпечити місто від банд»39. У Харкові, як по-
відомляла преса, «німецький комендант заявив, що німецька ко-
мендатура жодного відношення до арештів та розстрілів не має»40, 
але при цьому «спільно з українцями вироблено ряд заходів для 
боротьби з неорганізованими бандами»41.

Великого розголосу набула низка подій на залізничній стан-
ції Ромодан. Вільні козаки, що перебували там із метою охорони 

39 Киевская мысль. Киев. 1917. № 57.
40 Киевская мысль. Киев. 1917. № 56.
41 Киевская мысль. Киев. 1917. № 56.
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кількох потягів, розпочали бешкети. Їхніми жертвами стали пе-
реважно євреї. Так, 8 квітня за звернення «товарищ» вільні коза-
ки побили різками двох громадян-євреїв і пограбували ще кіль-
кох. У містечку Сенча вільні козаки заарештували й розстріляли 
без суду 29 людей за гадану прихильність до більшовиків42. На за-
лізничних коліях поблизу Ромодану та Гребінки неодноразово 
знаходили мертвих євреїв, яких викинули з потягів. Ці події ста-
ли предметом спеціальної інтерпеляції членів Центральної Ради 
Г. Гроссмана та М. Шаца до військового міністра та міністра вну-
трішніх справ43. Єврейські депутати навели аналогічні приклади 
з Чернігівської та Київській губерній. Уряд був змушений створи-
ти спеціальну слідчу комісію. Її приїзду вимагали й у інших місце-
востях УНР. Зокрема, відповідне рішення ухвалила Кременчуць-
ка міська дума44. Члени слідчої комісії побували також у Лубнах 
і Миколаєві. 

Події в Полтавській губернії та самій Полтаві символізували 
слабкість влади в УНР і, як такі, неодноразово спливали на сто-
рінках української преси. На них покликалися чимало публіцистів 
та політиків УНР. Говорячи про «полтавські події», розуміли без-
законня, самосуди та нездатність влади встановити порядок. Що-
правда, досить швидко цей символ було знівельовано. Його забу-
ли внаслідок нових, ще більш трагічних подій.

Випадки насильства над євреями 1918 року перебільшували-
ся й використовувалися з політичною метою, на них спекулюва-
ли. Проте, навряд чи можна заперечити факт сильних антиєврей-
ських настроїв серед українського населення того часу. У масовій 
свідомості євреї дуже легко асоціювалися із більшовиками. А кіль-
катижневе панування останніх викликало лише прагнення помсти. 
Розправи над «більшовиками» багато хто сприймав як відновлен-
ня справедливості. До числа «більшовиків» часто потрапляли євреї, 

42 Ревегук В. Полтавщина в перший рік Української революції. Доба Централь-
ної Ради (березень 1917 – квітень 1918 рр.). С. 156.

43 Киевская мысль. Киев. 1917. № 54.
44 Нова рада. Київ. 1918. № 56.
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хоча серед тих, хто ставав об’єктом помсти, не бракувало представ-
ників інших етнічних груп та національно індиферентних людей.

Разом із тим, попри досить негативне ставлення етнічних гро-
мад до самої ідеї незалежної України, в УНР у рамках запроваджу-
ваної національно-персональної автономії було створено окремі 
міністерства польських, єврейських та російських справ. Щоправ-
да, з ними прагнули співпрацювати лише окремі політичні сили 
національних меншин. Більшість представників останніх вважала 
за краще ігнорувати українську владу. Не підтримуваний менши-
нами уряд не спромігся забезпечити їм охорону від погромів (у ви-
падку євреїв) чи червоного терору (у випадку росіян та поляків).
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Jewish pogroms and the Ukrainian peasants’ 
national project, 1918–1920

The revolutionary period, as seen from the Jewish perspective, was first 
and foremost a period of pogroms in a previously unseen dimension. 
Usually, researchers of this period focus on the relationship between 
Jewish parties and the government of the Ukrainian People’s Republic 
(UNR) and on the question if Symon Petliura himself was an antisem-
ite or not.1 Recently, Christopher Gilley pointed out that the UNR ac-
tivists were systematically antisemitic and thus the question if Petliura 
himself had ever ordered pogroms personally is not of much relevance.2 
This systemic antisemitism was already observed by Elias Tcherikower in 
the 1920’s. Unfortunately, his book on the pogroms of the year 1919 was 
published in 1965 only in Yiddish and thus remains inaccessible for 
most scholars until today.3 In it and in his monograph on the pogroms 
of 1917–19184 Tcherikower also took to the question of the pogroms com-
mitted by the peasants and independent insurgent otamany. Surprising-
ly enough, the antisemitism of the peasants and insurgents on one hand 
and the Ukrainian national government5 on the other are usually treat-
ed as two separate and unconnected issues. Since the UNR failed to se-
cure a strong and active support of the Ukrainian peasant masses, if we 
want to know how the relations between Jews and Ukrainians were, we 
need to ask about the relationship between peasants, insurgents and the 
Jewish population in the rural Ukraine.

Jewish pogroms and the Ukrainian peasants’ national 
project, 1918–1920
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According to Nahum Gergel, some 40% of all reported pogroms 
were committed by the regular army of the UNR and otamany’s detach-
ments directly allied with it. Second to them were the otamany and in-
surgents, who acted independently or at least not directly allied with any 
of the warring parties (this figure does not include the uprising of otaman 
Hryhoriev, whose fighters committed the bloodiest pogroms of the Civ-
il War). They were responsible for another ca. 25% of pogroms. Thus, 
insurgents committed even more pogroms than the practically openly 
antisemitic Whites, to whom Gergel attributes 17,2% of the pogroms.6 
As both the insurgents and the Ukrainian national government saw their 
social base in the Ukrainian peasantry and recruited their fighters from 
its ranks, we may say that the combined “Ukrainian” share amasses to 
some two thirds of all reported pogroms. This fact alone should render 
any question of personal antisemitism of UNR leaders nearly irrelevant 
as antisemitism among Ukrainians should be recognised as a mass phe-
nomenon. The question is therefore, what role did antisemitism play for 
the Ukrainian masses.

Ukrainian peasants as political actors

First, it is important to recognise the Ukrainian peasants as political ac-
tors of the revolution and Civil War with their own agenda. In the revo-
lutionary period, they managed to support both the Ukrainian national 
movement and the Bolsheviks in the beginning and to turn their backs 
on them and even fight against them after a few months of their respec-
tive rule. The peasants could easily get excited for the revolution and for 
revolutionary developments in the countryside, but they were hard to 
persuade to support any of the revolutionary governments beyond di-
rect gains and struggle against a common enemy in the respective re-
gion. Instead, they turned to their local self government and opposed 
violently any intrusion from outside, be it the Ukrainian, Bolshevik or 
White central government. What seems to be a sign of the depoliticised 
attitude of the “dark masses”, interested only in their economic needs, 

6 Nahum Gergel, “The pogroms in the Ukraine in 1918–1921,” YIVO annual of Jewish 
social science 6 (1951): 237–252.
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can be interpreted as the peasants’ attempt to develop their own agen-
cy in the revolution. Their deep mistrust to governmental bodies, com-
bined with their lack of experience in political self-organisation on a 
larger scale than the village or volost’ level, made them look for solu-
tions for their problems within their village communities and transform 
the villages into the main political bodies of the time.

The villages grew more and more defiant of the central government 
in the course of the revolutionary year 1917. In the autumn, peasant 
conventions and villages began to seize large land estates and monas-
tery lands and to divide it them among the peasants themselves.7 In the 
winter of 1917/18, during the first Ukrainian-Bolshevik war, the peasant 
population became heavily armed due to the proximity of the Ukraini-
an lands to the front lines of the First World War and the large defection 
from the Russian army, which made weapons up to machine guns easi-
ly available for everyone.8 The returning officials of the Central Rada in 
the spring of 1918 found the country fallen apart into innumerable vil-
lage republics as seemingly every village declared itself a republic and 
opposed a government authority above it. Central Rada commissars re-
ported of villages not recognising the officials’ orders, declaring them-
selves as their own republics instead and even putting machine guns at 
the village entrances.9

Only the overwhelming military might of the Central Powers’ ar-
mies, first as allies, later as occupants, forced the villages into tempo-
rary submission.10 But already in the summer of 1918 a wave of uprisings 
against the rule of the hetman Skoropads’kyi proved the peasants’ deter-
mination to fight for their newly gained land and autonomy. In Novem-

7 See for example: Mark Baker, Peasants, Power and Place. Revolution in the Villages of 
Kharkiv Province, 1914–1921 (Cambridge, MA, 2016), 49–90.

8 Oksana Hanzha, Ukraiins’ke selo v period stanovlennia totalitarnoho rezhymu (1917–
1927 rr.) (Kyiv, 2000), 121.

9 See for example a report of the land uprava of the Kaniv povit in the southern Kyiv 
province from January 1918 in: Central State Archive of Supreme Bodies of Po-
wer (TsDAVO). F. 57, o. 2, spr. 234, ark. 1–6 or several reports from the Podillia 
province: TsDAVO. F. 1793, o. 1, spr. 41, ark. 18–19, 23, 40, 43–44, 107, 297–298; 
TsDAVO. F. 1793, o. 1, spr. 42, ark. 47–48.

10 Wolfram Dornik et al., Die Ukraine. Zwischen Selbstbestimmung und Fremdherrschaft. 
1917–1922 (Graz, 2011): 225–239.
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ber 1918, the sweeping support of the peasants for the Directory decid-
ed the fate of the hetmanate.11 But when the Bolsheviks invaded Ukraine 
at the very end of that year, the very same insurgent peasants refused to 
defend the Directory against the attackers. Instead, the Ukrainian Red 
Army had no difficulties to fill its ranks with draftees from the country-
side and its shock units such as the Bohun regiment or the Tarashcha 
division were hardly distinguishable from Directorate’s units or insur-
gents’ militias still roaming the countryside.12 In the spring of 1919 peas-
ant uprisings against the Soviet power, largely due to the politics of war 
communism, but also because of the Soviets’ efforts to replace the in-
ner village direct democracy by controlled soviets, destroyed the hinter-
land of the Reds in Ukraine and brought the Soviet Power on the verge 
of collapse.13 In the late summer and autumn of 1919 peasant uprisings 
destroyed the White hinterland too and paved the way for the Bolshe-
viks back into Ukraine.14 Even in 1920 the Bolsheviks had to deal with 
mighty uprisings and otamany’s armies in the countryside, which ended 
largely only in 1921.15 During all these years, the village republics were the 
true political units of the Ukrainian peasant population and the otama
ny with their fighters were their armies.

Although the most pressing issue for the village republics was the 
one of the land redistribution in accordance with their views of social 
justice, they implemented their values and ideas of a legitimate order in 
other spheres of communal life too. Thus, their village conventions be-
came undisputed sources of political power and had to be dealt with by 
any central government claiming to rule the respective region.16 While 

11 Arthur E. Adams, Bolsheviks in the Ukraine. The Second Campaign, 1918–1919 (New 
Heaven, 1963), 78.

12 Tsherikower, Di ukrainer pogromen, 274.
13 See: Adams, Bolsheviks in the Ukraine.
14 See: Mykhailo Koval’chuk, Bez peremozhtsiv. Povstans’kyi rukh v Ukraini proty bilohvar

diis’skykh viis’k henerala A. Denikina (cherven‘ 1919 r. – liutyi 1920 r.) (Kyiv, 2012).
15 For an overview of the peasant insurgency movement see: Arthur E. Adams, “The 

Great Ukrainnian Jacquerie,” in The Ukraine 1917–1921. A study in revolution, ed. Ta-
ras Hunczak (Cambridge, MA, 1977), 247–270.

16 For a more detailed elaboration of the peasant self-government see: Dimitri Tol-
katsch, “Lokale Ordnungsentwürfe am Übergang vom Russischen Reich zur Sowjet-
macht. Bauernaufstände und Dorfrepubliken in der Ukraine, 1917–1921,” in Akteure 
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church and monastery lands were seized and distributed among peas-
ants, local churches themselves remained important parts of the peasant 
communal life and Soviet efforts to transfer registers of births, marriages 
and deaths provoked serious unrest. Another part of the Ukrainian peas-
ant worldview was that people who were not considered to be part of the 
village community or were excluded from it, had to expect ostracism in 
most radical ways. And although the Ukrainian national movement did 
not succeed in winning the peasants over for the cause of the Ukraini-
an national statehood, it turned out that the peasants still had an idea of 

“us” that was not only defined in social terms (meaning peasants) but in 
national too (meaning Ukrainians). These ideas were implemented in 
practice at the level of villages instead of the nation state. Most visible 
it became in the case of Jews who faced an unprecedented wave of vio-
lence directed against them.

AntiJewish pogroms

Although the anti-Jewish violence reached its peak in 1919, it began al-
ready in 1918. The first pogroms of the Civil War as opposed to mere 
excesses and atrocities were committed by the retreating Red Guards 
in beginning 1918 in the Chernihiv province.17 Ukrainian troops at this 
time were reported to commit atrocities, but not large scale pogroms.18 
At the same time, first cases of expulsion of Jews from villages by the vil-
lage assemblies were reported from Podolia, Kyiv and Kherson provinc-
es. In the village Medvyn in the southern Kyiv province a real pogrom 
of the Jews by armed peasants took place with one person murdered 
and two wounded, with a lot of looting of the Jewish property and de-
struction of Jewish homes.19

On a larger scale the pogroms by peasants emerged during the great 
uprising of Tarashcha, Zvenyhorodka and Kaniv districts of the Kyiv 
province in the summer of 1918. Dozens of thousands of peasants partic-

der Neuordnung. Ostmitteleuropa und das Erbe der Imperien, 1917–1924, ed., Tim Bu-
chen, Frank Grelka (Berlin, 2014), 3–111.

17 Cherikower, Antisemitizm i pogromy, 143–153.
18 Ibid., 119–130.
19 Ibid., 131–134.
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ipated actively in the uprising that was led by Ukrainian SRs but includ-
ed Bolsheviks and Russian SRs too. During the uprising peasants looted 
Jewish property, murdered Jews and levied contributions from survivors. 
The proclaimed motivation for the pogroms stemmed from the rumours 
and widely shared belief that Jews were responsible for the German oc-
cupation and for the violent expeditions of the German troops in the 
Ukrainian countryside. Thus, Jews had to “pay” for atrocities against 
peasants committed by the Germans. One must believe that this motiva-
tion was not much more than a pretext for Jew-murder. Not only must 
the leaders of the insurgents have known that the Central Rada itself 
had invited the Germans to Ukraine, but the Germans and Hetmanate 
officials were themselves prone to antisemitic beliefs. In Bila Tserkva 
the German commanders held Jews for “the worst agitators against the 
Germans”. In the town Korsun’ German soldiers even shot at Jewish 
civilians in vengeance for, as they believed, Jewish support for the in-
surgents.20 Nevertheless, the insurgents saw Jews as their enemies and 
called for their death alongside with Germans and great land owners.

After these events it seems surprising that only few excesses against 
Jews happened during the great uprising against the Hetmanate in No-
vember–December 1918. While the main wave of pogroms in the ear-
ly 1919 was conducted by the regular Ukrainian armed forces, in late 
spring 1919 the rebelling peasants resumed pogroms and murders of Jews 
on a new scale. Now it was not confined to a few districts of the Kyiv 
province any more but became ubiquitous wherever Jews lived. During 
these uprisings the Jews were identified as a nation of Communists and 
Chekists and therefore murdered and their property looted.21

Otamany and pogroms

It is hard to find an insurgent otaman who did not commit pogroms or uti-
lise peasant antisemitism in order to mobilise the population for an uprising. 
Some examples: while otaman Struk in and around Chornobyl changed his 
allegiance according to the front line movements, his ardent antisemitism 

20 Ibid., 179.
21 See: Tsherikower, Ukrainer pogromen.
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remained constant. For more than a year of his activities in the area Jews 
lived there under threat of mass murder. When he and his men controlled 
the town of Chornobyl, the town was in a constant pogrom state. All in all 
he was one of the most notorious pogromists of the time.22

Otaman Zelenyi in Trypillia south of Kyiv learned early to make use 
of the peasant antisemitism. When in March 1919 his men behaved vi-
olently against the inhabitants of the town of Kaharlyk, they were ex-
pelled by the town dwellers. After this incident Zelenyi ordered his men 
not to touch Ukrainians but to confine their violence to the Jews only.23 
When later the peasants grew more and more angry at the Soviet pow-
er, he could easily present himself as the defender of the peasant inter-
ests and lead the uprisings against the Soviet power. Although he was 
not a burning antisemite, his troops committed pogroms and he himself 
saw Jews as foreigners to Ukraine.24 In an incident he took a unit of red 
army men as prisoners and while simple conscripts were set free, com-
munists and Jews were shot.25

By far the worst pogromist of 1919 was otaman Hryhoriev, who aban-
doned the Directorate in early 1919, took Odessa, Mykolaiv and Kher-
son for the Red Army, but rebelled against the Bolsheviks in May 1919, 
bringing the Soviet power in Ukraine on the brink of disaster. His troops 
committed the bloodiest pogroms in the cities of the Southern Ukraine, 
such as Yelysavethrad, Katerynoslav, Oleksandriia etc. His propaganda 
employed the topoi of communists exploiting the peasants, Jews having 
too much power in the country and Christian imagery.26 But his troops 
consisted of Ukrainian peasants and they acted in accordance with their 
convictions. Obviously, antisemitic beliefs were an important part of it.

Red pogroms

This leads us to the issue of the Red pogroms in 1919. The Ukrainian 
Red Army of the Bolshevik second campaign in Ukraine was largely a 

22 Ibid., 225–236.
23 Russian State Military Archive (RGVA). F. 25860, o. 1, d. 148, l. 68–69.
24 Tsherikower, Ukrainer pogromen, 258–263.
25 Ibid., 259.
26 Ibid., 290–329.
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Ukrainian peasant army. As Antonov-Ovseenko did not manage to get 
Red troops for the invasion of Ukraine in December 1918, his troops 
consisted largely of former Ukrainian partisans, who had fled to the 
neutral zone between Ukraine and Soviet Russia. In Ukraine his ranks 
quickly swelled due to a seemingly unending influx of Ukrainian peas-
ant volunteers.27 When the Supreme Military inspection delivered its re-
port about the state of affairs in the army and in the country, the gener-
al situation in the army was described in the telling words: “The main 
percentage of the Red army consists of peasant volunteers — political-
ly not very conscious people. The moral level is by far not high every-
where either and banditry is a quite familiar phenomenon. Antisemitism 
is strongly developed in most units. Petliurite agitation is being conduct-
ed in many units.”28 And when looking closer into the Jewish pogroms 
of the Red Army, one finds out, that most of them were committed by 
those units, consisting of Ukrainian peasants, who were so similar in 
their worldview and culture to the insurgents and Directorate soldiers 
that Volodymyr Zatons’kyi had to admit later: “Basically, any of our 
regiments could start an uprising against us and at times it was not clear 
why a unit is fighting for us and not against us”.29

Pogroms during uprisings against the Whites

One of the most notorious areas of uprisings against the Whites was the 
southern Kyiv province, where most insurgents’ otamany supported the 
UNR and were clearly nationalists.30 Nevertheless, the White officials re-
ported a strange occurrence: when an insurgent peasant militia attacked 
and captured a town, most of their looting and murder activities were 
directed towards the local Jews.31 One report by the White Kyiv garri-
son from beginning November 1919 described the contradictory reason 

27 Adams, Bolsheviks in the Ukraine, 65–74, 92–94.
28 Russian State Archive of Social and Political History (RGASPI). F. 71, o. 35, d. 498, 

l. 53–55, here: l. 54–55.
29 Vladimir Zatonskii, “Vodovorot”, in Etapy bol’shogo puti. Vospominaniia o grazh

danskoi voine (Moscow, 1963), 154–180; here: p. 156.
30 See: Koval’chuk, Bez peremozhtsiv, 181–200.
31 RGVA. F. 39668, o. 1, d. 9, l. 46.
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for this phenomenon: “National hatred is not being observed — for the 
term ‘katsap’32 is not being associated with ‘communist’”.33 Here too we 
can see how the peasants’ stance towards Russians could be quite ration-
al and depend on the personal responsibility of a person for the actions 
of the regime the insurgents were fighting against. At the same time, the 
Jews as a group were held responsible for imagined or real crimes of a 
hated regime.

Jews and Ukrainians

As a consequence of this period of pogroms the two ethnic groups large-
ly desegregated during this time. While in 1897 some 44% of Ukrain-
ian Jews lived in big cities, 36% in small towns and 20% in villages, 
by 1920 the situation had changed dramatically: some 79% lived in big 
cities now, 12% in small towns and only 9% in villages.34

One must state however, that the situation could vary strongly de-
pending on the locality. Although pogroms and ethnic cleansing were 
the general tendency, several cases are reported, in which Ukrainian 
peasants saved Jews. An interesting case happened in Tul’chyn in Po-
dolia, where peasants from surrounding villages attacked the town in 
early May 1919, but were so strongly opposed to a pogrom that they de-
cided to elect a new Revolutionary Committee (revkom), which would 
include their representatives, but without Jews.35 In the village Potik in 
the Kyiv province the local peasants hid Jews and their property in their 
homes during pogroms by insurgents from other places or by regular 
troops.36 In October 1919 the Jews of the town of Pyriatyn in the Polta-
va province fled to surrounding villages from a pogrom by the retreating 
White troops. The villagers hid them in their homes and in some plac-
es even patrolled with weapons in their hands around the village in or-

32 Pejorative Ukrainian term for “Russian”.
33 RGVA. F. 39668, o. 1, d. 13, l. 166.
34 J. Coralnik, “Die Juden in der Ukraine,” Blätter für Demographie, Statistik und Wirt

schaftskunde der Juden 3 (1923): 126–145; here: p. 129.
35 RGVA. F. 25860, o. 1, d. 149, l. 2 ob.-3; RGVA. F. 25860, o. 2, d. 2, l. 146.
36 State Archive of Russian Federation (GARF). F. 1339, o. 1, d. 421, l. 61.
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der to defend the Jews.37 The most interesting case occurred in Usho-
myr close to Korosten’ in the Kyiv province. There the peasants from 
surrounding villages decided to march against the nearby village of Isko-
rost’ and came to Ushomyr. When they saw that the Jews were afraid of 
a pogrom they explained to them that they knew them as honest people 
and nothing would happen to them. But they forced the Jews to join the 
movement by selling them certificates per 10 rubles a piece. When later 
a group of otaman Sokolovs’kyi’s fighters came to the town and began 
beating the Jews, the local peasants stopped this and forced the fighters 
to leave the town.38 Thus, in some cases the Ukrainian population actu-
ally defended “their” Jews or took their proclaimed reasons for the up-
rising seriously instead of a mere pretext to a pogrom. But these cases 
still stand out from the general tendency.

Pogroms as peasant nationalist program

Thus one must conclude that the revolutionary Ukrainian peasants suc-
ceeded in establishing their idea of national cause by purging the space 
they inhabited from foreigners, who were in this case the Jews. It re-
mains an unsolved question where this antisemitism came from. The 
reports about the developments in different shtetlekh collected by the 
Jewish Public committee (Evobshchestkom) after the Civil War do not 
mention any precursors to this wave of violence. The only precursors 
we could find would be centuries old. But obviously, living side by side 
with Jews, Ukrainian peasants still saw them as foreigners. Jews proved 
to be the perfect aliens: they differed from Ukrainians socially, being 
non-peasants as a rule even in rural areas, by being largely urban popu-
lation, by religion and by language. All of these rational differences were 
combined with irrational antisemitism and the idea of liberation from a 
foreign national yoke was easiest implemented on the local level by an 
ethnic cleansing of the countryside from the Jews living there.

One particular case demonstrating the national dimension of the 
pogroms took place in the village of Novi Petrivtsi north of Kyiv. The 

37 GARF. F. R-1339, o. 1, d. 488, l. 11ob.
38 Elias Heifetz, The Slaughter of the Jews in the Ukraine in 1919 (New York, 1921), 134–135.
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local insurgents arrested the Jewish villagers and convoked a village as-
sembly in order to decide on their fate. While the older peasants want-
ed to expel the Jews, the younger ones demanded the Jews to be killed, 
because, as they argued, Jews were being killed and drowned in all of 
Ukraine and Novi Petrivtsi should not stay behind in this issue. In this 
case the motivation for the ethnic cleansing of the village was clearly na-
tional in its nature, because it included a clear conception of what was 
happening in other regions, explicitly Ukrainian ones, and a wish to be 
part of these national events.39

Therefore, even though Ukrainian peasants could not be won in 
their mass by the Ukrainian national movement, they still had their own 
idea of a national liberation and implemented it on their local level. Un-
surprisingly, this drove the Jewish youth into the Red Army and the So-
viet structures, retrospectively fulfilling the peasant accusations of Jews 
being all Communists and Chekists.

39 Kniga pogromov. Pogromy na Ukraine, v Belorussii i evropeiskoi chasti Rossii v period 
Grazhdanskoi voiny 1918–1922 gg. Sbornik dokumentov, ed. L. Miliakova (Moscow, 
2007), 96.
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Сергій Гірік
(Київ)

Єврейська комуністична партія (ПоалейЦіон): 
націоналкомунізм «екстериторіальної нації»

Єврейська комуністична партія (Поалей-Ціон) є однією з найціка-
віших і дотепер маловивчених течій в історії східноєвропейських 
націонал-комуністичних рухів. Її утворення стало наслідком двох 
розколів у ЄСДРП(ПЦ) в Україні й Білорусі, що відбулися у 1918 
і 1919 роках відповідно.

Наслідком першого розколу стало декларування підтримки 
правим крилом Поалей-Ціон в Україні Української Народної Рес-
публіки на противагу прорадянській позиції лівого крила. Нато-
мість, другий розкол відбувся у 1919 році на території, контрольо-
ваній радянськими військами. Ліве крило ЄСДРП(ПЦ) у цей час 
мало легальний статус і брало участь у радах (такі партії в тогочас-
них документах мали назву «радянських»). Цей другий розкол від-
бувся не одномоментно, однак його офіційне оформлення можна 
чітко датувати серпнем 1919 року. У цей час унаслідок наступу дені-
кінської армії з півдня й військ УНР із заходу Червона армія була 
змушена відступити на північ. У цих умовах частина більш помір-
кованих членів лівого крила Поалей-Ціон залишилася в україн-
ських губерніях, а більш радикально налаштовані члени партії ві-
дійшли з червоними військами. Ті, хто відступив, організували 
в Гомелі так звану Гомельську конференцію Поалей-Ціон кому-
ністів. На ній було окреслено ідейні позиції нової партії, але поки 
що не проголошено її окремішність і не сформульовано її нову на-
зву. Це було зроблено кількома місяцями пізніше.

Резолюції цієї конференції з’явилися друком у першому числі 
органу ЦК новознаснованої партії — московській газеті «Накану-
не» — у грудні 1919 року. Прикметно, що створена в листопаді, тоб-
то дещо раніше, газета українського бюро ЦК ЄКП(ПЦ) «Комму-
нистическое слово» не опублікувала цих текстів чи навіть уривків 
із них. Власне, її обсяг (формально це був бюлетень газетного фор-
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мату, а не повноцінна газета чи журнал) не дозволяв публікувати 
великі матеріали, однак є ймовірність, що їх повних текстів про-
сто не було в Києві на момент виходу перших чисел цього видання.

Важливо відзначити, що преса цієї партії продовжувала ви-
користовувати лише гасло «Пролетарі всіх націй, об’єднуйтесь!» 
(саме у такому «екстериторіальному» варіанті; ця форма викорис-
товувалася ПЦ з 1917 року), але відкинуло інший парафраз відо-
мого гасла: «Єврейські пролетарі всіх країн, об’єднуйтесь!» Остан-
ня версія використовувалася як другий партійний девіз і зазвичай 
друкувалася під першою, причому ліве крило Поалей-Ціон вико-
ристовувало його ще в липні 1919 року, за місяць до розколу1. Та-
ким чином, можна дійти висновку про те, що творці нової партії, 
з одного боку, не відкидали екстериторіальності євреїв, а з іншого 
не вважали за потрібне наголошувати на окремішності єврейсько-
го пролетаріату від неєврейського в межах окремих країн.

Не буде зайвим відзначити, що орган українського бюро вихо-
див із приміткою «Печатается на русском языке по техническим 
причинам», оскільки цільова аудиторія ЄКП(ПЦ) була переваж-
но їдишомовною. Натомість, у «Накануне» такої примітки не було, 
хоча вміщені в ньому тексти були значно важчими для сприйнят-
тя ненативними носіями російської. Вочевидь, з точки зору ліде-
рів партії цільова аудиторія центрального органу її ЦК була більш 
мовно асимільованою за низовий партійний актив в Україні.

У згаданій вище резолюції стверджувалося: світ поділено на 
«два ворожі табори». З одного боку її автори бачили «імперіаліс-
тичні держави, організовані в Лігу Націй», а з іншого — «краї-
ни, у яких перемогла соціалістична революція». Враховуючи, що 
Угорську Радянську Республіку було ліквідовано за два тижні до 
ухвалення цього документа, можна зробити висновок, що слово 
«країни» у множині вжито на позначення офіційно незалежних ра-
дянських республік на теренах колишньої Російської імперії. Пе-
редусім могло йтися про Радянську Росію й Радянську Україну. 
Можна також згадати, що саме в ці тижні (кінець серпня – поча-

1 Див., наприклад, лого гектографованого бюлетеня «Бюллетень секретариата 
Главного комитета Евр. Соц.-дем. Раб. Партии на Украине» (1919. №1. С. 1).
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ток вересня 1919 року) найбільша українська націонал-комуніс-
тична партія — Українська комуністична партія (боротьбистів) 
[у майбутньому близький партнер ЄКП(ПЦ)] — запропонувала 
Комуністичному Інтернаціоналові проект Конституції майбутньої 
Федерації Радянських Республік2. Згаданий документ відзначав-
ся виразним бажанням гарантувати якнайширші повноваження 
окремих членів цього об’єднання. У той самий час, «Резолюція про 
політичний момент» Гомельської конференції засудила створен-
ня «так званих “незалежних” малих національних держав», що, на 
думку авторів документа, використовувалися як «зброя в боротьбі 
проти революційних країн»3. Відзначимо, що ідеологи ЄКП(ПЦ), 
як, до речі, і боротьбисти та більшість більшовиків, використову-
вали слово «держава» з негативною конотацією і позначали ним 
винятково державні утворення, які вважали буржуазними. Щодо 
радянських республік вони вживали лише слова «країна» або «рес-
публіка», тож із цитованого пасажу навряд чи можна робити ви-
сновок про несприйняття ними формальної незалежності УСРР.

Поряд із тим, майбутня ЄКП(ПЦ) висунула вимогу адаптува-
ти «політику робітничого класу» до «економічних умов, особливо-
го способу життя й етнічної структури кожної країни». Ці їхні ви-
моги є цілковито ідентичними до тогочасних вимог українських 
боротьбистів, озвучених як у їхньому проекті Конституції Всес-
вітньої Федерації Радянських Республік, так і в численних поле-
мічних матеріалах боротьбистської преси щодо створення окремої 
Вищої ради народного господарства УСРР, проведення в республі-
ці земельної реформи за окремим сценарієм, а не за схемою, апро-
бованою в РСФРР, українізації системи освіти тощо. Ставлення 
ж ЄКП(ПЦ) до радянської влади як такої і трактування цією пар-
тією пролетаріату як «революційного авангарду» не відрізнялося 
від позицій решти «радянських партій» (з певними особливостя-

2 Див. опублікований нами текст документа у: Гірік С. Централізація без центру? 
Боротьбистський проект “Федерації Радянських Республік” // Київська ста-
ровина. 2012. №4. С. 138–148.

3 Резолюция о политическом моменте (т. т. М. Барнгольца и М. Герра) // Нака-
нуне. 1919. №1. С. 10.
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ми у боротьбистів і борьбистів, які виокремлювали страту «сіль-
ського пролетаріяту» всередині селянства).

Природно, що на відміну від українських націонал-комуніс-
тів (і, зокрема, боротьбистів, які наполягали на створенні окремої 
червоної армії в кожній радянській республіці), автори розглянутої 
резолюції не виголошували бажань створити гіпотетичну «Єврей-
ську Червону армію». Натомість, вони вимагали посилити Черво-
ну армію, яка вже існувала. У цьому ЄКП(ПЦ) продовжувала дум-
ки єврейських соціалістичних партій у Центральній Раді, які на 
початку 1918 року, під час першої — порівняно слабкої — хвилі по-
громів не підтримали ідею створення загонів єврейської самообо-
рони навіть у рамках системи збройних сил УНР. ЄКП(ПЦ) осо-
бливо наполягала на практичній реалізації законодавчих актів із 
національного питання, випущених органами радянської вла-
ди. У документах цієї партії можна побачити й вияви планів агра-
ризації євреїв із штетлів: «Залучити ремісників, яких витіснено 
[з економічного життя], до виробничої активности й включити їх 
у сільське господарство й до галузей промисловости, пов’язаних із 
сільським господарством»4. Цю ідею також було озвучено у статті 
Бенціона Рубштейна «До проблеми аграризації єврейських мас», 
перша частина якої побачила світло в тому ж числі «Накануне», 
що й розглянутий документ5.

«Резолюцію з національного питання» Гомельської конфе-
ренції підготував «товариш Шолом» (його справжнє ім’я не зга-
дується в документах). Це — основний ідеологічний текст із цієї 
теми, оприлюднений ЄКП(ПЦ) до її розпуску у 1922–1923. Його 
ключові положення:

• «побудова» так званих «робітничих націй» із пролетарів 
кожної етнічної групи;

• обстоювання тези про допоміжну роль «персонального» 
принципу вирішення «національного питання» поряд із 

4 Там само.
5 Рубштейн Б. К вопросу об аграризации еврейских масс // Накануне. 1919. №1. 

С. 5–6.
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«територіальним» як основним у капіталістичному суспіль-
стві з одного боку і

• допоміжну природу «територіального» принципу вирішен-
ня «національного питання» порівняно з «персональним» 
як основним у соціалістичному з іншого; автор документа 
аргументував це тезою про занепад значення понять «наці-
ональна меншина» і «національна більшість» у соціалістич-
ному суспільстві;

• наступний пункт документа — ідея централізації господар-
ського життя й децентралізації «культурної творчості» й «на-
ціонально-індивідуального» життя. Вона є доволі близькою 
до майбутньої офіційної в СРСР доктрини про національні 
культури як «національні за формою й соціалістичні за зміс-
том», виголошеної Йосифом Сталіним 1925 року. На відміну 
від ідеологів ЄКП(ПЦ), тогочасні українські націонал-кому-
ністи (зокрема, боротьбисти) обстоювали ідею про необхід-
ність створення окремих вищих рад народного господарства 
в кожній республіці, тобто вимагали певної децентралізації 
управління економікою, що, власне, відрізняло їх як «тери-
торіальних» націонал-комуністів від ЄКП(ПЦ) як націонал-
комуністів «екстериторіальних»;

• боротьба за радянську владу необхідна для справжнього на-
ціонального визволення (озвучуючи цю тезу, Шолом спе-
ціально навів приклад України);

• на ранніх стадіях «соціалістичної реконструкції»6 націо-
нальна автономія (як територіальна, так і персональна) 
необхідна як засіб проти «національного ігнорування» (на 
думку автора, після соціалістичної революції національна 
дискримінація є неможливою, однак на зміну їй може при-
йти «національне ігнорування»);

• національна автономія євреїв на ранніх етапах соціалістич-
ної реконструкції може реалізуватися через єврейські сек-
ції всередині виконавчих органів влади, які пізніше мають 
бути реорганізовані у єврейські робітничі ради;

6 Автор документа вживає цей термін.
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• сфера відповідальності таких єврейських автономних орга-
нів мала охоплювати питання культури й освіти, охорони 
здоров’я, соціальної допомоги, аграризації і продуктивіза-
ції євреїв і їхньої еміграції7.

У 1919 році ідеологи ЄКП(ПЦ) не декларували повної відмо-
ви від сіоністських ідей, але суттєво їх переосмислили. Гомельська 
конференція ухвалила спеціальну резолюцію «Про нашу палес-
тинську діяльність», у якій стверджувалося, що економічне стано-
вище євреїв на землях, на яких владу взяв «робітничий клас», ра-
дикально не змінилося8. У той самий час, розвиток революційних 
подій і Громадянської війни призвів до зубожіння євреїв і зробив 
неможливим продовження їхньої традиційної господарської ді-
яльності. Це спричинило необхідність політики продуктивізації 
й аграризації євреїв. Однак у діаспорі масштабна діяльність тако-
го типу є неможливою, тож єврейські автономні органи влади му-
сять «зосереджувати маси єврейських емігрантів у єдиній країні, до 
якої єврейська імміграція була загалом успішною і де створення 
єврейського населення з повною (нормальною) соціальною струк-
турою є можливим. Це Палестина». Автори документа наголошу-
вали, що цей процес мав здійснюватися під контролем Третього 
Інтернаціоналу. Вони пропонували (як це і здійснювали халуцім 
у попередню добу) «аграризувати» євреїв у діаспорі для підготов-
ки їх до роботи на землі в Палестині. На відміну від земель ґалу
ту, у Палестині ідеологи ЄКП(ПЦ) вважали бажаним і можливим 
створення власне єврейської червоної армії («єврейських червоних 
легіонів»). Ця теза знов зближує їх із українськими боротьбиста-
ми — лідери ЄКП(ПЦ) вважали, що власна червона збройна сила 
стане можливою на окремій єврейській території, але євреї як екс-
територіальна нація не потребують окремої армії.

Наприкінці серпня 1919 року відбулася московська конферен-
ція новоствореної партії. Вона ухвалила резолюцію «Про Всесвіт-

7 Резолюция о национальной политике (товарища Шолома) // Накануне. 1919. 
№1. С. 11.

8 Резолюция о нашей палестинской деятельности (т. М. Герра) // Накануне. 1919. 
№1. С. 11–12.
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ню Єврейську комуністичну партію». Цей документ стверджував, 
що під час революції єврейський пролетаріат усіх країн (як капіта-
лістичних, так і соціалістичних) перебуває в однаковій економічній 
і політичній ситуації. Така теза кардинально суперечила поглядам 
правлячої партії на це питання. Крім того, ця резолюція наголошу-
вала, що основним завданням усіх єврейських комуністичних груп 
у світі є створення соціалістичного суспільства в Палестині (автори 
уникали не лише слова «держава», а й навіть терміну «республіка»). 
Таким чином, вони мусили створити Всесвітню єврейську комуніс-
тичну партію, що координувала б ці спроби. 1920 року було створе-
но організацію з подібними цілями (Всесвітній комуністичний фар-
банд Поалей-Ціон — Вельтфарбанд). Спершу вона співпрацювала 
з обома течіями колишнього лівого крила ЄСДРП(ПЦ) у колиш-
ній Російській імперії, однак пізніше продовжила співпрацю лише 
з поміркованішою — майбутньою ЄКРП(ПЦ).

Усі ці тези було повторено у Декларації ЄКП(ПЦ) у верес-
ні 1919 року, коли вперше було вжито офіційну назву новоство-
реної партії.

ЄКП(ПЦ) створила децентралізовану партійну організаційну 
структуру і була відкрита до співпраці з іншими політичними си-
лами. Окрім ЦК у Москві, вона сформувала Українське централь-
не бюро Центрального комітету в Києві. Останнє, як ми вже зга-
дували, не лише публікувало власну пресу, а й почало робити це 
на місяць раніше, ніж ЦК. Власне, не можемо не відзначити, що 
більшість членів ЄКП(ПЦ) жили й працювали саме в Україні й Бі-
лорусі. Перебування ЦК в Мокві зумовлювалося винятково тех-
нічною зручністю контактів партійних лідерів із ЦК РКП(б) і Ви-
конавчим комітетом Комінтерну.

Важливо, що в першому ж циркулярі «До всіх партійних орга-
нізацій» Українське бюро цієї партії декларувало бажання співп-
рацювати в Україні з УКП(б), КП(б)У й Українською партією 
лівих соціалістів-революціонерів (борьбистів), згадавши на пер-
шому місці не більшовиків, тобто правлячу партію, а боротьбис-
тів9. Цю тезу було розвинено у резолюції ЦК партії в Москві від 

9 Коммунистическое слово. 1919. №2. С. 1.



Сергій Гірік

68

січня 1920 (у новому документі більшовиків і борьбистів навіть 
не було згадано як партнерів, цю роль було зарезервовано лише 
за боротьбистами): «У процесі політичної роботи в останній час 
ми відзначили суттєве зближення з УКП(б), викликане близьки-
ми ідеологічними позиціями обох братських комуністичних пар-
тій. Центральний комітет пропонує Українському центральному 
бюро почати перемовими з керівництвом УКП(б) про подальший 
розвиток цього зближення в центрі й на місцях»10. Лідери Україн-
ського центрального бюро ЄКП(ПЦ) опублікували низку комплі-
ментарних статей про боротьбистів у своїй пресі. Боротьбисти зро-
били те ж саме зі свого боку. Крім того, один із лідерів ЄКП(ПЦ) в 
Україні, Яків Яшин11, прочитав кілька лекцій про ідеологію й ді-
яльність своєї партії в боротьбистських робітничих клубах Києва, 
а члени ЦК УКП(б) Олександр Шумський і Михайло Полоз про-
читали лекції про свою партію у створених єкапістами робітни-
чих клубах імені Бера Борохова. Ця співпраця припинилася лише 
в березні 1920 року, коли активізувалися перемовини між більшо-
виками й боротьбистами про умови поглинання останніх правля-
чою партією. Після того, як у квітні 1920 року УКП(б) припинила 
існувати, ЄКП(ПЦ) втратила свого єдиного «природного союзни-
ка» на політичному полі УСРР.

Кількома місяцями раніше ЦК ЄКП(ПЦ), як і ЄСДРП(ПЦ), 
майбутньої ЄКРП(ПЦ), спробував подати заявку на вступ до Тре-
тього Інтернаціоналу. Ясна річ, ця спроба виявилася невдалою. 
Після цього ЄКП(ПЦ) опинилася в політичній ізоляції, її співп-
рацю з правлячою партією було суттєво обмежено. Коли 1921 року 
Всесвітній комуністичний фербанд було допущено до роботи 
у Третьому конгресі Комінтерну (це не означало прийому орга-
нізації до Третього Інтернаціоналу), членам Вельтфарбанду від 
ЄКП(ПЦ) і ЄСДРП(ПЦ) не було дозволено взяти в ньому участь 
навіть із дорадчими голосами12.

10 ЦДАГОУ. Ф. 41, оп. 1., спр. 173, арк. 2.
11 Цікаво, що в україномовних текстах він послуговувався українізованою фор-

мою «Яшко» замість русифікованої «Яшин». 
12 Политбюро ЦК РКП(б)–ВКП(б) и Коминтерн: 1919–1943 гг. Документы / Под 

ред. Г. М. Адибекова и др. М.: РОССПЭН, 2004. С. 51–52.
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1922 року ЄКП(ПЦ) охопила глибока криза. Ця партія була за-
надто відкрита до співпраці з неєврейськими політичними група-
ми, щоб і надалі існувати ізольовано. Її лідери були надто пов’язані 
з щоденним життям русифікованих єврейських робітників і дріб-
них ремісників, щоб і надалі в радянських умовах обстоювати сі-
оністські принципи. Не можна залишати поза увагою, що біль-
шість їхніх партійних документів було написано й опубліковано 
російською, що відрізняло її від ЄСДРП(ПЦ)/ЄКРП(ПЦ), яка 
значно частіше друкувала свої матеріали на їдиш. Один із лідерів 
мінської організації ЄКП(ПЦ) Цві Фрідлянд (майбутній відомий 
історик-марксист, перший декан історичного факультету Москов-
ського державного університету після його відновлення 1934 року) 
у 1921 році, одразу після свого навернення на більшовизм, видав 
памфлет «Комуністичний інтернаціонал і комуністичний поалей-
ціонізм», у якому описав цю кризу і її причини з точки зору учас-
ника подій. Прикметно, що хоч адресатом цього тексту й були 
поалей-ціоністи (у ньому міститься забагато інформації про вну-
трішньопартійну кухню, яка просто нецікава людині ззовні), його 
було написано й надруковано російською мовою13.

У грудні 1922 року Третій з’їзд ЄКП(ПЦ) ухвалив рішення про 
розпуск партії і прийняття політики РКП(б) з національного пи-
тання. Упродовж 1923 року багато її організацій на місцях було по-
глинуто євсекціями РКП(б), КП(б)У й КП(б)Б.

Ми вважаємо, що причиною розколу всередині лівого крила 
ЄСДРП(ПЦ) і виокремлення ЄКП(ПЦ) стала більша «екстери-
торіальність» ідей частини активістів партії, викликана щільні-
шими контактами її лідерів із русифікованою частиною єврей-
ського пролетаріату. Саме тому, на відміну від ЄКРП(ПЦ), яка 
зберігала ізольоване існування в СРСР до 1928 року, керівництво 
ЄКП(ПЦ) віддало перевагу практичній роботі всередині правля-
чої партії.

13 Фридлянд Ц. Коммунистический интернационал и коммунистический поалей-
ционизм. Минск: Государственное издательство Белоруссии, 1921.
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Сіоністський рух в Україні у 20х роках XX ст.: 
соціальна база, політичні угрупування, практична 

діяльність (за матеріалами ОДПУ)

В історичних дослідженнях радянської доби, присвячених пер-
шому десятиліттю історії Радянської України, практично не ви-
світлювалися питання, пов’язані з долею сіоністського руху в рес-
публіці. Відповідні факти згадувалися в контексті планомірної 
роботи радянської влади з залучення єврейського населення у бу-
дівництво соціалістичного суспільства. Автори таких праць дово-
дили, що сіоністи різних напрямків, які чинили опір цьому про-
цесові, не мали достатньої соціальної бази для поповнення своїх 
лав, представляли інтереси національної буржуазії, а їхній час на 
єврейській вулиці вичерпаний. У пізніших публікаціях це питан-
ня теж не було популярним серед дослідників.

Ми базували свій аналіз порушеної проблематики на осно-
ві значного масиву архівних джерел. Перш за все, ідеться про до-
кументи ОДПУ України, його місцевих управлінь, а також періо-
дичної літератури — комуністичної, радянської, комсомольської 
та підпільної сіоністської.

Про катастрофічний стан маси єврейського населення Украї-
ни після завершення громадянської війни свідчить телеграма Все-
українського комітету допомоги погромленим, надіслана 1920 року 
урядам, парламентам, керівникам єврейських громад багатьох кра-
їн світу. У ній із відчаєм повідомлялося: «Трагедія, яку переживають 
євреї, не має прикладу з часів різанини Хмельницького. Усі жахи, 
що випали єврейству за останні два століття, зокрема, криваві жерт-
ви в останню світову війну, бліднуть перед тим, що діється зараз»1.

У документі не заперечувалася допомога, яку намагався нада-
ти погромленим уряд Радянської України і Міжнародний Черво-
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ний Хрест, однак зазначалося, що вона не може бути достатньою 
за таких масштабів трагедії та подібної руйнації довколишнього 
життя. «Двохмільйонне українське єврейське населення вимирає 
і загибель його в нинішніх умовах неминуча». Щоб «попередити 
трагедію, що насувається, необхідно надіслати загони допомоги, 
харчування, одяг, знаряддя праці, усе те, чого нам тут бракує і чого 
не можуть замінити жодні грошові суми», «закличте всі народні 
сили на боротьбу з жахом і ганьбою, що чиняться над єврейством, 
пам’ятайте про це робить щодня, щогодини»2, — такими словами 
закінчувалася телеграма.

Однією з перших почала повідомляти про те, що українсько-
му єврейству немає сенсу сподіватися на своєчасну й ефектив-
ну допомогу з боку радянської влади (остання до того ж підозрі-
ло ставилася до благодійної діяльності закордонних єврейських 
організацій), Єврейська комуністична партія (Поалей-Ціон). 
У меморандумі ЦК ЄКП(ПЦ) «До питання про становище єв-
рейських мас на Україні (у зв’язку з еміграцією)», надісланому 
у травні 1921 року на адресу ВУЦВК Рад, підкреслювалося, що ка-
тастрофа, якої зазнала єврейська біднота на «четвертому році со-
ціальної революції», пояснюється тим, що «до цього часу радян-
ська влада майже нічого не зробила для перебудови економічного 
життя» цієї частини населення. «Улаштовується низка перешкод 
її [єврейської бідноти] прагненню займатися сільськогосподар-
ською працею, створювати індустріальні артілі, отримувати не-
обхідні професійні навички»3.

У цьому документі лідери ЄКП(ПЦ) пропонували уряду рес-
публіки розробити «єдиний план перебудови єврейської економіч-
ної структури і невідкладно розпочати його втілення»4. Цим про-
цесом повинна була керувати спеціальна комісія при ВУЦВК Рад, 
яка «розробила б детальний план усієї майбутньої роботи»5, а та-

2 Там само.
3 Російський державний архів соціально-політичної історії (РДАСПІ). Ф. 445, 

оп. 1, спр. 72, арк. 64.
4 Центральний державний архів громадських організацій України (ЦДАГОУ).  

Ф. 1, оп. 2, спр. 779, арк. 5.
5 Там само. Арк. 8.
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кож створила б органи єврейського пролетарського самоуправлін-
ня на місцях. Такими могли стати національні єврейські робітни-
чі Ради, утворені з відповідних секцій при радянських установах6.

Лідери ЄКП(ПЦ) вимагали покінчити «з опікою над єврей-
ськими масами єврейської бюрократичної канцелярії»7, а саме 
євсекцій при комітетах КП(б)У на місцях, які характеризували 
пропозиції своїх суперників як вузьконаціональний підхід, не-
придатний для комуністичної партії і нереальний для практично-
го здійснення8.

Каральним органам Радянської України на певний час вдало-
ся розгромити сіоністський рух в республіці. Було заарештовано 
найактивніших його керівників, організовано судові процеси над 
ними. Цих діячів було ув’язнено за межами республіки. Однак, на-
віть сіоністи, які залишилися без лідерів, готувалися до майбутньої 
активізації в єврейському середовищі. Оперативні повідомлення 
місцевих управлінь ОДПУ підтверджували, що наприкінці 1924 – 
на початку 1925 років у низці «зачищених населених пунктів до-
сить помітною стала робота сіоністських функціонерів».

Політичне керівництво республіки вважало, що таких виступів 
не повинно було бути. Адже 1925 року Оргбюро ЦК КП(б)У ухва-
лило постанову про чергові завдання щодо роботи серед єврей-
ського населення республіки9. Готувалися заходи з його залучен-
ня в аграризацію, до виробничої праці в промисловості, набуття 
відповідних навичок на курсах, в училищах, школах. Передбача-
лося розширення мережі різних навчальних закладів, медичних 
закладів, осередків культури мовою їдиш.

У такій ситуації керівництво ОДПУ України підготувало й на-
діслало у вересні 1925 року першому секретареві ЦК КП(б)У Л. Ка-
гановичу доповідну записку, у якій ішлося про те, як перемогти 
сіонізм у республіці. Перш за все, чекісти намагалися дізнати-
ся, що підтримувало діяльність «реакційних сіоністських сил». 

6 Там само.
7 Там само.
8 Там само. Арк. 9.
9 ЦДАГОУ. Ф. 1, оп. 7, спр. 50, арк. 50, 104.
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З’ясувалося, що заплановані в постанові блага для єврейського 
населення залишалися нереалізованими. Його економічне й со-
ціальне становище в Україні було досить сумним.

Зосереджене в містечках єврейське населення на 35–40% скла-
далося з дрібних крамарів, на 30–35% — із кустарів, на 15–20% — 
із декласованих елементів, на 5–10% — із робітників10. Жорстка 
податкова політика, непомірні штрафи, відсутність сировини для 
роботи, неможливість конкурувати з кооперацією на селі, що пе-
ребувала на етапі становлення, поява великих підприємств, які ви-
пускали для громадян порівняно дешеві товари, погіршували ста-
новище єврейських мас в умовах непу.

У єврейських містечках, які пережили погроми громадянської 
війни, були відсутні елементарні умови для проживання, не буду-
валося нове житло замість зруйнованого. Освітою було охоплено 
лише 30–35% єврейських дітей, національні школи мали незадо-
вільний матеріальний стан і не отримували фінансування з місце-
вих бюджетів. Недостатнім було й медичне обслуговування. Одна 
лікарня мала задовільняти потреби 25–30 населених пунктів, а лі-
кар за один день приймав по 150 і більше пацієнтів. Хронічно бра-
кувало фахівців, обладнання, медикаментів.

Євреї боялися звертатися за допомогою до місцевих органів 
радянської влади. Працівники останніх виявляли прихований 
і відкритий антисемітизм, мали місце випадки незаконного по-
збавлення виборчих прав, порушення тогочасного законодавства. 
Ці факти змушували євреїв звертатися до своїх національних ор-
ганізацій, які розуміли їхні запити і пропонували реальний шлях 
до позбавлення цих бід. Цей шлях полягав у поверненні на істо-
ричну батьківщину — до Палестини.

Завдяки впливу цих чинників у республіці продовжувала дія-
ти розгалужена мережа підпільних сіоністських угрупувань. Серед 
них найбільшими та найавторитетнішими були такі: Сіоністсько-
соціалістична партія (ЦСП), Партія сіоністів-трудовиків (СТП), 
Сіоністсько-соціалістична федерація (ДРОІР). Крім того, під їхнім 
керівництвом діяли молодіжні організації: Єдина Всеросійська ор-

10 ЦДАГОУ. Ф. 1, оп. 20, спр. 2019, арк. 15.
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ганізація сіоністської молоді (ЄВОСМ), Сіоністсько-соціалістич-
ний союз молоді (ЦСЮФ), дитячі колективи Га-Шомер га-Цаїр, 
виробничі організації — Гехалуц червоний і Гехалуц біло-блакит-
ний та інші, зокрема, культурно-освітні організації11.

Однак, хто входив до складу цих об’єднань? Аналітичні мате-
ріали місцевих управлінь ОДПУ України засвідчують, що перш 
за все їхній актив складала фізично здорова й розумово розвинута 
єврейська молодь, яка шукала вихід із культурно й політично об-
меженого містечка. «В умовах, що склалися на той час, коли вона 
зайнята боротьбою за шматок хліба насущного, коли вона не може 
бути включена в загальний потік суспільного розвитку, коли їй не 
дають можливості залучатися до роботи в радянських установах, 
унаслідок її економічного й соціального буття, вона залишається 
наодинці сама з собою, створює власні організації з метою само-
захисту й порятунку містечка, що занепадає. Однак і цього для неї 
недостатньо, вона повертається обличчям до Палестини, як до ма-
яка порятунку від виродження та вимирання»12.

Меншою мірою лави сіоністських організацій поповнювали 
дрібні крамарі й кустарі, серед яких сіоністи «черпають шекелі» 
та інші матеріальні засоби на здійснення пропаганди та агітації, 
видання преси тощо. За оперативними зведеннями чекістів, 60–
70% цих крамарів не виявляли бажання вступати до організацій 
сіоністів, однак «активно їх підтримують»13. Варто також врахову-
вати, що «на дітей сіоністи витрачають багато сил і приділяють їм 
багато уваги», створюючи «скаутські патрулі, відділки, дружини 
і легіони». Спецслужбу турбувало, що в сіоністському дитячому 
русі брали участь євреї віком від 8 до 14 років14.

Щодо чисельності сіоністських угрупувань документи ОДПУ 
твердили: «Можна без перебільшення сказати, що немає жодного 
більш менш населеного єврейського пункту, де б не було сіоніст-
ського осередку, групи, яка була б активною в усіх галузях жит-

11 ЦДАГОУ. Ф. 1, оп. 20, спр. 2433, арк. 50–51.
12 Там само. Арк. 55–56.
13 Там само. Арк. 57.
14 Там само. Арк. 58.
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тя даного поселення і часто навіть переважала за впливом і ке-
рівництвом масою місцеві комосередки і громадсько-радянські 
організації»15. Про дитячий рух зазначалося: «завдяки надмірному 
і швидкому росту цих організацій, вони не піддаються правиль-
ному обліку»16.

Згадані сіоністські політичні угрупування не можна назвати 
антирадянськими. Вони не закликали єврейських трудящих до 
повалення влади, проголошеної після жовтневих подій 1917 року. 
Навпаки, у своїх програмових документах і періодичній літерату-
рі їхні лідери заявляли про необхідність залучення євреїв до бу-
дівництва соціалістичного суспільства17. Однак, поряд із тим вони 
наголошували на кричущих збоченнях, яких припускалася влада.

Головні з них — усеохопна диктатура комуністичної партії 
над масами робітників і селян, радами, громадськими організа-
ціями, а також методи, якими вони приборкували іншодумців за 
допомогою каральних органів. У сіоністських виданнях згадува-
лося, що внаслідок таких профілактичних заходів сотні активіс-
тів руху потрапили на «перевиховання» до в’язниць, таборів, на 
заслання до Сибіру, Казахстану, Киргизстану та інших віддале-
них регіонів країни18.

Сіоністські організації, що працювали серед трудового насе-
лення, гостро конкурували з євсекціями при комітетах КП(б)У 
з нагальних питань соціально-економічного становища євреїв 
в республіці. В одному із звернень, розповсюджених серед єврей-
ського населення, говорилося: «Озлоблена, позбавлена автори-
тету й довіри з боку широких єврейських мас євсекція продовжує 
з нахабством, що збільшується, пригнічувати і придушувати всі-
ляку сміливу ініціативу й вільну думку, що протестує проти не-
прошеної опіки над єврейським народом. Полохливо ховаючися 
за спиною озброєної сили влади, вона намагається силоміць при-
душити піднятий голос пробуджених до активності єврейських 

15 Там само. Арк. 24–25 зв.
16 Там само. Арк. 47–49.
17 Там само. Арк. 4 зв., 6, 7, 13.
18 Там само. Арк. 28.
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мас й виливає свою безсилу злість у найпотворніші середньовіч-
ні форми терору»19.

На думку соціалістів-сіоністів і сіоністів-трудовиків, саме 
вони першими почали «переселення євреїв на землю», створення 
там господарств, організуючи для цього різні позичково-ощадні 
товариства, навчання переселенців необхідним сільськогосподар-
ським спеціальностям. Їхні активісти вимагали створення наці-
ональних рад, надання їм широких повноважень, відкриття на-
вчальних закладів з рідною мовою викладання. Проте, євсекції, ці 
«зібрання гнилих інтелігентів і дегенератів», почали видавати за-
значені заходи за свої, безсовісно впроваджуючи в усі товариства 
допомоги євреям своїх представників, щоб забезпечити в них на-
дійну комуністичну більшість. Тим самим, — підкреслювали сіо-
ністи, — шкодячи їхній роботі20.

У єврейському середовищі і надалі активно обговорювали па-
лестинське питання. Після громадянської війни радянська влада 
за допомогою репресивних заходів на певний час збила хвилю емі-
грації до США та інших країн. Однак вона мусила рахуватися з ба-
жанням євреїв здійснити алію. Самого лише 1925 року, незважаю-
чи на перешкоди влади, туди виїхало 35 тис. осіб, а на наступний 
готувалися відправитися до Палестини ще 60 тис.21 Кількість євре-
їв, які наважувалися пройти цей нелегкий шлях, не зменшувалася.

Каральні органи республіки на той час не могли попереди-
ти поширення в єврейському середовищі підпільних сіоністських 
журналів, газет, листівок, закликів щодо еміграції з України. У них 
та в «Листах про Палестину» об’єктивно висвітлювалося життя тих, 
хто досягнув своєї мети і прибув на Близький Схід, створення там 
центру самостійного політичного, економічного, соціального та 
культурного життя євреїв22.

У цих виданнях ішлося про певні успіхи в сільському госпо-
дарстві, придбання земельних наділів, подолання значних фінан-

19 Там само. Арк. 101.
20 Там само. Арк. 1–1 зв., 28.
21 Там само. Арк. 9.
22 Там само. Арк. 174.
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сових труднощів, розвиток промисловості в містах, збільшення 
числа зайнятих у ній, поширення профспілкового руху спільно 
з робітниками інших етнічних груп.

Звичайно, у «Листах про Палестину» згадувалося і про пере-
шкоди, влаштовані англійськими владними структурами на цьому 
шляху, а також про інші труднощі. Так, скажімо, документи по-
відомляли про напружені відносини з арабським населенням і рі-
вень безробіття (воно дійсно мало місце, однак від нього стража-
ло не більш ніж 3% населення Палестини). Не залишалася поза 
увагою і проблема повернення частини євреїв, які виїхали до Па-
лестини, назад. Таких, як зазначалося в «Листах», було лише 7%. 
Однак у той самий час серед євреїв, які в Радянській Україні «пе-
реселялися на землю», щоб займатися сільським господарством, 
поверталися до містечок близько 70–75%23.

У «Листах про Палестину» наводилася характеристика тих єв-
реїв, які поверталися в Україну, не знайшовши собі занять на іс-
торичній батьківщині: «Це люди, які живуть повітрям (маклери, 
дрібні торгівці), які не хотіли або не могли відповідати робочим 
умовам країни»24, «це або власники 500 фунтів, які приїхали в Па-
лестину влаштувати справу, невелику, але прибуткову, чи ж узага-
лі їхали, сподіваючись на удачу». Більшість із них розмірковували 
так: «Працювати ми зможемо всюди, але не для того ми їхали до 
Палестини»25. «Ось ці десятки реемігрантів створюють ґрунт для 
галасу, піднятого євсекцією та її пресою навколо страшного ста-
новища країни», — такий висновок роблять автори «Листів».

Сіоністські «Листи про Палестину» перехопили каральні орга-
ни. Необхідно було будь-якою ціною відвернути увагу єврейських 
мас від «злочинної витівки» повернення на історичну батьківщи-
ну, примусити їх ставати обличчям до радянської влади, брати 
участь у будівництві нового життя в Радянському Союзі. З цією 
метою використовувалися різні методи «промивання мізків» тих, 

23 Там само. Спр. 2007, арк. 120.
24 Там само. Арк. 121.
25 Там само. Арк. 149.
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хто скептично ставився до цього і вбачав свій порятунок за меж-
ами СРСР.

Наприкінці грудня 1925 року Головбюро євсекцій при ЦК 
КП(б)У підготувало «Тези про сіонізм». У них твердилося, що «со-
рокарічні силкування сіоністів до переселення єврейського народу 
до Палестини та насадження єврейського землеробства, зокрема, 
впродовж останніх шести років інтенсивної колонізації з повною 
очевидністю збанкрутували в сенсі якихось значних досягнень»26. 
Про які успіхи можна було говорити, якщо більшість населення 
Палестини займається дрібною торгівлею, посередництвом, а не 
виробничою працею? Стосовно людей без певних занять, їх там 
утримують благодійні товариства, — твердили автори «Тез» ра-
дянським євреям.

«Сіонізм як він є, починаючи з Палестини і до контрреволю-
ційної боротьби, цілком відображає інтереси буржуазії і несе в собі 
величезну небезпеку для єврейських трудящих і бідноти, — давало 
вказівку своїм пропагандистам керівництво євсекцій, — залучаю-
чи їх, з одного боку, у відчайдушні авантюри (еміграція в Палес-
тину) і відриваючи їх, з іншого боку, від повсякденної братерської 
співпраці з іншими робітниками і селянами СРСР у боротьбі за 
зміцнення і збереження першої у світі пролетарської держави про-
ти світових експлуататорів»27.

Подібні висновки не розходилися з практичними справами лі-
дерів євсекцій, які вони узгоджували з місцевими управліннями 
ОДПУ. Так, їм не давала спокою така економічна організація як 
«Гехалуц», керівниками якої були сіоністи. Ініціативна група за-
сновників останньої в жовтні 1925 року звернулася до ВУЦВК Рад 
з проханням про легалізацію своєї діяльності. Вона пояснювала, 
що її завданням є «залучення єврейських трудящих до виробни-
чих галузей і колективних форм праці», «оздоровлення національ-
но-соціального життя єврейських трудящих мас шляхом безпо-
середньої участі в єврейській колонізації в СРСР, з одного боку, 
шляхом участі в лавах Палестинського єврейського робітничого 

26 Там само. Спр. 2019, арк. 143.
27 Там само. Арк. 5–7.
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класу у створенні єврейського соціалістичного центру в Палести-
ні — з іншого»28.

Ці ініціатори не знали, що незадовго до їхнього клопотання, 
у жовтні 1925 року, ЦК КП(б)У з’ясувало думку Головбюро євсек-
цій із цього питання. Останнє вважало, що «Гехалуц» є складовою 
частиною сіоністських організацій, які прагнуть створити базу для 
своєї відкритої діяльності під прикриттям його легалізації. Це ста-
ло причною негативної відповіді засновникам товариства, яке, до 
речі, ще 1922 року в документі ЦБ євсекцій ЦК РКП(б) взагалі ха-
рактеризувалося як фашистське29.

Проте, комуністичній партії, її євсекції, радянській владі, ка-
ральним органам не вдавалося дискредитувати сіоністів у очах єв-
рейського населення. «Ми знімали актив сіоністських угрупувань, 
саджали в Допри найбільш сильну частину організації, відправля-
ли в заслання занадто активних із їхнього середовища, і тим са-
мим досягли тимчасового затишшя, — зазначалося в документах 
ОДПУ. — Нам здавалося, що рух не набуде широкого розмаху, що 
він не стане масовим. Ми, очевидно, не врахували об’єктивних 
причин, які перетворили сіоністський рух на політичний рух єв-
рейської дрібної буржуазії»30.

У згаданій доповідній записці керівництва ОДПУ Л. Кагано-
вичу зазначалося, що чекісти опинилися «перед фактом надзви-
чайного характеру: “Наші заходи адміністративної боротьби з сі-
оністським рухом не досягають своєї мети, оскільки зі страшною 
швидкістю ростуть активні сили сіоністів із глибин єврейських мас 
і переважним контингентом цих сил стає молодь”»31. Констатува-
лося, що доводиться боротися не з якоюсь частиною єврейського 
населення, а з усією його масою.

Було вирішено продовжувати репресивні заходи щодо най-
більш серйозного й дорослого активу сіоністських угрупувань. Ве-
ликі надії покладалися на євсекції при комітетах КП(б)У, однак 

28 Там само. Арк. 66.
29 Там само.
30 Там само. Арк. 63.
31 Там само. Арк. 66.
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з’ясувалося, що вони «впродовж двох років боротьби з сіоніст-
ськими організаціями не роблять нічого такого, що могло б пара-
лізувати сіоністський рух, вирвати активну частину молоді і пере-
творити її на Радянську одиницю»32. «Ці органи безпорадні, вони 
не успадкували від партійних комітетів традиційні методи бороть-
би з ворожими партійними угрупуваннями, нездатні працювати». 
Було поставлено завдання посилити євсекції надійними кадрами, 
щоб «вони мали можливість організувати близькі до мас безпар-
тійні частини єврейства з метою оволодіти містечком»33.

Своє ставлення до єврейської молоді, згідно з цим докумен-
том, мусив переглянути й комсомол. Його організації повинні 
були «розімкнути замкнуті» лави й узяти курс на залучення єв-
рейської молоді в громадську роботу комсомолу, а саме: «в роб-
корівський і сількорівський рух, у культурну роботу у клубах усієї 
єврейської молоді, якої не можна з тих чи інших причин сьогодні 
прийняти у члени союзу»34.

Керівникам піонерських організацій було спрямовано вказів-
ку приділяти «серйозну увагу розколові єврейських дітей». Перед-
бачалося створити «позапартійну громадську організацію з учите-
лів, шкільної молоді, окремих кустарів, які стояли близько до них 
та розуміли їхні потреби, через яку партійні органи в особі євсек-
ції могли б впливати на єврейські маси»35. На думку авторів до-
кумента, це мало дати позитивні для їхньої політики результати.

З метою запобігти впливу сіоністів на євреїв, які проживали 
в сільськогосподарських колоніях, рекомендувалося «створити то-
вариство колоністів при Наркомземі під керівництвом спеціаль-
но дібраних комуністів, які б цілеспрямовано займалися питан-
нями колонізації». Підкреслювалося, що це товариство «повинно 
тісно співпрацювати з ТЗЕТОМ, у якому необхідно посилити ко-
муністичну більшість із осіб, котрі мають великий авторитет се-
ред єврейського населення. У це товариство потрібно втягну-

32 Там само. Арк. 68.
33 Там само. Арк. 164–165, 197–204.
34 Там само. Арк. 65–66.
35 Там само. Спр. 2007, арк. 106.
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ти для активної роботи вихідців із інших єврейських партійних 
організацій»36.

Для успішної боротьби з бажанням частини єврейського насе-
лення виїхати на історичну батьківщину, що дедалі посилювало-
ся, вважався «вкрай необхідним приїзд на Україну групи комуніс-
тів з Палестини з тим, щоб вони широко інформували єврейські 
маси про класову боротьбу, яка набирала обертів у Палестині, щоб 
вони, ознайомившись зі становищем на Україні, могли співстави-
ти процес подальшого розвитку єврейського народу в нашому Со-
юзі й у Палестині»37.

Однак, запропоновані заходи не приносили бажаного ре-
зультату, про що свідчили чергові донесення місцевих управлінь 
ОДПУ. Вони з тривогою повідомляли керівництву про зростан-
ня кількості друкованої продукції, яку поширювали розгромлені 
ними організації, про наведені в цій продукції дані щодо репре-
сивних акцій ОДПУ та плановані заходи ліквідованих організацій 
щодо розгортання їхньої діяльності.

«Поки євсекції мають лише одну газету “Штерн”, сіоністи — 
понад 10 періодичних видань, переважно двотижневі, масу місце-
вих видань щотижневих і, крім того, випускають значну кількість 
примірників листівок, закликів і т.п. під час ударних кампаній, які 
вони проводять»38, — констатувало керівництво ОДПУ республіки. 
Особливою популярністю серед єврейського населення користу-
вався інформаційний бюлетень, журнали «Юґенд», «Наш голос» 
(ЦПС), «Революційна думка» (ДРОІР), «Унзер руф» (СТП), мо-
лодіжні видання «Єдіес», «Деркайну», «Путь скаут-мастера» та ін.

Про потенційні можливості, які мали сіоністські організа-
ції в Україні, свідчать аналітичні матеріали, підготовлені їхніми 
керівниками на початку 1926 року. Так, в оглядах сіоністів-соці-
алістів, сіоністів-трудовиків, сіоністів-соціалістів-федералістів 
реально оцінювалися тогочасні зміни в економічному житті єв-
рейського населення, підкреслювався відхід його частини з сіо-

36 Там само. Арк. 109.
37 Там само. Арк. 110.
38 Там само. Арк. 113.
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ністських організацій внаслідок певних успіхів господарської по-
літики радянської влади.

Поряд із тим, увага акцентувалася на неспроможності радян-
ської влади повністю розв’язати єврейське питання, що призведе 
до поповнення лав опозиційних угрупувань. У цьому можна пе-
реконатися, ознайомившись зі зведеннями управлінь ОДПУ про 
стан сіоністського підпілля в Умані, Пирятині, Яготині, Кам’янці-
Подільському та інших населених пунктах України39.

Можна стверджувати, що ідеї стають матеріальною силою тоді, 
коли ними оволодівають маси. Ця теза безпосередньо стосується 
і сіоністського руху.

39 Там само. Спр. 2019, арк. 68.
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Євреї по обидва боки судових процесів 
Чернігівського губернського революційного 

трибуналу (1919–1921 роки)

Судова система — лакмусовий папірець стану держави і одна 
з найболючіших топ-тем у сучасному українському суспільстві. 
Одна з причин того, як повільно реформується судова система 
України після 1991 р., на мою думку, — брак суспільної свідомості 
щодо витоків і принципів радянської судової системи, яка почала 
складатися під час буремних подій 1917–1921 рр. Ставлення до єв-
реїв, на жаль, також залишається на сьогоднішній день пробним 
каменем рівня демократичності багатьох істориків.

Створення революційних трибуналів уперше було законо-
давчо закріплено владою РКП(б) у Декреті про суди від 22 лис-
топада 1917 р. Їм було надано функції боротьби проти контрре-
волюційних сил, а також мародерів, спекулянтів і чиновницьких 
зловживань. Декрет доповнювало Положення зі створення рево-
люційних трибуналів від 28 листопада 1917 р.1 Ним затверджувався 
принципово важливий принцип: «У межах своїх рішень револю-
ційні трибунали вільні у виборі засобів і заходів боротьби з по-
рушниками революційного порядку». Замість верховенства права 
цими документами впроваджувалася так звана «революційна до-
цільність», тобто довільне трактування розпливчасто сформульо-
ваних норм, а також об’єднання в єдиному органі функцій попе-
реднього слідства та судового процесу.

В Україні революційні трибунали було запроваджено декре-
том харківського радянського уряду від 4 січня 1918 р. на основі ро-
сійського аналога. Однак, прихід німецьких військ унеможливив 
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реалізацію цього документа. Після відновлення радянської влади 
в Україні на початку 1919 р. відновилася й діяльність ревтрибуналів.

Революційні трибунали (по одному в кожній губернії) запро-
ваджувало тимчасове положення від 20 лютого 1919 pоку. Число 
членів трибуналу встановлював губвиконком, але воно не могло 
бути меншим за 15 осіб. Справи розглядали у складі п’яти, а з бе-
резня 1920 pоку — трьох членів трибуналу. Попереднє слідство 
здійснювали особливі народні слідчі. Для збереження форми зма-
гальності сторін створювали колегії обвинувачів і колегії правоза-
хисників. До компетенції трибуналів належали справи про «контр-
революційні злочини», державну зраду, шпигунство, злочини за 
посадою, спекуляцію тощо. У 1920 pоку компетенцію трибуналів 
було розширено. Вони отримали право засуджувати до розстрі-
лу. Для розгляду скарг на вироки трибуналів було створено Вер-
ховний касаційний суд, а наприкінці травня 1919 p. — Верховний 
революційний трибунал України, що розглядав справи особливої 
ваги як суд першої інстанції2.

З початку існування в 1919 р. його очолив Тевій Міхелович. 
Окремо слід зазначити, що ідейних або елементарно письменних 
більшовиків на Чернігівщині було обмаль, тому вони обіймали по 
декілька посад водночас. Наприклад, Тевій Міхелович перебував 
передусім на найвищій у більшовицькій губернській ієрархії по-
саді — голови губревкому, тож даних про нього серед анкет інших 
співробітників виявити не вдалося.

Заступником голови ревтрибуналу на початку його діяльності 
та фактичним головою пізніше став Григорій Андрійович Рубан. 
На той час йому було 25 років, його зарплатня становила 3 600 ру-
блів. В анкеті зазначено, що він мав «домашню» освіту, що, по суті, 
означало брак жодної. У графі «майновий стан» усі співробітники 
запопадливо зазначали, що «не мають жодного», вочевидь маючи 
на увазі відсутність великих земельних маєтків та засобів виробни-
цтва. Дмитро Васильович Країнський, мешканець Чернігова, дво-
рянин, що багато років займав посаду тюремного інспектора, опи-

2 Павлов Д. «Трибунальный» этап советской судебной системы. 1917–1922 гг. // 
Вопросы истории. 2007. №6. С. 15.
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сує Григорія Рубана як чоловіка величезного зросту з широкими 
плечима та м’язами, схожого на матроса, у піджаку з короткими 
рукавами, у косоворотці, у чоботах, вигляд якого видавав просто-
людина зі страшним та злобним виразом обличчя. Коли йому до-
водилося писати вироки власноруч, перо мало слухалося, місця-
ми слова й цілі фрази були вишкрябані на папері майже без сліду 
чорнил, що відразу виказувало малограмотну людину3.

Кадровий склад губревтрибуналу був плинним. Більшість чле-
нів становила молодь. Серед їхніх анкет знаходимо декілька єврей-
ських прізвищ. Мордух Бабін мав 19 років, Яків Йосифович Хіль-
кевич — 29 і обіймав посаду особливого народного слідчого4. Про 
вищу освіту в анкеті написала лише одна особа — діловод Есфірь 
Давидівна Турова (22 роки). Проте й вона не завершила навчан-
ня: на момент складання анкети Турова була студенткою 3 кур-
су економічного факультету Київського комерційного інституту. 
Есфірь Турова влаштувалася до судової установи через біржу пра-
ці за рекомендацією завідувача юридичного відділу ЧК Фінкель-
штейна. Варто зазначити, що всі позапартійні службовці губрев-
трибуналу обов’язково зазначали своє «найбільш доброзичливе», 
«співчутливе» ставлення до радянської влади. Незаміжні жінки 
позначали свій статус словом «дівиця». Незаміжньою була єврей-
ка Станіслава Борисівна Пергаменщик, яка працювала машиніст-
кою, мала 18 років, середню освіту, до початку роботи у трибуна-
лі служила у 12-й армії. На посаді реєстратора працювала 18-річна 
незаміжня Роза Абрамівна Притикіна. Єлєна Соломонівна Маче-
рет, 24 років, позначила свою національність як «юдейську». Вона 
працювала секретаркою слідчої комісії при губревтрибуналі, за-
кінчила гімназію, була слухачкою мовних курсів, а до 1917 р. пра-
цювала у сфері страхування в товаристві «Росія»5.

У грудні 1919 р. в установі з’явилася яскрава постать — Неофіт 
Ісакович Грінкруг, який в анкеті записав себе юдеєм, однак потім 

3 Краинский Д. Записки тюремного инспектора. Москва: Институт русской ци-
вилизации, 2016. С.50–51.

4 Державний архів Чернігівської області (ДАЧО). Ф. Р-4609, оп. 1, спр. 1, арк. 3.
5 Там само, спр. 12, арк. 8–15.
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виправив це слово на «єврей». Він отримав посаду голови слідчої 
комісії за рекомендацією політичного відділу 12-ї армії. Його зарп-
латня становила 3 400 рублів. Це був старий більшовик, що пере-
бував у лавах партії з 1908 р. Він навчався на 4-му курсі юридичного 
факультету Бухарестського університету. З дня Жовтневого пере-
вороту служив у лавах Червоної армії на східному фронті. До Лют-
невої революції працював у більшовицькому підпіллі, але водночас 
був секретарем Колчака на крейсері Миколи ІІ «Алмаз»6. Пізніше, 
у 1921 р., Грінкруг за власним бажанням вийшов з РКП(б) через не-
згоду з НЕПом. Як командир дивізії Червоної армії він придушу-
вав рух басмачів у Середній Азії. Однак у жовтні 1921 р. циркуляром 
ВЧК Неофіта Ісаковича було оголошено у всеросійський розшук, 
оскільки революційний військовий трибунал 12-ї армії засудив його 
до розстрілу за втечу під час евакуації. Грінкруг пережив ці події. 
Пізніше він став юрисконсультом Московської управи Цивільно-
го повітряного флоту, звідки його звільнили аж 1937 р. На диво, на 
відміну від багатьох інших старих більшовиків, він дожив до 1972 р.7 
Символічно, що службовці трибуналу з інших міст мешкали в Чер-
нігові в колишньому будинку окружного суду.

Проаналізувавши наявні анкетні дані співробітників і співро-
бітниць Чернігівського губревтрибуналу 1919 р. всіх національнос-
тей, ми можемо засвідчити, що ніхто з них не мав закінченої ви-
щої освіти, тим більше — вищої юридичної. Найосвіченішим був 
Неофіт Ісакович Грінкруг, який закінчив 3 курси Бухарестського 
університету. Це дає підстави сумніватися в компетентності й фа-
ховості членів трибуналу. Але влада очікувала від них не фаховос-
ті, а розправи над класовими й ідейними ворогами. Що ж до спів-
відношення представників різних етнічних груп серед працівників, 
серед чотирнадцяти службовців станом на травень-серпень 1919 р. 
євреями були двоє. У майже повністю оновленому складі груд-
ня 1919 р. з дванадцяти наявних анкет євреям належало п’ять. Про 
активність роботи губревтрибуналу свідчить і величезна кількість 

6 Там само, арк. 13.
7 Гринкруг Неофит Исаакович. — ЦентрАзия. — http://www.centrasia.ru/person2.

php?st=1333791271.
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одиниць зберігання (понад 7 тис.) у відповідному фонді Держав-
ного архіву Чернігівської області.

Однією з найпоказовіших справ за «контрреволюційними» зло-
чинами стала справа громадянина міста Чернігова Ісаака Аврамо-
вича Шварца. Її слухання відбулося 24 березня 1919 р. на першому 
засіданні революційого губтрибуналу. Головував на ньому Григо-
рій Рубан, обвинувачення представляв Абрамов, захисниками були 
Галембський і Антоненко. Обвинувачення варте того, щоб навести 
його повністю: «Навесні минулого року гетьманський уряд в Украї-
ні, покірний волі поміщиків, став впроваджувати в життя положен-
ня про відшкодування всіх збитків, яких зазнали поміщики в ході 
революції. В основу нового порядку було покладено повну безкар-
ність одних (поміщиків) і найсуворіші репресії щодо інших (селян). 
Усе це супроводжувалося репресіями проти селянства. Ця форма та 
порядок відшкодування збитків уже на той час визначилася словом 

“грабіж”. Місцеві чернігівські поміщики, як-от: Молявко, Комаров-
ські, Подусевська, Глуховський, запрошують у якості фахівця зі збо-
ру “контрибуцій” приватного повіреного Шварца. Район діяльності 
Шварца визначався селами Шибиринівка, Рогощі, Плехово, Ле-
воньки, Скугарі. На цьому закінчується робота поміщиків, на арену 
випливає спеціаліст-провідник безправного поміщицького закону. 
До збору контрибуції Шварц приступає шляхом погроз, арештів, із 
залученням німецьких загонів. Приміром, у с. Плехово, пропоную-
чи селянам зібрати 100 тис. рублів на відшкодування збитків помі-
щика, Шварц каже: “Якщо ви не знесете всі гроші впродовж доби, 
ми заберемо всю вашу худобу, навіть і склянки заберемо та надішле-
мо до вас каральний загін, який шкіру з вас зніме”. В іншому міс-
ці Шварц заарештовує 70-літнього дідуся за те, що той “розбещує 
людей і вмовляє їх не платити контрибуції”. Там само заарешто-
вує 5 осіб, погрожує сільському старості шибеницею. 10 червня він 
з’являється в супроводі 12 озброєних німців в с. Рогощі, тут бідня-
ки селяни зі сльозами та плачем повзають перед ним навколішках»8.

8 Известия Черниговского военно-революционного комитета Черниговского 
уездного исполнительного комитета и городского совета рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов. 1919. №53. 27 марта, 1919. С. 3.



Ірина Еткіна

88

Слухання справи тривало й наступного дня, 25 березня. Три-
бунал дійшов висновку, що Шварц діяв в інтересах поміщиків 
за допомогою каральних загонів, накладав на села контрибуції, 
встановлюючи вкрай короткий термін їхньої сплати. Наприклад, 
у с. Шеберинівка для внесення 15 тис. рублів було встановлено тер-
мін у 3 години. За відчужене майно поміщиків він призначив за-
високу платню. Шварц також удавався до погроз і навіть насиль-
ства над селянами.

На основі наданих доказів революційний трибунал обвинува-
тив Шварца як контрреволюціонера, що активно захищав інтер-
еси поміщиків. Його захисник Галембський намагався пояснити, 
що не можна порушувати того, чого нема. Тобто Шварц не пору-
шував законів гетьманського уряду. Галембський також вказував, 
що контрибуцію стягували лише в 1/3, 1/4, 1/5 частинах шкоди, за-
вданої поміщицькому майну. Захист наполягав, що 79-літній по-
міщик Комаровський жодної небезпеки для чинної влади не ста-
новив. Проте вирок губревтрибуналу був безжальним: розстріляти 
обох. У своєму останньому слові Шварц сказав, що діяв лише як 
професіонал і ніякій контрреволюції не сприяв9.

Матеріали розгляду справи показують, що захист справді був 
не лише формальним, однак ревтрибунал до нього не дослухову-
вався. Не брали до уваги, що приватний повірений Шварц погро-
жував селянам, заарештовував їх, але під час його дій жодну лю-
дину не було вбито. Крім того, трибунал не розслідував методи, 
якими селяни відчужували поміщицьке майно, оскільки ці мето-
ди окреслювали як «революційну творчість мас». Першу справу 
губревтрибуналу готували як показову, з «виховною» метою, тому 
вирок мав бути суворим.

Продовження цього першого запаморочливого процесу рево-
люційного трибуналу знаходимо в записах колишнього тюремно-
го інспектора Країнського. Обвинувачення за справою приватного 
повіреного Ісаака Шварца та поміщика Пантелеймона Комаров-

9 Известия Черниговского военно-революционного комитета Черниговского 
уездного исполнительного комитета и городского совета рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов. 1919. №54. 28 марта, 1919. С. 3.
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ського (згідно з цим джерелом, йому було не 79, а 83 роки) вису-
вав Абрамов — тюремний комісар і безпосередній начальник авто-
ра записок, оскільки Дмитро Країнський, як колишній тюремний 
інспектор, змушений був працювати завідувачем канцелярії тю-
ремної інспекції. Абрамов виявився людиною істеричною та ім-
пульсивною, який сам переховувався в Чернігові від арешту в Орлі 
за приналежність до партії есерів, на розстріли реагував нерво-
во і в цьому випадку не хотів брати на свою совість смерть старо-
го поміщика. Тому відразу після ухвалення вироку почав актив-
но клопотатися про помилування Комаровського, надсилаючи 
телеграми до Харкова. Чернігівський губревтрибунал оформив 
клопотання про помилування від імені доньок засуджених Ольги 
Комаровської та Софії Шварц до Раднаркому УСРР. Звідти при-
йшло розпорядження про відтермінування виконання обох виро-
ків за підписом Раковського. Наступна телеграма Раднаркому за 
підписом секретаря РНК Торговця замінила смертну кару на до-
вічне ув’язнення Комаровському.

Натомість, у справі Шварца клопотання було відхилено. 
Уже 4 квітня 1919 р. Шварц потрапив у розпорядження Черні-
гівської ЧК для виконання вироку10. Країнському було доруче-
но скласти мотивовану постанову про умовне звільнення помі-
щика Комаровського, якого одразу ж відпустили. Ісаака Шварца 
розстріляли, хоча серед чернігівської громади ходили чутки, що 
Шварцу дали можливість втекти, називали навіть суму викупу 
за втечу у 30 тис. рублів. Як доказ втечі Шварца наводили гар-
ний настрій його доньки та якісь її натяки, однак серед службов-
ців карального підвідділу в це не вірили. І на це були свої докази: 
Шварца розстрілювала група з п’яти осіб. У цій групі був якийсь 
Прядко, колишній вартовий, якого розстрілювали останнім, і він 
падав у яму наверх інших. Але Прядко оговтався, вибрався з моги-
ли і врешті опинився в тюремній лікарні. Уранці про цей випадок 
уже знало все місто, та про втечу Шварца Прядко нічого не гово-
рив. Отож, Дмитро Країнський був упевнений, що Шварца роз-
стріляли. Саме він став першою жертвою не просто чекістського 

10 ДАЧО. Ф. Р-4609, оп. 1, спр. 45, арк. 5–12.
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свавілля, а судового вироку революційного трибуналу, який засу-
джував і милував на власний розсуд, за відсутності законів, відкри-
то демонструючи обивателю, хто тут господар.

Чернігівський губревтрибунал усі серйозні вироки (розстріли, 
терміни ув’язнення у концтаборах) відправляв до Вищого Касаційно-
го суду у Харкові разом зі скаргами правозаступників. Термін «право-
заступник» постійно застосовувався у російськомовному діловодстві 
трибуналу. Найчастіше у паперах ревтрибуналу з’являлися касацій-
ні скарги правозаступників, які зберегли не одне життя: Антоненка 
і Туріна — єврея, колишнього присяжного повіреного у Чернігові. 
Ці люди діяли в епіцентрі більшовицького правосуддя задля порятун-
ку його жертв. Вищий Касаційний суд у Харкові зазвичай виявлявся 
рятівною паличкою для засуджених, оскільки дуже часто скасовував 
вироки Чернігівського губревтрибуналу, передаючи справу назад для 
повторного розгляду в іншому складі. Рішення судової установи за-
лежали не від порушення якихось законів чи норм (їх радянська вла-
да на той час іще не встигла кодифікувати), а від мінливого настрою, 
переконань членів трибуналу та простого випадку.

Одним із найбільших злочинів вважали службу у владних устано-
вах гетьмана Павла Скоропадського. Євреїв за такими справами об-
винувачували рідко. Крім Ісаака Шварца був лише один такий обви-
нувачений: Левіт Йосиф Герш-Лейбава, який служив у гетьманській 
варті. До цього він служив у міській міліції часів Центральної Ради. 
Чернігівський губревтрибунал у складі Філатова, Карбовського, Гар-
гаєва винесли звинувачувальний акт, у якому зазначено, що Йосиф 
Левіт бив арештованих прикладами, шомполами, шпорами, про що 
свідчили потерпілі. Свідок Степан Пенський, що був відправлений 
до варти Козелецькою організацією більшовиків, стверджував, що 
у с. Кобижчі заарештованих за виступ проти гетьмана Левіт бив так, 
що інші вартові не витримували і виходили, один із повстанців від по-
боїв помер. Чернігівський губревтрибунал виніс йому найвищу міру 
покарання — розстріл. Вирок виконали 15 травня 1920 р. Не зважаю-
чи на явно кримінальні звинувачення Йосиф Левіт був реабілітова-
ний прокуратурою Чернігівської області у лютому 1999 р.11

11 ДАЧО. Ф. Р-4609, оп. 1, спр. 1945, арк 1, 48, 55.
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Доречно наголосити, що під час громадянської війни та за-
провадження більшовиками політики «воєнного комунізму», яка 
передбачала скасування товарно-грошових відносин, до розряду 
спекулянтів міг потрапити кожен, хто займався торгівлею та ре-
меслами. А оскільки значна частина єврейської громади саме цим 
заробляла собі на життя, справи губревтрибуналу буквально ряс-
ніли їхніми прізвищами.

24 квітня 1920 р. виїзна сесія у Глухівському повіті винесла див-
ний вирок Шоломові Давиду Воловикові — вища міра покарання 
(розстріл) умовно. Злочин підсудного полягав у відмові приймати 
радянські гроші за товар. Дві жінки звели на ковбасника донос за те, 
що він вимагав від них керенки за ковбасу, а за радянські гроші ков-
баси не продав, натомість іншій покупчині зважив аж півпуда. До-
води свідків, що залишки продукції Воловик пообіцяв червоноар-
мійцям, а іншій покупчині віддавав власний борг ковбасою, членів 
трибуналу не переконали. Натомість, звинувачувальний акт вигля-
дає як взірець радянської пропаганди: «…Радянська влада зіпсувала 
апетити спекулянтам і ось вони задалися метою всілякими засобами 
дискредитувати Радянську владу. Таким типажем є Воловик, маю-
чи в себе товари, і не продає їх за радянські грошові знаки, а вима-
гає миколаївські… Визнаючи Воловика ворогом Радянської влади, 
чим змушував мирних громадян голодувати, які не мали микола-
ївських грошей, через що підлягає суду губревтрибуналу»12. Ціка-
во, що в самій справі йдеться виключно про керенки або радянські 
знаки, миколаївські гроші з’являються лише на сторінці звинувачу-
вального акту. Складається враження, що цей документ розглядає 
не випадок конкретного ковбасника Воловика, а збірний персонаж 
класового ворога-спекулянта. 1998 року прокуратура вирішила, що 
Шолом Воловик не підлягає реабілітації, оскільки у справі йшлося 
не про контрреволюційний, а про кримінальний злочин. На при-
кладі останніх двох справ можна побачити, що висновки прокура-
тури 1990-х років залежали від формулювання звинувачень рево-
люційним трибуналом 1919–1921 рр., що навряд чи можна визнати 
надійним критерієм.

12 ДАЧО. Ф. Р-4609, оп. 1, спр. 159, арк. 14.
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Підсумовуючи вищесказане, маємо підкреслити, що більшо-
вики запроваджували революційні трибунали, у тому числі у Чер-
нігові, для боротьби зі своїми політичними опонентами та пред-
ставниками тих прошарків населення, що не вписувалися у плани 
побудови нового суспільства. Досліджуючи «трибунальний етап» 
більшовицької судової системи, ми не виявимо довгих перераху-
вань законів, підзаконних актів, статей, параграфів і пунктів. Вра-
жає повна відсутність законодавчої бази. Покарання залежало від 
самого лише складу ревтрибуналу та настрою його членів на час 
засідання. Вироки були ситуативні: від розстрілу до умовного по-
карання з переданням у розпорядження військкомату. Одними 
з найважливіших критеріїв, які впливали на долю підсудних, були 
їхній соціальний стан і навіть культурний рівень: що вищі вони 
були, то гіршими були шанси заарештованих.

Серед працівників ревтрибуналу та інших тогочасних уста-
нов були і євреї. Явні та приховані правові обмеження в Росій-
ській імперії сприяли тому, що єврейські інтелігенти, які не мо-
гли отримати престижної освіти або роботи, легко потрапляли під 
вплив радикальних партій, котрі проголошували своєю метою со-
ціалізм та інтернаціоналізм. Багато з них у перші роки радянської 
влади отримали посади в її новостворених органах. Інша части-
на єврейського суспільства дотримувалася консервативних по-
літичних поглядів, намагаючись зберегти свої попередні посади 
й майно, набуте працею кількох поколінь. Типовим представни-
ком таких євреїв був приватний повірений Ісаак Шварц, що став 
першою жертвою чернігівського губревтрибуналу. Таким чином, 
унаслідок дій радянської влади єврейські громади виявилися роз-
діленими. У судових органах їхні представники перебували як на 
лаві підсудних, так і серед службовців трибуналів.
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Єврейське населення Умані під час  
Української революції 1917–1921 років  

(за матеріалами щоденника Петра Курінного)

Україна — держава з яскраво поліетнічним складом населення. 
Представники інших етнічних груп відіграють в українській історії 
величезну роль. Історію Умані, як і багатьох інших міст України, не-
розривно пов’язано з його єврейською громадою. Перші поселенці-
євреї з’являються тут ще в XVII ст. — одразу після заснування міста. 
У другій половині XVIII ст. Умань перетворюється на типове єврей-
ське містечко. Після того, як місто 1760 р. отримало магдебурзьке 
право, у ньому значно зросла кількість купців і ремісників, зокре-
ма євреїв. 1797 р. єврейська громада міста нараховувала 1 381 осіб за 
загальної кількості населення 1 517. На зламі кінця XIX – початку 
XX ст. євреї становили 2/3 населення, у місті діяло 19 синагог. Осно-
вні віхи історії уманських євреїв, їхні звичаї та традиції розгляну-
то у праці Шломо Шварцмана «Еврейская жизнь в Умани»1, однак 
ґрунтовне дослідження цієї теми ще чекає на свого автора.

Детальний аналіз статистичних даних про населення Уман-
ського повіту Київської губернії загалом та єврейського населен-
ня зокрема представлено в дослідженні Тетяни Кузнець «Населен-
ня Уманщини в ХІХ – на початку ХХ століття»2. Згідно з даними 
перепису населення Російської імперії 1897 р., в Умані мешка-
ло 17 709 осіб, які назвали рідною мовою їдиш (57% населення). 
Загалом в Уманському повіті чисельність єврейського населення 
становила 37 641 особу (11,7% населення). Проаналізувавши ста-
новий поділ єврейського населення, можна побачити, що най-
численнішим станом були міщани — 36 887 осіб. На другому міс-
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ці були купці: євреї становили 82,9% купецтва повіту (463 особи 
та їхні сім’ї). Серед євреїв у повіті було 156 осіб, які назвали себе 
селянами, а серед дворянства й чиновників євреїв було 28. Згідно 
з даними перепису населення 1920 р., єврейське населення в Ума-
ні порівняно з 1897 р. зросло від 17 709 до 25 252 осіб, проте частка 
євреїв в етнічному складі населення міста практично не змінила-
ся (57,1% проти 57%).

Серед публікацій про уманських євреїв помітну частину при-
свячено темі єврейських погромів під час революцій 1905 та 1917–
1921 рр. Надія Суровцова у «Спогадах» описала один з уманських 
погромів 1905 р., свідком якого була3. Про знищені крамниці 
і зруйноване житло уманських євреїв 1905 р. згадували й на шпаль-
тах польськомовної газети «Kraj»4.

Життя уманських євреїв під час бурхливих подій Української 
революції 1917–1921 рр. також здебільшого розглядають у контек-
сті єврейських погромів. Із лаконічного запису в «Encyclopedia 
Judaica» можна дізнатися, що навесні та влітку 1919 р. містом про-
ходили численні війська, які влаштовували єврейські погроми. 
Жертвами першого погрому стали 170 євреїв, а наступного — 90. 
У цей час багато представників міського християнського населен-
ня допомагали євреям, рятуючи їх від смерті5. 1928 р. в Ленінграді 
російською мовою вийшла друком книжка Рахіль Фейґенберґ «Ле-
топись мертвого города», де наведено спогади про погроми 1919 р. 
в містечку Дубова Уманського повіту та самій Умані. Наймасовіші 
погроми в Умані згадує у своїй збірці документів Володимир Сер-
гійчук6. Єврейські погроми на Уманщині 1919 р. досліджує також 
Олена Дудник7. Однак у джерельній базі, яку використовували ці 
дослідники, бракує багатьох важливих джерел.

3 Суровцова Н. Спогади. К.: Видавництво ім. Олени Теліги, 1996. С. 25–26.
4 Na przełomie // Kraj. 1905. 24 października (6 listopada).
5 Shohetman B. Uman // Encyclopedia Judaica. Vol. 2. 2017. — http://www.encyclopedia.

com/religion/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/uman.
6 Сергійчук В. Уся правда про єврейські погроми: мовою невідомих документів 

і матеріалів. К.: Козаки, 1998.
7 Дудник О. Єврейські погроми на Уманщині (1919) // Регіональні проблеми укра-

їнської історії. Вип. 3. Умань, 2010. С. 166–171.
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Нещодавно опубліковані щоденникові записи знаного уман-
ського адвоката, громадського й кооперативного діяча, організа-
тора недільних шкіл Петра Федоровича Курінного (1852–1931 рр.) 
доповнюють відомості про життя єврейської громади міста в ре-
волюційну добу. 

Петро Курінний народився 23 листопада 1852 року в с. Сви-
нарка Черкаського повіту Київської губернії в селянській родині 
козацького походження. Здобув юридичну освіту в університеті 
Св. Володимира. З 1881 р. він мав юридичну практику при Уман-
ському окружному суді. Брав активну участь у громадському житті 
міста: був головою Народного товариства протипожежної бороть-
би, яке сам і організував, попечителем Товариства народної твере-
зості й церковно-парафіяльної школи, організовував збір коштів 
для розбудови флоту. Певний час він був співробітником істори-
ка Запоріжжя Аполлона Скальковського, кореспондентом часо-
пису «Киевский телеграф». 

Окрім багатьох нарисів із селянського життя, що з’являлися 
в центральній і місцевій пресі, Петро Курінний вів щоденник, до 
якого записував місцеві й загальноукраїнські події. Основна цін-
ність цього джерела полягає в тому, що воно дозволяє відтворити 
колорит життя українського міста в революційну добу в усій його 
трагічності й суперечливості. Часті зміни влади, розмови й на-
строї різних верств місцевого населення, життєві перипетії уман-
чан, зафіксовані на сторінках щоденника, дають змогу простежи-
ти не лише суб’єктивну думку автора щодо подій в місті, а й думки 
та погляди інших містян.

Основний масив інформації про уманських євреїв під час ре-
волюції 1917–1921 рр. у щоденнику так чи інакше пов’язаний із те-
мою погромів. 27 серпня 1917 року уманчани вкотре «побили гор-
щики» з євреями. Щоправда, цього разу у прямому значенні слова. 
На міському базарі єврейка продала покупниці розбитий горщик, 
що спричинило суперечку за розрахунок. Суперечка переросла 
в погром. Спочатку перехожий солдат обурився поведінкою єв-
рейки й почав бити її горщики, а у відповідь міліціонери, євреї, 
почали стріляти в публіку. Знялася тривога, бійка, галас, почали 
нищити єврейські товари:
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Публика из города бежит кто куда попало, а на новом базаре 
идет «сражение»… Рассказывают, что во время этого погрома 
прибыл на место, для восстановления порядка, помощник ко-
миссара Александр Павлович Костенков, но солдаты его жест-
ко избили, так как он принимал участие в погроме.

Завершуючи опис конфлікту, Курінний вдається в питання: 
«Вот до чего мы дожили?! Толпа не разбирает: кого она громит»8. 
У жовтні того самого року серед міського населення поширювали-
ся чутки про запланований погром. У зв’язку з цим відбулося за-
сідання всіх представників міської влади в міській управі. Під час 
нього ухвалили рішення усунути будь-які приводи до зіткнень се-
ред населення й заборонити масові народні зібрання9.

У лютому 1918 р. в Умані панувала більшовицька влада, і цей 
період візначився серед іншого численними контрибуціями, на-
кладеними на місцеве населення, й масовими грабунками. Від 
цього страждали й заможні євреї. Зокрема, на власника друкар-
ні Менделя Аврамовича Тарадая було накладено контрибуцію 
в 1 000 рублів10. 16 лютого того самого року ще один єврей скар-
жився Курінному, що більшовики пограбували в нього вина на 
рублів 300.

17 лютого 1918 р. більшовики полишили Умань. Після їхньо-
го відходу до міста увійшли солдати уманських передмість зі сло-
вами: «Бачите, що це робиться? Жиди з панами хотіли мужиків 
душити». Курінний засуджує подібні настрої серед селян і питає:

Где же были эти крестьяне вчера или позавчера? Они как 
трусы прятались от большевиков и не решались показаться, 
а теперь, когда большевики удрали и уже опасности нет, они 
идут с ружьями «усмирять жидов и панов». Горе нам с такими 
бестолковыми усмирителями11.

8 Умань і уманчани очима П. Ф. Курінного (з особистих щоденників за 1918–
1929 рр.) / За ред. Ю. Торгало та Л. Гарбузової. Умань: Візаві, 2013. С. 264.

9 Там само. С. 290.
10 Там само. С. 14.
11 Там само. С. 27.
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17 квітня 1918 р. на засіданні Уманського повітового продо-
вольчого комітету обговорювали, як забезпечити єврейське насе-
лення міста продовольством. На той час склалася напружена си-
туація з борошном. Голова комітету О. Філіповський, виходячи 
з того, що єврейське населення впродовж тижня своїх свят їсть 
лише мацу, забезпечував продовольством передусім його. Єврей-
ському населенню продали 15 тис. пудів борошна, а християнсько-
му — лише 3 тис. Такий розподіл викликав низку запитань у членів 
комітету (серед яких був і Курінний). Підсумком стало ухвален-
ня рішення перерозподілити продовольство через міський продо-
вольчий комітет12.

Згідно з численними даними, пік єврейських погромів в Ума-
ні припав на весну-літо 1919 р. Цю інформацію підтверджує й що-
денник Курінного. У масовій свідомості єврейські погроми асоці-
юються передусім із Симоном Петлюрою. Проте завдяки записам 
Петра Курінного, який був очевидцем цих подій в Умані, переко-
нуємося, що такий підхід є спрощеним.

12 травня 1919 р. селяни-повстанці під керівництвом отамана 
Клименка після сутички з більшовиками зайшли в Умань. Наве-
демо розлогу цитату із щоденника про мету та сутність боротьби 
українського селянства:

…идут крестьянские повстанцы к вокзалу, а сражавшиеся с ними 
большевики сдаются и бегут. Через несколько минут бегут ули-
цей крестьяне с ружьями. Сначала в виде разведки, присматри-
ваются ко всему прохожему, чтобы узнать, не большевики ли?!

Заходят отдельные крестьяне в некоторые дома, в квартиры 
большевиков, но никого не обнаруживают… Задержали двух — 
русского и еврея, требуют удостоверение личности. Зовут со-
седа Жабоедова… Этот удостоверяет и русского отпускают, 
а перепуганного еврея ведут к нему домой... Город оказался 
окружен крестьянами со всех сторон и выясняется, что в горо-
де большевиков как будто нет, а еврейские дома всюду заперты. 
Прибывающие крестьяне наполняют улицы, но всюду раздается 
строгий приказ «не разбивать и не грабить» [курсив мій. — І. О.]. 

12 Там само. С. 60.



Ігор Опацький

98

Волна крестьян так многочисленна, что на улицах становится 
тесно… Начались обыски, а кое-где выстрелы… «Мы пришли 
не грабить, а освободить нас от грабежей, мы не бандиты, мы 
ищем порядка, правды и закона», — говорят они… Идут извес-
тия, что все пока идет спокойно и что сами крестьяне преследу-
ют тех из них, которые решаются воровать или грабить еврей-
ское имущество13.

Однак уже за два дні ситуація в місті змінилася:

Много убийств. Жертвы — евреи. И убивают крестьяне по случаю 
стрельбы, открываемой ими при всяком удобном случае. Убива-
ют штыком и вилами, «чтобы не портить патронов». Некий Яво-
ровский (одинаково служивший и гетьманцам, и петлюровцам, 
и большевикам) теперь, из желания прислужиться крестьянам, 
ищет стариков-евреев и передает их в руки крестьян.14

Але все ж таки масштабного погрому вдалося уникнути завдяки 
представникам міської управи, зокрема О. Руденка, котрий вмов-
ляв селян не влаштовувати погроми й не плямувати добре ім’я се-
лянської армії.

16 травня на Уманське передмістя (там мешкав Петро Курін-
ний) привели єврея,

который не давал для повстанческих лошадей овса, сказав кому-
то: «Еще через три дня и рекой польется крепостная кровь». 
Возмущенные крестьяне возмущаются, что им делать? Почти 
вся толпа решает — расстрелять, но большинство решает отпра-
вить его в комендатуру и ведут в город его избитого, окровав-
ленного. Иду и я в город… Здесь как будто и спокойней. На ки-
осках вывешены обьявления: «Припинити стрільбу на вулицях 
і нікого не стрілять під страхом великої кари». Около меня 
встретился один крестьянин (из нашого Предместья) и ужас-
но возмущается: «Єврея того повели в комендатуру, а не вбили 
на місті. Для чого вести? Щоб пошнирити карман?»… Захожу к 

13 Там само. С. 194–196.
14 Там само. С. 198.
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часовому мастеру Пехеру… Жив и работает… Хотели убить, но 
один человек урезонил напавших на его квартиру: «Не убивай-
те, это рабочий человек!». «И меня оставили жить», — говорит 
Пехер. Сколько убитых евреев за три дня, никто определить не 
может, но некоторые определяют не менее 500… С еврейской 
стороны определяют не менше 1000 душ15.

17 травня керівник повсталих селян, отаман Клименко, спро-
бував придушити антиєврейський погромний рух. Звертаючись до 
селян, він казав, що переслідування євреїв — несправедливе й не 
християнське, а вбивати їх — це поступати не по-людськи. Також 
отаман Клименко пригрозив повстанцям, що переслідуватиме 
всіх, хто грабуватиме та вбиватиме: «Если вы не согласны с мои-
ми объяснениями и требованием, то я ваше предместье оставляю 
в покое, но если будете идти в город на погром, буду защищать го-
род, а вас преследовать»16. А коли ж Клименко сказав, що серед 
євреїв є нещасні, котрі постраждали безневинно, селяни засипа-
ли його зухвалими вигуками й образами. Про спроби військових 
командирів припинити єврейські погроми свідчать і вирізки з га-
зет цього часу, які зібрав Курінний. На одній із них надруковано 
наказ Головного військового комісара Уманщини Дерещука, що 
був державним інспектором Запорізького корпусу Армії УНР, по-
встанським отаманом і головою Уманського повстанкому. Наказ 
вимагав «всякі реквізиції та труси без мого на то дозволу не робити 
кому б то не було. А самочинні труси, реквізиції та нападки, а та-
кож безпідставна стрілянина в місті будуть нещадно каратись вій-
ськово-польовим судом». Окрім цього, населенню пропонували 
стежити за провокаторами, котрі порушують спокій у місті, й пе-
редавати їх місцевій владі. На іншій газетній вирізці, що її зберіг 
Курінний, надруковано подяку міської думи отаманові Дерещуку 
за збереження спокою в місті17.

15 Там само. С. 200.
16 Там само. С. 202.
17 Документи перебувають у фонді Петра Курінного в Музеї-архіві ім. Д. Анто-

новича УВАН у США.
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30 липня 1919 р. в місто зайшли повстанські загони Сокола та 
Стецюри. Хоча повстанці тримали владу в Умані менш ніж один 
день, за кілька годин перебування в місті бійці їхніх загонів уби-
ли й вирізали 300 євреїв, не зважаючи на вік і стать, і награбува-
ли багато майна18.

Цікаве питання щодо ставлення більшовиків до євреїв. У пу-
бліцистиці поширена думка, що багато єврейських погромів відбу-
валися як відплата місцевого населення за участь значної частини 
євреїв у більшовицькому керівництві та підтримку більшовицької 
влади на місцях. Білогвардійці вважали євреїв більшовиками че-
рез національний склад верхівки більшовицької партії. Після втечі 
більшовиків із міста Курінний зазначає у своєму щоденнику, що 
єврейське населення, яке їх підтримувало, коли ті були при вла-
ді, швидко вивітрило свої пробільшовицькі настрої та стало укра-
їнським:

Удивительный народ!.. Они приспосабливаются ко всему… Как 
только появились большевики, евреи тот час сделались боль-
шевиками… Даже газеты сделались большевистскими… читать 
их противно было, а когда большевики удрали, евреи сдела-
лись настоящими украинцами, как прибывшие на смену боль-
шевикам части.

2 квітня 1919 р. до Петра Курінного приходив машиніст по-
тяга, більшовик, який хотів винайняти квартиру. Він розповідав, 
що в Росії комісари — це переважно євреї, і, незважаючи на те, 
що бійці Червоної армії отримують пристойну платню, солдати 
отримали дозвіл грабувати на свою користь. Ці слова підтвердив 
і син Курінного — Петро Петрович Курінний, котрий став свід-
ком того, як, попри заборону комісара грабувати, п’яні червоно-
армійці оббирають будинки й навіть хотіли викрасти музейні екс-
понати, які зібрав Петро Петрович. 14 травня 1919 р. Курінний на 
сторінках свого щоденника звинувачує селян, що вони не можуть 
утриматися від виявів ворожості і злоби до єврейського населення, 

18 Умань і уманчани очима П. Ф. Курінного. С. 230.
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яке винне лише в тому, «что их безрассудная молодежь примкну-
ла к большевизму и “издевалась над крестьянами”»19.

Однак, хоча частина єврейської молоді й підтримувала біль-
шовиків, єврейське населення зазнавало різноманітних утисків 
від радянської влади. Візник-єврей ділився такими своїми розду-
мами про більшовиків:

Разве это большевики? Это разбойники… Сужу по такому фак-
ту: приходит ко мне (извозчику) большевик и приказывает ехать 
с ним… на возражение, мол, что я «занят», он начинает кри-
чать на меня, что я, «жидовская харя», должен ехать, а иначе 
исковыряет рожу! Я очень удивился и говорю ему, что нет, гос-
подин, вы не большевики… Большевики так не могут говорить… 
И что же? Так с угрозами я, «жидовская харя», должен был вез-
ти большевика… И он мне не заплатил… Мне, рабочему чело-
веку… Нет — это только разбойники…20

Окрім грабежів і контрибуцій більшовики влаштовували й по-
громи. 22 травня 1919 р. вони знову встановили контроль над міс-
том. Проте «уманських більшовиків» занепокоїло, коли до міста 
наблизився налаштований проти євреїв Восьмий червоногвардій-
ський полк. Вступивши до Умані, бійці цього полку одразу ж по-
чали знімати золоті каблучки з рук у євреїв. Один із них у розмові 
з Курінним сказав, що вони діятимуть лише проти євреїв, а хрис-
тиянського населення не займатимуть. 27 травня стало відомо, що 
восьмий полк знезброює євреїв, а після цього їх грабує і б’є. «Уез-
жающие поезда увозят из Умани большую массу награбленного 
имущества, а каждый красноармеец имеет возле себя массу денег. 
Один рассказывает, что за месяц собрал 15 000 рублей и отослал 
домой: “А затем соберу столько же и поеду жениться. Деньги на-
грабили у буржуев и у евреев”»21. 4 червня серед містян поширила-
ся інформація, що місцеві більшовики вирішили знезброїти чер-
воногвардійський полк, але солдати з цим не згодні й погрожують 

19 Там само, 27, 30, 199.
20 Там само, 29.
21 Там само. С. 209.
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у разі вимоги роззброїтися перейти на бік повстанців-селян. Звич-
ними стали випадки, коли п’яні червоноармійці насильно тягли за 
собою дівчат-єврейок. Ось ще одна сцена зі сторінок щоденника: 
«Стоят два красноармейца, один закуривает папиросу и указывает 
на проходящего еврея: “этому мерзавцу голову расшибу!” — и па-
цает его ногой»22. 14 серпня до Умані увійшов полк на чолі з Ка-
заковим — ватажком, який спочатку служив у червоних, а потім 
відійшов від більшовиків і створив окрему банду, щоб грабувати 
й різати євреїв. У перший же день перебування в місті його банда 
вбила близько ста осіб, багатьох поранили й пограбували. А коли 
до Казакова прийшли представники Комітету громадської без-
пеки, просячи припинити погроми, він відповів: «Я сказал, что 
объявляю красный терор, и отменить не могу… Не просите на-
прасно и не кланяйтесь, я не пан»23. Після цього банда й далі коїла 
злочини, вбиваючи навіть жінок і єврейських дітей. Серед уман-
чан поширилася чутка, що відомий своєю жорстокістю Казаков 
убив власну дружину й матір, а тепер усюди вирізає євреїв. Також 
ходили чутки, що він влаштовував єврейські погроми за домовле-
ністю з більшовиками — щоби скомпроментувати український по-
встанський рух. 22 серпня в містечку Дубовій Уманського повіту 
його повстанці вбили приватного адвоката Мойсея Бенціоновича 
Нестеровського, порізавши йому обличчя й відрізавши ніс і вуха24.

Враховуючи ці випадки жорстокості щодо євреїв у місті, логіч-
но поставити питання, як реагувало на ці погроми неєврейське на-
селення Умані. Його доля також була складною. Періодичні зміни 
влади супроводжували масові грабунки, накладення контрибуцій, 
реквізиція майна та розбої. Для прикладу, 29 червня 1919 р. чер-
воногвардійці на вокзалі розстріляли жінку за те, що вона назва-
ла їх бандитами. Однак, незважаючи на складні обставини, час-
тими були й випадки, коли уманчани допомагали одне одному 
без огляду на етнічні, релігійні чи інші відмінності. Поширеною 
була практика, коли євреї підселялися в будинки до православних 

22 Там само. С. 212.
23 Національний музей історії України. Ф. РД-12262, арк. 14.
24 Там само. Арк. 22.
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або коли родина православних підселялася в дім до єврея. Комі-
тет громадської безпеки міста виступав посередником між меш-
канцями міста та черговою новою владою й постійно намагався 
переконати її не влаштовувати погромів. Петро Курінний на збо-
рі селян у передмісті виступав проти заборони продавати євреям 
будь-які продукти.

Єврейське населення також не залишалося осторонь і допома-
гало уманським християнам. У серпні 1919 р. червоноармійці уві-
рвалися до розташованої в парку «Софіївка» лікарні й розстріля-
ли 36 поранених повстанців. Після цього вони рушили до Земської 
лікарні, де також планували розстріляти поранених. Про ці намі-
ри дізналися євреї, які поспішили до міської лікарні, оточили її 
й заявили більшовикам, що ті пройдуть до поранених тільки через 
їхні трупи. Таким чином вбивства поранених вдалося уникнути25.

Священик Свято-Троїцької церкви, парафіянином якої був 
Курінний, звернувся до вірян із промовою, де наголошував, що 
образи й убивства — тяжкий гріх, який засуджує церква. Він казав: 
«Евреи такие же наши братья по плоти… Будем же жить с ними 
в мире и согласии и защищать друг друга»26.

Під час Української революції 1917–1921 рр. уманські євреї, як 
і євреї в багатьох інших містах, мусили пережити нові випробу-
вання. У місті не раз траплялися масові погроми. Їх тією чи ін-
шою мірою влаштовували представники всіх сторін, які брали 
участь у конфлікті: червоні війська, денікінці, українські повстан-
ські загони. Щоденникові записи уманського адвоката й коопе-
ративного діяча Петра Курінного як очевидця подій, що відбува-
лися в місті, значно доповнюють відомості про життя єврейської 
громади Умані в цей період.

25 Там само. Арк. 13.
26 Там само. Арк. 9.
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Jewish education in the Ukrainian People’s Republic

In the late Russian Empire, the right of Jews to receive an education 
in gymnasiums and universities was limited by the percentage quota 
(ten percent Jews in universities and gymnasiums in the Pale of Settle-
ment, five percent outside the Pale and three percent in St. Petersburg 
and Moscow).1 This was one of the harshest limitations on the rights of 
Jews, because a university diploma gave Jews the right to live outside of 
the Pale of Settlement. Jewish educational institutions were either state, 
private or communal in Imperial Russia. Jewish schools were subordi-
nated to the Ministry of Enlightenment, which controlled their curric-
ulum, textbooks and required them to teach Russian history, literature 
and language. The authorities used the schools as tools for the Russifi-
cation and assimilation of the non-Russian population. The language of 
education in the Jewish schools was Russian. As the result of this poli-
cy, part of the Jewish population was acculturated with Russian culture 
and considered Russian their native language.

To break with the Russification and assimilation tendencies, the 
government of the Ukrainian People’s Republic (UNR), as well as Jew-
ish political, public and cultural organizations, gave a great deal of at-
tention and support to the development of Jewish education. They be-
lieved that new Jewish educational institutions would help Jews revive 
their national culture.

The Ukrainian People’s Republic (UNR) was the first government 
in Eastern Europe to provide autonomous rights to national minorities. 
On January 9, 1918, the Central Rada passed a law about “national-per-
sonal autonomy,” according to which all national minorities that lived 
on the territory of Ukraine received the right to “independent organiza-
tion of their national life.” 2 This meant that the national minorities re-

Jewish education in the Ukrainian People’s Republic
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ceived autonomy in questions of education, culture and communal life. 
The positions of Secretary of National Affairs with three vice-secretaries 
of Jewish, Russian and Polish affairs were established in the Ukrainian 
government. In January 1918, the Ministry for Jewish Affairs was creat-
ed. The organization of Jewish education was one of the key functions of 
the Ministry for Jewish Affairs (two other areas supervised by the Min-
istry were Jewish culture and Jewish communal life).3

Jewish state educational institutions were formally subordinated 
in the UNR to the Ministry for Jewish Affairs. However, the Minis-
try of Education of the UNR often intervened with some instructions 
and circulars. For example, the Ministry of Education issued a circular 
about the change of the language of education in all Jewish elementary 
schools in Ukraine from Russian to “Jewish” (i.e. Yiddish) beginning 
in the 1918–1919 academic year. The Commissariat of the Kyiv Educa-
tional District provided the following instructions to the Directors of 
Jewish elementary schools:

1. All Jewish elementary schools should begin to teach in the Jew-
ish language starting with the 1918–1919 academic year;

2. The education for all other grades should be transferred gradu-
ally to the Jewish language;

3. At each grade, students should study 10–12 hours per week the 
Jewish language (Yiddish), the ancient Jewish language (He-
brew) and Jewish history and distribute these hours in the follow-
ing manner: 4–5 hours for Jewish language (Yiddish), 4–5 hours 
for the ancient Jewish language (Hebrew) and 2 hours for Jew-
ish history.4

The new Jewish elementary schools’ curriculum emphasized the 
study of Jewish subjects, while in the Russian Empire the main atten-
tion was given to general education courses.

The question about the language of education created heated de-
bates in the UNR Ministry for Jewish Affairs. The representatives of 
the Bund and the United Jewish Socialist Workers Party insisted that 

3 Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine 
(TsDAVOU). F. 1748, op. 1.

4 The Central Historical Archive of Ukraine in Kyiv (TsDIAK). F. 707, op. 311, d. 2, l. 195.
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the language of education should be Yiddish, while Paolei Zion repre-
sentatives demanded that the language of education should be Hebrew.5 
These debates were a continuation of the prerevolutionary debates be-
tween Yiddishists and Hebraists about the national language of the Jew-
ish people. The Yiddishists won the debates in the Ministry for Jewish 
Affairs. But in practice their decision about the change of the language 
of education in the state Jewish schools was only partially implemented.

The Ministry of Education of the UNR provided a loan of 50 thou-
sand karbovanets’ to the Ministry for Jewish Affairs for the Union of 
Democratic Jewish teachers and for publication of textbooks in Yiddish. 
The Ministry of Education also allocated a half million karbovanets for 
elementary Jewish schools.6 The government also partially financed the 
new educational institutions created in the UNR: the Kyiv Jewish Peo-
ple’s University and the Jewish Teachers’ Seminary.

Unfortunately, the Ministry for Jewish Affairs could not use all 
these funds due to the frequent changes in power in Ukraine, which in-
terrupted the work of the Ministry itself. The very difficult economic 
conditions, Jewish pogroms and military actions interrupted many times 
the work of Jewish educational institutions.

Nevertheless, the Jewish organizations of Ukraine created many 
new types of schools. The goal of the society Kultur Lige was promotion 
of Jewish secular culture.7 The Central Committee of Kultur Lige was 
in Kyiv and it had many branches in the province. Kultur Lige created 
Jewish secular schools (including schools for adults), the Kyiv Jewish 
People’s University and the Jewish Teachers’ Seminary.

In Kyiv alone Kultur Lige established five such schools: three for 
adults and two for teenagers from 13 to 17 years old. Over 300 adults 
and 150 teenagers studied at these schools.8 The renowned Yiddish poet 
David Hofshtein taught Yiddish and Russian in one of the school, which 
was located at 40 Yaroslavska Street.9 In addition to these courses, the 

5 Solomon I. Goldelman, Jewish National Autonomy in Ukraine 1917–1920 (Chicago: 
Ukrainian Research and Information Institute, 1968), 67.

6 Ibid., 68–69.
7 The State Archive of City Kyiv (DAMK). F. 163, op. 21, d. 1425, l. 2.
8 Ibid., ll. 3–7.
9 Ibid.
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Jewish schools of Kultur Lige taught Jewish history and general educa-
tion courses. The schools were designed for working people and operat-
ed at night. There were additional literary and scholarly-popular read-
ings on Saturdays. Some of these schools had libraries.10 Kultur Lige also 
opened a Jewish gymnasium in Kyiv at 85 Volodymyrska Street. Eleven 
teachers taught in the gymnasium various courses in Yiddish.11 The Jew-
ish schools established by Kultur Lige were financed by the Department 
of People’s Education of the Kyiv City Administration.12

The Kyiv Jewish People’s University was established by Kultur-Lige 
in May 1918. The goal of the university was “the wide dissemination of 
scholarly knowledge among those elements of the Jewish population, 
who either did not receive a systematic education, or who want to im-
prove their knowledge and systemize it.”13 There were three departments 
in the University: Scientific-Mathematic, Humanitarian and Jewish. 
The teaching program for each department was designed for two years. 
The Jewish Department taught the following courses: Jewish literature, 
Jewish philology, Hebrew language and literature, the Bible and biblical 
criticism, Jewish history, history of Jewish culture and history of Jewish 
national self-government. 300 students studied at the university.14 The 
university accepted all men and women who wished to study there, not 
younger than sixteen years old. The students paid a tuition of 100 kar-
bovanets for the academic year. The university also was subsidized by 
the government.15

Judging by its curriculum, the University was somewhere between 
a high school and an institution of higher education. The Universi-
ty bylaws said: “the Jewish University in Kyiv, depend upon financing, 
organizes systematic and episodic courses in all areas of scientific and 
scholarly knowledge in a level of content that equals and exceeds cours-
es in high schools.”16

10 Ibid., ll. 10–11.
11 The State Archive of Kyiv Region (DAKO). F. R-142, op. 1, d. 383, l. 9.
12 DAKO. F. R-142, op. 1, d. 69, l. 15.
13 DAKO. F. R-142, op. 1, d. 383, ll. 11–15.
14 Ibid. l. 3.
15 Ibid., ll. 11–15.
16 Ibid., ll.11–12.
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The University was ruled by the University Board, including the Di-
rector of the University, Vice Director and three members of the Uni-
versity Council. The Director of the University was the former Minis-
ter of Jewish Affairs of the UNR Moisei Zilberfarb. He taught state and 
administrative law in the university.17

Among the professors of the Kyiv Jewish People’s University were 
such prominent figures, as historian and future Minister of Culture of 
the State of Israel Ben-Zion Dinaburg (Dinur), and the acting minister 
of labor and acting secretary for national minorities in the government of 
the Directory, Solomon Goldelman. Dinur taught Jewish history at the 
University, Goldelman taught foreign economic politics and commerce. 
The renowned Jewish publicist and literary critic Moisei Litvakov taught 
Jewish literature. All courses in the university were taught in Yiddish.18

The university did not have its own building. Courses were taught 
five days per week from 7 to 9 pm at the building of the Dental School 
of L. Golovchiner and S. Lur’ie at 50 Khreshchatyk St.19

In 1919, Kultur Lige also established in Kyiv Jewish Art and Theat-
er studios, which provided professional education for Jewish artists and 
actors. Kultur Lige organized in Kyiv Jewish art exhibitions, concerts 
of Jewish music and Jewish dramatic plays, where participated some 
professional artists, musicians and actors as well as the students of these 
studios.20

A Jewish University functioned in these years in Odessa, which pro-
vided education in Hebrew. Odessa was one of the centers of the Zionist 
movements, so Zionist parties and organizations promoted education in 
Hebrew there. Jewish historian Saul Borovoi, who studied at the Odes-
sa Jewish University recalled in his memoirs the lectures of the promi-
nent Hebrew poet Chaim Nachman Bialik on Jewish medieval poetry, 
the lectures of Rabbi Osovsky on the history of Jewish medieval culture, 
and lectures on algebra.21 Unfortunately, this is the only information 
available about the Odesa Jewish University. In 1917 the society Tarbut 

17 Ibid., ll. 9–12.
18 TsDIAK. F. 707, op. 86, d. 282, l. 8.
19 Ibid.
20 Newspaper Visti, January 6, 1920; DAKO. F. R-142, op. 1, d. 374, l. 31.
21 Saul Borovoi, Vospominania (Moscow, Jerusalem: Gesharim, 1993), 84.
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(Culture) opened in Odessa a secondary school, where all courses were 
taught in Hebrew. The Soviet authorities banned Hebrew as a clerical 
language in 1919, and as soon as the Bolshevik regime was established in 
Odessa all Hebrew schools were closed.

From 1916 to 1921 the Jewish Polytechnic Institute functioned in 
Ekaterinoslav (Dnipro). The Institute was established by two engineers 
Aleksei Press and Lazar’ Rabinovich. In the Board of Trustees of the 
Institute were such prominent Jewish public figures as lawyers, politi-
cians, and communal activists, including Maxim Vinaver and Genrikh 
Sliozberg.22

The language of education in the institute was Russian, the program 
of education was designed for four years. It was a private school with a 
low acceptance rate. In 1918, 1,400 people applied to the institute and 
only 200 were accepted. The school prepared engineers, architects and 
economists, but taught also Jewish courses: Hebrew, Yiddish, Jewish 
history and literature. In January 1919, 590 students studied at the Insti-
tute. The Institute was closed by the Soviet authorities in 1921, despite 
the protest of its faculty and students.23

The new types of Jewish educational institutions required teachers 
with appropriate preparation. Kultur Lige opened the Jewish Teach-
er’s Seminary in Kyiv for preparation of teachers of the Jewish elemen-
tary schools of Ukraine on July 1, 1918.24 The seminary had a four-year 
program and a preparatory course was available. The seminary taught 
courses in Jewish Studies: Yiddish, Hebrew, Jewish history and litera-
ture, and general subjects, including Ukrainian history, language and 
literature, pedagogy and teaching methods.25 The language of teach-
ing was Yiddish. The seminary accepted boys and girls from 16 years old 

22 Aleksandr Bystriakov, “Ekaterinoslavskii Evreiskii Politekhnicheskii institute,” Tku
ma, October 2000, 2.

 Maxim Vinaver was one of the founders of the Party of the Constitutional Democrats 
(Kadets) and one of 12 Jewish deputies in the First Russian Duma. Genrikh Slioz-
berg was one of the founders of the Union for Achievements of Full Rights for Jews 
in Russia (1905) and the Jewish People's Party (1907).

23 Ibid.
24 TsDIAK. F. 707, op. 311, d. 1, l. 204.
25 Ibid., ll. 204–206.
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(from 15 for the preparatory course), who had graduated from elementa-
ry school and had successfully passed the entrance examinations in Yid-
dish, Hebrew and Jewish history.26 Nine professors taught at the Jew-
ish Teachers’ Seminary and 48 students studied there.27 A student of the 
Kyiv Conservatory Moisei Beregovsky (later a well-known Jewish folk-
lorist and ethnomusicologist) taught music at the seminary.28

After Soviet power was established in Ukraine the Jewish Teachers’ 
Seminary was transformed in September 1920 into the Jewish Pedagog-
ical School with a three-year term of education. All pedagogical disci-
plines were removed from the school curriculum, other courses were 
taught without any syllabi.29

Simultaneously with the Jewish Teachers’ Seminary, Jewish Froe-
bel courses functioned in Kyiv.30 The Froebel courses were organized by 
the society Tarbut in 1918. They also provided preparation of teachers 
for the Jewish elementary schools. The students studied Judaism, Jew-
ish history, pedagogy, general education courses, including Ukrainian.31

The society Tarbut organized secular Zionist educational institu-
tions in Ukraine, Lithuania and Poland, where the language of instruc-
tion was Hebrew. There were kindergartens, elementary schools, high 
schools, teachers’ seminaries, and various courses for adults.

Interesting metamorphoses occurred in some Jewish schools that 
functioned from pre-revolutionary times in the UNR. Several of these 
schools began to admit both Jewish and gentile children. Thus, the 
Kyiv private Jewish male gymnasium of A. M. Kozarinsky and the Ra-
domyshl private Jewish school of Aron-Mendel Nokhum — Zalmano-
vich Schneerson admitted all children without regard to their religion 
and nationality with permission of the UNR Ministry of Education and 
Ministry for Jewish Affairs. Subsequently, the Kyiv private male gymna-

26 Ibid.
27 DAKO. F. R-142, op. 2, d. 53, ll. 18–19, 23.
28 Ibid., ll. 8–9, 12–13.
29 Ibid., ll. 1, 18–19, 23.
30 Friedrich Froebel (1782–1852) was a German pedagogue, who laid the foundation for 

modern education based on the recognition that children have unique needs and ca-
pabilities.

31 TsDIAK. F. 707, op. 86, d. 77, ll. 1–4.
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sium of A. M. Kozarinsky officially became a general school, while the 
Radomyshl private school continued to call itself Jewish.32

Perhaps A.M. Kozarinsky opened a private Jewish gymnasium in 
Kyiv in 1916 because the laws of the Russian Empire allowed Jews only to 
open Jewish schools and forbade the education of Christian children in 
Jewish schools. After the collapse of the monarchy in the Russian Em-
pire all restrictions on national minorities were removed by the Provi-
sional Government. In the UNR also there were neither religious nor 
national restrictions. So at the first opportunity Kozarinsky transformed 
his Jewish gymnasium into a general school, which possibly gave him 
the option of admitting more students to the school.

The situation with the Radomyshl private Jewish school was quite 
different. The owner and principal of this school was the Radomyshl of-
ficial rabbi Aron-Mendel Nokhum-Zalmanovich Schneerson (1886–?), 
who was the grandson of the Tzemach Tzedek.33 Christian parents ap-
pealed to Rabbi Schneerson to accept Christian children. Perhaps the 
Jewish school of Schneerson was better than Christian schools or Chris-
tian schools were not able to accept more students. Before the revolution 
Radomyshl was a shtetl with a Jewish majority. In 1897, the Jewish com-
munity in Radomyshl was 7,502 persons (69% of the total population).34

The Radomyshl private Jewish school taught Judaism, Jewish lan-
guages (Yiddish and Hebrew), Jewish history and general courses (in-
cluding Ukrainian language).35 In the 1917/1918 academic year, 201 stu-
dent studied in the school (105 boys and 96 girls).36

The combined education of boys and girls was established in many 
Jewish schools in the UNR. Another innovation was the democratic 
election of principals of the schools. In many Jewish schools the princi-
pals were elected by parents’ committees.37 The majority of the teachers 

32 TsDIAK. F. 707, op.85, d. 173, l. 14; d. 83, ll. 5–7.
33 Menachem Mendel Schneerson also known as the Tzemach Tzedek was the third Reb-

be (spiritual leader) of the Chabad Lubavitch Chasidic movement. TsDIAK. F. 707, 
op. 5, d. 83, ll. 5–7.

34 Radomyshl, http://jewua.org/radomyshl-2/
35 TsDIAK. F. 707, op. 5, d. 83, ll. 5–7.
36 Ibid., l. 1.
37 TsDIAK. F. 707, op. 313, d. 48, ll. 1–2.
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and principals of Jewish gymnasiums had higher education, and some 
had special pedagogical education. The teachers of the Jewish schools 
were men and women, Jews and Christians.

The UNR Ministry for Jewish Affairs put a significant effort into 
the education of the Jewish adult population. In additional to the above 
mentioned three schools for adults opened by the Kultur Lige in Kyiv, 
the Ministry for Jewish Affairs established 40 Jewish adult night schools 
in the provincial cities and towns of Ukraine.38

The Jewish society Tarbut also opened various courses for adult 
Jews and courses for the improvement of the qualifications of teachers 
of Jewish courses (Hebrew, Jewish history and literature) in Kyiv and 
Odessa.39 The society also established courses in Hebrew, Jewish histo-
ry and literature for the general population. These courses, unlike the 
teachers’ and Froebel courses, required payment.40

Traditional Jewish religious schools: heders, Talmud-Torahs and 
yeshivas also continued to function in the UNR. These schools were 
not subordinated to the Ministry for Jewish Affairs and did not receive 
any state funds. Although these schools were the vast majority of the 
all Jewish schools in Ukraine, we have very limited information about 
their work. They did not send reports about their work to the state insti-
tutions. The Ministry for Jewish Affairs had a negative attitude toward 
these schools and considered them “relics of the religious past.” The 
director of the Department of People’s Education of the Ministry for 
Jewish Affairs, H.H. Fialkov wrote in his report about traditional Jew-
ish religious schools:

The only means for their existence are the payment for education 
and philanthropy. The payments provide places in these schools for 
wealthy students in place of the poor; the philanthropic character of 
the schools make them dependent upon the fondness and tastes of 
their philanthropists… The Jewish bourgeoisie zealously defend in the 
schools the stagnant remains of the obsolete Jewish past.41

38 TsDAVO. F. 2060, op. 1, d. 42, l. 16.
39 TsDAVO. F. 707, op. 86, d. 148, ll. 2, 10; op. 811-A, d. 23, l. 110.
40 Ibid. F. 707, op. 86, d. 148, ll. 3–7.
41 TsDAVO. F. 2060, op. 1, d. 42, ll. 36–38.
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Fialkov proposed in his report to develop a network of Jewish secular 
schools and set off them against the religious schools. Fialkov’s nega-
tive attitude toward the traditional Jewish religious schools was shared 
by most workers of the Ministry. They were members of various socialist 
and Zionist parties and had a negative attitude toward Jewish religious 
life. They believed that the future belonged to the new types of secular 
Jewish schools, created in the UNR, to which they dedicated all their 
efforts and means.

However, the Ministry for Jewish Affairs and the Ministry of Edu-
cation did not have enough funds even for new secular Jewish schools. 
Therefore, these educational institutions suffered from a shortage of 
funds and inflation decreased the limited funds daily. The financial situ-
ation of the teachers and students of the Jewish schools in the UNR was 
very difficult. Many students of Jewish schools had to quit their educa-
tion and find jobs to survive.42 The Bund newspaper Folktsaitung wrote 
in March and April 1919 about the degradation of the Jewish schools 
in Ukraine and the sharp split between Hebrew and Yiddish cultures.43

Solomon Goldelman wrote that the Ministry for Jewish Affairs had 
modest achievements in Jewish education.44 However, we should con-
sider the incredibly difficult conditions under which the Ministry for 
Jewish Affairs functioned. If we compare Jewish education in the Rus-
sian Empire, the UNR and the Soviet Union, it is obvious that for the 
short period of the existence of the UNR, a significant step forward was 
made in the development of Jewish education in Ukraine. New types 
of secular Jewish schools, Jewish universities and the Jewish Teachers’ 
Seminary were created. Many different Jewish educational institutions 
co-existed in the UNR: traditional religious and new secular schools; 
Jewish schools that taught their courses in Hebrew, Yiddish, Russian and 
Ukrainian; and state, private and communal schools. Jews received the 

42 DAKO. F. R-142, op. 2, d. 53, l. 14.
43 Jonathan Frankel. “The Dilemmas of Jewish National Autonomism: the Case of 

Ukraine” in Howard Aster and Peter J. Potichnyj, eds. UkrainianJewish Rela
tions in Historical Perspective (Edmonton: Canadian Institute for Ukrainian Studies 
Press, 1990), 271.

44 Goldelman, Jewish National Autonomy in Ukraine, 67–68.
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right to teach and become principals in Christian and general schools, 
while Jewish schools obtain the right to accept not only Jewish, but also 
gentile students. Jewish schools developed more varied curriculums and 
provided more hours for teaching Jewish courses. The language of edu-
cation in most Jewish schools was switched from Russian to Yiddish or 
Hebrew. Jewish higher education institutions and teachers, seminaries 
and courses were established in Ukraine.

Unfortunately, the Jewish universities and schools established in 
the UNR did not function for long. Due to the harsh political and eco-
nomic circumstances during the civil war, and the frequent changes of 
power often accompanied by Jewish pogroms, some of these institu-
tions ceased to operate after a year or two. After the establishment of 
Soviet power in Ukraine, the Jewish religious schools were closed. Sec-
ular Jewish educational institutions were transformed into state schools 
and subordinated to the Ministry of Education of the Ukrainian Soviet 
Socialist Republic. By the end of the 1930s, the almost all Jewish state 
schools were closed in the Soviet Union.
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Шефська робота студентів єврейських педагогічних 
технікумів Радянської України у 1920–1930х роках

Важливою складовою життя студентської молоді була громадська 
діяльність, в основі якої лежали ідеологічні настанови партії. Вона 
була надзвичайно багатогранною і поділялася на внутрішню і ту, 
що виконувалася за межами навчальних закладів. Зокрема, сту-
дентство залучалося до шефства у селах, містах і над підрозділами 
Червоної армії. Окремі факти про участь молоді у шефській роботі 
можна знайти у працях сучасних українських істориків О.Л. Ряб-
ченко1, О.О. Лаврут2, О.В. Ляпіної3, О.О. Морозан4 та ін. Водно-
час, питання залучення студентської молоді єврейських педаго-
гічних технікумів до шефства не досліджувалося. Цьому питанню 
ми і присвятили своє дослідження.

Одним із пріоритетних напрямів громадської діяльності сту-
дентів була їхня робота в селах в напрямку т. зв. «культзмич-
ки». Про необхідність залучити студентську молодь до роботи 
на селі йшлося у постанові оргбюро ЦК КП(б)У «Про роботу 
сільбудів та хат-читалень» (березень 1926 р.), резолюції ХV з`їзду 
ВКП(б) від 19 грудня 1927 р. «Про роботу на селі», постанові ІІІ се-
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сії ВУЦВК Х скликання від 22 березня 1928 р. «Про проведення 
в життя на Україні постанов ювілейної сесії ЦВК СРСР ІV скли-
кання», які зобов’язували студентство здійснювати пропаганду, 
піднімати культурний рівень населення, поширювати необхід-
ні знання на виробництві та брати участь у різних сільськогоспо-
дарських роботах5. З 1925–1926 н. р. у вишах почали викладати на-
вчальну дисципліну «Політосвітня робота на селі»6.

Значною мірою роботу студентів у селах, окрім владних ор-
ганів, спрямовували й осередки товариства «Культзмичка». 
Cтуденти працювали в підшефних селах та інших сільських насе-
лених пунктах регіону. Обґрунтування такого кроку влади знахо-
димо у тогочасних документах. Так, 23 березня 1923 р. на загаль-
них зборах членів осередку КП(б)У вишів Кам’янця-Подільського 
комуніст Гоца зазначав, що «заклик т. Леніна про ідейне шефство 
міста над селом є одним із найважливіших завдань зміцнення 
зв`язку між робітничим пролетаріатом і незаможним селянством. 
Щоби вирвати селянство із кістлявих рук темноти, необхідно при-
йняти над одним із сіл ідейне шефство». Передбачалося організу-
вати у селах сільбуди, провести серед студентства добровільний 
збір книг, брошур, які мали бути передані сільбудам7. Зокрема, 
студенти Вінницького єврейського педтехнікуму працювали у під-
шефному селі Юзвин8.

Перед виїздом на село здійснювалася відповідна підготовча 
робота. Перед студентами вишів ставили завдання проводити на 
місцях антирелігійну кампанію, боротьбу з пияцтвом, «втовкмачу-
вати» селянам «вигоди від культурного господарювання» [малася 
на увазі культурна революція]9. У Вінницькому єврейському пед-
технікумі 1930 року на курсових зборах обговорили питання «Чер-

5 Лаврут О. Громадська діяльність студентства. С. 74.
6 Державний архів Житомирської області. Ф. Р. 266, оп. 1, спр. 150, арк. 17.
7 Державний архів Хмельницької області. Ф. П. 3, оп. 1, спр. 34, арк. 2–2 зв.
8 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України 

(далі — ЦДАВОУ). Ф. 166, оп. 10, спр. 1495, арк. 69; Державний архів Вінниць-
кої області. Ф. П. 29, оп. 1, спр. 620, арк. 165.

9 Порада А. 5 завдань студента-відпускника на селі // Радянська Волинь. Жито-
мир, 1928. 27 груд. Ч. 147 (1754). С. 2.
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гові завдання політики партії на селі», директиви РНК УСРР та 
місцевих органів про весняну посівну кампанію. Випускали стін-
газету, у якій постійно висвітлювали роботу у селах, вміщували 
новини з сіл. Студенти облаштували куточок посівної кампанії, 
у якому містилися «гасла», вирізки з газет з постановами уряду, 
плани участі у посівній кампанії10.

Виконуючи доручення більшовицької партії і уряду, проф-
спілок, студентство допомагало селянам під час весняної посів-
ної кампанії чи збору врожаю, брало участь у колективізаційних 
процесах, розкуркуленні, хлібозаготівлі. І це незважаючи на те, 
що ще 21 травня 1921 р. на засіданні Малої колегії Укрголовпро-
фосвіти ухвалили роз’яснити на місцях, що студенти в період за-
нять не підлягають мобілізації на сторонні роботи11. Радянський 
діяч А. Середа в 1924 р. у журналі «Студент революції» твердив, що 
«партія посилає своїх членів у вузи не тільки для громадсько-полі-
тичної роботи, а головним чином для навчання»12. У цьому ж дусі 
висловлювався голова Укрголовпрофосвіти Я. Ряппо, який рату-
вав за врегулювання навантажень студентів-комуністів («Партійна 
робота, партійні обов’язки повинні виконуватися, зв’язок з робіт-
ничо-селянською масою повинен бути, але таке становище, коли 
партійний товариш не може займатися своїми обов’язками, не 
може відвідувати лекцій, коли його знімають, перекидують, є по-
рушенням його основної роботи»)13. Про це ж ішлося в постановах 
політбюро ЦК КП(б)У від 28 січня 1928 р.14, ЦВК СРСР від 19 ве-
ресня 1932 р.15, ЦК ВКП(б) від 7 березня 1933 р.16.

10 Державний архів Вінницької області. Ф. Р. 3510, оп. 1, спр. 5, арк. 43.
11 ЦДАВОУ. Ф. 166, оп. 2, спр. 18, арк. 17; спр. 20. арк. 13; спр. 240, арк. 31.
12 Середа А. О нагрузке партийного студенчества // Студент революції. Хар-

ків, 1924. №7. С. 7.
13 Ряппо Я. На путях к новой школе // Там само. 1925. №1. С. 30.
14 Ясницький Г. Розвиток народної освіти на Україні (1921–1932 рр.). Київ: Вид-во 

Київ. ун-ту, 1965. С. 222.
15 Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГОУ). Ф. 1, 

оп. 20, спр. 6222, арк. 42; Про навчальні програми і режим у вищій школі і тех-
нікумах: Постанова ЦК Союзу РСР // Студент революції. 1932. №27. С. 7.

16 Довідник студента та вступника у виші, втиші, технікуми УСРР на 1935–
1936 учбовий рік: з додатком інформації про окремі виші, втиші і технікуми. 
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Однак, як до, так і після ухвалення цих документів виші про-
довжували отримувати обіжники, що вимагали знімати студентів 
з навчання для участі у різних кампаніях у сільській місцевості. 
Студенти допомагали селянам під час весняної посівної кампанії. 
Так, у підшефному колгоспі «Сільхозар» у 1931–1932 н. р. трудили-
ся 2 бригади Одеського єврейського педтехнікуму17.

Завершували річний цикл осіння збиральна й посівна кампа-
нії. У 1931–1932 н. р. в Калініндорфський район на місяць відряди-
ли 50 студентів Вінницького єврейського педтехнікуму для «лік-
відації прориву у виборці буряків, м’ясозаготівлі, сінозаготівлі». 
Крім того, всі студенти технікуму впродовж 5 днів копали буряки 
у с. Стадниця18. Тоді ж у селах трудилися 15 студентів Одеського 
єврейського педтехнікуму19.

Студентську молодь використовували для проведення 
роз’яснювальної роботи щодо рішень з’їздів, постанов більшо-
вицької партії і уряду, нормативно-правових актів з питань «соціа-
лістичної реконструкції сільського господарства». Студентство до-
помагало селянам організовувати державні та «революційні» свята. 
Наприклад, навесні 1933 р. у колгоспі «Друкар» відповідну роботу 
проводили майбутні педагоги Житомирського єврейського педтех-
нікуму. Студенти цього ж вишу організовували роботу сільськогос-
подарських гуртків20. Крім того, вони провели для працівників кол-
госпу «Друкар» екскурсію в оранжерею свого закладу21, випустили 
антирелігійну газету. За дорученням міського бюро «Спілки войов-
ничих безбожників» у колгоспі було організовано виставку та фо-
товиставку на тему «Класова роль релігії та шляхи її відмирання»22.

Студенти Харківського єврейського педтехнікуму започатку-
вали у підшефних селах ряд осередків «Доброхіму» та МОДРу, мо-
білізовували селян для збору коштів на різні потреби, у єврейських 

Харків: Укр. робітник, 1935. С. 19.
17 ЦДАВОУ. Ф. 166, оп. 10, спр. 798, арк. 20.
18 Там само. Оп. 10, спр. 1495, арк. 69.
19 Там само. Спр. 798, арк. 20.
20 Там само. Оп. 11, спр. 326, арк. 87.
21 Там само. Арк. 83 зв.
22 Державний архів Вінницької області. Ф. П. 457, оп. 1, спр. 444, арк. 155.
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колоніях Херсонщини і Маріупольщини провели кампанії з прод-
податку та землеустрою23.

Студенти дбали про поповнення фондів сільських бібліотек. 
Зокрема, студентство Одеського24 та Харківського єврейських пед-
технікумів надсилали в села літературу25. Молодь Житомирського 
єврейського педтехнікуму видавала чи допомагала видавати стін-
газети та «польові» газети26.

З різних місць надходили схвальні відгуки про роботу студентів. 
Частину студентів преміювали. Наприклад, восени 1931 р. премію на-
дали 27 студентам Вінницького єврейського педтехнікуму за збір вро-
жаю у Калініндорфському районі27. Водночас, 17 березня 1935 р. на 
відкритих партійних зборах Вінницького єврейського педтехніку-
му йшлося про те, що студенти відмовлялися їхати на роботу у села28.

Студенти педагогічних навчальних закладів брали шефство 
і над робітниками місцевих підприємств, застосовуючи різні фор-
ми роботи. Зокрема, вони виступали з доповідями. У травні 1933 р. 
відбулося 10 виступів викладачів та студентів Житомирського єв-
рейського педтехнікуму на місцевих підприємствах: імені 1 Трав-
ня, «Червоний чоботар», «Промкоопдерево», «Кустшвей», «Черво-
ний Жовтень», клубі «Древо». Присутні слухали доповіді на теми: 
«Маркс та Ленін про релігію», «Друга п’ятирічка та релігія», «По-
ходження життя на Землі» 29. У 1935 р. студенти цього ж закладу чи-
тали доповіді на підприємстві «Червоний Жовтень», у клубі кус-
тарів30. Молодь Харківського єврейського педтехнікуму керувала 
робітничими гуртками31.

Одним із напрямів роботи студентства була антирелігійна про-
паганда. Студентство Житомирського єврейського педтехнікуму 

23 Там само. Оп. 5, спр. 264, арк. 29.
24 Там само. Арк. 44 зв.
25 Там само. Арк. 29.
26 ЦДАВОУ. Ф. 166, оп. 11, спр. 326, арк. 87.
27 Там само. Оп. 10, спр. 1495, арк. 69.
28 Державний архів Вінницької області. Ф. П. 136, оп. 6, спр. 608, арк. 11.
29 ЦДАВОУ. Ф. 166, оп. 11, спр. 326, арк. 92.
30 Державний архів Житомирської області. Ф. П. 215, оп. 1, спр. 6, арк. 8.
31 ЦДАВОУ. Ф. 166, оп. 5, спр. 264, арк. 29.
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у 1933 р. випустило антирелігійну газету на фабриці імені 1 Трав-
ня, організувало 2 гуртки «войовничих безвірників» (на підприєм-
ствах «Промкоопдерево», «Кустшвей»), провело радіомітинг «2-а 
п’ятирічка та релігія»32. У вересні-грудні 1935 р. силами викладачів 
і студентів було проведено 25 антирелігійних вечірок на підприєм-
ствах та школах, а також одну загальноміську вечірку33.

Молодь організовувала різні вечірки та вистави. Наприклад, 
у 1935 р. студенти Житомирського єврейського педтехнікуму про-
вели вечори у будинку профради, на заводі ім. Сталіна34. Молодь 
Вінницького єврейського педтехнікуму працювала у клубах буді-
вельників, кравців, на макаронній фабриці35.

З початку 20-х рр. студентів залучали до шефства над підрозді-
лами Червоної армії. У травні 1923 р. голова РНК УСРР Х. Раков-
ський на І Всеукраїнському з’їзді робітфаків відзначив, що сту-
дентство повинно «сотнями ниток в’язатися» з селом і Червоною 
армією, серед частин якої панувала селянська психологія»36. Над 
червоноармійцями шефствували студенти Вінницького37 і Жи-
томирського єврейського педтехнікумів38. Вони проводили по-
літичну, культурну, партійну та практичну роботу, використову-
ючи різні методи. Зокрема, для червоноармійців читалися лекції 
і доповіді. Майбутні педагоги Одеського єврейського педтехніку-
му в 1926–1927 н. р. проводили лекції на наукові і політичні теми 
для матросів Чорноморського флоту39. Студентство виступало 
й у якості пропагандистів. Так, молодь Харківського єврейсько-
го педтехнікуму восени 1925 р. проводила політосвітню роботу се-
ред дружин військовослужбовців командного складу підшефного 
полку, а також у «ленінських кутках» червоноармійців. Третьо-

32 Там само. Оп. 11, спр. 326, арк. 92.
33 Державний архів Житомирської області. Ф. П.215, оп. 1, спр. 6, арк. 8.
34 Там само.
35 ЦДАВОУ. Ф. 166, оп. 10, спр. 1495, арк. 69.
36 Прилуцький В. Участь студентства УСРР в суспільно-політичному та культур-

ному житті в 1920-ті роки // Проблеми історії України: факти, судження, по-
шуки. Вип. 16. Ч. 2. Київ, 2007. С. 153.

37 Державний архів Вінницької області. Ф. П. 29, оп. 1, спр. 620, арк. 165.
38 Державний архів Житомирської області. Ф. Р. 266, оп. 1, спр. 142, арк. 31.
39 ЦДАВОУ. Ф. 166, оп. 5, спр. 264, арк. 71.
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курсники працювали у якості викладачів у загальноосвітній пол-
ковій школі40.

Доволі поширеним методом було проведення спільних куль-
турно-масових вечорів (вечори «змички»), наприклад, в Одесь-
кому єврейському педтехнікумі 41. Студенти допомагали червоно-
армійцям випускати стінгазети, передплачували для них газети. 
Відбувався також обмін газетами, зокрема, у Житомирському єв-
рейському педтехнікумі 42.

Молодь збирала кошти для задоволення різних потреб черво-
ноармійців, закуповувала для них подарунки, постачала їх літера-
турою43, допомагала їм створювати гуртки (Одеський єврейський 
педтехнікум)44.

Студентська молодь встановлювала шефство над різними міс-
цевими органами та культурно-освітніми закладами, проводили 
політосвітню роботу в містах. Студенти Харківського єврейсько-
го педтехнікуму восени 1925 р. брали участь у роботі міського клу-
бу ім. ІІІ Інтернаціоналу. Вони курували роботу культшефської 
комісії, юнацької секції, учителювали у вечірній школі45. У клубі 
з такою ж назвою у 1925–1926 н. р. працювали студенти Одесько-
го єврейського педтехнікуму, у якому організовували вечірки, ви-
пускали стінгазети тощо46.

Значну роботу студенти провадили серед дітей. Наприклад, 
студентство Житомирського єврейського педтехнікуму у 1933 р. 
провело соцзмагання серед осередків «юних безвірників» єврей-
ських шкіл на краще проведення антирелігійної кампанії. Крім 
того, студенти організували бесіди на антирелігійні теми з піоне-
рами в піонерському клубі47.

40 Там само. Арк. 29.
41 Там само. Арк. 71.
42 Державний архів Житомирської області. Ф. Р. 266, оп. 1, спр. 167, арк. 220.
43 ЦДАВОУ. Ф. 166, оп. 5, спр. 264, арк. 71.
44 Там само. Арк. 44, 71.
45 Там само. Арк. 29.
46 Там само. Арк. 44.
47 Там само. Оп. 11, спр. 326, арк. 92.
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З 1924 р. набула поширення участь студентства у кампанії лік-
відації неписьменності серед дорослого населення, завдання якої 
було визначено в постанові ВУЦВК від 4 листопада 1923 р. «Про 
ліквідацію неписьменності»48. Студенти мали працювати у лік-
непах як пропагандисти, агітатори та «ліквідатори»49. Практичну 
роботу молоді координували осередки товариства «Геть непись-
менність» (часто її називали як «лікнеп»), які функціонували, зо-
крема, у Житомирському єврейському педтехнікуму50. У ліквідації 
неписьменності брала участь також молодь Одеського єврейсько-
го педтехнікуму51. Найбільш активних студентів-ліквідаторів від-
значали. Гарно працювала молодь Житомирського єврейсько-
го педтехнікуму, за що технікум у 1935 р. нагородили відповідною 
грамотою52.

Таким чином, аналіз наявних архівних документів та тогочас-
ної періодичної преси показує, що шефська робота студентів єв-
рейських педтехнікумів була важливою складовою їхнього життя 
упродовж навчання. Вони проводили політичну, культурну, пар-
тійну та практичну роботу, використовуючи різні методи. Зокре-
ма, читали лекції і доповіді, проводили пропагандистську роботу, 
організовували політичні кампанії, святкування різних революцій-
них та державних свят, проводили спільні культурно-масові вечо-
ри, концерти, вистави та вечори художньої самодіяльності тощо.

48 Про ліквідацію неписьменності: постанова 4-ї сесії ВУЦВК VІІ скликання 
від 4 листопада 1923 р. // Збірник узаконень та розпоряджень Робітничо-Селян-
ського Уряду України. Вид. 1-е (офіційне). Відділ перший. Харків, 1923. 30 груд. 
Ч. 46. Ст. 578.

49 Державний архів Вінницької області. Ф. П. 136, оп. 6, спр. 20, арк. 27.
50 Державний архів Житомирської області. Ф. Р. 266, оп. 1, спр. 167, арк. 221.
51 ЦДАВОУ. Ф. 166, оп. 5, спр. 264, арк. 44.
52 ЦДАГОУ. Ф. 7, оп. 1, спр. 1079, арк. 255.
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«Крымский проект» по переселению евреев  
на полуостров: идея, динамика, итоги  

(20–30е годы ХХ века)

В исторической науке в последнее десятилетие на основе новых 
концептуальных подходов предприняты попытки изучения 
различных сторон жизни евреев в Украине. В 1998 году увидела 
свет монография Я. Рабиновича «На зламі віків. (До 1000-річчя 
проживання євреїв в Україні)»1. В указанной работе прослежи-
ваются основные этапы еврейского переселения в межвоенный 
период, развитие экономики сельскохозяйственных колоний, 
культурные аспекты жизни переселенцев. Жизнь еврейского 
населения освещалась в статьях И. Самарцева, Я. Хонигсмана2. 
Заметным явлением в историографии стала монография В. Орлян-
ского «Євреї України в 20–30 роки XX сторіччя: соціально-полі-
тичний аспект»3. Автор поставил целью проследить эволюцию по-
литики советского государства по отношению к еврейской общине 
на протяжении межвоенного периода. Необходимо отметить, что 
указанные авторы исследовали материалы центральных и местных 
архивов бывшей УССР в границах 1920–1930-х годов, то есть без 
привлечения крымских материалов. Современными исследова-
телями по истории евреев Крыма подготовлен ряд работ. Однако, 
вопросы специфики национальной политики, аграрных преобра-
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зований, создания национальных еврейских районов, развития ев-
рейских школ не получили в них должного освещения4.

В ноябре 1920 года в Крыму была установлена советская власть. 
Новые органы управления с первых шагов столкнулись с необхо-
димостью решения сложных национальных проблем. Согласно 
данным проведённой в апреле 1921 года предварительной перепи-
си населения в Крыму проживало 720 373 человека, из них в го-
родах 327 086 жителей и в сельской местности 393 287 человек5. 
Из общего количества населения евреи составляли 49 404 чело-
века6. Удельный вес евреев составлял 6,8% от общего количества 
жителей полуострова7.

В ноябре 1921 года была создана Крымская АССР. Одним из 
важнейших факторов создания автономии, помимо внешнепо-
литического, был национальный. Крым отличался пестротой на-
ционального состава населения. Во время Гражданской войны на 
полуострове действовало национальное крымскотатарское пра-
вительство — Директория. Вели активную работу национальные 
партии — крымскотатарская Милли-Фирка, армянская Гнчак, ев-
рейские Поалей-Цион и Цеирей-Цион.

В совокупности эти факторы сделали национальную политику 
актуальной в деятельности Ревкома Крыма, обкома РКП(б), иных 
органов власти. Фактически в Крыму коренизация началась рань-
ше, чем она была провозглашена в апреле 1923 года XII съездом 
РКП(б). В национальной политике в отношении евреев Крымской 
АССР можно выделить административный аспект, аграрно-пере-
селенческое направление, комплекс экономических мероприятий 
и культурно-образовательную политику.

Административный аспект национальной политики в отно-
шении еврейского народа был реализован прежде всего в созда-
нии в Крымской АССР двух еврейских национальных районов: 

4 Евреи в Крыму. Сборник статей / Под ред. Могаричёва Ю.М. Симферо-
поль, 1999.

5 Отчёт Крымского экономического совещания на 1 октября 1921 года. Симфе-
рополь, 1921. С. 54–55.

6 Предварительные итоги переписи в Крыму в 1921 г. Симферополь, 1922. С. 10–11.
7 Статистико-экономический атлас Крыма. Симферополь, 1922. С. 5.
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Фрайдорфского и Лариндорфского, а также национальных сель-
ских советов в местах компактного проживания евреев-пересе-
ленцев. Идея создания национальных районов и сельских советов 
состояла в том, чтобы обеспечить принадлежность представите-
лей власти и сельских жителей к одной национальности. Эта мера 
должна была исключить потенциальный антагонизм и недоверие 
к советской власти и проводимым ею мероприятиям. Власть стре-
милась доносить людям идеи коммунистического строительства 
на их родном языке.

В конце 1930 года административное деление полуострова 
было изменено. Взамен 10 районов было создано 16, из них один 
еврейский национальный район. В 1930 году насчитывалось 14 ев-
рейских сельских советов, а в 1931 году их численность была уве-
личена до 298.

Административный аспект национальной политики так-
же предполагал выделение пропорционально численнос-
ти еврейского населения квот в народных комиссариатах и их 
структурных подразделениях, на производственных предприяти-
ях. В сентябре 1929 года была создана специальная Комиссия при 
ЦИК Крымской АССР по коренизации государственного, коопе-
ративного и профсоюзного аппарата и общественных организаций 
Крыма. В «Положении о Комиссии» указывалось, что предметом 
её ведения является наблюдение за деятельностью учреждений, 
обслуживающих потребности национальных меньшинств; содей-
ствие организации на крупных предприятиях фабрично-заводско-
го ученичества из молодёжи национальных меньшинств; наблю-
дение за степенью выполнения Декрета ЦИК Крымской АССР о 
переводе делопроизводства на языки национальных меньшинств9.

На 1 марта 1928 года из 18 997 служащих 19 народных комиссари-
атов, советов и кредитных учреждений служащие евреи составля-

8 Вегер Е. Отчёт Крымского ОК ВКП(б) XVI партконференции. Симферополь: 
Крымское государственное издательство, 1932. С. 69.

9 Коренизация аппарата Крымской АССР. Симферополь: Издание орготдела 
КрымЦИКа, 1929. С. 22.
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ли 11%10. Динамика роста отчётливо видна при анализе количества 
еврейских сельских советов. В 1933 году насчитывалось 33 ев-
рейских сельских совета, охватывавших 87 земельных участков, 
выделенных для переселенцев. Из общего количества 15 сельсо-
ветов находилось во Фрайдорфском еврейском национальном 
районе, где проживало 30% от общего количества евреев, жив-
ших на полуострове11. Для сравнения, всего четырьмя годами ра-
нее, в 1929 году, действовало лишь 5 еврейских сельских советов: 
один в Симферопольском районе и четыре в Джанкойском, где 
была сосредоточена значительная масса аграрных колонистов12.

Одним из основных специфических мероприятий нацио-
нальной политики в отношении еврейского народа в Крымской 
АССР являлось переселение евреев в северные регионы полу-
острова и создание аграрных колоний. Активная переселенчес-
кая политика в Крымской АССР хронологически охватывает рам-
ки с 1924 по 1929 годы. В 1923 году Крым ещё залечивал раны, 
нанесённые голодом 1921–1922 годов. В этом же году на полуостров 
прибыли первые переселенцы, но не по организованным наборам, 
а самостоятельно. Наиболее крупными колониями являлись ев-
рейская коммуна «Тельхай», организованная 25 декабря 1922 года, 
артель «Хаклай», созданная 28 апреля 1923 года, артель «Аво-
да», организованная 16 октября 1923 года, коммуна «Мишмар», 
выделившаяся в 1924 году из коммуны «Тельхай», артель «Ециро», 
существовавшая с 16 сентября 1924 года, артель «Кодымо», орга-
низованная 7 февраля 1925 года, а также созданная в том же году 
артель «Землероб»13.

Плановое переселение евреев на земельные фонды КОМ-
ЗЕТа началось в 1925 году. До 1925 года, к началу организации 
и деятельности КОМЗЕТа в Крыму, существовали упомянутые 

10 Отчёт правительства Крымской АССР VI съезду Советов. Симферополь: 
Крымское государственное издательство, 1929. С. 95.

11 Рейтановский Г. На колхозной земле. Евреи-переселенцы в Крыму. Симферо-
поль: Гос. Издательство Крымской АССР, 1933. С. 18.

12 Отчёт правительства Крымской АССР VI съезду Советов. Симферополь: 
Крымское гос. издательство, 1929. С. 35.

13 ДА АРК. Ф. П. 1, оп. 1, д. 441, л. 17 об.
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посёлки из переселенцев из Гомельской и Смоленской губерний. 
В 1925 году за ними закрепили участки земли площадью 19 419 гек-
таров. В плановом порядке КОМЗЕТу в Крыму с 1925 по 1928 годы 
выделили 113 512 гектаров земли. В 1929 году постановлением 
ЦИК Крымской АССР он дополнительно получил ещё 95 тысяч 
гектаров под будущее переселение14. Активная переселенческая 
политика вызвала сопротивление со стороны местного партий-
но-советского руководства. Эту оппозиционную деятельность 
возглавил председатель ЦИК Крымской АССР Вели Ибраимов. 
В письме в Президиум ВЦИК РСФСР от 10 апреля 1925 года за 
подписью председателя КОМЗЕТа П.Г. Смидовича указывалось: 
«КОМЗЕТ считает своим долгом довести до сведения Прези-
диума ВЦИК, что находит поведение крымского правитель-
ства в отношении центральных органов СССР и РСФСР край-
не пренебрежительным, роняющим достоинство Советской 
власти как внутри, так и вне СССР… Правительство Крымской 
АССР проявило сугубое неблагожелательное отношение к зем-
леустройству трудящихся евреев в Крыму… последующее пове-
дение Крымского правительства имело целью срыв переселения 
в Крым. Считать действия Крымского Правительства в отноше-
нии созданных в Крыму за 1922–24 гг. еврейских с.-х. коллекти-
вов не соответствующими национальной политике Советской 
власти и идущими вразрез с политикой соввласти в отношении 
землеустройства трудящихся евреев»15. Противостояние по во-
просу о масштабах переселения продолжилось и в последую-
щих 1926 и 1927 годах. 24 августа 1927 года СНК РСФСР принял по-
становление о выделении для потребностей переселения 42 тысяч 
десятин земли в Крымской АССР. На имя секретаря крымского 
обкома ВКП(б) Живова пришло письмо от 27 декабря 1927 года за 
подписью Ю. Ларина. Послание в частности содержало следую-
щие строки: «Я лично считаю борьбу против осуществления этой 
директивы… ещё более безнадёжной, чем та, какую вёл в 1926–

14 Отчёт правительства Крымской АССР VI съезду Советов. Симферополь: 
Крымское гос. издательство, 1929. С. 34.

15 ДА АРК. Ф. П. 1, оп. 1, д. 441, л. 7–8.
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27 году против передачи Комзету 55 тысяч гектаров переселенчес-
кого фонда. Тогда речь шла о хорошей земле и без индустриальных 
выгод для Крыма — и то борьба была Крымом проиграна и по пар-
тийной и по советской линии и эти 55 тысяч были переданы Ком-
зету. Ибо ничем нельзя было оправдать позиции протеста. Теперь 
же речь идёт преимущественно о плохих неиспользуемых землях 
и о большем вкладе в общее хозяйственное развитие Крыма. Тем 
более есть оснований не повторять опыта борьбы против продо-
лжения осуществления в жизни той директивы Политбюро, ко-
торая была дана»16.

Причина сложившейся ситуации состояла в том, что часть ру-
ководства Крымской АССР стремилась придать республике ха-
рактер национальной крымскотатарской автономии. Отголоски 
острой борьбы были ощутимы даже в начале 1930-х годов. Один 
из руководителей крымского агитпропа И. Козлов в выступлении 
в 1931 году говорил: «Особо выделить необходимо вопрос о пересе-
лении в Крым трудящихся евреев. Небезизвестно всем, что одно 
время — года четыре тому назад — против еврейского переселе-
ния в Крым была развёрнута широкая кампания. Возглавили её 
буржуазные националисты (Милли-Фирка); непосредственное 
участие в этом принимал В. Ибраимов. Даже ряд коммунистов-та-
тар выступали против еврейского переселения. Сломлено ли это 
националистическое сопротивление? Безусловно»17.

Идею создания национальной крымскотатарской автономии 
в середине 1920-х годов широко поддержала национальная интел-
лигенция. Так, в адрес ОГПУ от группы крымскотатарских акти-
вистов пришло обращение с просьбой разрешить создать общество 
«Коч-Ярдым» для содействия обустройству крымскотатарских 
реэмигрантов из Добруджи18. Однако эта инициатива была вто-
ричной. Коммунисты-крымские татары взяли инициативу в свои 
руки. Президиум ЦИК Крымской АССР 8 сентября 1926 года 

16 Там же, д. 701, л. 51.
17 Козлов И. О национальном строительстве в Крыму. Переработанная стенограм-

ма доклада на VI Объединённом Пленуме ОК и ОКК. Симферополь: Крымское 
гос. издательство, 1931. С. 12.

18 ДА АРК. Ф. П. 1, оп. 1, д. 382, л. 96.
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утвердил Устав созданного властью крымского общества помощи 
переселенцам и расселенцам «КОПР». Обращает на себя внима-
ние факт создания общества на уровне высшей крымской власти 
как попытки перехватить инициативу. В документе определялись 
такие задачи общества: «Содействовать переселению и расселению 
коренного крестьянского населения внутри Крыма, а также спо-
собствовать татарам-эмигрантам и их потомкам в возвращении на 
родину и устройства на местах… содействует Комитету по земель-
ному устройству трудящихся татар при КрымЦИКе… в осущест-
влении ими задач по укреплению малоземельного крестьянского 
населения Крыма и возвращающихся на родину татар-эмигрантов 
и их потомков»19. Советские руководители-крымские татары расс-
матривали Крым как национальный очаг и территорию для возв-
ращения реэмигрантов. В 1924 году была создана комиссия по 
национальному вопросу при ОК РКП(б) в составе А. Иванова, 
Дерен-Айерлы, Мустафы, Шварца, Ногаева, Бекирова и У. Бали-
ча, разработавшая «Проект плана работы крымской парторганиза-
ции в области национального вопроса». В документе указывалось: 
«В виду поступающих заявлений от ранее эмигрировавших из-за 
угнетательской политики царизма в Румынию и Болгарию трудя-
щихся татар о предоставлении им возможности вернуться на ро-
дину, разработать вопрос об их реэмиграции в Крым»20.

Одним из важнейших направлений национальной политики 
был комплекс мероприятий в области образования и культуры. 
Уровень грамотности евреев Крыма был очень высок. В 1925 году 
среди мужчин грамотных было 75,7%, среди женщин 70%, обоего 
пола — 72,6%. Из детей старше семи лет грамотных было: мальчи-
ков — 91%, девочек — 81%, обоего пола — 85%. Эти статистические 
данные свидетельствуют, что практически все дети из еврейских 
семей в городах посещали школу. Высокому уровню грамотнос-
ти евреев способствовало то обстоятельство, что до начала плано-
вой аграрной колонизации в Крым в 1925 году они являлись прак-
тически исключительно жителями городов. Организовать школу 

19 Там же. Ф. Р. 515, оп. 1. д. 46. л. 69.
20 Коммунистический вестник. 1924. №9. С. 8.
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в городе было значительно проще, чем в сельской местности, да и 
культурно-образовательные запросы горожан были выше.

Особенностью евреев Крыма являлось использование русско-
го языка, а не идиш. Это обстоятельство существенно влияло на 
структуру еврейских школ. Урбанизированное население быстрее 
подвергалось ассимиляционным процессам. Не стоит упускать из 
внимания последствий русификаторской политики в бывшей Рос-
сийской империи. Ассимилированным оказалось фактически це-
лое поколение еврейской молодёжи. Национальных школ в узком 
смысле слова, где преподавание велось бы на идиш, в Крыму было 
очень мало. Партийное руководство в качестве языка для еврей-
ских школ рассматривало только идиш, считая, что для большин-
ства евреев иврит является чужеродным. Еврейская молодёжь учи-
лась в русских городских школах.

В 1923 году в Крымской АССР существовало 5 еврейских 
начальных школ, что составляло 0,7% от их общего числа21. Уве-
личение количества школ сдерживал материальный фактор. Крым 
переживал последствия голода. Еврейские благотворительные 
организации оказывали этим школам помощь, в том числе 
продовольственными пайками и топливом.

В начале 1926 года в Крыму работали 4 еврейских учебных за-
ведения, в которых училось 450 детей и работали 15 учителей. Не-
хватка последних была одной из главных проблем, сдерживавших 
расширение школьной сети. В 1925 году в начальных школах пре-
подавало 808 педагогов. При этом еврейских учителей было все-
го 16 (2% от общего числа)22. С улучшением экономической ситуа-
ции, когда НЭП стал приносить результаты, количество еврейских 
школ возросло. К концу 1925/26 учебного года еврейских школ 
первой ступени насчитывалось уже 12, в них обучалось 600 уче-
ников, педагогический процесс вели 25 учителей. В Симферо-
поле работала одна школа повышенного типа с 9 учителями 

21 Отчёты КрымЦИКа, Совнаркома, Наркоматов и Госучреждений КрАССР III-
му Всекрымскому Съезду Советов. Симферополь,1923. С. 136.

22 Крымский ЦИК IV созыва. Отчёт о деятельности (январь-март 1925г.). Сим-
ферополь,1925. С. 43.
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и 150 учениками23. Значительным был удельный вес евреев в шко-
лах второй ступени. В школах-девятилетках Наркомпроса Крыма 
училось 2 524 еврея, что составляло 24% от общего количества уче-
ников. В школах семилетках обучалось 651 учащихся-евреев, что 
составляло 12% от общего числа учащихся. До середины 1920-х 
годов посещаемость еврейскими детьми школы составляла прак-
тически 100%. Родители стремились дать детям хорошее среднее 
образование, чтобы подготовить их к поступлению в институты. 
Так, в Симферополе во всех школах обучалось 2 014 учеников-ев-
реев, что составляло порядка 80% всех еврейских детей школьно-
го возраста. Это весьма высокий показатель, поскольку в среднем 
в Крымской АССР обучалось лишь около 57% детей школьного 
возраста. В то же время, собственно еврейская национальная шко-
ла охватывала незначительный процент детей. Этот факт вероятно 
объясняется тем, что городское еврейское население подверглось 
языковой ассимиляции, в связи с чем лишь небольшое количество 
населения ощущало потребность в национальной школе.

Еврейские школы стали местом столкновения не только 
двух языков, но и двух идеологий. Орудием проведения боль-
шевистской теории и практики национальной политики ста-
ла еврейская секция крымского обкома РКП(б). В мае 1924 года 
в Симферополе состоялось Первое Всекрымское совещание по 
просвещению еврейского населения. Прибывший в Крым пред-
ставитель еврейской секции ЦК РКП(б) Абрам Мережин поста-
вил перед просвещенцами задачу перевода педагогических ка-
дров на «классовые рельсы» и «освобождения еврейских школ от 
буржуазных нетрудовых элементов»24. Среди молодёжи комму-
нистическая пропаганда находила определённое понимание. В ев-
рейских поселениях отчасти сохранялся патриархальный быт со 
строгим соблюдением религиозных обрядов. Восприятие боль-
шевистской идеологии являлось своеобразной формой протеста. 
Участие в общественной работе в школе, в пионерском движении 
расценивалось как стремление освободиться от родительской опе-

23 Крым. 1927. №2. С. 191.
24 Красный Крым. 1924. 20 мая. С. 2.



Григорий Кондратюк

132

ки. Этот процесс сознательно стимулировали партийные и ком-
сомольские ячейки, районные отделы народного образования. 
В школы направлялись учителя-комсомольцы, работавшие по 
новым идеологизированным программам. Советские учителя не 
были знакомы с еврейской религиозной традицией, не чувствова-
ли влияния общины. Указанному процессу способствовали изме-
нения в организации педагогического процесса в школах. 1920-е 
годы явились временем широких педагогических экспериментов. 
Они были направлены на подчинённость интересам построения 
нового государства и общества.

Несмотря на сложившуюся тенденцию в использовании в ев-
рейских школах русского языка, НКП Крыма стремился увели-
чить число национальных еврейских школ до 10, чтобы в них 
обучалось до 50% еврейских детей школьного возраста. На фор-
мировании еврейских школ отрицательно сказывалась двойствен-
ность и противоречивость установок властных органов. С одной 
стороны, в процессе коренизации предполагалось развитие ев-
рейской культуры и образования, а с другой — власти вели борь-
бу с сионистскими организациями и преподаванием на иврите. 
Не стоит упускать из внимания и общих трудностей того време-
ни — недостатка материальных ресурсов, учебников и пособий. 
Середина 1920-х годов отличалась возможностями для проявле-
ния общественной инициативы. Она находила выражение в ра-
боте национальных клубов, библиотек, изб-читален в сельской 
местности. Это было возможно в условиях относительного по-
литического плюрализма, так как тоталитарная система ещё не 
укрепилась. Но партийное руководство опасалось инициативы со 
стороны еврейской общественности в культурном строительстве. 
На заседании Бюро еврейской секции обкома ВКП(б) 11 октя-
бря 1927 года было решено отказать в создании «Гезкульта» — Об-
щества содействия еврейской культуре25. Фактически произошло 
столкновение двух тенденций. Существовала традиция еврейско-
го религиозного образования, этими учебными заведениями был 
накоплен большой опыт. Светская еврейская школа в 1920-х го-

25 ДА АРК. Ф. П. 1, оп. 1, д. 701, л. 41.
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дах создавалась в условиях господства большевистской идеологии. 
В учебных планах и программах значительное место занимал иде-
ологический компонент. Русифицированная еврейская молодёжь 
довольно быстро воспринимала официальные партийные догмы.

Важное место в работе еврейской секции крымского обко-
ма ВКП(б) занимала борьба с религией в еврейской общине и не-
допущение в школах существования национальных молодёжных 
организаций. В отчёте еврейской секции Джанкойского райкома 
в ноябре 1925 года указывалось: «Проведён вместе с секретарём 
Областной Еврейской секции сбор пионерской группы в коло-
нии Авода и проведена беседа о друзьях и врагах пионеров. Оста-
навливались особо на вреде Гехолуца»26. Но национальный ха-
рактер еврейских школ был неотделим от религиозности. После 
проведённого обследования школ, в своём отчёте еврейская сек-
ция Крымского ОК ВКП(б) констатировала: «Существующие 
школы представляют собой тип советизированных хедеров»27. За-
частую преподавателями этих школ были бывшие меламеды.

Национальный характер прежде всего был свойственен еврей-
ским школам в сельскохозяйственных колониях в Джанкойском и 
Евпаторийском округах (районах). Прибывавшие переселенцы из 
местечек Белоруссии и Украины использовали идиш. В 1926 году 
были открыты 2 еврейские школы первой ступени в деревне Аг-
дас Биюк-Онларского района и деревне Основа Шунукского 
сельского совета. В 1927 году были открыты ещё 4 школы первой 
ступени в сельскохозяйственных колониях Авода, Ойфленбург, 
Ратендорф, Нойлебен28. Во второй половине 1920-х годов увели-
чение количества еврейских школ происходило за счёт их созда-
ния в сельскохозяйственных колониях. Большую помощь в этом 
процессе оказал Агро-Джойнт, выделяя средства на капиталь-
ное школьное строительство. За время с 1925 по 1928 год всего на 
программу переселения были потрачены 6 млн рублей. Из них 
Агро-Джойнт выделил 4,5 млн рублей, ЦП ОЗЕТ — 1 млн рублей, 

26 Там же. Ф. П. 121, оп. 1, д. 26, л. 33.
27 Там же. Ф. П. 1, оп. 1, д. 701, л. 32.
28 Красный Крым. 1927. 7 июня. С. 3.
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из госбюджета было выделено всего 500 тыс рублей. С исполь-
зованием этих источников финансирования к 1928 году были 
созданы 25 начальных школ, одна школа крестьянской молодёжи 
(ШКМ) и 3 избы-читальни29.

Статистические данные показывают, что в основном 
открывались еврейские начальные школы. Школ второй сту-
пени и ШКМ были единицы. Их недостаток объяснялся пре-
жде всего нехваткой учителей. По мере подготовки педаго-
гов в школах создавались вторые комплекты. Наркомпрос 
Крымской АССР готовил учителей через курсовые мероприя-
тия, а также путём получения квот в педагогических учебных за-
ведениях УССР. Основным условием для работы в этих шко-
лах было знание идиш. В начальной школе на идиш учились: 
в 1930/31 учебном году — 2 194 учащихся, в 1931/32 — 2 542 уча-
щихся, в 1932/33 — 3 490 учащихся, в 1933/34 учебном году — 
3 052 учащихся. В неполной средней школе (5–7 классы) идиш был 
языком преподавания в 1930/31 году — 234 учащихся, в 1931/32 — 
585, 1932/33 — 794, 1933/34 — 945 учащихся30.

Количественный рост числа начальных школ объяснялся при-
током переселенцев извне Крыма. По данным переписи 17 де-
кабря 1926 года в Крыму проживало 713 823 жителя. Из них 
евреев 39 921 человек или 5,6%. Цифры свидетельствуют как об аб-
солютном, так и об относительном увеличении количества еврей-
ского населения по сравнению с другими национальными груп-
пами31. В начале 1930-х годов в Крымской АССР насчитывалось 
уже 82 начальные еврейские школы, в которых обучалось 2 200 де-
тей, 16 ШКМ с 1 250 учащимися, 2 сельскохозяйственных техникума 
и одно тракторное училище с 300 курсантами32. 25 июля 1930 года 
ЦК ВКП(б) в постановлении «Об очередных задачах культурного 

29 Отчёт правительства Кр. АССР VI съезду Советов. Симферополь, 1929. С. 35–36.
30 Материалы к отчёту Правительства КрАССР VIII съезду Советов 

КрАССР. Симферополь, 1935. С. 141–142.
31 Бюллетень Крымского ЦСУ. 1928. №9. С. 4.
32 Материалы к докладу правительства КрымАССР о советском, хозяйственном 

и культурном строительстве КрАССР на IV сессии XV созыва ВЦИК. Симфе-
рополь, 1933. С. 179.
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строительства» признал целесообразным увеличить число техни-
кумов для подготовки персонала средней квалификации. Для ев-
рейских переселенцев эта мера была необходима. Прибывавшие 
переселенцы были жителями местечек, не знакомыми с трудом на 
земле, без специальных аграрных знаний. Переезд сопровождал-
ся резкой ломкой их жизненного уклада.

Нижней ступенькой профессионального обучения еврей-
ской молодёжи стали школы крестьянской молодёжи. В 1931 году 
работало 2 еврейские ШКМ33. ШКМ представляли собой шко-
лу-семилетку. В Хаклайской ШКМ обучалась молодёжь из пе-
реселенческих семей евреев, прибывших в Джанкойский и 
Евпаторийский районы. Эта сельскохозяйственная школа фи-
нансировалась КОМЗЕТом. На её содержание в 1929 году были 
выделены 29 тысяч рублей34.

В 1930-х годах техникумы находились в ведении отраслевых 
наркоматов. В 1933 году в Чеботарском еврейском животно-
водческом техникуме обучалось 109 человек, в тот год его за-
кончили 28 выпускников. Во Фрайдорфском еврейском 
техникуме механизации было 40 студентов. Чеботарский и Фрай-
дорфский техникумы обладали достаточным количеством препо-
давателей, поэтому обучение по всем предметам велось на идиш. 
Существенным препятствием в организации учебного процесса 
был недостаток литературы на идиш35.

Чеботарский сельскохозяйственный техникум был создан 
в 1930 году в Евпаторийском районе и носил имя Ю. Ларина. 
Он специализировался на подготовке национальных кадров специ-
алистов для еврейских переселенческих колхозов на севере Крыма. 
В декабре 1931 года в техникуме обучалось 74 человека36. В 1932 году 
в нем было уже 100 студентов. Руководство учебной частью осу-
ществляли завуч Меламед и директор техникума Люстин37.

33 ДА АРК. Ф. Р. 663, оп. 3, д. 405, л. 300. 
34 Там же. Оп. 1, д. 1389, л. 26.
35 Там же. Д. 1843, л. 93.
36 Там же. Л. 20.
37 Там же. Л. 11.
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В 1932 году КОМЗЕТ выделил на развитие Чеботарско-
го техникума 85 тысяч рублей, из них 10 тысяч в валюте. Нар-
комзем Крымской АССР ассигновал лишь 56 тысяч рублей, чего 
было крайне недостаточно. В связи с этим член КОМЗЕТа ЦИК 
СССР Санин обратился с просьбой об увеличении ассигнований 
к председателю ЦИК Крымской АССР Тархану38.

Евреи-переселенцы были объединены в артели и колхозы. 
Среди переселенцев господствовал дух национального единства и 
коллективизма. Поэтому партийные руководители сетовали на то, 
что не происходила «советизация еврейской деревни»: «Основ ной 
дефект еврейской деревни — это почти полное отсутствие ясно 
выраженных форм классового расслоения… Это скрадывание и 
стирание граней между различными социальными группами ев-
рейских переселенцев»39.

Таким образом, анализируемый период в жизни еврей-
ских школ был сложным и противоречивым. С одной стороны, 
в 1920-х годах открылись широкие перспективы для националь-
но-культурного творчества, создания новых школ, обучения де-
тей на родном языке. Еврейская община не испытывала более 
унизительного ущемления со стороны государства. Увеличи-
лось количество выпускаемых книг, газет и журналов, активно 
развивалась театральная деятельность. Политика коренизации 
принесла результаты в форме создания еврейских сельсоветов и 
двух национальных районов: Фрайдорфского и Лариндорфско-
го в Северном Крыму. Однако культурно-образовательный про-
цесс среди еврейских переселенцев в 1930-х годах контролировал-
ся государством.

38 Там же. Оп. 4, д. 464, л. 5.
39 Бюллетень ЦИК и СНК Крымской АССР. 1929. №4. С. 19.
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Илл. 1. Типовой дом переселенца в Биюк-Онларском районе Крымской АССР 

Илл. 2.  
Обмолот зерновых  

в еврейском степном колхозе 
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Илл. 4.  
Ремонт трактора  
в еврейском хозяйстве  
под Феодосией

Илл. 3. Подача воды в хозяйстве под Саками 
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Истории и сказки  
детейжертв послереволюционных погромов 

в Украине (по материалам доктора  
ИешуаФишеля Шнеерсона)

В годы моей жизни в Киеве, в 1970–1980-х годах, мне не дово-
дилось слышать о погромах на Украине в период Гражданской 
войны. Общеизвестно, что и в школе, и в институтах эта тема 
была табуирована. Впрочем, она присутствовала в семейных раз-
говорах тех лет в коннотации ожидаемых событий. Накануне ев-
рейских религиозных праздников неясно откуда возникала волна 
слухов: «Говорят, что погромы будут…», вызывая страх и трепет 
перед чем-то неясным даже у детей.

Впервые о еврейских погромах на Украине в послереволю-
ционный период я узнала только в Германии. В одном из отче-
тов Общества помощи немецким евреям (Hilfsverein der deutschen 
Juden) указывалось, что в Германию прибыли 26 еврейских си-
рот (10 девочек и 16 мальчиков) в возрасте 6–14 лет1. Это были 
дети разного возраста из городов Украины и Кишинева, родите-
ли которых погибли в результате погромов в 1919–1921 годах. Что 
пережили эти дети? История донесла до нас детали одной из та-
ких детских судеб: «В 1920 году мать двух сестер была на их глазах 
убита бандитами. Отец умер две недели спустя. Вместе с группой 
беженцев они бежали через Днестр в Румынию; там из-за неле-
гального перехода границы они на 2 месяца попали в тюрьму. Вер-
нуться в квартиру их дяди им отказали и дети несколько месяцев 
шли от дома к дому»2.

Истории и сказки детей-жертв послереволюцион-
ных погромов в УкраинеЕлена Соломински



Елена Соломински

138

Существует знаменитый архив Чериковера, где собраны 
основные материалы Комиссии по расследованию погромов на 
Украине, описывающие военные действия и трагедию мирного 
населения. Но что можно сказать о детях? Что пережили они, по-
терявшие родителей, взглянув смерти в лицо? Кто оказался рядом 
с детьми в этот тяжелый момент? Оказывалась ли детям в годы 
Гражданской войны и, в частности, во время погромов медицин-
ская помощь?

Статические данные о численности детей-сирот среди жертв 
погромов различаются: в материалах Союза русских евреев в Гер-
мании приводится цифра 75 тыс. сирот3. Яков Лещинский, извест-
ный экономист и специалист в области статистики, указывает, что 
численность сирот на Украине в результате погромов была око-
ло 160 тыс. жертв, что вместе с Беларусью составило около 200 тыс. 
жертв, из которых 25% не имеют обоих родителей, у 60% нет отца 
и у 15% — матери4.

Мой доклад посвящен деятельности выдающегося украин-
ско-еврейского ученого-психиатра Иешуа-Фишеля Шнеерсона 
и его вкладу в дело помощи детямжертвам погромов в послере-
волюционный период в Киеве, Варшаве и Берлине.

Иешуа-Фишель Шнеур-Залманович Шнеерсон (1887–1958), 
рожденный в Каменце-Подольске, выходец из знаменитой ди-
настии раввинов (внук раввина Шломо Дов Бера (1860–1920), 
был праправнуком основателя династии, знаменитого раввина 
Шнеура Залмана из Ляд (1745–1813). Несложно догадаться, что 
отец Иешуа-Фишеля, которого звали Шнеур Залман Шнеерсон, 
был раввином из Гомеля. Внуку и сыну столь известной динас-
тии прочили большое будущее на раввинской стезе. В 16 лет он 
сдал экзамен на звание раввина5. Но, как и многие представите-
ли просвещенных религиозных семей того времени, отказался от 

3 Союз русских евреев в Германии. Ф. 5774, оп. 1, д. 78, л. 34.
4 Letschinsky J. Tsvishn lebn un toyt. Tsen yor yidish lebn in Sovet-Rusland. Vilne, 1930. 

S. 15–16. Благодарю за эту информацию Наталью Риндюк.
5 Wininger S. Große Jüdische Nathionalbiografie mit mehr als 10.000 Lebensbschrei-

bungen namhafter jüdischer Männer und Frauen aller Zeiten und Länder. Bd. 5. 
S. 444.
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религиозной карьеры. С 1908 по 1913 годы он учился в Универси-
тете Фридриха-Вильгельма в Берлине. Как и многие студенты из 
Российской империи, он вынужден был прервать обучение из-за 
начала Первой мировой войны. Он продолжил учиться в Санкт-
Петербурге, посещая лекции в Психоневрологическом институ-
те, где два года спустя стал ассистентом известного ученого-пси-
хиатра, профессора В.М. Бехтерева (1857–1927). В каком именно 
университете он защитил диссертацию и получил степень докто-
ра медицины — неизвестно, по этому поводу имеются различные 
мнения6. 

В Германии он обратил внимание на роль искусства в эстети-
ческом воспитании личности и особенно в воспитании социаль-
но-проблемных детей (эти вопросы тогда активно обсуждались 
в кругах медиков). Труд Бехтерева «Объективная психология» и 
его утверждение, что все психические процессы сопровождаются 
доступными для наблюдения и регистрации рефлекторными дви-
гательными и вегетативными реакциями, наряду с трудами клас-
сиков К.-Г. Юнга и З. Фрейда, как мы увидим далее, стали опре-
деляющими в деятельности Шнеерсона как ученого и практика 
в Киеве, Варшаве и Берлине в работе с детьми-жертвами погро-
мов и гонений.

В 1919 г. Шнеерсон преподавал в Киевском университете и ра-
ботал в Еврейском комитете помощи жертвам войны, в еврейском 
обществе «ОЗЕ» (Общество здравоохранения евреев) и нервно-пси-
хиатрической секции при «Наркомздраве». Кроме того, он издавал 
религиозно-философский журнал на идише «Kadima» (Вперед)7. 

6 Цит. по: Lilientahl Ul., Kreft G. Ganzheit versus “Psychischer Skorbut”. Der Rabbiner, 
Arzt, Belletrist und Sozialaktivist Prof. Dr. med. Fischl Joshua Schneerson (1887–
1958). Авторы ссылаются на два источника информации — книгу «Leksikon 
der noyen yidishen literatur» (New York, 1981, K. 755–756), в которой указывается, 
что Шнеерсон получил степень доктора в Санкт-Петербурге, и данные работы 
Саломона Вейнингера (Salomon Weininger), который утверждает, что это про-
изошло в Киеве. В первом случае речь может идти об Императорской воен-
но-медицинской академии, во втором — о киевском Университете им. Св. Вла-
димира.

7 Schneerson F. Der Weg zum Menschen. Grundlagen der Mensch-Wissenschaft und 
die Lehre von der Nervosität. Berlin, 1928. S. 7.
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Шнеерсон разрабатывал инструкции по обследованию детей-жертв 
погромов, публиковавшиеся на русском и идише в издательстве 
«Школа и жизнь». Хотя комиссия при Наркомздраве просущество-
вала до 1921 г., Шнеерсону удалось собрать обширный материал. 
Кроме того, он имел практику в одной из психиатрических клиник 
города. В 1922 г. Шнеерсон покинул Советскую Россию, переехав 
в Варшаву, где продолжил врачебную и педагогическую деятель-
ность. К началу 1923 г. он поселился в Берлине.

Шнеерсон был первым врачом-психиатром в мире, который 
задался вопросом о состоянии психики и развитии детей непосред
ственно в условиях военных действий и стал записывать трагические 
воспоминания сирот и жертв погромов на Украине. Он считал, что 
эта трагедия особенно тяжело отразилась на состоянии еврейских 
детей, многие из которых потеряли родителей, стали свидетелями 
гибели близких и жертвами гонений. Не менее трагичны были пси-
хические последствия для нееврейских детей, ставших свидетелями 
разбоя, насилия и смерти во время погромов, революции и военных 
действий. Шнеерсон разрабатывал теорию анализа и социального 
воспитания детей, вводя две основные группы — обычные дети и 
дети с особенно-чувственным мировосприятием8.

Первенство Шнеерсона состоит и в том, что, обратившись к 
теме детей-жертв погромов, он:

1. обосновал и разработал комплекс методик оценки и лече-
ния маленьких пациентов, переживших травму насилия и 
погромов, поскольку детское восприятие и переработка 
трагедии отличаются от взрослых;

2. отметил, что в военное время и время погромов число за-
болевших детей растет и, по его оценкам, составляет око-
ло 20% от общего количества.

Он пришел к выводу, что:
1. восприятие погромов может быть как первичным, так и 

вторичным, т. е. проявляться в различных формах в после-

8 Schneerson F. Die katastrophale Zeit und die heranwachsende Generation (Die 
Wirkung von Katastrophen auf die Seele des normalen und anormalen Kindes). 
Berlin: C.A. Schwetschke & Sohn, 1924, S. 7.
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дующие годы жизни ребенка и взрослого при провоциру-
ющих обстоятельствах;

2. больные и здоровые дети по-разному воспринимают про-
исходящие события и фиксируют их в сознании;

3. жертвы погромов — как непосредственные, так и свидете-
ли — требуют особенного внимания, необходима разработ-
ка различных методик их лечения;

4. пережитые трагедии отражаются уже в детских играх, сказ-
ках и в целом в мировосприятии. Такой же провоцирующей 
трагедией может стать и избиение ребенка в семье. Постра-
давший ребенок уходит от детских образов, быстро стано-
вясь взрослым, принимая специфические заботы и роли, 
первой из которых было элементарное выживание или 
навыки приспособления к новым обстоятельствам. При 
этом чувственно-эмоциональный мир замыкался в себе, 
проявляясь лишь в фантазиях и мечтах. Отголоски ужасов 
в сознании ребенка замирают на уровне бессознательного, 
прорываясь наружу часто в состояниях агрессии и отчая-
ния. Шнеерсон заметил это на примере того, что в Киеве 
еврейские дети играли в банды, бандитов и похороны со 
всей традиционной для того времени ритуализацией;

5. дети-свидетели погромов не должны привлекаться к 
даче показаний в судах (это происходило в некоторых 
показательных процессах в России!), поскольку показа-
ния в силу детского восприятия могут не соответствовать 
действительности. Он выдвинул принцип специфики во-
сприятия детьми событий/переживаний, определив ее как 
детско-психологическую обработку и показав, что комп-
лекс методов исследований наблюдаемого материала по-
зволяет получать более объективную информацию о паци-
енте и учесть особенности психики ребенка.

Следуя теоретическим упоминаниям Фрейда (статья послед-
него 1913 г. о сказочных мотивах в сновидениях: «Из всех дости-
жений психоанализа едва ли что-то имеет большее значение, чем 
выяснение роли сказок в душевной жизни детей»), Шнеерсон стал 
первым психологом, использовавшим фантазии и сказки детей-
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жертв погромов в медицинской практике как одну из методик для 
сбора анамнеза и диагностики состояния ребенка.

Шнеерсону принадлежит первенство (по крайней мере, среди 
психологов Восточной Европы) в оценке значимости арт-терапии 
(рисования, моделирования, свободной игротерапии) детей при 
лечении психологических травм как следствия войн и погромов, 
а также в обосновании необходимости особой педагогики в слу-
чае сверхнормальных детей и их восприимчивости к трагическим 
события.

Шнеерсон показал, что именно катастрофы (революции, 
войны, погромы и т.д.) являются провоцирующими сигналами 
для развития нервно-психических заболеваний детей и взрослых.

Шнеерсон продемонстрировал, что основные последствия 
«времени катастроф» у детей — страх и страдания — могут про-
являться в разных формах в последующие годы взрослой жизни.

В отличие от его предшественников, которые лишь описывали 
реакции ужаса у детей, Шнеерсону удалось систематизировать 
проявления и обосновать причинно-следственные связи меж-
ду событиями и реакциями душевнобольных и здоровых па-
циентов, а также у находящихся в пограничных состояниях 
(диспонированные пациенты). Он сформулировал Закон после-
дующего воздействия: события, не имеющие прямого воздействия 
на нормального ребенка, но зафиксированные в его воспоминани-
ях о прошлом, не остаются неизменными и при провоцирующих 
обстоятельствах во взрослом возрасте могут приводить к психи-
ческим нарушениям и серьезным заболеваниям. Анализ, про-
филактика и устранение таких воздействий у детей, подготовка 
кадров в области педагогики и психологии — задания первосте-
пенной важности.

Ученый выдвинул идею, согласно которой особых мер про-
филактики требует группа детей, находящихся в пограничных со-
стояниях, отставшие в развитии дети улиц или дети с уголовным 
прошлым, попавшие в психологически-пограничные состояния.

Шнеерсон показал, что воспитание детей в семье и школе 
должно создать систему управления эмоциями ребенка, т. е. его 
социализации и особенно формирования «защитного механизма» 
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эмоций ребенка, которые необходимы во время войн и бедствий. 
Эта система должна носить социально-педагогический характер.

И, наконец, именно Шнеерсон ввел в научный оборот опреде-
ление «время катастроф» как эпохи человеческой трагедии, войн и 
погромов. В 1924 г. он, конечно, не мог предположить масштаб гря-
дущей Катастрофы еврейства, и то, что само это слово станет опред-
елением, вместившим в себя утраченные миллионы жизней и про-
странства целых государств.

Начав с изучения нервных рефлексий организма по системе 
Бехтерева, Шнеерсон заинтересовался всем комплексом прояв-
ления эмоций — слез, смеха, проявления воли и т.д. Он опреде-
лил, что «время катастроф» ставит перед медициной и педагогами 
совершенно новые задачи. Нужно константировать, что прошед-
шие 100 лет не сняли важность этой задачи, а лишь трагически 
усилили ее актуальность.

До Шнеерсона немецкие и австрийские психологи изуча-
ли проблематику влияния войны на психику детей, но делали 
это вне зоны военных действий. Описывая трагические собы-
тия послереволюционных погромов в Украине, Шнеерсон от-
мечал, что «украинское еврейское детство особенно трагично». 
Результаты своей исследовательской деятельности Шнеерсон 
опубликован в брошюре «Время катастроф и растущее поколение. 
Влияние катастроф на души нормальных и больных детей» («Die 
katastrophale Zeit und die heranwachsende Generation»), куда вош-
ли материалы исследований в Киеве, Варшаве и Германии в 1919–
1923 гг. Впервые она была опубликована на немецком языке в Бер-
лине в 1924 г. Первая книга Шнеерсона вышла в Гомеле в 1920 г., 
ею стала «Психология интимной жизни ребенка».

Шнеерсон уделял особое внимание методической составля-
ющей своей работы. Он различал две фазы: сбор материала и его 
обработку. В первой фазе он использовал статистические сведе-
ния и медицинские отчеты приютов, домов детей и сирот, а так-
же разработанную им в 1921–1922 форму обследования данных 
учреждений для беженцев на Украине и в Польше. При этом Шне-
ерсон понимал, что в дореволюционный период не существова-
ло массива данных (количественных и качественных) по детям с 
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нервными заболеваниями. Это же касалось оценки численности 
психически травмированных детей в школах (их просто не при-
нимали в обычные школы).

В качестве методической базы Шнеерсон использовал: мето-
дику индивидуальных воспоминаний пациентов, методику воз-
буждения воспоминаний и ассоциаций, показывая пациентам 
различные рисунки по методу лейпцигского ученого Рудольфа 
Шульце (Rudolf Schulze), методику непосредственных наблюдений 
за пациентами, а также прямые методики, например, фотографи-
рование эмоций и съемку фильма (этот материал нам, увы, недо-
ступен), методику расспросов (вопросов) пациента (в 1920 г. ее ис-
пользовал в Санкт-Петербурге д-р Рабинович, работая с жертвами 
погромов) и приводимые в научной литературе данные из практи-
ки и опыта работы немецких врачей с пациентами в 1915–1917 годах.

Шнеерсон разработал и применил в практике лечения метод 
изучения (детских) фантазий: самостоятельных рассказов паци-
ента; неограниченного тематического рассказа (заданные темы/
образы); ограниченного тематического рассказа (сказка/исто-
рия); воспоминаний ребенка с элементами фантазии, неогра-
ниченных и ограниченных личными впечатлениями (дневники, 
письма, записки и проч.). Интересно, что Шнеерсон считал важ-
ным для пациентов метод свободного рисования (сегодня арт-те-
рапия широко применяется в медицинской практике). Этот ме-
тод использовался в практике клиник Германии и Швейцарии 
уже в 1915 г., а одним из известных пациентов был танцовщик Ва-
цлав Нижинский. Но Шнеерсон констатировал, что ему не уда-
лось применить этот метод в силу элементарных материальных 
причин — в детских учреждениях Киева не было карандашей и 
бумаги. Методы опросов и анкет были дополнены классически-
ми клиническими исследованиями пациентов.

На основании результатов обследований детей-жертв войны и 
погромов Шнеерсон классифицировал несколько детских типов, 
развивающихся вследствие влияния внешних факторов и состо-
яний пациентов: «семейные идеалисты» — дети, которые потеря-
ли интерес к миру, сохранив контакт только с членами семьи или 
собой лично; «общие идеалисты» — дети, которые ищут справед-
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ливости везде и во всем; «романтикоприключенческий тип» — те, 
кто стремится к неизвестному; «сентиментальный тип» — у дево-
чек; «криминальный тип» — ребенок с улицы, из тюрьмы и прочее9.

Насколько позволяют оценить сохранившиеся документы, 
в Киеве Шнеерсон разработал инструментарий — опросные листы, 
которые заполнялись сотрудниками школ и домов сирот, ведя 
прием пациентов в исключительных случаях. Известно, что в Ки-
еве кроме сбора статистических данных была разработана и ан-
кета для детей. Полный перечень вопросов, на которые отвечали 
дети, установить уже не удастся, так как оригиналы анкет не со-
хранились. Однако, известно, что в них имелся вопрос «Кто такой 
Бог?». В Пинске, который в 1920 г. входил в состав УНР, а в 1921 г. 
был занят Польшей, одна из родственниц Шнеерсона по его ин-
струкциям провела обследование 80 еврейских сирот-жертв по-
громов в возрасте от 8 до 14 лет. Обследование проходило в шко-
ле во время занятий, что, по мнению ученого, снижало свободу 
выразительности детей.

В 1923 г. в эмиграции Шнеерсон продолжил свои исследова-
ния в Кольберге (тогда — морской курорт в Германии). Пинское 
обследование использовало только один метод записи детских вос-
поминаний — непосредственное воспоминание, кольбергское — 
несколько разных методов, в том числе сказки и ассоциативные 
впечатления по определенным темам. В Кольберге Шнеерсо-
ну удалось опросить 26 находящихся на отдыхе еврейских сирот 
из Украины. Это были дети, прибывшие в Германию в 1922 году 
по приглашению Общества помощи немецким евреям и Союза 
русских евреев в Германии, ядро которого составляли киевские 
евреи-эмигранты (Д.С. Марголин, Я.Л. Тейтель, Ю.М. Добрый, 
А.А. Гольденвейзер и др.), взявшие опекунство над сиротами. 
Вместе с детьми с Украины на курортном лечении находились и 
дети из немецко-еврейских семей Общества помощи немецким 
евреям.

Как отмечал Шнеерсон, немецко-еврейские дети отказались 
писать свои жизненные истории, но писали отдельные воспо-

9 Там же.
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минания. Он объяснял это тем, что нормальный ребенок плывет 
по волнам своего мироощущения и не в состоянии по приказу 
описывать прошлое. Возможно и другое объяснение — немецкие 
дети из еврейских семей уже были знакомы с понятием «дискрет-
ности» и не хотели сообщать личную информацию малознакомым 
учителям, тем более, в письменной форме. В отличие от них, укра-
инско-еврейские сироты открыто излагали воспоминания о про-
шлой жизни, которая для многих ассоциировалась с семьей, и пи-
сали на идише, быстро забывающемся на фоне немецкоязычного 
общения после одного года проживания в Германии. Записи вос-
поминаний и сочинений детей Шнеерсон проводил в специаль-
ной комнате, оборудованной как комната игр, дабы атмосфера 
была максимально комфортной. При этом, дети из Германии и 
дети-беженцы писали истории за одним столом.

Не удивительно, что по трагичности событий, фактажу и сти-
листике повествования рассказы детей жертв-погромов из Украи-
ны и Пинска совпадают. Дети очень быстро фиксировали многие 
детали, тем более, в скором времени после событий: «После смер-
ти отца мама боялась оставаться в доме одна. Ночь была прекрасна 
и светла. Мы ждали прихода бандитов…»10. Далее девочка описы-
вала, как ей далось укусить бандита за руку и упросить их поки-
нуть дом. Мужество семилетнего ребенка спасло жизнь всей семье.

11-летняя Перл описывала события погрома в стихотворной 
форме:

Как ужасна была ночь.
Балаховцы ворвались к нам
Огнем они носились по домам.
И жизнь не имела цены
Брата они пытали
И трупом стать ему угрожали
Плата за жизнь была одна: плати сполна!

10 Здесь и далее цитируются письма детей, приведенные в брошюре: 
Schne er son F. Die katastrophale Zeit und die heranwachsende Generation (Die Wir-
kung von Katastrophen auf die Seele des normalen und anormalen Kindes). Berlin: C.A. 
Schwet schke & Sohn, 1924. Перевод с немецкого здесь и далее автора статьи.
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Многие истории детей, переживших погромы, начинаются со 
слов: «Когда мои родители были живы…» или «Когда мои роди-
тели умерли…», «Когда к нам в дом пришли бандиты…», «Во вре-
мя войны я очень страдал…» или «Все, что я помню, связано со 
смертью моих мамы и папы». В одном из воспоминаний ребенка 
из Пинска встречается интересное уточнение о шаббате, свиде-
тельствующее о глубокой религиозности семьи: «Мы дождались 
пока закончится шаббат и бежали в Пинск…». Ритмичным реф-
реном в текстах проходит искреннее признание: «Мне очень пло-
хо» или завершение текста как коннотация замкнутого круга из-
гнания «Немцы гнали нас из Пинска в Польшу, оттуда гнали нас 
поляки обратно» (восьмилетний автор в 10 предложениях упоми-
нает сразу три (!) нападения: поляков, большевиков и банды Бу-
лак-Балаховича).

Поразительна искренность и выразительность описания дру-
гого восьмилетнего автора. В одном предложении здесь емко 
соединены мороз отчаяния и временность состояния: «Мы сей-
час по уши в снегу и я надеюсь, что через год мы вернемся домой». 
Еще один девятилетний автор заключает: «Убить человека было 
также просто, как убить муху». И даже попав в новые условия жиз-
ни, в школы, дома-интернаты, пережившие погромы дети бук-
вально разучивались радоваться даже устроенному быту. В зави-
симости от уровня образования и воспитания они описывали свою 
жизнь скупыми словами, лишенными красок мира, констатируя, 
как живут и учатся, но никогда не употребляя превосходных сте-
пеней относительно настоящего. Одна девочка закончила свой 
рассказ словами: «Могут ли помочь мне эти новые платья, если 
большая часть моей жизнь, моя мама, умерла?». Но детская пси-
хика проявляла и чудеса устойчивости: все тот же одиннадцатилет-
ний ребенок, семья которого утратила и дом, и лавку, а его шко-
ла сгорела, по-взрослому воспринимая ответственность перед 
семьей, видит свой долг в прилежной учебе, поскольку «...Никто 
не мог больше зарабатывать. Поэтому я стал учиться, также как 
раньше. И учусь уже три года». Одиннадцатилетний автор пинских 
текстов, осознавая последствия пережитого, резюмирует: «Жиз-
нерадостность ребенка у меня стерлась. Это впечатление было 
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тяжелым и с этим (мне тогда было восемь лет) закончилось мое 
детство. Я стал ощущать нищету и унижение дома» (на этом при-
мере мы видим, как детское сознание фиксирует проявление по-
лученной в детстве травмы).

Сказки детей. В сочиненных ими сказках начало выглядит 
в основном: «Жила-была одна семья…» или «Жил-был мальчик с 
семьей» Это были пограничные события, мгновения, в которых 
рушился привычный образ жизни, и/или с которых вообще могли 
начинаться жизненные воспоминания. Преждевременное взрос-
ление детей-жертв погромов отражается во многих текстах фра-
зами, присущими взрослым: «Я не терял надежды и уже никогда 
не потеряю ее» или «Благодаря радости я снова обрел надежду». 
Эта радость была элементарной — быть с близкими, не скитаться, 
не голодать. Радостью для автора воспоминаний было всего лишь 
видение: он увидел своего погибшего брата. Мир детей в их ис-
ториях и сказках похож на фантазийно-реальный мир образов на 
картинах Марка Шагала: в нем жизнь местечка, еврейские празд-
ники и/или шаббат, раввин и школа, семья, отношения с соседя-
ми-христианами и даже торговля на рынке. В сказках упоминают-
ся разговорные обороты, элементы русских (скатерть-самобранка) 
или немецких сказок (феи и гномы). В сочинениях-сказках детей 
авторов «романтического типа» упоминается путешествие в Аф-
рику, отплывающий корабль или добрые звери, а альтер-эго три-
надцатилетнего автора репрезентирует его силу и мужество. У де-
вочек, наоборот, преобладает романтика. В большинстве сказок 
фигурируют родители или близкие (семья, братья/сестры), самым 
лучшим воспоминанием и ассоциацией с лучшей (доброй) жизнью 
для ребенка является жизнь в кругу семьи, где живы мама и папа, 
родные и близкие. Финалом одной сказки служит образ доброго 
героя, который «все время вспоминал своих родителей и поэтому 
сделал людям много добра».

О чем же писали дети из немецких еврейских семей? Это был 
мир нормального нетравмированного ребенка: воспоминания о 
посещении театра, еврейских праздниках или бар-мицве, первых 
поездках на поезде, прогулках с гувернантками. Одиннадцатилет-
ний мальчик из Бреслау, например, вспоминал посещение ваго-
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на-ресторана, белоснежный фартук официанта и заказанный им 
кофе за 10 марок. В рассказах этих детей есть образный мир го-
ворящих животных, волшебных колец, шутки. Понятие «добра» 
встречается не только в смысле победы сил добра, но и как и лич-
ное действие, мотивирующие к добрым делам. Девятилетний ре-
бенок, вероятно, слышавший подобный рассказ-притчу о помощи 
бедным от старших, описывал историю, завершившуюся появле-
нием в бедном доме «денег и золота», но именно благодаря добрым 
делам семья, о которой шла речь, обрела счастье. Интересно, что 
в этой группе «относительно благополучных» находятся дети, из-
лагающие сказочные истории о реалиях взрослого мира: в них 
имеются социальные классы (бедняки и богачи), прислуга оза-
бочена поиском работы, население — войной, на которую король 
призывает и бедняков, и богачей (вспомним, что в годы Первой 
мировой войны евреи Германии призывались в армию и активно 
сражались в ее рядах).

В этой связи уникален рассказ одиннадцатилетнего мальчика, 
семья которого бежала из Плешева (до января 1920 г. город входил 
в состав Веймарской республики) в период польских восстаний 
в Берлин. Его сказка, рассказывающая о битве королей за власть, 
заканчивается (практически пророческими) словами: «Разгоре-
лась гражданская война. Немцы бились с немцами на смерть. Не-
мцев становилось все меньше и меньше, пока сражения не прекра-
тились. Этому посвятил свои строки выдающийся немецкий поэт». 
И далее автор цитирует 3-ю строфу знаменитой «Песни герман-
цев» Августа Гофмана фон Фаллерслебена, национального гим-
на Германии с 1922 г.

В сказке 12-летней девочки из Дрездена также встречается ми-
фология войны, корабль как символ мечты и Король, который 
поднялся на битву против небесного царства, но, осознав пред-
упреждение Ангела с небес, вернулся на землю и утонул в море. 
Ассоциации автора сказки навеяны чтением книг, библейски-
ми образами (Ангел, царство небесное). Автор была в стороне от 
событий войны и воспринимала ее опосредованно. Благодаря жи-
вому детскому уму и таланту описания маленькая сказка получила 
столь многомерное воплощение. В целом, мир детей, не пережив-
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ших войн и погромы, остается детским, наивным, фантазийным и 
удаленным от раннего взросления, заботы о семье или выживании. 
Лишь тема болезней и ранней утраты близких является общей 
для рассказов всех детей. Из этого следует, что, вне зависимости 
от причины, утрата самых близких — родителей, сестер или бра-
тьев — становится первой серьезной травмой для ребенка. В рас-
сказах детей из Пинска и Украины многие персонажи страдают от 
различных недугов, что косвенно свидетельствует о жизни бедней-
ших слоев еврейства в местечках, где весьма остро стояли вопросы 
медицины и гигиены.

Интересно, что Шнеерсон не считал детство подготовкой к 
юности или зрелости, а определял его как самостоятельную фазу 
жизни, в которой дети должны научиться ощущать свободу (в игре, 
решениях и т.д.), а педагоги — помочь им «получать удовольствие».

Интересуясь сверхнормальными способностями детей (в му-
зыке, рисовании, поэзии и прочее), Шнеерсон показал, что эта 
группа практически не изучена в теории и на практике. Он был 
одним из первых, кто провел подобные наблюдения, обосновав 
необходимость раннего воспитания. Он также показал, что и та-
кие дети, даже если у них нет первичных реакций на трагиче-
ские события или им удается сдерживать их в силу воспитания, 
подвержены бессознательным проявлениям реакций (сновиде-
ния, кошмары, страхи), которые со временем могут пройти либо, 
при неблагоприятных обстоятельствах, проявиться с еще большей 
силой в форме заболеваний во взрослой жизни.

В этом контексте интересна сказка в поэтической форме се-
милетней Ривы из Киева (запись 5 марта 1921 г.):

Мальчики на поле играют
И мед пчелиный собирают
Но тут является паук
И пожирает он всех мух
Ужасный плач стоит вокруг

И крик детей: тревожно нам!
Он съест и нас! И плач, и гам…
Но мама вышла тут во двор:
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Эх, зайцы, что тут за беда?
Паук ужасный — ерунда,
Он вас не тронет! (И к пауку):
Давай, бегом из нашего двора.

Шнеерсон показал необходимость консолидации еврейских и 
международных медицинских организаций в выработке совмест-
ных мер профилактики и помощи детям, пережившим катастро-
фы. Он заглянул в посткатастрофическое время и сформулировал 
задачи педагогики как системы постоянной профилактики предот-
вращения «эмоциональных напряжений/кризисов» у детей, кото-
рую следует реализовывать всеми средствами воспитания — этиче-
ски-социальными, религиозными и эстетическими. По его мнению, 
должна была быть создана обширная система курсов внешкольного 
образования, курсов народного образования и творческих школ для 
детей и взрослых. Шнеерсон считал, что любое тематизирование во
йны или военных действий не усваивается ребенком и непродуктивно 
для него. Апеллируя к творческому развитию ребенка, он определял 
этот метод как природное отвлечение, считая, что его применение 
позволяет детям забыть пережитое. Видя два направления в разви-
тии еврейской школы в начале ХХ века — этико-национальное и 
этико-социальное, — он считал, что школа должна заняться вос-
питанием внутренних границ человека, психически-духовной ор-
ганизацией человека. Такой человек будущего должен был обладать 
универсальной системой внутренней силы (Kraftsystem). Особое 
значение в воспитании детей должно получить (став, соответствен-
но, задачей педагогов) воспитание чувства коллективизма в аспекте 
социальной и групповой интеграции и ощущения социальной со-
лидарности. На это должны быть ориентированы групповые игры 
и коллективная деятельность, обмен письмами, фотографиями, по-
дарками или экскурсии. А летние лагеря могут стать формой сво-
бодного общения детей из разных социальных слоев, в которых, на 
основе дружбы и взаимопомощи, будут выстраиваться личностные 
и общественные отношения11.

11 Schneerson F. Neue Bahnen der sozialen Erziehung (“Kinder-Freunde”). Mit einem 
Geleitwort von J.L.Teitel. Berlin: C.A. Schwetschke & Sohn, 1925. S. 30–31. 
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Революционные и постреволюционые воззвания «Все для 
фронта!» и «Все для детей!» Шнеерсон призывал трактовать как 
взаимоисключающие друг друга, поскольку любая революция — 
это социальная катастрофа, замедляющая развитие детей, веду-
щая к краху их воспитания. «Исторический инстинкт выживания 
человечества актуализирует единственно-возможный лозунг гума-
низма: Объединение всех сил на педагогическом фронте для по-
беды в деле воспитания нового поколения»12.

Интерлюдия 1. Практическая. Идеи Шнеерсона носили от-
нюдь не только теоретический характер. В 1923 г. в Берлине в со-
зданном по инициативе Я.Л. Тейтеля Обществе «Дети-друзья» он 
успел на практике реализовать свои идеи воспитания, собирая под 
крышей этого Дома добра до 2 000 детей разных национальнос-
тей, религий и социального происхождения. Общество просуще-
ствовало до 1933 г. и было признано мировыми психологами одной 
из важнейших организаций для детей-беженцев. Сила традиции 
дружбы детей оказалась такова, что до сих на месте, где происхо-
дили эти встречи, существует игровая площадка. Надеюсь, в буду-
щем там появится и памятный знак вклада выходцев из Украины 
Я.Л. Тейтеля и Иешуа-Фишеля Шнеерсона в дело спасения де-
тей-беженцев межвоенной эпохи.

Интерлюдия 2. Судьбы детейжертв погромов. «В Германии из 
них осталось 11, семь уехали в Канаду по визам Еврейского коло-
низационного общества, один юноша отправился в США к род-
ственникам, пять мальчиков уехали в Люксембург, одна девушка 
продолжила образование в Англии, и еще одна девушка приня-
ла решение о дальнейшем педагогическом обучении в Иерусали-
ме, две уехали в Уругвай и Бразилию. Из них работают по специ-
альностям, которые они получили в Германии: 1 девушка стала 
секретарем, 1 — лаборанткой, 1 — фотографом, один юноша обу-
чается по профессии слесаря, несколько детей продолжают жить 

12 Schneerson F. Die katastrophale Zeit und die heranwachsende Generation (Die 
Wirkung von Katastrophen auf die Seele des normalen und anormalen Kindes). 
Berlin: C.A. Schwetschke & Sohn, 1924, S. 137.
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в семьях13». Этот совместный проект русских и немецких евреев 
при финансовой поддержке еврейских организаций из Америки 
стал примером первого партнерства Союза русских евреев в Гер-
мании (эмигрантов) и международных еврейских организаций 
в области образования.

Интерлюдия 3. Судьба ученого ИешуаФишеля Шнеерсона. 
В конце 1920-х годов Шнеерсон добрался до США, в Нью-Йорке 
он выступил с лекциями14. В 1933 году, когда лидеры интеллекту-
альной общественности уже осознавали угрозу со стороны нациз-
ма, он инициировал проведение Конгресса психологов в Копенга-
гене. В задачу последнего входило обсуждение положения ученых 
и создание Международного комитета по защите академических 
прав и свобод15. Как и большинство киевских евреев-эмигрантов 
в Берлине, переживших в свое время дело Бейлиса, революцию 
и Гражданскую войну, он понимал, куда ведут события. В том же 
году в Варшаве, консультируя пациентов ОЗЕ днем, вечерами он 
писал роман «Grenadierstrasse» на идише — литературно-фило-
софское размышление о Берлине, который через 10 лет исчезнет 
в огне Катастрофы: о раввинах, иешивах, еврейских банкирах и 
любви… Он подводил черту еврейскому миру Европы. В стилисти-
ке его романа-прощания, как и в текстах его пациентов, преобла-
дали сказочные обороты и обращения, миры мистики и реальной 
жизни лишены границ и наполняют жизнь каждого персонажа. 
Врач Шнеерсон вел непростой диалог с пациентом Шнеерсо-
ном. В 1937 г. он эмигрировал в Палестину. В 1938–1939 гг. вмес-
те с членами Израильской ассоциации писателей он выступил за 
развитие международных контактов с общественными деятелями 
разных стран в деле консолидации против нацизма, контактиро-
вал с Мартином Бубером, Махатмой Ганди и Рабиндратом Таго-
ром. В 1942 г., узнав от спасшегося очевидца о первых массовых 

13 Bericht über die Tätigkeit des Hilfsvereins der deutschen Juden im Jahre 1930. Berlin, 
1931. S. 74–75. 

14 Lilienthal Ul., Kreft G. Ganzheit versus “Psychischer Skorbut”. Der Rabbiner, Arzt, Bel-
letrist und Sozialaktivist Prof. Dr. med. Fischl Joshua Schneerson (1887–1958) // Jüdi-
scher Arzt in Kunst und Kultur. Medizin und Judentum. Bd. 11. 2012. S. 254–255.

15 Там же.
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уничтожениях евреев, Шнеерсон инициировал создание в Тель-
Авиве Общества Аль-Доми (Al-Domi), призванного информиро-
вать разные страны о трагедии уничтожения евреев в Европе. Его 
стремление создать такое общество базировалось на берлинском 
опыте консолидации эмигрантов и деятельности Союза русских 
евреев как интеллектуального и социального центра, большинство 
членов которого составляли бывшие киевляне. Как и Я.Л. Тей-
тель (1850–1939), призывавший международное сообщество к кон-
солидации за права еврейских беженцев в Берлине в 1920-е годы 
толстовскими словами «Не могу молчать!», Шнеерсон включил 
в название организации еврейских интеллектуалов в Израиле «Al-
Domi» библейский призыв «Не умолкайте!» (Исайя 62:6)16.

В 1948 году по поручению израильского правительства Шнеер-
сон провел психологические обследования 822 мальчиков и 987 де-
вочек в лагерях DP американской зоны оккупации Германии. 
В последний раз он посетил Германию в 1955 году17. Введенному 
им в оборот определению «Катастрофа» он остался верен до конца 
своих дней, приходя на помощь обществу как врач, ученый, писа-
тель-интеллектуал и общественный деятель.

Интерлюдия 4. Время Катастроф, поглотившее Европу, сде-
лало идеи Иешуи-Фишеля Шнеерсона еще более актуальными, 
но не позволило реализовать их на практике. Имя ученого кану-
ло в лету. Его опередившие время идеи остались неуслышанными. 
В 1951 г. немецкий ученый-психолог Ханс Дикманн, не зная о ра-
ботах своего предшественника, опытным путем пришел практи-
чески к тем же результатам, подтвердив ряд из них. В частности, 
он успешно применил практику использования фантазийных и 
сказочных историй в лечении детей с нервными и психическими 
заболеваниями и поднял вопрос о необходимости выработки «за-
щитного механизма» детей от насилия и войн.

16 Porat D. Israeli Society, the Holocaust and its Survivors. London/Portland, 2008. 
S. 56–58.

17 Hofer J. Prof. Fishl Shneerson // Hofer J. Mit yenem un mit zikh: literarishe eseyen. 
Tel-Aviv, 1976. Z. 474–482.
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Интерлюдия 5. В 1945 г. в Киеве, Одессе и Москве были от-
крыты воспитательные интернаты для детей-жертв войны. Вопро-
сы теории и практики работы с детскими травмами и социальной 
интеграции послевоенного поколения в этих учреждениях не изу-
чались. Педагоги-энтузиасты спасали детей любовью и согревали 
заботой. Трагедия войны и сиротства эхом памяти и травмой поко-
лений отозвалась в судьбах тысяч людей разных национальностей.

Приложение
Воспоминания и сказки детей, собранные  

ИешуаФишелем Шнеерсоном

Рива, 7 лет
«Больной Леня»
Сказка. Ассоциативная запись
В этом городе жил один мальчик. У него была сестра. Ее звали 

Сара и мальчика звали Леня. Недавно умерла их мать. И отец тоже 
умер. К ним пришла мачеха. Она била и колотила их. Бедные дети, 
как печальна их жизнь! Сара работала и мачеха принуждала ее ра-
ботать еще больше. Однажды дети пошли в лес за ягодами и сказа-
ли: «Нам не нужна мачеха, мы можем и одни жить, и так даже луч-
ше будет». И тогда они ушли и нашли одну избушку и жили там 
радостно. Однажды Леня ушел, нашел повозку и начал ее толкать. 
Повозка не имела колес. Однажды Леня встретил волшебницу, ко-
торая несла корзинку полную ягод. Она предложила ему ягоды и 
пообещала, что он станет Королем, если он их съест. Ягоду за яго-
дой он стал их есть. Он отравился и заболел. Сара уложила его в по-
стель, вызвала врача и спасла его. И так он выздоровел. А Сара была 
очень рада. И тогда они снова в лесу нашли избушку и эта избушка 
была полна пирожных. Они стали надкусывать, разламывать и есть.

Хаим, 11 лет, рожд. в Ковно
Воспоминание
Это было прекрасное утро шаббата, когда мы оделись. Тогда 

пришел мой отец и сказал нам, что в городе банда. Тогда мы оде-
лись и побежали. И когда мы пришли на поле, увидели один дом. 
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Там мы смогли спрятаться и сидели несколько часов. И вдруг при-
шли шесть разбойников и сказали моему отцу, что он должен им 
дать денег. У моего отца не было при себе денег, и когда он ска-
зал, что у него нет денег, его застрелили. После этого они ушли. 
Моя мама плакала и мы вернулись домой. По дороге мы встре-
тили мою тетю и она тоже плакала. В воскресенье мы похорони-
ли отца, и мой брат сделал все, как положено, а я прочел молитву 
его памяти. Через несколько месяцев они пришли снова и убили 
мою мать. Мы остались с братом одни. После погрома мы бежали 
к тете, которая живет в Румынии.

Хая К., 14 лет, рожд. в Ставище
Воспоминание
У моих родителей была мануфактура. Мы жили в Ставище. 

Когда мне было 9 лет, у меня было домашнее обучение, посколь-
ку я была слишком маленькой для школы и меня не хотели при-
нимать. В 10 лет я поступила во 2-й класс гимназии. Недолго мне 
удалось учиться. Появились бандиты, и в один прекрасный день 
они ворвались в город и страшно разрушили гимназию. С того 
времени стали люди переезжать с одного места на другое. 20-го 
числа месяца Кислев (ноябрьдекабрь) избили мою маму. 8 месяцев 
она болела. И 22-го числа месяца Сивана (в июне) был ранен мой 
отец. Тогда мы прибыли в Белую Церковь. Две недели отец про-
лежал в больнице и умер. Это было 16-го Тамуза (в июле) 1920 года. 
Потом мой дядя уехал в Румынию, а с ним уехали я и моя сестра. 
В Кишиневе был открыт детский дом и туда меня отправили вмес-
те с сестрой. Оттуда через полгода мы приехали в Германию. Ко-
роткое время были мы в Берлине. Потом переехали во Франкфурт. 
Куда мы из Франкфурта поехали, я не знаю. Это вся моя биогра-
фия. Не обращайте внимания на то, что я так мало написала, за 
это время мы достаточно много настрадались.

Та же Хая К., 14 лет
Сказка-фантазия. Ассоциативная запись
Однажды был мальчик, которого звали Моисей. Его родители 

были очень бедными и не могли ему дать того, что он хотел. Однаж-
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ды он сказал своим родителям: «Любимые папа и мама, я еще не-
многому научился, но я хочу знать, конечен ли мир. Я хотел бы ехать 
далеко-далеко, до тех пор пока я не узнаю правду». Сказано-сдела-
но. Родители были очень опечалены этим, но ничего не могли сде-
лать: их сын уехал. Он ехал долго пока не добрался до Атлантического 
океана. Там ему не хватило денег для дальнейшей поездки и он был 
этим очень опечален. Он зашел в один домик, где жила волшебни-
ца-крестьянка. Она спросила его, чем он так опечален. Он расска-
зал ей все, как есть. Крестьянка ему посочувствовала и подарила сто-
лик. И если он хотел, столик накрывался сам, и на нем появлялась 
еда. И к тому же она дала ему пальто. И оно давало ему столько де-
нег, сколько он хотел. И дала трость. Если ее ручку открутить, то по-
являлось столько солдат, что он мог биться с самым большим наро-
дом. Он поблагодарил крестьянку и пошел дальше. Он сразу написал 
письмо родителям, рассказал о случившемся, и послал им денег. По-
том он записался в одну школу, так как он очень хотел учиться. Там 
он учился 10 лет и потом поступил в университет и учился еще. Мо-
исей очень гордился этим. Но он вспомнил, как он хотел учиться и 
родители не отпускали его. Потом он два года был учителем и при-
ехал к родителям. Родители были очень рады, и он был назван Ко-
ролевским Героем. Многие годы был он при короле. И однажды ему 
приснилось, что его родители умерли. Уже с утра он был этим опе-
чален. Он сразу пошел к родителям и увидел их здоровыми, и снова 
обрел радость. Он был весьма умен и подумал, что же будет с роди-
телями дальше. Родители были еще молоды. Но ведь это может про-
изойти и с молодым, и с пожилым человеком. И действительно, во-
семь дней спустя умерли его родители. И многие годы он ничего не 
мог поделать, как в воду опущенный был. И когда умер король, он 
должен был взойти на трон. Он был добр к людям и много помогал 
им. И он постоянно вспоминал, как жил в доме родителей, и поэто-
му совершил столько добрых дел для людей.

Этель К., 15 лет, рожд. в Ставище
Воспоминание
В один прекрасный день на шаббат я вышла из дома. Вдруг 

я услышала стрельбу. Я не могла вернуться домой и пошла к моей 
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подруге. Убийцы убивали людей на улицах и я волновалась о моих 
родителях, о которых я ничего не знала. Но когда все успокои-
лось, я пошла домой. Когда я зашла в квартиру, я не увидела папы 
и мамы. Когда я зашла в соседнюю комнату, то увидела кровь на 
полу. В слезах я спросила, где моя мама, и узнала, что она ранена.

Та же Этель К., 15 лет
Сказка-фантазия. Ассоциативная запись
Жили бедные муж и жена. И у них была чудесная девочка. 

Однажды мать сказала девочке, она должна пойти в лес и со-
брать ягоды для ужина. Долго она ходила по лесу и не нашла ягод. 
Она была очень опечалена этим. Она села и заплакала. Вдруг она 
услышала сильный гром. Добрая фея спросила ее, что она дела-
ет в этом лесу. Девочка рассказала, что не нашла ягод и не хочет 
возвращаться домой, чтобы не огорчить мать. А поскольку же тем-
нело, то упала она на колени перед феей и попросила ее помочь 
найти ягоды. Фея что-то сказала и появились гномы, которые тут 
же стали собирать ягоды. А после этого исполнили танец и пода-
рили девочке золотого Гуся. Это был волшебный гусь, который 
выполнял все желания. Стоило ей только чего-то захотеть, тут же 
все сбывалось. С этого дня жила она в счастье и достатке со сво-
ими родителями.
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Banished after 1917: 
ManeKatz and Isaac Frenel, JewishUkrainian artists 

between France and EretzIsrael*

This essay explores how the events that shook Ukraine in 1917–
1919 shaped the lives of two outstanding Ukraine-born artists who left 
their home country in the aftermath of the revolution, Russian Civil War 
and the pogroms that followed, and who eventually managed to estab-
lish themselves as successful painters in Paris, every artist’s dream desti-
nation at the time. The paper draws upon an extensive number of sourc-
es obtained from archives and galleries; most of them are published for 
the very first time.

Mane Leyzerovich Katz was born in Kremenchuk in 1894. Judging 
by the artist’s incomplete autobiography draft (kept at the Mane-Katz 
Museum Archive), the family of eight children was poor, supported by 
a father who worked as an assistant to the local rabbi and as a beadle 
(shamash) in one of the town’s sixty synagogues. Mane-Katz received 
his early education in the heder, and later attended the Nikolai Gogol 
School of Arts and Crafts in the town of Myrhorod as well as the Kyiv 
College of Arts. Grigory Gurevich (1854–1929), a writer, Russian revo-
lutionary, Jewish activist, and — simultaneously — honorary consul of 
Denmark (until 1918), invited Mane-Katz to live in his house in one of 
Kyiv’s affluent districts; he also paid his tuition fee1.

Mane-Katz first arrived in Paris in 1913. Since he spent his most pro-
lific years in France, many erroneously assume that he stayed there for 
several decades. Actually, he returned to Kremenchuk in 1917 and start-
ed giving drawing lessons, and in 1918–1919, he lectured at the Kharkiv 
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Frenel



Alek D. Epstein

160

Art Institute. Moreover, he was constantly involved in the local liter-
ary and artistic events, and even held a personal exhibition in Kharkiv 
in 1919.

The artist only left the country in 1921 after the establishment of the 
Bolshevik regime, and never returned to Ukraine again. Isaac Alexan-
der Frenkel (who later changed his name to Frenel) was five years his 
senior, but unlike him, he never considered leaving his native Odessa 
until the large-scale anti-Semitic pogroms that erupted during the Rus-
sian Civil War and the revolution; at the time, he was an advanced stu-
dent at the local art college.

In the 1920s and 1930s, both Mane-Katz and Frenkel traveled back 
and forth from France to Palestine/Eretz-Israel, so they both managed 
to survive the Holocaust because neither of them stayed in France dur-
ing the years 1940–1945. Eventually, both artists decided to settle in 
the Land of Israel, where Mane-Katz first came in 1928 and returned 
eight times until he received a house in Haifa, and where Frenkel lived 
in 1919–1920 until he finally moved there in 1934.

In 1958, Mane-Katz decided to move to Haifa, the city that is now 
home to his museum inaugurated after his passing. Following the death 
of Frenkel (Frenel), who lived to witness his own exhibition at the Lux-
embourg palace in Paris, his family transformed his house in Safed into 
a museum, as well. Mane-Katz and Frenkel (Frenel) are the only two 
Ukraine-born painters whose legacies were honored with the creation 
of dedicated artists’ houses. The Mane-Katz Museum in Haifa opened 
in 1977, as was agreed decades earlier, in 1958, when the municipali-
ty of Haifa put the house at the artist’s disposal on the condition that it 
would be transformed into a public museum instead of being inherited 
by his heirs2.

I
Mane-Katz was raised in a devout Jewish family in Kremenchuk and 
was later sent to Paris to study at the age of nineteen. (It is worth men-

2 The details of the agreement are provided in a letter from the Mayor of Haifa Aba 
Khoushy to the artist Mane-Katz dated November 21st, 1958, and published in the 
book The Eretz Israel of ManeKatz (Haifa: Mane-Katz Museum, 1988), 34–35.
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tioning that Chaim Soutine, whose style had a considerable impact 
on Mane-Katz, was the same age when he ended up in Paris in 1912). 
Mane-Katz first came to the French capital in 1913, and even though 
he regularly took trips to Palestine/Eretz-Israel starting in 1926, he only 
settled in the State of Israel in the last years of his life, and never gave 
up his Parisian studio3. For years, he collected Judaica items, and addi-
tionally, many of his works use Jewish folklore themes and Jewish reli-
gious imagery, as well as stories from the Bible.

In 1914, the war broke out; like many other Jews who viewed France 
as a country that offered freedom and opened its arms to the exiled, 
Mane-Katz wanted to enlist in the Foreign Legion. He was quite short 
which made him ineligible for conscription. He thereupon left for Eng-
land, and eventually made his way back to Ukrainian Lands via Athens, 
Sofia and Bucharest.

Just like Marc Chagall, Mane-Katz stayed in Russia during World 
War I: in 1915–1917 both of them lived and studied in Saint-Petersburg 
(then Petrograd). In Saint-Petersburg Mane-Katz befriended the paint-
er Alexander Benois (1870–1960) who later become famous for his stage 
sets for Diaghilev’s Russian ballets. After the revolution, each of them 
returned to his native town, Vitebsk and Kremenchuk respectively. Lat-
er, Mane-Katz moved to Kharkiv, where he was appointed as a profes-
sor at the Art Institute. The struggle between the ‘Reds’ and the ‘Whites’ 
was at its height. Over and over again, the Bolsheviks had to evacuate 
their forces and withdraw before the ‘White’ armies. Sometimes anar-
chists or local gangs, who controlled the situation. All the students quit 
the course, and Mane-Katz could do nothing about it. Like Chagall, he 
decided to return to France, but both of them only managed to return to 
Paris in 1922. Mane-Katz’s journey to Paris via Moscow, Minsk, Warsaw 
and Berlin took more than a year. When moving to the West he brought 
along with him the world of rabbis, Talmudists, Jewish travelling musi-
cians, wedding couples, prophets, craftsmen, etc. He remained faithful 
to the shtetl insofar as his themes were concerned, though his colorful, 

3 See more on him in: Liubov Latt, “Mane-Katz, an Artist from Kremenchuk”, in Evrei 
v kulture russkogo zarubezh’ia, ed. Mikhail Parkhomovskii, vol. 2 (1993), 465–480 [in 
Russian]. 
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expressive paintings had almost nothing to do with ethnographic com-
memoration.

Mane-Katz, who had been a French citizen since 1927, first visited 
Palestine in 1928; two of his brothers lived there. “Palestine enchanted 
me: the Jewish Palestine was extremely romantic at that time; Tel Aviv 
was totally young and budding”4. Later, he shared his experiences in a 
letter published in the Paris-based newspaper “Rassvet” (“Dawn”) ed-
ited by Vladimir (Ze’ev) Jabotinsky. “The biggest surprise for me is just 
how vividly it all reminds me of a small Jewish town in Russia… The 
Sabbath eve is near. The hustle of the town [Tel Aviv] fades away, and 
everything slows down. You can see Sabbath candles flickering in the 
open windows. A blessed silence descends upon the town… And it makes 
me think back about my childhood again…”5.

In 1934, Mane-Katz visited Palestine/Eretz-Israel again. He was 
“impressed by the beauty of Eretz-Israel, and especially, by Jerusalem, 
the scorched roads leading to Jericho, and the blue Safed. One trave-
ling the length and breadth of the country feels that it is greater than its 
actual size. The mountains … seem to grow out of earth colors into the 
heavens’ blue, approaching God, as it were”6. In 1937, Mane-Katz re-
ceived a gold medal for the painting titled “The Wailing Wall” at the 
Paris World’s Fair. He also created a whole number of works inspired 
by the images of the traditional East European Jewish world, including 

“Rabbi reading the Talmud” (1925), “Two Hassidim” (1928), “Talmud 
Lesson” (1929) and others. In these paintings, he was seeking to reveal 
the deep-rooted longing for truth and purity overshadowed by the su-
perficial vanity of everyday life in a remote Jewish town. Many of his 
works also convey a unique Hassidic vision of the world, like the polyp-
tych “Wedding”, “Simhat-Torah”, as well as numerous paintings titled 

“Klezmers” and sculptures portraying small music bands. It is worth 
mentioning that some other Jewish artists (Issachar Ber Ryback, Abram 

4 Mane-Katz, “Travel to Palestine — Eretz-Israel” (Excepts from an autobiography 
draft), in: ManeKatz: Ukraine, Paris, EretzIsrael, ed. by Noa Tarshish (Haifa: Mane 
Katz Museum, 2011), 264. 

5 Cited in Lubov Latt, “Mane-Katz, an artist from Kremenchuk”, 473. 
6 Mane-Katz, “Travel to Palestine — Eretz-Israel” (Excepts from an autobiography 

draft), 264. 
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Manevich and Joseph Budko, to name a few) introduced the mood of 
the Ashkenazi world in their work as well.

The artist also addressed biblical themes in such paintings as “Ja-
cob’s Dream”, “David and Goliath”, “Abraham and Angels”, “Mo-
ses Breaking the Tablets of Stone”, and others. The paintings “Oriental 
Motif” (1929), “Palestine Landscape”, “Saturday Stroll in Jerusalem” 
and others were inspired by his trips to Eretz-Israel. Mane-Katz do-
nated generously to various Jewish charities, and in the 1930s, he was a 
member of the Committee for the support of the Jewish Theater in Par-
is as well as the Committee for the celebrations in honor of the Yiddish- 
and Hebrew-language poet Zalman Shneur (1887–1959), who lived in 
Paris at the time.

Mane-Katz did not just live in Paris, but also became one of the 
city’s emblematic symbols himself. As described by Michel Ragon, of all 
the painters of the so-called Ecole de Paris, Mane-Katz was the only one 
to symbolize the cosmopolitanism of Montparnasse. He lived right next 
to the Café du Dôme, in a studio apartment that previously belonged to 
Othon Friesz7. In Ragon’s words, “It is hard to imagine him in any other 
setting than Montparnasse. For while he travels far and wide, he always 
returns before long to his studio on the rue Notre-Dame-des-Champs”8.

After the outbreak of World War II, being a French citizen Mane-
Katz was drafted and sent to a military school in Paris. Later, when his 
division was deployed near Rouen, he was captured by the Germans 
but managed to escape and later succeeded to flee to America. Mane-
Katz lived in New York from 1940 until the end of the war, and in 1945, 
soon after the Liberation, returned to Paris. While in exile, he created 
an impressive painting entitled “Refugees” in 1941, and after his return 
to France, he created one of his landmark masterpieces, the mural “Re-
sistance. The Warsaw Ghetto Uprising” at the synagogue of Nancy9.

In 1946, Mane-Katz came to Palestine/Eretz-Israel for the third 
time, and two years later, despite the ongoing War of Independence, 
he brought sixty of his works for an exhibition at the Tel Aviv Museum. 

7 Michel Ragon, Trompel’oeil (Paris: Albin Michel, 1956), 103.
8 Michel Ragon, ManeKatz (Paris: Georges Fall, 1960), 8.
9 Pierre Mazars, ManeKatz (Tel-Aviv: Edition Massadah, 1960).
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In 1949, he traveled to Israel again to attend the inauguration of his ex-
hibition in Jerusalem. He returned to Israel in 1953 for an exhibition in 
Safed and offered seven of the works on display to the city. In 1954, a 
new trip to Israel and an exhibition at the Tel Aviv Museum followed; 
in 1955, he visited the country again for another exhibition in Jerusa-
lem10. Mane-Katz genuinely enjoyed his trips to Eretz-Israel, a country 
he visited eight times in thirty years, nevertheless, he always returned 
to France.

Mane-Katz was, first and foremost, a painter of the Diaspora, of 
the dispersed Jewish people, of the Jewish Slavic folklore, as well as an 
illustrator of Yiddish literature11. His family hoped he would become a 
rabbi — and he became the painter of the rabbis, the ‘voice’ of the cul-
tural heritage of East European Jewry. While Mane-Katz obviously felt 
personally attached to Eretz-Israel, he was too intimately linked to the 
Diaspora to be able to find a place in the new world of the kibbutzim. 
In Michel Ragon’s words, “he was the Wandering Jew of the legend, and 
the painter of the Wandering Jews”. In Israel, he neither painted the Is-
raeli army, nor the proud youth that transformed the desert into a fer-
tile garden. His paintings created in Israel mostly portray rabbis that re-
mained a recurring character in his works, or show landscapes painted 
from memory that recall his native Ukraine12.

The very fact that the first artist’s house, which the Jewish state set 
up, belonged to a painter who resided outside Israel, means a lot. The 
authorities were ready to go to great lengths to revamp Israel’s provin-
cial image and demonstrate that even a small country could be a fertile 
ground for great art. Therefore, the first artist’s house to open in Israel 
had to honor a painter who resided elsewhere. None of the Israeli artists 
who had already established themselves as acclaimed masters, like Reu-
ven Rubin, Nachum Gutman, Joseph Zaritsky, Mordecai Ardon or Yo-
hanan Simon, were offered a similar opportunity. Mane-Katz was pro-
vided a house in Haifa that was supposed to be turned into a museum 
after the artist’s death. Though it took almost twenty years to open it, the 

10 The Eretz Israel of ManeKatz, 5.
11 Michel Ragon, ManeKatz, 32.
12 Michel Ragon, ManeKatz, 44.
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museum dedicated to his legacy still exists and flourishes. It is the house 
where Mane-Katz painted his last great masterpiece, the majestic land-
scape “Haifa Bay Seen from Mount Carmel” (1962). Today, the Mane-
Katz Museum usually hosts exhibitions dedicated to the legacy of the 
artists of the “Jewish Montparnasse”. After his passing, Mane-Katz, a 
Ukraine- born Jew, became an ambassador of the École de Paris in Israel.

II
After Isaac Alexander Frenel (born Frenkel; he only changed his name 
at the age of 57) passed away in 1981, his heirs set up a museum in his 
former house in Safed. He was born in Berdichev to a religious Jewish 
family and was the great-grandson of Rabbi Levi Yitzchok ben Meir of 
Berdichev, one of the Hassidic leaders in the region of Volhynia. How-
ever, he decided to become an artist, a choice strongly opposed by his 
parents13. His son later recalled that he always had been an atheist, even 
though after the Holocaust, he did address themes related to Jewishness 
and Judaism in an effort to bring back to life the ravaged world of East-
ern European Jewry.

In 1910, at the age of ten, he moved to Odessa together with his 
parents. In December 1915, Frenkel enrolled in the Odessa Art Col-
lege; in 1918, he took lessons at Alexandra Exter’s (1882–1949) studio, a 
painter who later also emigrated to Paris. According to the son of the 
artist, he began to sign his works as Alexander instead of Isaac out of 
admiration for her. It was at Alexandra Exter’s studio that Frenkel ob-
tained his first experience as a theater artist co-designing costumes for 
the dancer Elsa Krüger.

A shocking wave of violent anti-Jewish pogroms swept Ukraine 
in 1918–1919, perpetrated by Ukrainian warlords, units of the UNR army, 
the Whites and the Bolsheviks. Frenkel’s former classmate and friend 
from the art college Joseph Constantinovsky (later he shortened his 

13 The key source that sheds light on Isaac Frenel’s life are his son’s unpublished 
memoirs: Eliezer Frenkel, “Family and Tradition”, manuscript (58 pages) [in 
Hebrew]. As recalled by Eliezer Frenkel, in the 1920s and 1930s the artist signed his 
works “Alexander Frenkel” or “A. Frenkel” (although, very few of them have survived 
until today), later he used Isaac (Yitzhak) as his first name, and then changed his 
name to Fren-El in 1955, and later to Frenel in 1956; ibid., 32–33. 
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name to Joseph Constant, 1892–1969) lost his father and brother — mur-
dered in the town of Elisabetgrad (today’s Kropyvnytskyi). Later, Jo-
seph Constantonovsky described a scene he witnessed in Odessa dur-
ing those days in a book titled “Les Traqués” [“The Ones Who Were 
Chased Down”] published in French under the pseudonym of Michel 
Matveev: “A mounted armed group is approaching at a steady pace from 
the railway station, waving a huge banner. Although I am already used 
to such encounters, this one leaves me speechless. I stop, baffled by the 
words in black across the red background: “Hail the revolution! Death 
to the Jews!”14

Such encounters shattered all hopes for a brighter future, so Joseph 
Constantinovsky decided to go to Palestine/Eretz-Israel; Isaac Alex-
ander Frenkel joined him on the journey15. In 1919, they were among 
the Jewish intellectuals leaving for Palestine/Eretz-Israel on board the 
steamboat “Ruslan”. Some of the 686 passengers of the steamboat lat-
er became important figures who played a major role in Israeli scien-
tific, cultural and social life, like the prominent historian and literature 
researcher Joseph Klausner (1874–1958), the editor of the most high-
ly regarded Israeli newspaper “Ha’aretz” [“The Land”], Moshe Yosef 
Glikson (1878–1939), the dancer, choreographer and artist Baruch Aga-
dati (1895–1976), a co-founder of the Faculty of Medicine at the He-
brew University of Jerusalem, Professor Arie Dostrovsky (1887–1975), 
the chief physician at the “Hadassah” hospital Dr. Chaim Yassky (1896–
1948), who was killed in the Arab attack on a medical convoy bringing 
supplies to Hadassah Hospital on Mount Scopus, and many others. The 
poet Rachel Bluwstein (1890–1931) was also among the passengers of 
the steamboat returning to Palestine, and so was an eminent scholar in 
ancient oriental studies Yakov Pereman (1881–1960), who later found-
ed the first art gallery in Tel Aviv. Yakov Pereman was a keen follow-
er of the arts in the 1910s and a central figure in the art world of Odessa, 
where the turn-of-the-century art scene was increasingly comparable to 

14 Michel Matveev, Les Traqués (Paris: Gallimard, 1933).
15 Vita Susak’s claim that “after WWII he [Frenkel] moved to Israel and opened an 

art school” is, of course, incorrect; see Ukrainian Artists in Paris: 1900–1939 (Kyiv: 
Rodovid, 2010), 370.
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those found in Moscow and St Petersburg. Pereman sponsored sever-
al critically acclaimed exhibitions of the Odessan Parisians, as he began 
putting together a collection of their best paintings and drawings16. Cu-
riously, he was the one who sponsored the creation of the “Ha’tomer” 
cooperative studio and an art studio within the gymnasium “Herzliya”, 
where Frenkel taught painting and sculpture among other artists, as well 
as gave lectures on contemporary art.

In those years, the Jewish community in Palestine was made up of 
only several ten thousands of people; there were no museums or univer-
sities in the country, so it was not fertile ground for an aspiring young 
artist, and in late 1920 or early 1921 (the exact date remains unknown) 
Frenkel followed Joseph Constantinovsky to Paris. At first, he lived in 
deepest poverty, and sometimes even had to sleep in the street. There 
exists a story that he owed his life to the renowned “artists’ patron”, po-
lice commissioner Léon Zamaron (1872–1955) who literally found him 
sleeping under a bridge, with a diploma issued by the Odessa art college 
in the pocket. However, we will never know if the story is actually true.

Frenkel stayed in Paris for nine years, in 1921–1925 and in 1929–
1934. Just like Amshey Nurenberg, Robert Falk, Nathan Altman and 
other fellow artists of Jewish origin, who returned to the Soviet Un-
ion, he had just witnessed the advent of the new French art that largely 
defined his style, and the spirit of the Jewish Montparnasse – the spir-
it that stayed with him forever, similarly shaped his artistic vision. Just 
like Moshe Castel, who lived in France for many years, Isaac Alexan-
der Frenkel found inspiration in the imagery and stories of Eretz-Isra-
el, and cities like Jerusalem, Safed and Jaffa appear on his canvases far 
more often than Paris.

Initially, Isaac Alexander Frenkel dreamed of becoming a sculptor, 
but he could not afford the necessary materials or a workshop to store 
his works. As soon as he could stand on his own feet, he enrolled in the 
National School of Fine Arts and La Grande Chaumière academy, and 

16 See: Odesskie parizhane: proizvedeniia khudozhnikovmodernistov iz kollektsii Iakova 
Peremena (Ramat Gan: Maria & Michael Zetlin Museum of Russian Art, 2006); 
Ukrainian AvantGarde Art: The Odessan Parisians. Property from the Distinguished 
Collection of Yakov Pereman (New York: Sotheby's, 2010).
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also joined the studios run by sculptor Emile Antoine Bourdel (1861–
1929) and Henri Matisse (1869–1954). He found shelter in the now fa-
mous “La Ruche” [“Beehive”] on Montparnasse where he met Chaim 
Soutine, Mikhail Kikoine, Pinchus Kremegne, Mane-Katz and many 
other emigrant painters from the Russian empire. According to his son, 
he was very frustrated at having missed the chance to meet Amedeo 
Modigliani, who passed away in 1920 and whom he appreciated greatly. 
Not only for Frenkel, but for a number of artists from Eastern Europe, 
such as Chagall, Kremegne, Kikoine, Soutine, Volovick and many oth-
ers, La Ruche was a safe haven from which they brought a revolution-
ary wave. During these years, the artists were destitute, but their talent 
flourished at the same time.

Works by Isaac Alexander Frenkel were featured at the Salon des 
Indépendants on three occasions, and twice at the Salon d’automne, he 
also participated in group expositions at “La Rotonde” café and “La Li-
corne” [“Unicorn”] gallery, but still, like all the others, he could bare-
ly make ends meet. Of the French artists, Pablo Picasso and George 
Braque were the ones whose works had the greatest impact on him, but 
Frenkel still struggled to sell his cubist paintings, and over time, he grad-
ually developed a more expressionist manner17. In 1924, the Dutch paint-
er Piet Mondrian acquired two of his paintings18.

In December 1925, Frenkel returned to Palestine/Eretz-Israel 
where his parents, elder sister and brother had come as early as 1923, 
and set up a studio within the Histadrut [General Organization of Work-
ers in Eretz-Israel] School in Tel Aviv. Among his students were future 
painters Mordechai Levanon, David Hendler, Joseph Kossonogi, Genia 
Berger, Avigdor Steimatzky, Tziona Tagger (who worked and lived in 
Paris for a certain period in in the 1930s) and others. It was the first stu-
dio in Palestine/Eretz-Israel that exposed the students to the newest ar-
tistic trends emerging in France. For some time, Isaac Frenel also taught 
at the “Bezalel” School for Arts and Crafts in Jerusalem, among his stu-
dents was Moshe Castel (1909–1991), whose personal museum was in-

17 Amnon Barzel, Isaac Alexander Frenel (Jerusalem: Massada, 1974).
18 Nadine Nieszawer, Artistes juifs de l'école de Paris, 1905–1939 (Paris: Somogy éditions 

d'Art, 2015), 122.



Banished after 1917: Mane-Katz and Isaac Frenel

169

augurated several years ago in the suburbs of Jerusalem, in the town of 
Ma’ale Adumim.

In 1929, Palestine witnessed a series of violent ant-Jewish pogroms 
that prompted the British authorities to adopt a more repressive policy 
based on the “divide and rule” principle. After the global financial cri-
sis, the donations from the Diaspora Jewry to the Jewish community in 
Palestine/Eretz-Israel dropped dramatically. The “Bezalel” School for 
Arts and Crafts was closed (and was only reopened only in 1935), and 
Isaac Alexander Frenkel lost his job, which coincided with complica-
tions in his personal life: his spouse and his mistress were pregnant, ex-
pecting sons, at the same time. The artist saw no other way than to try to 
start all over again in Paris together with Miriam Anisfeld (who he offi-
cially married in 1954 after a 26-year-long relationship). Miriam worked 
as a tailor, and she was the one who earned the money for the steam-
boat tickets (they traveled through the Italian port of Trieste); addition-
ally, they received help from the artist’s brother Moshe working at the 
Tel Aviv municipality.

Frenkel took part in a number of group exhibitions at Parisian gal-
leries, but never managed to build a successful career. In 1929, his son 
Eliezer was born, but the family lived in great need. The artist was even 
arrested once for assaulting a Russian emigrant White officer for an an-
ti-Semitic remark. Frenkel developed a close relationship with art critic 
Waldemar Georges (born Jerzy Waldemar Jarocinsky, 1893–1970), who 
still never succeeded to help him achieve either financial success or rec-
ognition from the gallery owners.

It remains unclear why the artist decided to return to Palestine/
Eretz-Israel. Probably, he feared that once his passport expired, he 
would end up stateless and unprotected in a foreign country. Whatever 
the reasons, the whole family returned to Palestine/Eretz-Israel in 1934, 
and Frenkel did not visit Paris until 1954. In July 1978, the Orangérie du 
Senat hosted his solo exhibition inaugurated by the President of the Sen-
ate Alain Poher (1909–1996)19.

For a year and a half following his return to Israel, Isaac Alexan-
der Frenkel lived with his second family in Jerusalem, until he ultimate-

19 Ibid.
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ly moved to Tel Aviv in the summer of 1937 where he worked and lived. 
The influence of the L’École de Paris masters, and particularly Chaim 
Soutine, always marked his style, even though he definitely had left his 
life in Paris behind. Starting in 1940, he was a regular recipient of Meir 
Dizengoff Prize for Painting and Sculpture awarded by the Tel Aviv mu-
nicipality, he also decorated the building that later served as the seat of 
the Knesset in 1949–1966, as well as represented Israel at the first and 
second Venice Biennales. He received particular acclaim as a portraitist 
and he was highly appreciated by Israeli military and political elite. Ad-
ditionally, he designed the scenery for a number of productions at the 
no longer existing “Ohel” Theater and the National Theater “Habima” 
[The Stage]. Later, he purchased a house in downtown Safed, a district 
that over time flourished into an artistic neighborhood. Frenkel was 
among the founders of the Artists’ Colony in Safed in 194920. Although 
a lengthy conflict with the managers of the Tel Aviv Museum and the 
Israeli Painters and Sculptors Association took its toll on him, it is ob-
vious that he still lived a very accomplished and fulfilling life as a suc-
cessful artist. His memorial plaque on the wall of one of the buildings on 
Gottlieb Street can be seen by anyone who visits Tel Aviv.

*
Works of Mane-Katz and Frenkel (Frenel) reflect a deep understand-
ing of Jewish folk ways and wit, a keen penetration into the psycholog-
ical attitudes of the people and an intimate knowledge of the artistic 
conceptions by which modern Hebrew and Yiddish writers and poets 
like Mendele, Sholom Aleichem, Peretz, Ansky, Bialik and der Nister 
approached the people. Like them, Mane-Katz and Frenkel were cul-
turally rooted in the traditional Biblical lore as transmitted by the Hed-
er, yet were already open to the whole world of modern arts and culture. 
They moved freely in those domains but remained most deeply attached 
to their own culture. It was not only the shock of Paris, its artistic cli-
mate and hospitality that liberated both artists who came from the spirit 

20 In several publications it was claimed that “Frenkel-Frenel made Safed his home 
in 1934”; see, for example: Chaim Soutine and his Contemporaries: From Russia to Paris 
(London, 2012), 23; no clear-cut evidence of him moving there so early is available.
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of Ghetto, but the unique condition of that generation of Eastern Euro-
pean Jewish artists, for whom going into the world was simultaneously 
an act of escape, separation and self-emancipation. They were ready to 
make the big stride and accomplish in their own lifetime, each one on 
his own, what it takes the collective effort of generations to accomplish21.

Yet it is precisely that sharp break that Mane-Katz, Frenkel (Frenel) 
and other artists of their generation had made which also left them 
stranded when they left the Pale of Settlement. By suddenly transfer-
ring themselves to the West, they had sacrificed their protective habitat. 
They may have made friends among the artists and even formed a loose 
social group of their own, but they were outsiders and strangers in West-
ern European countries. Paris and other European cities were not home 
or a substitute for their old community, but fields of adventure. When 
some of them, like Mane-Katz and Chagall, returned just before World 
War I, they came home to a language and landscape that was deeply in-
bred and to folk customs that gave the feeling of intimacy and security. 
They longed to immerse themselves among their kind where they could 
perceive with a single glance the intricacies of any situation and could 
meet it with that liberating aesthetic detachment essential for the crea-
tion of an authentic social and national art.

These painters arrived on the artistic scene at the time of Expres-
sionism, Fauvism and Cubism. They painted Jewish subjects and ex-
pressed the shock provoked by the meeting of Paris and Judaism. This 
meeting gave rise to elation, like a life offering which allowed them to 
live at that time. Some followed the path of Cubism or Expression-
ism, in search of simplification, but never fully fitted in the mold of the 
avant-garde movements. They stayed away from abstract speculations 
and formal detours, always in favor of expression22.

Mane-Katz and Isaac-Alexander Frenkel (Frenel), two extraordi-
nary Jewish painters, were the ones who had the potential to win recog-
nition as top-class masters and take Jewish-Ukrainian art to new heights, 
celebrating the unique religious and ethnic diversity of their country, but 

21 Avram Kampf, Jewish Experience in the Art of the Twentieth Century (South Hadley, 
MA: Bergin and Garvey Publishers, 1984), 28.

22 Nadine Nieszawer, Artistes juifs de l'école de Paris, 1905–1939, 22–24.
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their destiny lay elsewhere. Though both of them lived long and eventful 
lives, the tragedy that struck their homeland in the years 1917–1919 left 
them no hopes for the future and forced them into a lifelong exile. How-
ever, wherever they lived and traveled during all the years, which they 
spent in France and Palestine/Eretz-Israel, they always cherished the 
distant memories of a Jewish Ukraine they knew in their childhood and 
youth. One can say that they became Jewish Ukraine’s true ambassa-
dors in the world culture.

In her brilliant book Ukrainian Artists in Paris Vita Susak studied the 
contribution of artists from Ukraine to the phenomenon known as the 
L’École de Paris. At the same time that Picasso, Modigliani, and Chagall 
were working in Paris, many artists from Ukraine were also living and 
creating art there; her list of most cited artists include the names of Alex-
ander Archipenko, Mykhailo Boichuk, Sonia Delaunay, Sophia Lewit-
ska, Vladimir Baranoff-Rossiné, Hannah Orloff, Oleksa Hryshchenko 
(Alexis Gritchenko), Mykhailo Andriienko, Vasyl Khmeliuk, and oth-
ers. Undoubtedly, the names of Mane-Katz and Isaac-Alexander Fren-
kel (Frenel) should be added to this list of glory.



 

1

Mane-Katz. Le Juif Roux, 
oil on canvas, 1926 

(92×65 cm)

Mane-Katz. Yeshiva Student at Desk,  
oil on canvas (35×25 cm)
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Mane-Katz. The Student,  
oil on canvas, 1929  
(23×19 cm)

Mane-Katz. Orchestra, oil on canvas, 1949 (54×65 cm)  
Tate Gallery. Presented by Mr and Mrs Alexander Margulies, 1959
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Isaac Frenel. King David, litography (42×53 cm)

Isaac Frenel. Safed, oil on canvas (33×41 cm)



 

4

Isaac Frenel. Musician,  
pastel on paper (36×25 cm)

Isaac Frenel. Safed at the Evening,
oil on canvas 
(27×22 cm)
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Ірина Мелешкіна
(Київ)

Драматична студія Культурліги:  
створення єврейського театру нової доби

1917 року до Києва, до цього часу закритого для більшості юдей-
ського населення, переїхала помітна кількість євреїв, значною 
мірою — інтелігенції. Ще з початку XX ст. Київ був одним із осе-
редків літератури на їдиші, а після Лютневої революції перетво-
рився на важливий центр різнопланової культурної діяльнос-
ті цією мовою. Центральна Рада не лише створила міністерства 
у справах національних меншин (польське, російське та єврей-
ське), а й ухвалила закон про «національно-персональну автоно-
мію», що закріпив право на самостійну організацію національ-
ного життя. Київ приваблював до себе найбільш активних діячів 
єврейської культури, тому саме тут згуртувалися значні сили твор-
чої інтелігенції. Невдовзі ці сили яскраво виявили себе в енергій-
ній та продуктивній діяльності, спрямованій на розвиток потужної 
культури мовою їдиш, розгорнувши її в різних сферах, передусім — 
просвіті, друкарстві та театрі.

У січні 1918 р. в Києві було створено єврейську культурно-
просвітницьку організацію Культур-ліга. Серед її засновників: 
Мойсей (Моше) Зільберфарб (міністр єврейських справ в уряді 
УНР, організатор і ректор Єврейського народного університету 
Культур-ліги у Києві), єврейський письменник Давид Бергельсон, 
драматург та театрознавець Ієзекиїл Добрушин, критик та літера-
турознавець Нахман Майзель, критик і драматург Моше Литваков.

Серед завдань новоствореної організації чільне місце посідала 
ідея створення нової світської й демократичної національної куль-
тури, спертої на мову народу. Мова їдиш розглядалася не просто 
як засіб спілкування, а як цілісний культурний феномен, витвір 
колективної народної творчості.

За переконаннями ідеологів Культур-ліги, саме творчість на-
роду є тією основою, на якій буде збудовано «нову єврейську куль-

Ірина Мелешкіна
Драматична студія Культур-ліги: створення єврейсько-
го театру нової доби
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туру». Її секулярний (світський) характер має надати їй динаміч-
ності, спрямованості в майбутнє та забезпечити вільний розвиток 
різних видів творчості, а демократизм — надати зв’язку з соціаль-
ними ідеалами.

Механізм створення нової культури визначався поширеним 
тоді терміном «синтез» — синтез старого й нового, національно-
го та універсального. Справжній культурний синтез являє собою 
мистецьке перетворення різних елементів в органічний сплав, 
у якому всі вони створюють щось нове й оригінальне. Завдяки 
цьому, на думку ідеологів Культур-ліги, мало зникнути проти-
ставлення національного й загальнолюдського, а єврейський на-
род мав повноправно увійти до «всесвітньої сім’ї народів».

Як зазначалося в київському Маніфесті Культур-ліги 1920 р., 
«Перетворити єврейство на нового члена великої спільноти світо-
вої культури не означає переводу світової культури на їдиш. Це та-
кож не повинно бути просіюванням загальнолюдської культури 
крізь темперамент однієї окремої нації. Це означає набагато біль-
ше — пересадити нову культуру на старий ґрунт, створити сплав 
нашої історії, що живе в нас, із культурою нового часу»1.

Своє основне організаційне завдання Культур-ліга вбачала 
в консолідації та централізації різноманітної діяльності з розви-
тку всіх сфер національної культури мовою їдиш. Практичним уті-
ленням цих ідей повинна була стати розгалужена система закладів, 
включених у вигляді секцій до спільної організаційної структури 
Культур-ліги. До осені 1918 р. активно діяли такі секції: освіти (до-
шкільної, шкільної та позашкільної [для дорослих]), видавнича, 
бібліотечна, музична, театральна, літературна та художня (плас-
тичних мистецтв). Трохи згодом, на початку 1919 р., було відкри-
то секції єврейської статистики та архівну.

Чи не найбільшим досягненням Культур-ліги стало відкрит-
тя 1918 р. Єврейського народного університету, що мав три факуль-
тети. Отримавши відповідний статус, Університет став першим 

1 Правда iсторiї. Дiяльнiсть єврейської культурно-просвiтницької організацiї 
«Культурна лiга» у Києвi (1918–1925): збірник документiв і матерiалiв / Уклад.: 
М. Рибаков. К., 2001. С. 5.
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подібним єврейським навчальним закладом на території колиш-
ньої Російської імперії. Крім того, у Києві було створено єврей-
ську гімназію, учительську семінарію та курси підготовки єврей-
ських вчителів. Також було створено видавництво «Культур-ліґе», 
що мало мережу книжкової торгівлі по всій Україні. З кінця 1918 р. 
видавався часопис секції освіти «Шул ун лебн» («Школа та жит-
тя»), який відігравав важливу роль у розвитку сучасної єврей-
ської педагогіки. З 1920 р. почав функціонувати Єврейський музей. 
У Києві було розгорнуто мережу єврейських культурно-просвіт-
ницьких закладів: вечірні школи, бібліотеки, клуби, театральні 
гуртки, студії, музичні школи, різноманітні курси.

Робота всіх секцій, відповідно до комплексного й цілісного 
підходу до культури, мислилася як результат узгодженої, «син-
тетичної» діяльності за єдиним планом, визначеним керівними 
органами Культур-ліги. Очевидно, що нормальна систематична 
робота виявилася неможливою навіть у Києві, а тим більше — про-
вінції, оскільки у 1919–1920 рр. Україна стала ареною війни, без-
перервної зміни урядів та кривавих єврейських погромів. Тим не 
менше, навіть у таких важких умовах Культур-ліга продовжува-
ла свою діяльність, спрямовану на збереження та розвиток наці-
ональної культури.

Культур-ліга об’єднала у своїх лавах весь цвіт єврейської ін-
телігенції. Театральну студію очолював поет Давид Бергельсон, 
у ній працювали: відомий режисер Ефраїм Лойтер, актор і режи-
сер Семдор (Семен Дорошенко, Шимен Гольдштейн), мисте-
цтвознавець, професор Йосип Кунін та ін. Художньою студією 
керував відомий скульптор Борис Аронсон, згодом — художник 
Марк Епштейн. У школах Культур-ліги викладали письменник 
Ліпе Рєзник, його брат, знаний педагог Яків Рєзник, письменник 
Давид Гофштейн, інші відомі діячі єврейської культури. Ще по-
тужніші сили співпрацювали з «Лігою», беручи участь у різних 
заходах: літератори Давид Бергельсон, Абрам (Аврахам) Велед-
ницький, Давид Волькенштейн, Давид Гофштейн, Шимон Добін, 
Ієзекиїл Добрушин, Генріх Казакевич, Їцик Кіпніс, Арон Куш-
ніров, Ноах Лур’є, Іцхок Нусінов, Ліпе Рєзник, Езра Фінінберг, 
Моше Хащеватський; художники та скульптори Борис Аронсон, 
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Іссахар-Бер Рибак, Ель (Лазар) Лисицький, Йосип Чайков, Нісон 
Шифрін; музичні діячі Мойсей Береговський, Давид Бертьє, Фе-
лікс Блуменфельд, Матвій Гозенпуд, Марк Петрушанський, Єго-
шуа Шейнін, Семен Штейнберг, Р. Файбишенко, Й. Канбург, 
Б. Левін та багато інших. До видавничої роботи долучалися Марк 
Шагал, Марк Епштейн, Сара Шор, Йосип Чайков, Нісон Шиф-
рін — вони створювали ілюстрації до книжок, які видавала Куль-
тур-ліга. З організацією співпрацювали відомі діячі української, 
російської, польської та інших культур, хоча вся її діяльність про-
вадилася винятково мовою їдиш.

Таким чином, заснована в Києві Культур-ліга стала однією 
з найбільших та найбільш значних єврейських культурно-про-
світницьких організацій як за масштабами діяльності, так і за її 
результатами.

Діячі національної культури, зокрема, співробітники театраль-
ної секції Культур-ліги вирішили створити в Києві новий за фор-
мою єврейський театр зі студією на кшталт петроградської, очо-
люваної Олексієм Грановським (справжнє ім’я — Абрам Азарх). 
Робота зі створення такого театрального колективу провадилася 
в Києві впродовж усього 1919 року.

Документ, датований 12 березня 1919 р., свідчить: «У зв’язку 
з націоналізацією театрів та визнанням права кожної нації мати те-
атр рідною мовою, у єврейських колах, близьких до театру, вияв-
ляється посилена діяльність зі створення єврейського державного 
театру. Ініціативу взяла на себе студія “Культур-ліга”. Кошторис 
зразкового єврейського драматичного театру зі студією при ньому 
уже принципово ухвалив Виконком. Театр, що створюється, праг-
не залучити на єврейську сцену найкращих артистів-євреїв, котрі 
за відсутності єврейського художнього театру пішли на сцену ро-
сійську, українську, німецьку. У справі зацікавлено і неєврейські 
театральні кола. Так, наближений до справи та обіцяв співробіт-
ництво Марджанов. Найближчими днями буде вирішено питан-
ня, яке з наявних у Києві театральних приміщень буде відведено 
під єврейський державний театр»2.

2 Еврейский государственный театр // Вісті ВУЦВК. К., 1919. №15. 12 марта.
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Уже 7 квітня Культур-ліга провела обговорення з питань єв-
рейського театру. Воно відбулося в «Літературно-артистичному 
клубі» та привернуло пильну увагу професійної спільноти. «За-
відувач єврейським відділом при управлінні державних театрів 
т. Брегман, який відкрив збори, з задоволенням відзначив цей 
факт, пояснюючи його збільшенням останнім часом інтересу до 
єврейського мистецтва. Коротко окресливши стан, у якому єврей-
ський театр перебував дотепер, та умови, у яких доводилося пра-
цювати єврейському актору, оратор висловлює сподівання, що 
нові досягнення єврейського театру будуть відповідно великими»3.

Згадуваний вище критик і драматург Моше Литваков, один із 
керівників Культур-ліги, у своєму виступі зауважив, що «єврей-
ський театр виник майже в етнографічному середовищі. Єдиним 
різновидом розваги був так званий «Пурим-шпіль», що не потре-
бував жодних новацій. Із цієї розваги й виник єврейський театр». 
Але навіть налаштований радикально щодо старого національно-
го театру М. Литваков визнавав, що зрушення та зміни вже поча-
лися. «Минулого року в Харкові єврейські артисти створили театр 
«Унзер Вінкл», що ставив перед собою ідейні завдання. Виникнен-
ня цього театру симптоматичне, бо свідчить про те, що сам актор 
захвилювався. Можливо, краща частина єврейських акторів зна-
йшла там певну розраду, проте нам цей театр нічого вже дати не 
міг. Потрібні нові актори, що пройшли художню школу, потрі-
бен приплив свіжих сил, не заїдених рутиною єврейського театру».

За минуле єврейського театру вступився видатний режисер 
Костянтин Марджанов (Коте Марджанішвілі), який у означений 
час обіймав посаду комісара київських театрів. Марджанов під час 
тривалого перебування в Одесі неодноразово бачив виступи труп 
Я. Співаковського, Абрама Фішзона, Д. Сабсая, був свідком за-
родження та занепаду театру Переця Гіршбейна. 1908 року він сам 
ставив на одеській російській сцені одну з перших п’єс П. Гірш-
бейна «З іншого боку річки» («Ойф йенер зайт тайх», 1906), тож 
не з чуток знав про проблеми єврейського театру. «Я люблю те-

3 Биневич Е. «Киевская культур-лига» // Народ мой. 2007. №21 (409). 15 ноя-
бря 2007. — http://ami.spb.ru/A409/A409–041.html.
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атр, — твердить т. Марджанов, — я люблю його незалежно від того, 
на якому рівні він стоїть. Ви кажете, що нинішній єврейський те-
атр — балаган. Проте я і його люблю, тому що у слухачів є горіння, 
є творчі поривання, які нищилися в них не з їхньої вини!»4.

З подальшого перебігу засідання дізнаємося таке: «Артист Ле-
тичевський вважає, що т. Литваков є певною мірою несправедли-
вим та різким щодо єврейських акторів. Якщо останні, незважа-
ючи на всілякі утиски, які до них застосовували, незважаючи на 
жахливе моральне та матеріальне становище, усе ж таки залиша-
лися на єврейській сцені, то це слід вважати звитягою». А невідо-
мий т. Кац підкреслив: «Єврейському театру потрібне інше серед-
овище, інша атмосфера та плекання і увага не тільки зсередини, 
а й ззовні. Тоді він підніметься на належну височінь».

На кінець обговорення «т. Брегман знайомить слухачів із 
практичними кроками єврейської театральної секції. Перша дум-
ка наша в галузі культурного будівництва — це турбота про єврей-
ський театр. Завдання у віщій мірі непросте. Радянська влада зро-
зуміла, що єврейський театр має таке ж право на існування, як 
російський та український, та надає нам повну підтримку. Треба 
перевиховати тих акторів, що в нас залишилися та можуть бути ко-
рисними. Ми звертаємося до всіх, у кому живе співчуття до нашої 
справи: прийдіть до нас та допоможіть чим зможете»5.

У серпні 1919 року видання «Коммунист» сповістило: «Всеу-
країнським театральним комітетом відкривається в Києві Перша 
єврейська драматична студія, на чолі якої стоїть відомий єврей-
ський письменник Д. Бергельсон. Дотепер записалося 56 слухачів. 
У студії будуть читатися окрім спеціальних лекцій про драматичне 
мистецтво також лекції з психології та історії літератури». Проте, 
новостворену студію очолив Ефраїм Лойтер, що прибув на той час 
до Києва у справах організації стаціонарного єврейського театру.

Спроби створення єврейського театру нового типу в Києві 
у 1919–1920 рр. були дуже актуальними. Знаний актор і режисер 
Семдор — Семен Дорошенко — Шимен Гольдштейн, який пра-

4 Там само.
5 Там само.
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цював із Лесем Курбасом спочатку в театрі «Руська бесіда», а зго-
дом — у Молодому театрі, разом із відомими київськими акторами 
єврейської сцени Лазарем Калмановичем та Дмитром Жаботин-
ським робили спробу організувати новий єврейський театр «Он-
ґейб» («Початок»). У книзі спогадів «Украденная муза» актора 
й режисера Мойсея Лоєва міститься згадка про те, що до роботи 
над першими постановками колективу долучався Лесь Курбас6.

Ефраїм Лойтер одразу залучив до роботи в Першій єврейській 
драматичній студії Семдора, учня Мейєрхольда за петроградською 
студією Олександра Смирнова, мистецтвознавця Йосипа Куніна, 
драматурга і критика Ієзекиїла Добрушина, актрису польського 
театру в Києві Станіславу Висоцьку. Для читання лекцій із тема-
тики «Театр та декораційний живопис» було запрошено Олексан-
дру Екстер. Студія містилася на вул. Прорізній.

У Києві, зайнятому денікінцями, існування єврейської студії 
супроводжувалося постійними труднощами, що межували з ре-
альною небезпекою для життя. Більшість учнів постійно перебу-
вали у приміщенні студії. Там вони й мешкали, і навчалися. Май-
же постійно з ними знаходилися Й. Кунін та Е. Лойтер. Ситуація 
змінилася на краще лише взимку 1919–1920 рр.

Після семи місяців навчання студія «вийшла на шлях публіч-
ної творчості». «У середніх числах січня передбачено дати низку 
вистав за участю учнів студії. Зараз на повний темп проводять-
ся репетиції п’єси Бейниша Штейнмана “Мошіах бен-Йосеф”. 
У п’єсі переважають масові сцени, котрим приділено особливу 
увагу». Постановником спектаклю був Олександр Смирнов, ху-
дожником — Іссахар-Бер Рибак, композитором — М. Левін. Вод-
ночас студія збиралася працювати над збірними виставами за тво-
рами класиків національної літератури Іцхока Лейбуша Переца, 
Шолома Аша, Шолом-Алейхема та Менделе Мойхер-Сфоріма.

13 травня 1921 р. відбулася прем’єра вистави «Мошіах бен-
Йосеф» («Месія, син Йосипа»). «Без перебільшення можна ска-

6 Лоев М. Украденная муза : Воспоминания о Киевском государственном еврей-
ском театре имени Шолом-Алейхема. Харьков–Киев–Черновцы, 1925–1950. 
К.: Дух і літера, 2003. С. 46–47.
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зати, що постановкою твору передчасно загиблого молодого дра-
матурга Штейнмана (вбитий денікінцями) «Месії» відкривається 
нова сторінка в історії єврейського театру, — писав критик Ефр. 
Львов. — Легко досяжна засвоєнню пересічного глядача п’єса 
в сенсі сценічних досягнень — багатющий матеріал для талано-
витого режисера й артиста. Багато спільного щодо постановки — 
з п’єсою Луначарського «Олівер Кромвель». Проте, «Месія» в ма-
сових сценах переважає першу. У цьому вагомому досягненні 
величезна заслуга Смирнова та всієї молоді, до речі мовити, до-
бре зіграної студії»7.

Влітку та на початку осені «Мошіах бен-Йосеф» Б. Штей-
нмана та вистава, що складалася з інсценувань оповідань Іцхока 
Лейбуша Переца, активно ставилися студійцями на театральних 
і клубних сценах Києва, Чернігова та інших міст України. Публі-
ка з інтересом поставилася до першого доробку новоствореної 
студії. 10 вересня 1921 р. вистава «Месія» пройшла вдев’яте, після 
чого відбувся диспут про новий єврейський театр та шляхи його 
побудови.

Утім, ситуація в Києві продовжувала залишатися важкою й не-
певною. Голод, розруха, події Громадянської війни стояли на за-
ваді стабільному навчальному процесу. Крім того, усередині студії 
точилися принципові суперечки про її подальший шлях та роз-
виток національного театру взагалі. Яким має бути новий єврей-
ський театр? Окремі члени художньої ради, обстоюючи принци-
пи хасидизму, твердили, що єврейському театру слід розвиватися 
винятково в містичному напрямку. Інша течія прагнула розвитку 
в напрямку космополітичного (без усіляких національних ознак) 
символізму. Деякі педагоги занадто захоплювалися «тонально-
пластичним» методом. Інші, нажахані гіршими традиціями ста-
рого єврейського театру, цілковито відкидали сценічний реалізм 
укупі з системою Станіславського. Задля вирішення наболілих 
питань існування Першої єврейської драматичної студії та наці-
онального театру взагалі, у грудні 1921 року студійці на чолі з чле-

7 Биневич Е. «Киевская культур-лига» // Народ мой. 2007. №21 (409). 15 ноя-
бря 2007. — http://ami.spb.ru/A409/A409–041.html.
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нами художньої колегії Культур-ліги Ефраїмом Лойтером та Йо-
сипом Куніним переїхали до Москви8.

Вони показали дві наявні в репертуарі вистави видатному ре-
жисеру Євгенію Вахтангову, який виявив неабиякий інтерес до 
роботи студії та надав неоціненну допомогу в організації навчаль-
ного процесу єврейських студентів. Сам Євгеній Багратіонович 
на той час був тяжко хворий, проте до останніх днів життя опі-
кувався справами київської єврейської театральної студії Куль-
тур-ліги. «Чому ж Вахтангов у настільки важкий для нього час як 
осінь 1921 року, а тим більше початок 1922 року, узявся до робо-
ти в нашій студії? — усе життя запитував себе Ефраїм Лойтер. — 
Тут, безперечно, вирішальну роль відіграло ставлення Вахтанго-
ва до своєї театральної роботи як до священного громадського 
обов’язку, як до святої місії. Він вважав своїм обов’язком поши-
рювати вчення Станіславського серед театральної молоді. Без-
сумнівно, чималу роль у рішенні Вахтангова працювати в нашій 
студії відіграла й інша відмінна риса його творчої індивідуальнос-
ті — невтомна жага зустрічей із новими людьми, з новими теа-
тральними колективами, зокрема, з молодіжними. «Я буду вчити 
вас грати, але вчити вас ставити вистави має Мейєрхольд»,  — ска-
зав Вахтангов»9.

Слова Лойтера підтверджує Ада Сонц, на той час — студійка, 
пізніше — видатна артистка єврейського театру: «Він почав терп-
ляче вчити нас у наших же виставах акторській майстерності. Вах-
тангов рекомендував нам Р. Симонова, який розпочав з нами сис-
тематичні заняття. У справі сценічної практики працювали з нами 
Л. Волков та Азарін. Уся робота відбувалася під орудою Вахтанго-
ва. Це був останній рік його життя»10.

Перший семестр (січень-червень 1922 р.) було присвячено ви-
вченню професійних дисциплін. Окрім учнів Вахтангова заняття 
проводили Рубен Симонов, Ксенія Котлубай, Л. Волков, А. Азарін, 

8 Лоев М. Страницы истории еврейского театра (1876–2009). Краткий очерк. К.: 
Дух і літера, 2010. С. 138–139.

9 Там само. С. 138.
10 Сонц А. Воспоминания // Театр. Київ, 1937. № 9. С. 28.
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а також педагоги з пластики та сценічного руху Є. Вульф, Е. Віге-
лев, М. Форрегер. Сам Вахтангов раз на тиждень неодмінно про-
водив у студійців урок із майстерності актора. «До роботи в театрі 
долучаються В.Е. Мейєрхольд і О.М. Грановський, — інформувало 
видання «Театральное обозрение», — Найближчою постановкою 
В.Е. Мейєрхольда намічено “Червоне дитя” Штейнмана. Гранов-
ський планує поставити п’єсу “Вночі на старому ринку” Переца. 
Допоки студія працюватиме в Єврейському камерному театрі або 
у власному приміщенні на Арбаті».

Паралельно студія працювала над виставами «Мошіах бен-
Йосеф» у новому сценічному варіанті, «Шаббатай (Шабсе) Цві» 
за п’єсами Ш. Аша та Ю. Жулавського, «Ер двей» І. Зінгера та інс-
ценізаціями оповідань І. Л. Переца. Наприкінці першого навчаль-
ного року студійці дали п’ять концертів «єврейського поліфоніч-
ного читання», що відбулися з великим успіхом11.

На початку другого навчального року мав місце додатковий 
набір у єврейську студію «за розверсткою Євбюро Наркомосу». 
Добір учнів переважно робився з єврейського населення україн-
ських міст — Києва, Харкова, Катеринослава, Житомира, Одеси, 
із залученням міст Білорусі та півдня Росії.

16 вересня 1922 р. трупа студійців під керівництвом Ефраїма 
Лойтера, об’єднавшись у «Компанію блазнів, скоморохів та ко-
медіантів “Ін Поніш”», показала для публіки, що складалася пе-
реважно з акторів інших єврейських театрів, сатиричну програ-
му. До неї увійшли пародії на виставу «Га-дібук» у театрі «Габіма» 
та «Мазл тов» у двох варіантах — за «схемами Державного камер-
ного театру», а також із застосуванням біомеханіки Мейєрхольда. 
«До дотепно складеного тексту включено пародії на єврейських 
поетів та політичну сатиру. Почин Е. Лойтера створити першу єв-
рейську майстерню пародій і сатири на театр, літературу й політи-
ку зустрів велике співчуття у гостей, що зібралися, та в середовищі 
акторів Державного камерного театру й «Габіми». Після завершен-

11 Биневич Е. «Киевская культур-лига» // Народ мой. 2007. №21 (409). 15 ноя-
бря 2007. — http://ami.spb.ru/A409/A409–041.html.
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ня офіційної програми артисти-гості виступили з уривками зі сво-
го репертуару та імпровізованими пародійними номерами».

Наприкінці навчального року, у липні 1923 р. у студії відбули-
ся заліки з майстерності актора за класом Ксенії Котлубай. Було 
представлено роботи за творами Іцхока Лейбуша Переца «Кра-
вець Берл», «Сестри», «Каббалісти» та «Після похорону», а також 
«Подорож Беньяміна III» Менделе Мойхер-Сфоріма, «Стемпе-
ню» Шолом-Алейхема; «Амнон та Фамір» Шолома Аша, «У гавані» 
Гі де Мопассана. Наступного навчального року з означених робіт 
було складено кілька програм, які виконувалися не лише всере-
дині студії, а й на глядача.

«Судячи зі звітного вечора, — писав рецензент газети «Из-
вестия», — студія обрала для свого творчого шляху певну «золо-
ту середину» між реалізмом та гротеском «Габіми». Але треба за-
уважити, що типи єврейської «межі» виведено студією з великою 
ретельністю та любов’ю. Виконання вистави наштовхує на дум-
ку, що перед нами згуртований колектив зі здібними молодими 
акторами та керівниками, які пройняті бажанням дати широко-
му єврейському загалу театр, який був би близьким та зрозумілим 
йому як за своєю художньою формою та змістом, так і за мовою»12.

Таким чином, здобуття фахової театральної освіти студійця-
ми Театру-студії Культур-ліги в Москві невпинно добігало свого 
завершення. Проте, на початок 1924 р. з’ясувалося, що студія до 
Києва не повернеться. Ситуація була настільки складною, що на-
віть було підготовлено постанову про її ліквідацію. У кількох те-
атральних виданнях з’явилося звернення Е. Лойтера, у якому він 
повідомляв про цей прикрий факт, наголошуючи: «…це рішен-
ня довелося ухвалити в період найбільш енергійної виробничої та 
шкільної роботи студії. У червні передбачалися перші дві виста-
ви студії: “Саббатай Цві” в постановці В.С. Смишляєва, “Пурим-
шпіль” у постановці О. Грановського та Е.Б. Лойтера, найближ-
чим часом мав розпочати роботу з постановки єврейської комедії 
І. Аксенфельда “Ді ґенарте вельт” В.Е. Мейєрхольд. Директор те-

12 Там само.
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атру-студії “Культур-Ліги” Ефраїм Лойтер»13. Щоб марно не втра-
чати час, Лойтер виїхав до Баку, де знову ж таки займався органі-
зацією єврейської театральної студії…

Проте, Народний комісаріат освіти УСРР не кинув театр-сту-
дію напризволяще. Він видав постанову, що мала вирішити її по-
дальшу долю. «У квітні 1919 року Наркомосом УСРР було заснова-
но в Києві єврейський театр-студію. У період денікінщини студія 
за розпорядженням Наркомосу перейшла у ведення “Культур-
Ліги”. 1921 року студія переїхала задля продовження своєї теоре-
тичної та практичної діяльності до Москви. За весь час студія не 
отримувала від Наркомосу УСРР жодних субсидій і перебувала на 
утриманні “Культур-Ліги” та інших єврейських організацій. Те-
пер, у зв’язку з ліквідацією закордонних організацій, їхня допомо-
га зовсім припинилася. Студія за два місяці завершує свою роботу. 
Працюючи під керівництвом найкращих режисерів Москви Ме-
йєрхольда, Вахтангова, Грановського, і під безпосереднім впли-
вом Московського єврейського камерного театру, студія є в цей 
час одним з найкращих органів політпросвітницької роботи та ху-
дожньої пропаганди серед єврейського трудового населення. До-
нині на Україні немає жодного державного єврейського театру, 
і Головполітосвіта не має у своєму кошторисі жодних асигнувань 
на утримання таких. Між тим, на Україні існують приватні єврей-
ські театри, які мають значний успіх. Ці театри старого спряму-
вання і складаються з суміші халтури, низькопробної художнос-
ті та непманщини. Боротьба ускладнюється відсутністю якісного 
єврейського театру.

Колегія Наркомосу, виходячи з означених міркувань, визна-
ла за необхідне перевести єврейську студію “Культур-Ліги” на 
Україну, прийнявши витрати на утримання студії та її переведен-
ня в сумі 10 000 карб. золотом, та порушити клопотання перед 
Раднаркомом про асигнування коштів для вищезазначеної мети. 
З асигнуванням названої вище суми УСРР отримує зразковий те-
атр, що цілком відповідає політико-просвітницьким завданням 
Радвлади». Документ за підписами заступника народного коміса-

13 Там само.



Драматична студія Культур-ліги: створення єврейського театру нової доби

185

ра освіти Логінова, завідувача художнім сектором ГЛАВПП Пель-
ше та секретаря колегії Наркомосу Лещинського14.

Улітку 1925 р. колегія Наркомосу УСРР ухвалила рішення 
про створення Всеукраїнського державного єврейського театру 
(«ГОСЕТу») з базою в Харкові, тогочасній столиці республіки. 
Офіційну дату відкриття було приурочено до 50-річного ювілею 
національного театру — організації 1876 р. професійної трупи Ав-
рама Гольдфадена15. Обійняти посаду директора та художнього ке-
рівника новоствореного театру запросили Ефраїма Лойтера, який 
тоді очолював роботу Бакинської єврейської драматичної студії. 
Ядро трупи склав колектив студійців Культур-ліги: Ада Сонц, Да-
ниїл Стрижевський, Фай Заславський, Мойсей Сокол, Іва Він, Ра-
хіль Синельникова та інші. Водночас було оголошено конкурсний 
добір до трупи театру, який блискуче витримали актори, вихова-
ні школою старого єврейського театру: Лія Бугова, Абрам Нугер, 
Роза Брін, Семен Бідер, Дмитро Жаботинський. Початковий ре-
пертуар було підготовлено ще під час навчання в Москві. 6 груд-
ня 1925 р. у Харкові І Всеукраїнський «ГОСЕТ» розпочав свою ро-
боту прем’єрою вистави «Пурим-шпіль».

14 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України 
(ЦДАВОУ). Ф. 166, оп. 5, спр. 8215, арк. 28.

15 ЦДАВОУ. Ф. 166, оп. 5, спр. 114, арк. 89.
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masaot-binyamin-ha-revii-fun-ukraynishen-khaos (дата звернення: 25.11.).

2 Деякі видання наводять 1878 рік, див.: Yosef Tunkel – Der Tunkeler / Trans. 
Eial Dujovny // Bobruisk; sefer zikaron le-kehilat Bobruisk u-veneteha (Memorial 
Book of the Community of Bobruisk and Its Surroundings) / Ed. Yehuda Slutski. 
Tel Aviv: Tarbut ve-hinukh, 1967. P. 537. — JewishGen, Inc. and the Yizkor Book 
Project, https://www.jewishgen.org/Yizkor/bobruisk/byb537.html (дата звернен-
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Революційна сатира: автобіографічний 
роман Дер Тункелера (Йосефа Тункеля) 

«Мандри Беньяміна Четвертого»  
як історичне джерело

Майже 100 років тому у видавництві «Мізрах ун Майрев» (Варшава, 
Нью-Йорк)  Йосеф Тункель під псевдонімом Дер Тункелер видав 
короткий сатиричний автобіографічний роман «Мандри Бенья-
міна Четвертого: з українського хаосу»1. Дія роману відбуваєть-
ся у Києві 1919 року, а головний герой, від імені якого йде опо-
відь, вирішує залишити Київ — «розкішне містечко, справжній 
гай Едемський», де, однак, «безперестанку стріляють».

Власне, все своє життя Йосеф Тункель провів у переїздах, по-
дорожах, пригодах, втечах, одним словом, — мандрах. Із різних ен-
циклопедій відомо, що він народився у 1881 р.2 у Бобруйську (Біло-
русь). У 16 років обдарований юнак поїхав навчатися до художньої 
школи у Вільні. З 1899 Йосеф декілька років мешкав у Одесі, де 
мріяв продовжувати студії і присвятити себе малярству. Однак, че-
рез проблеми з зором, а також захоплення літературою, почав пи-
сати поезію. Уже з 1901 року Тункель публікував свої гумористичні 
оповідання та фейлетони їдишем у єврейських періодичних ви-
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даннях Кракова та Варшави. У 1906–1909 роках він мешкав у Нью-
Йорку й заснував там кілька гумористичних видань їдишем3.

Працюючи як редактор, журналіст, письменник, а також ху-
дожник-карикатурист, Тункель обрав собі робочий псевдонім 
Дер Тункелер (у перекладі з їдишу — «темний», «темняк»), також 
він використовував псевдонім Хойшех (тьмяний, темрявий, чор-
ний, мряка, пітьма). Після Нью-Йорка Йосеф Тункель переїхав 
до Варшави, а під час Першої світової війни ненадовго повернув-
ся до рідного містечка Бобруйська.

Сто років тому, після революційних подій лютого 1917 року 
Російська імперія як авторитарна монархія припинила існування. 
Завдяки революційній демократизації форми правління різні на-
ціональні громадсько-політичні рухи та організації, зокрема, єв-
рейські, отримали можливість рівноправно брати участь у ство-
ренні місцевих національних самоврядних органів та виборах до 
загальнодержавних органів влади. Для євреїв революція означала 
ще й скасування всіх обмежень у громадянських правах, що існу-
вали в колишній Російській імперії (обмеження на право вибору 
місця проживання, обмеження свободи пересування, відсоткові 
квоти та обмеження на вступ євреїв до навчальних закладів тощо).

Київ 1917 року став не лише значним осередком розвитку ідей 
їдишизму та єврейського автономізму, але й очікуваним місцем 
втілення цих ідей у життя. З липня 1917, коли Тимчасовий Уряд 
визнав Центральну Раду4 як свого представника, п’ять єврейських 
партій — Бунд (Загальний єврейський робітничий союз у Литві, 
Польщі та Росії), Єврейська соціал-демократична робітнича пар-
тія (Поалей Ціон) («Робітники Сіону»), Об’єднана єврейська со-

3 Див. детальніше статті в енциклопедіях: Szeintuch Y. Tunkel, Yoysef // 
YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe. — http://www.yivoencyclopedia.
org/article.aspx/Tunkel_Yoysef (дата звернення: 25.11.2017); Тункель Иосеф // 
Краткая еврейская энциклопедия на русском языке. Иерусалим, 1996). Том 8. 
Столб. 1099–1100. — http://eleven.co.il/article/14179 (дата звернення: 25.11.2017).

4 Див. документи «Постанова Тимчасового Уряду про затвердження Генерально-
го Секретаріату» та «Другий Універсал Української Центральної Ради» у вид.: 
Українська Центральна Рада: Документи і матеріали. У двох томах. Т. 1. К.: На-
укова думка, 1996. С. 163–168.
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ціалістична робітнича партія (ОЄСРП, інша назва «Фарейнікте»), 
Єврейська народна партія («Фолкспартей») і сіоністи — брали без-
посередню участь у роботі Української Центральної Ради. Саме 
завдяки їхній активності в законодавчій та виконавчій діяльнос-
ті української влади, 15 липня 1917 року вперше в історії було при-
значено віце-секретаря з єврейських справ (пізніше — генерально-
го секретаря й міністра з єврейських справ на чолі однойменного 
міністерства). 2 грудня 1917 року Центральна Рада прийняла За-
кон про утворення єврейських громадських рад і проведення ви-
борів членів цих рад, а 9 січня 1918 — Закон про національно-пер-
сональну автономію. Їдиш отримав статус однієї з офіційних мов 
Української Народної Республіки поруч із українською, росій-
ською та польською .

Відомо, що після революції 1917 року,  Йосеф Тункель меш-
кав у Києві та Одесі. Звісно, його перебування в Україні ще по-
требує детальнішої розвідки й копіткого пошуку в місцевих архі-
вах і бібліотеках. Допоки про його одеське та київське життя ми 
не знаємо майже нічого, крім неповного переліку й частково зміс-
ту його тогочасних творів і брошур. Серед його тутешніх гуморис-
тичних робіт зокрема невеликі 15–16 сторінкові видання: «Di royte 
hagode» («Червона аґада») (Одеса: вид. Н. Гальперіна, 1917) та ви-
дані в Києві 1918 року «Di bolshevistishe hagode» («Більшовицька 
аґада»), «Zumerleb, datshehumoresken» («Літечко, дачні гуморес-
ки»), «Idishisten: a monolog fun a kiever yud» («Їдишисти: монолог 
київського єврея»).

Наприклад, у гуморесці «Їдишисти»5 ми прочитуємо й відчу-
ваємо іронічне ставлення автора до модного тоді серед молоді їди
шизму — єврейського національно-культурного руху за всесторон-
ній розвиток їдишу в освітній, мистецькій і громадських сферах, 
а також зацікавлення єврейською народною культурою та фоль-
клором. Розквітом їдишизму та сприятливою демократичною ат-

5 Оригінал оповідання їдишем можна прочитати в академічному виданні тво-
рів Дер Тункелера Der Tunkeler (Yosef Tunkel). The Book of Yiddish Humoresques 
and Literary Parodies: A Selection of Humorous Writings on East European Jews and 
Their Culture in Interwar Poland (Yiddish Edition, Hebrew Introduction) / Ed. by 
Yechiel Szeintuch. Jerusalem, Magnes Press, 1990. P. 122–130.
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мосферою в Києві можна пояснити і створення у січні 1918 року та 
подальшу діяльність позапартійної громадсько-культурної органі-
зації — єврейської Культур-ліги6. У СРСР Культур-ліга припинила 
існувати вже на початку 1925 року. Однак, заснована в революцій-
ному Києві 1918 року Культур-ліга продовжувала свою діяльність 
у 1920–1930-ті роки у різних містах і країнах Європи та Америки.

У революційному Києві 1917 року Йосеф Тункель став засно-
вником гумористичного періодичного видання їдишем «Ашмдай» 
(Асмодей — демон-спокусник). Дер Тункелер одночасно був ре-
дактором і художником-ілюстратором, а також автором більшості 
матеріалів (де також використовував свій другий псевдонім Хой-
шех). Достеменно невідомо, коли власне у 1917 році почав вихо-
дити «Ашмдай»7. У № 1, який, імовірно, можна датувати другою 
половиною 1918 року, у редакторській колонці під назвою «Юві-
лей Ашмдаю» жартівливо зазначено, що перший номер вийшов 
роком раніше, а після того була перерва в цілий рік і такій пе-
рерві позаздрить не одна газета чи журнал, бо ж упродовж цього 
року перерви «Ашмдаю» «не довелося мати жодних справ із жод-
ним із 689 урядів та жодною реквізицією, жодними гайдамаками 
та большевіками, жодними покараннями та “нальотами”»8. Однак, 
Ашмдай нікуди не зникав, його сміх можна було постійно почути, 
на всіх мітингах, протестах, мирних конференціях, виборах, у гро-
мадах, поміж усіх партій і фракцій, поміж страшної громадянської 
війни і братнього побоїща, поміж усієї геєни вогненої, яку ство-

6 Див. детальніше: Ривкіна Г. Феномен Культур-Ліги. Незалежна організація єв-
рейської культури та освіти. Документи, дослідження, історія видавничої діяль-
ності [Електронна виставка]. — Національна бібліотека України імені В. І. Вер-
надського. — http://www.nbuv.gov.ua/node/1918 (дата звернення: 25.11.2017); 
Культур-Ліґа: художній аванґард 1910–1920-х років / Упор. Г. Казовський; наук. 
ред. С. Захаркін та І. Сергєєва. К.: Дух і літера, 2007; Казовський Г. Книжкова 
графіка митців Культур-Ліґи. К.: Дух і літера, 2011.

7 У відділі фонду юдаїки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадсько-
го зберігається лише 3 номери видання. Судячи зі змісту, можемо датувати їх 
листопадом – груднем 1918 року – початком 1919 року, тобто часом зречення 
й утечі з Києва гетьмана Павла Скоропадського та приходу до Києва Дирек-
торії. Див.: Der Ashmday: zhurnal far humor un satire. Kiev, [1918?]. No. 1–3.

8 Der Ashmday: zhurnal far humor un satire. Kiev, [1918?]. No. 1. Z. 3.
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рив не він, а люди. Пекло було таким справжнім, що аж Ашмдай 
втік до свого демонського пекла на відпочинок.9

Сатиричний сміх міфологічного демона Ашмдая був вільним, 
всепроникним і водночас відстороненим, не шкодував нікого, ані, 
так би мовити, чужих, ані своїх. Дер Тункелер сміявся над усіма 
тогочасними єврейськими партіями, політиками й такими рево-
люційними подіями, над якими ніколи б не спало на думку смі-
ятися. Нам не відомо про належність Йосефа Тункеля до жодної 
з єврейських чи неєврейських партій того часу, хоча ми знаємо про 
його свідомий вибір на користь їдишу, єврейської народної мови. 
При цьому, навряд чи він сам вважав себе їдишистом у тому мо-
дерному розумінні, яке було популярним серед революційної єв-
рейської інтелігенції та молоді.

У романі «Мандри Беньяміна Четвертого: з українського хао-
су» оповідач зазначає, що він провів у Києві останні два роки. Дія 
твору розгортається у революційному Києві 1919 року, коли го-
ловний герой вирішує втекти від небезпеки й податися в мандри, 
«куди очі вестимуть». Історичні події та міська географія Києва 
живуть своїм революційним життям і набувають химерних форм 
у гротескному наративі. Читач бачить історичні назви та місце-
вості, як-от Майовка (район Кадетського гаю та Шулявки), По-
діл, бендерські казарми тощо, однак поринає й у певну револю-
ційну казковість простору (наприклад, персонаж може вибігти 
й звернути з Володимирської одразу на Хрещатик). Історичний 
контекст у тексті присутній, але він сатирично й художньо розми-
тий, а жодна згадана подія не має прив’язки до якогось конкрет-
ного часу. Тому не варто вірити авторові на слово, адже не кожен 
із «77 великих людей», згаданих на перших сторінках роману, до-
ходив до Києва і змагався за нього безпосередньо у місті. Звісно, 
навіть далекі отамани могли думати й мріяти про Київ, або ж стра-
шити своїм походом на столицю.

Уже 1919 року, незважаючи на серйозне законодавчо-адміні-
стративне підґрунтя для толерантних, добрих стосунків між наці-
ональностями України, закладене ще Українською Центральною 

9 Ibid.
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Радою10, міжетнічні стосунки, особливо на низинному сусідсько-
побутовому рівні, значно зіпсувалися. Це було спричинено серед 
іншого тиском раптових змін влади і збройної боротьби. В легко-
му фейлетонному стилі Дер Тункелер сатирично зображає револю-
ційну збройну боротьбу різних рухів і сил за владу, звинувачення 
опонентів у «контрреволюційності» й наведення ладу після отри-
мання влади насильним втихомиренням населення. Регулярні час-
тини або ж отаманські загони тієї чи іншої влади могли вчиняти 
розправи, щоб начебто придушити якийсь справжній або уявний 
заколот. Нерідко такі розправи перетворювалися у жорстокі звір-
ства та погроми, а звинуваченими в «контрреволюції» при цьо-
му стереотипно могли ставати цілі соціальні, національні чи ре-
лігійні групи. Услід за революцією і сподіваннями могла прийти 
й контрреволюція та розчарування, а прості громадяни, далекі від 
будь-якої інтелектуальної революційності, щоби якось пояснити 
собі навколишній гармидер, могли звинувачувати своїх сусідів не 
лише в більшовизмі, але й у буржуазності, залежно від того, якого 
політичного курсу на той момент дотримувалася влада і хто вва-
жався «контрреволюціонером».

Автор докладає всіх зусиль, щоб ніяк не виявити автобіогра-
фічність або ж якусь конкретну особистість. Головний герой — ні-
який не герой, він ніде не виказує свою героїчність. Він пливе за 
течією, намагається ніяк не виділятися, поводиться як простий 
обиватель, середньостатистичний громадянин у час подій рево-
люції й громадянської війни. На роботу він повзе як черепаха і всі 
так повзуть, бо зовсім непевно просто встати і йти, коли безпере-
станку навколо стріляють, а в кожному вбачають контрреволюці-
онера. Вочевидь, це такий сатирично-фейлетонний прийом, щоби 
кожен читач, який пережив схожі події, міг поринути в них зно-
ву й пережити свої відчуття. Або ж мешканець Варшави чи Нью-
Йорка, який читав про «російську революцію 1917 року» та по-

10 Детально про історію цього періоду та українсько-єврейські стосунки див.: 
Абрамсон Г. Молитва за владу. Українці та євреї в революційну добу (1917–
1920) / Перекл. з англ. А. Котенка, О. Надтоки; наук. ред. Т. Батанова, Н. Рин-
дюк. К.: Дух і літера, 2017.
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дії 1919 року на теренах колишньої Російської імперії в газетних 
новинах чи у статистиці загиблих і погромлених, міг уявити жит-
тя простого єврея в революційному хаосі.

Що ми знаємо про особисте життя героя? Зовсім небагато. 
У нього, як і в більшості звичайних громадян середнього віку (про 
вік ми щоправда, теж нічого не знаємо, крім «середньості»), є жін-
ка й діти. Як звати дружину ми не знаємо, та вона жодного разу 
й не бере слова, Тункелер лише зрідка переказує її дії. Наприклад, 
наказ чоловікові не насмілюватися прийти додому з кулею в боці. 
Скільки дітей, якого віку, теж не знаємо, окрім того, що є дочка — 
дівчина, за якою упадає якийсь парубок, родич якого має іншого 
родича, який по блату для нашого головного героя про щось до-
мовляється в одній із численних радянських установ.

Де ж працюють громадяни у час революції? Адже з новим по-
рядком старі види ремесел і звичайних робіт відживають себе, а всі 
трудяться на дуже продуктивні галузі. Наприклад, герой роману 
працює «на таку галузь, щоб забезпечувати населення продукта-
ми першої необхідності», «у дослідній комісії при статистичному 
бюро, що реєструє усі продовольчі картки тих категорій громадян, 
які не мають жодного права отримувати восьмушку хліба, і які по-
винні пред’явити якесь посвідчення, що вони цю восьмушку хліба 
таки не отримали» В такому ж стилі Дер Тункелер обсміює й інші 
новинки нової прогресивної дійсності, зокрема «очередь11», «про-
пуск», «разрєшеніє», «літера» (на відрядження), «хороший поведеніє», 
«благонадьожность», «охранна грамота», «обиск»12 та ін.

Через походи до різноманітних, незліченних, схожих за назва-
ми й незрозумілих за функціями радянських установ, таки роз-
кривається хоч якась біографія, місце походження нашого героя. 
Через особливість діалектної вимови, а може, через притаманну 

11 Це слово, вочевидь, мало настільки широке розповсюдження, що увійшло 
в їдиш саме в такому вигляді, хоча з російської мови прямих запозичень до їди-
шу доволі мало (порівняно з українською, польською та білоруськими мовами, 
слов’янізми з яких потрапляли до їдишу впродовж століть).

12 Останні слова не увійшли до їдишу, однак автор транслітерує їх єврейською 
абеткою та передає в такому звучанні.
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літвакам надмірну раціональність13 у абсурді революції, він не-
припустимо помиляється — плутає ЦК і ЧК, два різних держав-
них органи.

За жанром можна класифікувати твір «Мандри Беньяміна 
Четвертого» як короткий пародійно-сатиричний модерністський 
роман із використанням гіпербол, каламбуру, гри слів і гротеску. 
Майже кожен із сімнадцяти розділів роману може вважатися окре-
мим твором-фейлетоном, а назви розділів є своєрідними револю-
ційними темами в житті героя та кожного пересічного громадя-
нина: «Очередь», «Гроші», «Домовий комітет», «Вивіски», «Час», 
«Вулиці» тощо. Дійсність навколо головного герой-оповідача, із 
яким читач разом мандрує, повзе, здобуває пропуск, стоїть у чер-
зі чи у самообороні, веде діалоги, сповнена абсурду й хаосу.

Назва роману одразу нагадує читачеві, що в історії вже існува-
ли інші попередні три мандрівники-Беньяміни, два з них — істо-
ричні особи, а Третій — літературний персонаж. Беньямін І із Ту-
дели жив у ХІІ столітті, здійснив паломництво до омріяної Землі 
Ізраїля, відвідав дорогою Марсель, Рим і Константинополь, його 
подорожні нотатки «Книга мандрів» (Sefer hamasaot)14 видавалися 
в різний час різними мовами. Беньяміном Другим називають Іс-
раеля Йосефа Беньяміна, який походив із Молдови. Він 1845 року 
вирушив на пошуки «втрачених» десяти колін Ізраїлевих й ман-
дрував Єгиптом, Палестиною, Сирією, Вірменією, Іраком, Іраном, 
Курдистаном, Індією, Афганістаном, Італією, Тунісом, Алжиром 
і Марокко. Його книгу вперше опубліковали в перекладі фран-
цузькою 1856 року, а івритом у 1859.15 У 1878 році «дідусь єврей-

13 Літвак — єврей родом із Литви чи Білорусі. Українські євреї, які переважно 
були хасидами, часто кепкували з літваків, їхньої вимови їдишем, а також над-
мірної раціональності.

14 У 1543 його текст івритом було видано вперше, пізніше — латиною, а у 1881 вий-
шов російський переклад «Путешествие рабби Вениамина Тудельского». Див.: 
Биньямин из Туделы // Краткая еврейская энциклопедия на русском языке. 
Иерусалим, 1976. Т. 1. Столб. 436–437. — https://www.eleven.co.il/jewish-history/
crusades-and-expulsions/10635/ (дата звернення: 01.12.2018).

15 Див.: Биньямин ІІ // Краткая еврейская энциклопедия на русском языке. Ие-
русалим, 1976. Т. 1. Столб.  435–436. — https://www.eleven.co.il/jewish-history/
modern-era/10634/ (дата звернення: 01.12.2018).
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ської літератури» Менделе Мойхер-Сфорім написав гумористич-
ну фантасмагорію «Мандри Беньяміна Третього» (Masoes Binyomin 
hashlishi), у 1885 цей роман було видано польською мовою під на-
звою «Єврейський Дон Кіхот»16.

Написання літературних «мандрів Беньямінів» набуло значної 
популярності17. Кожен наступний автор мандрів прагнув додати 
свій контекст. Наприклад, у тексті Дер Тункелера іронічно згаду-
ються, як усі попередники і Беньяміни, й просто всесвітньо відо-
мі першовідкривачі. Проте, його Беньямін Четвертий вважає себе 
найбільшим з-понад усіх, звісно, з різних комічно революційних 
причин. На відміну від класичного Дон Кіхота Сервантеса, чи на-
віть від «єврейського Дон Кіхота» Менделе Мойхер-Сфоріма, го-
ловний герой Дер Тункелера проходить своїми мандрами і приго-
дами без вірного супутника Санчо Панси або ж Сендерла. Якщо 
звісно, не вважати таким подорожнім супутником його власний 
сміх — невичерпний гумор, сатиру та іронію щодо всіх революцій-
них подій і несподіванок навколо.

Стилістично текст Тункелерових «Мандрів» схожий на усну 
історію, розповідь, розмову, з нагадуваннями важливих тем, які 
могли загубитися в хаосі подій і думок. Як і в будь-якій дружній 
розмові-оповіді автор наче й дотримується головної лінії, однак 
відволікається на цікавинки. Інколи його свідомість говорить із 
нами короткими, репортажними реченнями.

В інших місцях автор, у найкращих юдейських традиціях ви-
вчення і тлумачення святих текстів, переходить на стиль мідраша — 
бере івритомовну цитату з Тори, тлумачить її по-своєму, наводить 
історію-приклад із революційної буденності, робить мораль-ви-

16 Див.: Менделе Мохер Сфарим // Краткая еврейская энциклопедия на русском 
языке. Иерусалим, 1990. Т. 5. С. 245–250. — https://eleven.co.il/jewish-literature/
in-yiddish/12711/ (дата звернення: 01.12.2018).

17 Цікаво, що Дер Тункелер став не єдиним, хто написав «Мандри Беньяміна 
Четвертого». Єврейський письменник Цві Прейгерзон (1900–1969), родом із 
Шепетівки, писав івритомовні оповідання в СРСР у 1927–1934 роках, публіку-
ючи їх за кордоном. Він об’єднав цикл оповідань під назвою «Мандри Бенья-
міна Четвертого». Див.: Прейгерзон Цви // Краткая еврейская энциклопедия 
на русском языке. Иерусалим, 1992. Т. 6. Столб. 755–757. — https://eleven.co.il/
jewish-literature/in-hebrew/13306/ (дата звернення: 01.12.2018).
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сновок. Для створення комічності Дер Тункелер використовує 
й всілякі високі релігійні поняття-гебраїзми, івритомовні крилаті 
вислови та цитати з Тори, Талмуду, кабалістичного «Зогару». Схо-
жі прийоми любив використовувати й Шолем-Алейхем, особли-
во з простими персонажами його творів, які в буденних ситуаціях 
переходили на високий біблійний стиль.

Завдяки особистому мандрівному життю й самоосвіті Йосеф 
Тункель володів багатьма мовами. Тому для варшавського чи ні-
мецького єврейського читача він вставляє тайч (тлумачення) за до-
помогою певних польських слів (пшепустке) а також німецьких слів 
на пояснення понять «посвідчення», «путівка» тощо. Цитати з на-
вколишнього неєврейського середовища й гасла автор наводить ро-
сійською або українською у безпосередній транслітерації або ж сво-
єрідному розумінні чи вимові єврейською абеткою. Так само, він не 
перекладає їдишем всілякі радянські абревіатури, а просто наводить 
їх єврейськими літерами, інколи тлумачить, але частіше просто гра-
ється ними. У романі автор свідомо вживає слов’янізми, українізми 
та навіть певні русизми, щоби якомога краще зобразити місцевий 
революційний колорит. Зокрема, ідеться про цитати з російсько-
мовних чи україномовних гасел, або ж пряму мову. Їх автор пере-
дає за допомогою єврейської абетки, однак очевидно, що це проста 
транслітерація з російської, української чи суржику.

Через майже століття Дер Тункелер і Беньямін Четвертий по-
вертаються до Києва в цьому невеликому дослідженні, а також 
у частковому перекладі, що якраз готується до друку.18 «Ман-
дри Беньяміна Четвертого: з українського хаосу» — цікаве й досі не 
вивчене їдишомовне джерело з історії євреїв України в добу рево-
люції. Роман сатирично показує не лише революційний хаос, але 
й повсякдення та побут мешканців Києва, усі протиборчі політич-
ні партії (включно з усіма єврейськими) і рухи, військові та ота-
манські загони, що намагаються діяти в Києві чи оволодіти ним. 
Герой роману дозволяє собі сміятися не лише над собою, україн-
ським хаосом, власною громадянською війною на єврейській ву-
лиці, але навіть над дражливим питанням погромів.

18 Перші 7 розділів із 17 виходять друком у журналі «Judaica Ukrainica» за 2017 рік.
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