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ТВОРЕННЯ І ВЗА ЄМ О С ТО С У Н К И  

УКРАЇН СЬКО Ї І ЄВРЕЙСЬКОЇ 
ДІАСП О Р

Очевидно, готую чись до війни з 
Австро-Угорщиною, російський імперато
рський Генеральний штаб силами своєї 
розвідки провів певну роботу по збору 
інформації щодо Австро-Угорщини й, 
зокрема, щодо Галичини.

За даними російського Генштабу, 
полковник Потоцький за редакцією 
полковника Самойло, описуючи Гали
чину, наводить такі дані про становище 
тут єврейського населення: «...отчеты о 
переписи населения в Австро-Венгрии 
составляются на основании “обиходного 
языка”. Этим путем правительство имеет 
возможность подвести итоги переписи в 
свою пользу, увеличивая число говоря
щих на немецком или венгерском языке, 
в ущерб прочих отдельных националь
ностей, главным образом, словянской. 
Благодаря этому приему, евреи, которые 
составляют значительную часть насе
ления района как не имеющие своего 
языка, в таблице “племенного” состава в 
особую рубрику не выделены. Присутст
вие евреев в пределах района может быть 
обнаружено лишь в таблицах религиоз
ного состава... Согласно сведениям о 
религиозном составе населения в Вос
точной Галиции до 12,9% евреев при на
селении 5.334.193 человека. Таким обра
зом, можно принять то, что в Восточной 
Галиции русские составляют 2/3 всего 
населения, поляки 1/4 и евреи -  около 
1/8. Особенно густо они населяют погра
ничную полосу от Сокаля на Броды, бу
дучи сосредоточены в городах и селах, 
где они составляют значительный % 
населения, достигающий, например, во 
Львове свыше 27%.

Природные свойства этого народа 
присущи ему и в Галиции , где евреи за
хватили в свои руки всю торговлю страны 
и, пользуясь своей хитростью и алчнос
тью, эксплуатируют доверчивое русское 
население, стараясь извлечь себе наи
большие выгоды, благодаря отсутствию

у последнего достаточной предприим
чивости. Характерные качества евреев, 
эксплуатирующих сельское население 
района, поставит их в условия служить и 
помогать обеим сторонам сразу, пресле
дуя исключительно коммерческие цели 
наживы.

На еврейском языке издается 8 изда
ний (4 -  до 7 раз в неделю, 4 - 1 - 2  раза 
в месяц)» [Восточногалицкий район 1912, 
1 ,151-152]. Дещо далі конкретизується: 
«Остается еще сказать об изданиях, пе
чатаемых на еврейском языке. Таковых 
имеется 8, из коих 5 издается во Львове. 
Из этих последних газета“Haet” издается 
3 раза, остальные 1 раз в неделю. Кроме 
Львова еврейские газеты выходят в Дро- 
гобыче, Коломые и Залещиках по 1 разу 
в месяц» [Восточногалицкий район 1912, 
1 ,161]. Отже, 8 газет єврейською мовою 
при 48 -  польською, 17 -  українською, 
10 -  німецькою, з яких дві були з єврей
ським текстом.

Аналізуючи дані перепису населення 
в Австро-Угорщині за 1900 рік, історик
І.П. Трайнін робить висновок, що “по 
переписи 1900 года в Австрии было 
1.224.896 евреев. В Галиции евреи 
показали своим разговорным языком 
17,06 % -  немецкий, 76,56 % -  польский. 
В 10 городах Галиции евреи составляли 
абсолютное большинство населения, в 12 
городах -  примерно 1/3 населения, в 11 
городах более 1/4 населения” [Трайнин 
1947,131-132].

За переписом 1910 року згідно таблиці 
етнічного складу міського населення 
Східної Галичини за релігійною ознакою 
євреї становили більшість в 25 містах і 
містечках, 1/3 населення в 46 містах і 
містечках та 1/4 -  в 17 містах та містечках 
з 101 населеного пункту, в яких населення 
названо за переписом міським.

З  переписів населення, що проводили
ся в Австро-Угорщині в II половині XIX 
ст. і майже до першої світової війни, має-
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мо, що в перше десятиліття XX ст. євреї, 
становлячи в Австрії приблизно 4,68% 
населення -  1.224.896 осіб, в Галичині 
становили 11,09%, або 811.371 особу.

З  1857 року кількість єврейського на
селення зросла з 620.896 осіб до 1.224.896. 
Швидкий ріст єврейського населення в 
Австрії за вказані півстоліття, звичайно, 
пояснюється не одними лише біостатис- 
тичними особливостями єврейського на
роду, бо тоді був би незрозумілим непо
мірно різкий контраст стосовно інших 
націй, що спостерігався в Галичині. Тут 
приблизно за 60 років чисельність євреїв 
збільшилась у чотири рази, тоді як хрис
тиянське населення лише подвоїлось.

Причину цього росту можна вбачати в 
переселенні до Галичини євреїв з Росій
ської імперії, яке стало значним в 60-х 
роках XIX століття, спричинене відомими 
реформами й швидким чисельним ростом 
російського купецтва. Зміцнення позицій 
російського купецтва вело до витіснення 
євреїв із звичної для них галузі діяльності, 
а на початку 80-х років призвело до серії 
єврейських погромів, організованих мос
ковським і петербурзьким купецтвом в 
різних районах імперії, щоб усунути 
єврейських конкурентів. Як зазначають 
В.М.Кабузан та В.І.Наулко,”... територі
альні обмеження, а також заборони у ви
борі професії та самоврядуванні; зокрема 
прав кагальної організації, а згодом 
(1844 р.) й офіційне скасування останньої; 
постійно зростаючі податки; величезна, 
штучно створена скупченість єврейського 
населення, викликана, крім зазначених 
причин, ще й порівняно високим природ
нім приростом і, нарешті, погроми в Росії 
та, зокрема, на Україні привели до дуже 
значної зарубіжної еміграції євреїв у кінці 
XIX -  на початку XX століття” [Кабузан, 
Наулко 1991, 6, 60]... з Росії.

Слід, однак, відзначити, що з часом 
ріст єврейського населення в Галичині 
зменшується настільки, що за 1890 -1900 
роки він досяг лише 7,14%, тобто не досяг 
навіть середнього приросту всього 
населення, що становив 9,44%. А між тим 
відносне зменшення всього австрійського 
населення за період склало всього 1,67%. 
Це явище, безперечно, може служити

яскравим показником сильного еконо
мічного занепаду євреїв в Австрії і в Га
личині зокрема, яка перетворилася з імі- 
граційного осередку в одне з головних 
джерел єврейської еміграції. До еманси
пації 1848 -  1867 рр. в Австрії євреї зде
більшого зосереджувались у Галичині, де 
вони жили суцільним масивом ще з часів 
польського панування. Після емансипації, 
яка дала право євреям на вільне пересу
вання, зосереджені в “межі осілості” 
(Галичина Й Буковина) єврейські маси 
рушили в раніше заборонені області. 
Єврейські переселенці подалися перед
усім у райони Австрійської імперії з най
більш розвиненою торгівлею -  в Сілезію 
та Нижню Австрію з її великим торгі- 
вельним центром -  Віднем. Цей процес 
посилює ще й певна економічна політика 
галицького сейму. З  іншого боку, поси
люється економічна самодіяльність не- 
єврейського населення, яке через ство
рення різних кооперативних організацій 
вибиває євреїв з їх споконвічної еконо
мічно-господарчої позиції. Прикликані в 
Галичину урядом старої Польщі пере
брати торгівлю від місцевого населення, 
євреї наприкінці XIX -  на початку XX 
століття поступово витісняються з цієї 
галузі господарювання.

Через це єврейська еміграція набирає 
дедалі ширших масштабів і, не знаходячи 
собі місця в Австрійській імперії, шукає 
виходу за її межі. Спершу еміграційна 
хвиля ринула в сусідні держави -  Угор
щину, Німеччину, Швейцарію, потім-в 
Англію і далі переважно в Америку 
(США, Канаду, Аргентину, Бразілію, які 
тоді через потребу освоєння нових тери
торій почали нову еміграційну політику, 
яка заохочувала наплив емігрантів).

Як зазначає С.П.Качараба, “початок 
діяльності перевозних товариств у Східній 
Галичині та Північній Буковині припадає 
на 80-і роки XIX сто л іття . Першій 
віденська адміністрація надала концесію 
на відкриття еміграційних агентств у 
Західній Галичині компанії “Гамбург -  
Амерікана” [Качараба 1990, 54]. Однак 
агентура компанії досить швидко 
включила в сферу своїх операцій східну 
частину краю, а згодом і Північну
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Буковину. В Бродах уже в 1882 році було 
відкрито концесіоноване еміграційне 
бюро з філіями в Підволочиську і Освен- 
цимі. Його очолював агент компанії 
Я.Клаузнер. Спочатку у завдання бюро 
входило організувати відправку в США 
єврейських емігрантів, що масово при
бували з Росії у 1881 -  1882 роках. Після 
виконання цього завдання Я. Клаузнер 
швидко ввійшов у контакт з Гамбурзькою 
компанією і його агентура почала агітацію 
серед українського населення краю. В цей 
же час зацікавлення Східною Галичиною 
виявила і Бременська компанія “Північно- 
Німецький Союз”, згодом американо- 
англійський корабельний синдикат, кон
трольований П. Морганом. Австрійський 
уряд створив компанію “Аустро-Аме- 
рікана”.

Так єврейська еміграційна хвиля по
тягнула за собою і першу хвилю україн
ської еміграції з західноукраїнських 
земель. Наслідком цього стало те, що в 
19Q0 році в 26 повітах Галичини було 
менше євреїв, ніж у 1890.

Та якою б інтенсивною не була емі
грація, ядро австрійського єврейства ли
шилося як і доти на своїй історичній 
території -  в Галичині. Одночасно з 
виникненням нових єврейських регіонів 
зростав і цей старий центр. Євреї до пер
шої світової війни живуть у Галичині 
компактно, в оточенні русинів-українців 
та поляків. “Межа осілості” стає наслід
ком складного комплексу соціально- 
економічних і культурних факторів.

Різне соціально-історичне середовище 
провело різку грань між єврейством 
Галичини та Західної Європи. Відомий 
дослідник цього питання М. Балабан 
описував це так :”У Західній Австрії 
переважав тип середнього західноєвро
пейського єврея, напівасимільованого, що 
сприйняв мову і частково культуру націй, 
що його оточують (особливо німецької), 
готового зовсім злитись з ними, якби 
цьому не перешкоджали їх ворожість і 
протидія. Такому євреєві патріархальний 
соплемінник з Галичини не менш чужий, 
ніж його сусідові-неєвреєві. Чим далі на 
схід, цей обезличений тип зустрічається 
рідше, поки майже не поглинається

компактними масами галицького 
єврейства, що зберегло в більшості своїй 
традиційний вид” [Еврейская эн
циклопедия 1905-1913, 1, 344]. Це 
зауваження видатного дослідника історії 
галицького  єврейства, як на мене, 
підтверджує право на існування терміну 
галичанин-еврей, поряд з терміном 
галичанин-українець, галичанин-поляк 
тощо.

С лід  зазначити, що в Галичині 
більшість єврейського населення сто
ронилась урядових шкіл і посилала своїх 
дітей переважно в традиційні хедери. При 
тому, що в австрійських провінціях з 
Галичиною включно в галузі середньої 
освіти євреї залишали далеко позаду інші 
національності. У Львові були єврейський 
академічний дім, єврейські академічні 
товариства й спілки. Львівський універ
ситет перед першою світовою війною 
нараховував близько 1500 євреїв-галичан, 
що становило майже 33% студентів 
(найбільше на юридичному факультеті), 
в політехніці -  близько 20% студентів 
становили євреї-галичани. У міській раді 
в 1911 і передвоєнні роки на 100 членів 
припадало 15-20 євреїв-галичан, у тор- 
говопромисловій палаті -  70% євреїв- 
галичан. Широко представлені були єв
реї-галичани й серед інтелігенції: 70% 
юристів і 60% лікарів, багато викладачів 
університету й гімназій.

З  даних переписів видно, що основним 
заняттям австрійських і, зокрема, гали
цьких євреїв була торгівля, якій присвя
чує себе майже половина всіх євреїв, а 
разом зі службовцями й людьми вільних 
професій вони становили майже дві 
третини. Євреїв-галичан було 1/5 всіх 
торгівців, що в 4-5 разів перевищувало 
відсоток єврейського населення. Слід 
зазначити також, що відсоток промис
ловців сягає майже 29, а кількість єврей
ських промисловців становить 50 на 1000 
осіб, що дещо перевищує відсоток єврей
ського населення. Таким чином, австрій
ські євреї, як і галичани-євреї, широко 
представлені не тільки в торгівлі, але й у 
промисловості на початку XX століття. 
У сільському господарстві вони також 
розгорнули свою діяльність і, хоча на 1000
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сільських господарств припадало лише 
10 (замість 47 при пропорційному спів
відношенні) євреїв, це означало, що понад 
11% євреїв займалося сільським госпо
дарством, що у 8 разів більше, ніж на той 
час у Німеччині. Причому більшість єв
реїв, зайнятих в Австрії сільським госпо
дарством (53,5 тисяч із 57 тисяч), жило в 
Галичині й Буковині, тобто це -  пере
важно євреї-галичани.

“Єврейська енциклопедія” Брокгауза 
і Ефрона зазначає: “взагалі треба мати на 
увазі, що 60% єврейського населення не 
має фаху і живе за рахунок своїх чоловіків 
та батьків; що 4,5 % допомагають остан
нім у промислі, 19% є господарями і 3,5%- 
службовцями і всього близько 11% зна
ходяться на найнижчому соціальному 
щаблі, являючи собою робочу масу в 
вузькому розумінні слова, тоді як серед 
населення взагалі ця остання група вдвічі 
більша -  22% ” [Еврейская энциклопедия 
1905-1913, 1, 334]. Серед австрійських 
євреїв -  20.508 батраків, зайнятих неста
лою поденною працею; з них 19.233 -  єв- 
реїв-галичан. Певно тому в “Єврейській 
енциклопедії” зазначається, що “в еконо
мічно відсталій Галичині лише незначну 
частку єврейського населення можна 
вважати заможною; переважна ж  біль
шість належить до тих, хто вранці не знає, 
чи вдень обідатиме” [Еврейская энцикло
педия 1905-1913, 1, 334]. 1908 року в 
Галичині було 31.754 євреїв-галичан цієї 
категорії, що складало 51,51%, тоді як 
загальне населення євреїв-галичан стано
вило 11,09%. Водночас існувала в Галичи- 
ні й інша категорія осіб, що жили впро
голодь і часто міняли свій ненадійний 
зарібок. Того ж  1908 року таких євреїв- 
галичан налічувалося 61.829, тобто 
39,80% всієї цієї категорії. Переважна 
більшість єврейських торговців заробля
ли 4 -  6 гульденів на тиждень.

У палкому прагненні австрійських на
ціональностей за автономію євреї дроби
лися між національностями, що бороли
ся, виступаючи тільки як релігійна група, 
що входила до населення кожної окремої 
території. Вони мало користувалися своїм 
правом політичного представництва, від
даючи на парламентських виборах голоси

кандидатам панівних національних груп- 
німецьких чи слов’янських. Так зазначає 
“Єврейська енциклопедія” і продовжує: 
“У Галичині, де євреї ішли в хвості поля
ків, до угодливості асимільованої єврей
ської інтелігенції додалася політична 
незрілість темних хасидських мас... Ця 
політична запопадливість і асиміляційна 
ревність не врятували, однак, євреїв від 
хвилі антисемітизму, що прокотилася 
всією Австрією на початку 1880-х років” 
[Еврейская энциклопедия 1905-1913, 1, 
335]. Варто додати -  і над всією Європою.

У 1896 році -  році найвищого тор
жества антисемітської партії в Відні -  
з’явилася книга “Єврейська держава” ві
денського журналіста Теодора Герцля. 
Почалося політичне пробудження. Не
обхідність політичної самодопомоги на 
другому етапі (після 1896 року) стала 
зрозумілою для євреїв Галичини і Австрії 
особливо після того, як ряд фактів пере
конав їх, що попередні їхні прихильники- 
ліберали -  ненадійна опора для досяг
нення громадянського рівноправ’я.

Через кілька років на арену єврейської 
політичної діяльності виходять широкі 
маси євреїв-галичан. Сіонізм, поширив
шись у Галичині, переходить від пасив
ного ставлення до роботи на місцях до 
активної участі у політичній боротьбі. 
Єврейські пролетарські групи виділя
ються з польських соціал-демократичних 
організацій і заявляють про себе (1 травня 
1905 року), як про самостійну національну 
партію -  єврейська соціал-демократична 
партія -  так звані “сепаратисти”. У пе
редвоєнні роки більшість євреїв належали 
до табору польської демократії. Досить 
сильною була так звана “кагальна” партія. 
Доктор Натан Левенштейн очолював 
партію асиміляторів. Чимало євреїв-га
личан було і в таборі польських соціа
лістів. Досить сильні позиції мали сіоніс
ти. У Львові розташувався їхній цент
ральний комітет, видавалися газета й 
тижневик. Так змальовує політичну си
туацію серед галицького єврейства “Єв
рейська енциклопедія” і відзначає: “серед 
компактних єврейських мас Галичини всі 
ці безсистемні прояви національної волі 
посгупою кристалізуються у визначену
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політичну форму -  єврейська національна 
автономія” [Еврейская энциклопедия 
1905-1913, 1, 336].

Цей зліт національного руху в деяких 
прошарках єврейського суспільства спів
пав із загальним рухом серед австрійських 
національностей, наслідком чого було 
внесення урядом в рейхсрат законо
проекту про загальне виборче право. Та 
якщо кожна нація одностайно відстою
вала свої інтереси перед новою полі
тичною реформою, євреї розкололися на 
асиміляторів і націоналістів. Завдяки 
асиміляторам, які боялися навіть заявити 
про існування єврейської національності, 
уряд спершу зігнорував євреїв у запла
нованій виборчій реформі. І лише енер
гійний протест значної кількості єврей
ства (близько 250 міст і містечок звер
нулося до уряду й парламенту з теле
грамами і петиціями, вимагаючи націо
нального представництва) і сприяння 
русько-українського парламентського 
клубу змусили уряд відмовитися від 
початкового рішення. Так галичани- 
українці допомагали галичанам-євреям 
відродити національну самосвідомість. 
Водночас націоналістам доводилося вести 
боротьбу з “зовнішнім ворогом” -  поля
ками, для яких поява третьої нації в Гали
чині (поряд з українцями) була вкрай 
небажаною. Польському політичному 
клубові, який користувався величезним 
впливом, неважко було паралізувати 
вимоги євреїв і звести до мінімуму їх 
політичні права. За таких обставин новий

виборчий закон дав євреям вкрай мало: 
не визнавши їх самостійною національною 
одиницею, поряд з визнаними в Австрії 
вісьмома націями, мови яких вважалися 
державними, він розподілив виборчі 
округи в Галичині й на Буковині так, що 
євреї отримали в рейхсраті лиш е 7 
мандатів. Цей закон тільки закріпив доте
перішню практику, коли поляки, змушені 
рахуватися з реальною силою євреїв, 
надавали б їм щоразу на виборах кілька 
округів з абсолютно єврейською біль
шістю. Наскільки євреїв було обійдено 
новим законом, можна побачити з того, 
що з 106 мандатів Галичини поляки отри
мали 72, українці -  28, а євреї -  тільки 6 
(хоча вони становили 12% населення): 
отож відповідно до кількості населення 
у поляків один депутат припадав на 55.390 
осіб, в українців -  на 109.800, у євреїв- 
галичан -  на 135.230 осіб. Так фіксує 
розвиток політичних подій навколо націо
нального відродження наприкінці XIX -  
на початку XX століття “Єврейська ен
циклопедія”. А добрі традиції випро
бувань, коли у 1918-1919 рр. в складі 
Української Галицької Армії євреї-гали- 
чани на базі підрозділів єврейської тер
нопільської поліції створили пробоєву 
сотню, яка, набравши 2500 осіб, стала 
куренем і успішно прикрила відступ УГА 
за Збруч. А там ішла в авангарді об’єд
наних українських сил в наступі на Київ і 
ратними своїми заслугам и отримала по
чесне право однією з перших вступити в 
столицю України.
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