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Вивчені єврейський національний проект початку ХХ ст., його націо-
нальні практики та національна політика місцевої адміністрації Правобе-
режної України. Зроблений висновок про неефективність російської націо-
нальної політики щодо єврейського національного проекту.

Изучены еврейский национальный проект начала ХХ в., его национальные 
практики и национальная политика местной администрации Правобереж-
ной Украины. Сделан вывод о неэффективности российской национальной 
политики по отношению к еврейскому национальному проекту.

The Jewish national project of the early XXth century, its national practices 
and the national policy of the local administration of the Right-bank Ukraine have 
been studied. The conclusion about inefficiency of the Russian national policy to-
wards the Jewish national project has been made.

Сучасна Україна є поліетнічною та поліконфесійною державою, а 
тому досягнення толерантності в українському суспільстві є нагаль-
ною проблемою сьогодення. Відтак набуває актуальності вивчення 
історичного досвіду співіснування різних етноконфесійних спільнот 
на українських землях. Правобережна Україна на початку ХХ ст. була 
поліетнічним і поліконфесійним регіоном, у якому національні про-
екти недержавних націй, – української, єврейської та польської, – сти-
калися з протидією місцевої адміністрації. Адже національна політи-
ка Російської імперії була спрямована на впровадження російського 
національного проекту, проекту «великої російської нації», та проти 
становлення національних проектів недержавних націй. Одним із 
національних проектів, що виявлявся в громадському житті Право-
бережної України початку ХХ ст. та зазнавав переслідувань з боку міс-
цевої адміністрації, був єврейський національний проект.

Теорії нації та націоналізму були розглянуті в монографії Г. Ка-
сьянова [7]. Автор показав, що існуючі концепції нації мають  
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прикладний характер, будучи розробленими на матеріалі конкрет-
них епох і регіонів. Позаяк дане дослідження спрямоване на висвіт-
лення «національного питання», процесів націотворення та націо-
нальної політики, на Правобережній Україні в умовах ідеологічної 
боротьби початку ХХ ст. доцільно обрати концепцію «національних 
проектів». Це дозволить встановити місце бюрократії та інтелектуалів 
у громадському житті Правобережної України, «мультикультурного» 
регіону, що стрімко модернізувався на початку ХХ ст.

Концепція національних проектів є продовженням концепції на-
ції як «уявленої спільноти» Б. Андерсона. Нації, згідно із цією концеп-
цією, є продуктами індустріального суспільства та конструюються 
інтелектуалами й бюрократами за допомогою культурно-просвіт-
ницьких і бюрократичних практик [1]. Інакше кажучи, нації є про-
ектами національних еліт, які тиражують дискурс нації серед народ-
них мас, позначених елітою як певна нація. Термін «національний 
проект» був уперше вжитий щодо української історії Р. Шпорлюком 
[40]. Під «українським», «російським» і «польським» національними 
проектами історик розумів проекти національних інтелектуалів зі 
створення модерної української, російської й польської націй. При-
чому три національних проекти були конкуруючими. Українське ет-
нічне населення «уявлялося» в кожному з трьох національних проек-
тів носієм або української, або російської, або польської національної 
ідентичності. Історична перемога українського проекту обумовлю-
валася, згідно з Р. Шпорлюком, слабкістю російського й польського 
проектів, які виявилися неспроможними залучити до російського 
або польського націотворення українське населення периферії. Іс-
торія українського та російського націотворення в рамках концепції 
національних проектів досліджується О. Міллером [11; 12]. Історик, 
вивчаючи національне питання в Російській імперії, насамперед у 
другій половині ХІХ ст., дійшов висновку про невизначеність росій-
ської національної політики щодо українського питання та «західних 
окраїн» Росії, до яких належала й Правобережна Україна. Російський 
національний проект не був однозначним, бо російські інтелектуали 
та бюрократи не визначили оптимальну модель російської нації та 
ефективні способи проведення національної політики.

В історіографії національних проектів на українських землях, 
представленої згаданими працями Р. Шпорлюка та О. Міллера, дослі-
джується дискурс нації серед українських і російських інтелектуалів 
та бюрократів, а також бюрократичні практики Російській імперії на 
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«західних окраїнах». Однак в історіографії, по-перше, не достатньо 
висвітлено національне питання в Російської імперії початку ХХ ст., 
коли національні рухи стали масовими, по-друге, не з’ясовані прак-
тики націотворення й національної політики в окремих національ-
них окраїнах Російської імперії, наприклад на Правобережній Украї-
ні. Серед національних проектів у Російській імперії, які втілювалися 
в національних практиках на Правобережжі, особливе значення мав 
єврейський національний проект. Незважаючи на те, що інші націо-
нальні проекти не претендували на залучення єврейського населен-
ня Правобережжя, важливість єврейського питання в громадському 
житті Російської імперії зумовлювала посилену увагу місцевої адміні-
страції до єврейського проекту.

Національний проект недержавної нації спрямований 
на створення модерної нації зусиллями національної еліти, 
інтелектуалів-націоналістів. Національний проект сполучає «теорію» 
та «практику» націотворення, дискурсивну формацію недержавної 
нації (група висловлювань щодо певної нації та комунікативні 
зв’язки національної громадськості) та національні практики. 
Підставою визначення національного проекту є певна модель нації, 
що конструюються національною елітою. Такими моделями нації є 
«ієрархічна нація», «нація, заснована на заповіті», «республіканська 
нація», які також можуть поєднуватися [16]. Якщо націоналісти 
певної нації обстоювали одну модель нації, то значить існував один 
національний проект для певної нації, незважаючи на неминучі 
ідейні розбіжності між націоналістами.

Наявність взаємозв’язку між дискурсивною формацією та націо-
нальними практиками дозволяє національному проекту змінюва-
тися відповідно до політичної ситуації та підтримувати сполучення 
між інтелектуалами й народними масами, соціальною базою наці-
ональною проекту. У національний проектах недержавних націй 
Російській імперії початку ХХ ст. виокремлюємо чотири практики: 
1) Преса; 2) Культурно-просвітницьких рух; 3) Кооперативний рух; 
4) Політичні партії. Єврейський національний проект початку ХХ ст. 
на Правобережній Україні виявлявся переважно в двох практиках: 
1) Культурно-просвітницький рух; 2) Політичні партії. Єврейська 
преса не видавалася на Правобережжі, а діяльність єврейських коо-
перативних товариств не відслідковувалася місцевою адміністрацією.

Національні проекти недержавних націй Російської імперії ха-
рактеризуються нами за чотирма групами відносин: 1) Внутрішні  
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відносини національного проекту; 2) Відносини між національним 
проектом і загальноросійською опозицією; 3) Відносини між націо-
нальним проектом і урядом; 4) Відносини між національним проек-
том і народними масами «націоналізованої» спільноти. Національна 
політика, діяльність уряду щодо національного проекту недержав-
ної нації, здійснювалася в рамках відносин між національним про-
ектом і урядом та відносин між національним проектом і народни-
ми масами. Розгляд діяльності бюрократії, центрального уряду та 
місцевої адміністрації як провідника урядового курсу, Російської 
імперії в національній політиці дозволяє встановити, проти яких на-
ціональних практик спрямовувалася політика та наскільки вона була 
результативною.

Внутрішні відносини єврейського проекту характеризувалися 
«конкурентністю». «Конкурентність» єврейського національного 
проекту полягала в різноманітті політичних доктрин, які взаємно 
поборювали одна одну в теоретичних дискусіях. Попри наявність 
протилежних поглядів стосовно кожного питання громадського жит-
тя російського єврейства, єврейський проект був єдиним. Політичні 
мислителі обстоювали одну модель для єврейської нації – республі-
канську модель нації [16, с. 177-206]. Навіть якщо мислителі запере-
чували доцільність єврейського націотворення загалом, виступали 
за «русифікацію» російського єврейства, результатами діяльності т. 
зв. «асиміляторів» була подальша модернізація єврейської спільноти, 
перетворення етноконфесійної спільноти на національну спільноту.

Три складових елементи єврейського національного проекту, – 
«асиміляторська», «автономістська» та «сіоністська» течії, – виявляли-
ся в національних практиках на Правобережній Україні. «Асиміля-
торську» течію представляли Київське відділення ТПЄ (див. нижче) та 
«Союз для досягнення рівноправності євреїв у Росії» (далі – «Союз»). 
«Союз» був утворений у 1905 р. як об’єднання різноманітних політич-
них сил від кадетів до соціал-сіоністів і вступив до складу ліберальної 
опозиційної організації «Союз Союзів» [8, с. 222-224]. «Союз» мав на 
меті сполучення єврейства для боротьби за досягнення рівноправ-
ності за допомогою російської опозиційної громадськості [6, с. 320]. 
«Союз» взяв участь у думських виборах 1906 і 1907 рр., висунувши в 
губерніях Південно-Західного краю окремий список виборщиків, які 
підтримували депутатів від партії кадетів [10, с. 19-20; 29, арк. 23].

На Правобережній Україні, як і в інших регіонах смуги осілості, 
діяли єврейські національні партії – Бунд (Загальний єврейський 
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робітничий союз Литви, Польщі та Росії) та соціал-сіоністські партії 
(ЄСДРП «Поалей-Ціон», СЄРП і ССРП). Найбільш популярною серед 
єврейських партій був Бунд. Після Кишинівського погрому 1903 р., 
на ��-му з’їзді Бунду до партійної програми був внесений положення 
про екстериторіальну, національно-персональну, автономію росій-
ського єврейства [2]. Провідними осередками Бунду на Правобереж-
ній Україні протягом 1905–1914 рр. були Київський комітет, якому 
підпорядковувалися осередки на Право- і Лівобережній Україні, та 
Бердичівський комітет [21, арк. 52-52 зв.; 22, арк. 17-17 зв.]. Під час 
Першої російської революції (1905-1907 рр.) також діяли комітети 
Бунду в Житомирі, Рівному та Вінниці [3, арк. 1-1 зв.; 4, арк. 1-1 зв.].

Відносини між єврейським національним проектом і загально-
російською опозицією, «визвольним рухом», характеризувалися 
«відкритістю». Під «відкритістю» національного проекту розуміємо 
готовність націоналізму недержавної нації до співпраці із загально-
державним опозиційним рухом. Якщо загальнодержавна опозиція та 
національні рухи виступають за демократизацію держави, а тим біль-
ше – за перетворення держави на національну федерацію, певний на-
ціональний проект враховує можливість такої співпраці, підтримує 
створення спільного політичного фронту опозиційних сил.

Єврейський національний проект у Російській імперії на 
початку ХХ ст. був «відкритим», тобто відкритим до співпраці з 
російським «визвольним рухом». Російська опозиція виступала за 
демократизацію держави та рівноправність євреїв. Євреї брали участь 
у «визвольному русі» в як члени загальноросійських партій, що не 
виключало їхню участь у єврейському проекті. Провідна єврейська 
партія, Бунд, була автономним утворенням у складі РСДРП. 
Співпраця Бунду із загальноросійськими партіями виразилася в 
1905 р. в створенні об’єднаних комітетів, наприклад, у Житомирі 
та Вінниці [3, арк. 4; 4, арк. 1-1 зв.]. Також місцеві комітети Бунду 
під час Першої російської революції та в 1912 р. видавали листівки 
спільно із загальноросійськими, українськими та польськими 
партіями [31, арк. 1; 32, арк. 1; 33, арк. 1; 34, арк. 1; 35, арк. 1; 36, арк. 1]. 
Бундівці проводили на Правобережній Українці політичні зібрання, 
присвячені важливим подіям загальноросійського політичного 
життя, наприклад, «Ленським подіям» 1912 р. [25, арк. 259].

Іншим прикладом «відкритості» єврейського проекту була під-
тримка єврейськими партіями та єврейським населенням загально-
російської опозиції на виборах до Державної Думи. Виборці-євреї 
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голосували за виборщиків, які представляли не лише єврейські, а 
й загальноросійські політичні сили. Наприклад, під час виборів до 
Державної Думи другого скликання, у 1907 р., єврейське населення 
Волинської губернії голосувало за виборщиків, висунутих згаданим 
вище «Союзом» і загальноросійськими опозиційними партіями. При-
чому серед цих виборщиків були як євреї, так і неєвреї [29, арк. 23].

Відносини між єврейським національним проектом і російським 
урядом характеризувалися «опозиційністю». Єврейський національ-
ний проект, як і будь-який національний проект недержавної нації 
Російської імперії, мав опозиційний характер. Ставлення російського 
уряду до недержавної нації виявлялася або в запереченні національ-
ної самобутності цієї спільноти, або в правових обмеженнях щодо 
представників спільноти. Останній випадок стосувався становища єв-
реїв у Російській імперії. Наявність особливого правового статусу ро-
сійського єврейства робило єврейське питання, як правове питання, 
невирішеною політичною проблемою Російської імперії з часів по-
ділів Речі Посполитої (1772–1795 рр.) до Другої російської революції 
(1917–1918 рр.). Нерівноправність євреїв і неспроможність уряду ре-
формувати виключне законодавство щодо євреїв робило масову по-
літичну діяльність єврейської громадськості опозиційною. Боротьба 
за рівноправність євреїв була вимогою-мінімум єврейського проекту.

Опозиційність єврейського проекту на Правобережній Україні ви-
являлася не в усіх практиках, а лише в діяльності політичних партій. 
Однак, з точки зору місцевої адміністрації, єврейське населення було 
просякнуте опозиційними настроями. Єврейське населення Півден-
но-Західного краю, за оцінками київських жандармів, дивилося «на 
суспільно-політичне життя з комерційної точки зору». «Комерцій-
ність» світогляду євреїв відбивалася в підтримці єврейською громад-
ськістю «визвольного руху», насамперед партії кадетів, задля отри-
мання зиску від скасування виключного законодавства [20, арк. 4].

Незважаючи на неможливість включити євреїв до «великої 
російської нації», уряд виступав проти єврейського проекту, бо вбачав 
у єврейському націотворенні причину нелояльності євреїв до уряду. У 
1903 р. була заборонена діяльність Всесвітньої сіоністської організації 
(далі – ВСО) в Російській імперії [39, с. 412-414]. Сіоністи продовжували 
свою діяльність, попри урядові заборони, таємно збираючи кошти 
для Єврейського національного фонду (далі – ЄНФ), інституції ВСО. 
ЄНФ купляв землю для єврейських поселенців у Палестині. Сіоніст 
В. Жаботинський закликав влаштовувати приватні й громадські 
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заходи для поповнення бюджету ЄНФ [5]. Сіоністські осередки діяли 
таємно на Правобережній Україні [30, арк. 52 зв.]. Наприклад, у 1908 р. 
подільськими жандармами були встановлені факти збирання коштів 
для ЄНФ представниками єврейської буржуазії на приватних святах, 
слідуючи закликам В. Жаботинського [26, арк. 457-457 зв.].

Відносини між єврейським національним проектом і російським 
урядом характеризувалися «масовістю». Масовість була і залишається 
основною рисою всіх національних проектів «епохи націоналізму», 
від Великої французької революції (1789–1799 рр.) до сучасності. На-
ціоналісти конструюють націю, що охоплює всі страти «націоналізо-
ваної» спільноти. Масовість національних проектів уможливлюється 
наявністю прошарку національно свідомих інтелектуалів, які в умо-
вах нестабільності суспільства, що модернізується, віднаходять, як 
зазначав К. Мангайм, «духовну опору» в інтересах соціально прини-
жених верств населення, народних мас «націоналізованої» спільноти 
[9, с. 174-176]. Масовий характер єврейського національного проекту 
практично реалізується в діяльності культурницьких товариств і по-
літичних партій, створених національною елітою для «націоналіза-
ції» народних мас. Єврейський проект через свою опозиційність за-
знавав урядової протидії в способах «націоналізації» мас.

Єврейська еліта Російської імперії, комерсанти й інтелектуали, 
створили в Санкт-Петербурзі в 1863 р. «Товариство поширення 
просвіти поміж євреями в Росії» (далі – ТПЄ), культурно-
просвітницьке товариство, діяльність якого була спрямована на 
акультурацію широких мас російського єврейства [13, с. 4-5]. У 1903 р., 
за ініціативою промисловця Л. Бродського та історика Г. Бараца, був 
заснований філіал товариства на Правобережній Україні, Київське 
відділення ТПЄ. Це товариство розгорнуло діяльність зі створення 
мережі талмуд-тор (початкових шкіл для дітей з незаможних сімей), 
у яких, окрім єврейських, викладалися й загальноосвітні предмети 
[14, с. 7]. Станом на 1907 р., Київське відділення ТПЄ опікувалося 
в одній тільки Київській губернії 25 талмуд-торами [18, с. 6-7]. Для 
порівняння, станом на 1901 р., на Київщині було 12 талмуд-тор, удвічі 
менше, ніж до появи Київського відділення ТПЄ [17, с. 92-93].

Київське відділення ТПЄ, попри «аполітичність», в своїй діяльнос-
ті зіткнулося з протидією місцевої влади – Київського генерал-губер-
натора та адміністрації Київського навчального округу. «Каменями 
спотикання» у відносинах між Київським відділенням ТПЄ та місце-
вою владою стали такі питання: 1) Питання про надання товариству 
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сум коробкового збору (спеціального податку з кошерного м’яса, 
кошти від якого перебували у віданні місцевої адміністрації); 2) Пи-
тання про відкриття приватних училищ у Києві; 3) Питання про по-
силення державних вимог до талмуд-тор; 4) Питання про відкриття 
педагогічних курсів при єврейському казенному училищі в Києві. Не-
поступливість місцевої бюрократії примушувала керівництво Київ-
ського відділення ТПЄ неодноразово звертатися до міністра народної 
просвіти для вирішення зазначених питань [15, с. 7-16].

Масовість єврейського національного проекту виявлялася також у 
використанні єврейською громадськістю для «націоналізації» народ-
них мас, так би мовити, «релігійної інфраструктури», традиційних 
єврейських громадсько-релігійних інституцій, синагог і молитовних 
шкіл чи молитовних будинків, для влаштування політичних зібрань. 
Місцева адміністрація протидіяла політичній діяльності в релігійних 
установах. Так, Волинський губернатор видав у червні 1905 р. цирку-
ляр про заборону політичних зібрань у синагогах і молитовних шко-
лах [27, арк. 9]. Попри цю заборону, політичні зібрання в релігійних 
установах продовжувалися. Наприклад, зібрання присвячене май-
бутнім виборам до Державної Думи відбулося в молитовному будин-
ку в Ковелі у вересні 1905 р. [28, арк. 83-83 зв.]. Використовували «ре-
лігійну інфраструктури» й ліві єврейські партії. Наприклад, бундівці 
влаштовували політичні зібрання в синагогах – у Черкасах в 1905 р. та 
Києві в 1912 р. [23, арк. 83-83 зв.; 25, арк. 259].

Масовий характер діяльності єврейських партій на Правобережжі 
виявлявся в постійному відтворенні провідних партійних комітетів 
після поліційних репресій. Адже на зміну заарештованим активістам 
приходили нові революціонери. Київський комітет Бунду перебував 
у полі зору політичної поліції та неодноразово відтворювався після 
арештів складу комітету жандармами в 1905, 1906, 1912 і 1913 рр. [19, 
арк. 96-100; 24, арк. 1-2; 37, арк. 15; 38, арк. 18-19].

Єврейський національний проект на Правобережній Україні 
початку ХХ ст. стикався з протидією російської бюрократії. Ефек-
тивність діяльності місцевої адміністрації щодо єврейського про-
екту була низькою, бо ця діяльність обмежувалася застосуванням 
репресивних заходів політичною поліцією, що було недостатньо 
для результативної боротьби з єврейським проектом. По-перше, ет-
нокультурні особливості єврейського населення, визнані урядом як 
підстави для правового виокремлення євреїв, були базою для «наці-
оналізації» єврейської народної маси. По-друге, загальноросійський  
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опозиційний рух був союзником єврейського проекту, виступаючи 
за рівноправність євреїв, а відтак – для результативної боротьби з 
єврейським проектом бюрократії потрібно було успішно боротися з 
російським «визвольним рухом». По-третє, єврейська преса видава-
лася за межами Південно-Західного краю, будучи недосяжною для 
місцевої адміністрації, а російська опозиційна преса теж виступала за 
рівноправність євреїв. Відтак національна політика, що проводилася 
місцевою адміністрацією Правобережної України, спрямовувалися 
виключно проти таких практик єврейського проекту, як культурно-
просвітницький рух і політичні партії. Однак у місцевої адміністрації 
не було важелів для дієвої боротьби з «аполітичним» просвітництвом, 
а партії відновлювали свою діяльність після поліційних репресій.

Таким чином, предметом національної політики місцевої 
адміністрації Правобережної України, спрямованої на протидію 
єврейському національному проекту, були єврейські політичні партії. 
Інші практики єврейського проекту були недоступні для репресивної 
діяльності місцевої адміністрації. Така національна політика не була 
здатна позбавити єврейський проект соціальної бази, зруйнувавши 
національні практики, та розірвати зв’язок із загальноросійським 
опозиційним рухом. Неефективність національної політики щодо 
протидії єврейському проекту на Правобережній Україні змушувала 
бюрократію, центральний уряд і місцеву адміністрацію, віднаходити 
інші способи боротьби з «націоналізацією» єврейського населення: 
1) Консервація виключного законодавства щодо євреїв, практичне 
застосування якого було позначено корупцією місцевою поліції та 
масовими виселеннями євреїв у «смугу осілості»; 2) Підтримка правих 
партій, для яких антисемітизм був одним із «наріжних каменів» 
ідеології; 3) Фабрикація «справи Бейліса», судовий процес щодо якої 
відбувався в Києві в 1913 р. Звісно, згадані явища та події російського 
громадського життя неможливо пояснити виключно урядовою 
політикою щодо єврейського проекту.

Перспективними напрямками подальших досліджень російської 
національної політики щодо єврейського питання на Правобережній 
Україні початку ХХ ст. є, по-перше, практика застосування виключ-
ного законодавства щодо євреїв, по-друге, взаємодія між місцевою ад-
міністрацією та правими партіями.
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