
Огляд літератури про жидів за десятиріччя після Жовтневої революції 
(1917—1927).

Перед революцією 1917 р. на території колишньої Росії утворилася російською 
мовою величезна література про жидів. „Указатель“ цієї літератури, що вийшов р. 1890-го, 
охоплює книжки, брошури й статті геть аж до 1889 р. й містить у собі 9579 назов, до 
того-ж цей покажчик не має претенсії вичерпати чисто-всю літератур)' про жидів. За період 
з 1890 до 1914 р. російська література про жидів далі швидко зростала й, безперечно, 
проти попередніх часів збільшилася принаймні вдвоє. Але це швидке зростання літера
тури про жидів, як і взагалі ввесь культурний рух у давнішій Росії, відразу спинивсь, 
скоро тільки почалась світова війна 1914 р. Окрім загальних причин цієї затримки тут 
відограли ролю й спеціяльні причини, а саме — причіпливе й вороже відношення до 
статтів про жидів з боку військової цензури: як добре всі пам’ятають, р. 1914 — 1916 
рідка стаття про жидів і про жидівську справу могла з’явитися необкраяною, а літературу 
жидівською мовою р. 1916-го було заборонено зовсім.

Революція 1917 р., що поклала край старому режимові, відродила жидівську пресу: 
р. 1917—1918-го вже виходило 81 видання сучасною, 10 давньою жидівською мовою 
й 65 російською *)•  Але це відродження було короткочасне. Громадянська війна, що за
раз почалася, й увесь той жах голоду, холоду й погромів, що йшли за нею, знову при
пинили зростання жидівської преси. Справжнє відродження її почалося тільки відтоді, 
як закінчилася громадянська війн і й настала епоха радянського будівництва. З р. 1922— 
1923 виходять жидівські журнали „Еврейская Летопись“, „Еврейский Вестник“, „Еврей
ская Мысль“, „Еврейская Старина“, розгортають знову свою культурну працю давнє 
жидівське „Историко-этнографическое общество“ і „Общество распространения просве
щения между евреями“, „Статистико-экономическая комиссия“ (при Орт’і), нові осередки 
для вивчання жидівської історії та культури, як декілька жидівських катедр у Білору
ському університеті, „Жидівська Історична Комісія" Укр. Академії Наук, Жидівська 
Історична Комісія при Одеському Інституті Народньої Освіти; виходять різні книги й бро
шури, присвячені питанням жидівської історії й літератури.

Умови, що за них почала тепер розвиватися російсько-жидівська література, істотно 
відрізняються від тих, що були перед революцією. Національна політика СРСР, що в її 
основу покладено рівноправність усіх культур і допомога їхньому зростанню, розгорнула 
широкі можливості й для жидівської культури. Але в відміну од попереднього часу, за 
мову цієї культури переважно стала жидівська мова — ідиш. Для ідиш запроваджено було 
спеціяльний відділ при Інституті білоруської культури в Менському та катедра історії 
жидівської культури при Укр. Академії Наук у Київі. Натурально, що частина жидівських 
літературних сил перейшла на ідиш, і тих осіб, що пишуть про жидівські питання ро
сійською або українською мовою, поменшала. До цього зменшення спричинилося ще й те, 
що за перших років революції жидівська наукова література втратила дуже багато ви-

’) Див. Временник Российской книжной Палаты. III. Еврейская периодическая пе
чать в 1917 и 1918 гг. Составил по материалам Российской Книжной Палаты и другим 
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Огляд літератури про жидів за десятиріччя після Жовтневої революції 199

датних іменнів, з одного боку, через смерть низки жидівських письменників, а з другого 
наслідком еміграції за кордон. Померли А. Я- Гаркавий, С. А. Ан-ський, П. С. Марек, 
М. І. Кулішер, А. І. Бравде, Каценельсон, Я. І. Ізраельсон, та инш.; емігрували за кордон — 
С. М. Дубнов, Чериковер, Коральник, Лещинський. Через ці причини контингент науко
вих працівників у царині жидівської історії й життя на початок цього періоду, що про 
нього в нас мова, на багато зменшився. А втім, нормальна продуктивність у цій ділянці 
відновлюється інтенсивно, і на десяту річницю Жовтневої революції вже утворилася нова 
чимала наукова література про жидів. Треба відзначити, що в цій літературі ми вперше 
зустрічаємо праці, писані мовою українською.

Ця стаття має подати стислий огляд цієї літератури,—а саме, відзначити ті пи
тання, що протягом описуваного періоду викликали особливий інтерес, та коротенько 
схарактеризувати найцінніші й найцікавіші праці.

Завдання науково-літературної праці за нових умов життя в СРСР сами представ
ники жидівської культури визначають так: „Новые условия ставят перед нами и новые 
задачи. С падением еврейского бесправия и беззащитности исчезает острый интерес к це
лому ряду явлений недавнего прошлого, которые были связаны с царским режимом и ко
торым приходилось уделять слишком много внимания. Горизонт нашей научной работы 
расширяется. В наших исторических изысканиях мы ныне могли выйти из тесных рамок 
истории евреев в России, Польше и Литве. Мы можем себе позволить роскошь при
няться за разработку самых разнообразных общих и частных проблем нашего прош
лого на протяженіи всех эпох и всех стран еврейского пребывания. Мы можем свободно 
разрабатывать материалы по участию еврейства в политическом и революционно-социаль
ном движении. И, наконец, что касается работ в области антропологии и этнографии, 
новые условия ставят особенно серьезные требования. За годы революции жизнь широ
ких еврейских мае подверглась коренному изменению в экономическом и культурном 
отношении“.

Так накреслює напрямок науково-літературної праці найповажніший орган жидів
ської наукової думки. Але жидівська література не могла відразу піти цим шляхом 
і стати на ґрунт широких академічних дослідів. Біжуче життя поставило цілу низку пе
кучих питаниів, що вимагали негайно їх розвязати, і література не могла на них не від
гукнутися.

Роки світової війни та революції, що після неї почалася, це був аж надто 
важкий для жидів період. Як відомо, на величезних територіях Східньої Европи 
запалали жахливі жидівські погроми, що зруйнували сотні містечок і запогубили тисячі 
людей. Річ зрозуміла, що тема про жидівські погроми, й саме про погроми 
1918—1919 рр., протягом розглядуваного періоду стала на перший план. У справі про 
погроми недавнього минулого вийшла низка книжок російською мовою і на території 
Союзу, й за кордоном. Треба визнати, що жидівська суспільність зробила все, що тільки 
можна було для того, .щоб висвітлити картину погромного руху 1918—1919 рр. Різні 
організації й поодинокі особи зібрали величезний матеріал, що докладно висвітлює кар
тину погромів. Матеріал збирав Всеукраїнський Комітет допомоги скривдженим під 
проводом Червоного Хреста. За дорученням од Комітету, уповноважені на місцях по
винні були досліджувати події за одноманітною схемою, що її виробив центральний 
і інформаційний відділ організації в Київі. Вони мали допитувати як покривджених, так 
і самовидців, і найпередше представників громадських організацій, партій та урядових 
установ. Окрім того, вони мали зібрати прокламації, відозви, резолюції, а так само фото
графічні знімки жертв і погромних подій. У великих центрах, як Київ, Катеринослав 
(Дніпропетровськ), куди збиралися тисячі втікачів, засновано окремі бюра для допиту 
покривджених, причому допитувано, звичайно, по скількись осіб з одного пункту. В де
яких випадках скликано наради з представників громадських організацій і партійних 
установ даного пункту на те, щоб установити подробиці подій, що й фіксовано в про
токолі. Зібрані матеріяли йшли до інформаційного бюра Комітету, де їх перевіряли. 
В окремих випадках, що заслуговували на увагу, інформаційне бюро виряджало осіб 
з правничою освітою та досвідом, щоб дослідити підробиці погрому на місцях. Окрім
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„Комітету допомоги покривдженим“, матеріал про погроми на території України й Польщі 
збирали „Клуб жидівських депутатів польського сойму“, делегації — американська (Мор 
гентау), англійська (Самуель), „Соціалістичний Комітет", Московський „Еврейский Обще
ственный Комитет“, що працював при Наркомнаці з 1921 р.

Наслідком усіх цих дослідів повстав величезний матеріал, і на підставі його кар
тину погромного руху 1918—1920 р.р. можна намалювати на всю широчінь. Чималу 
частину цього матеріялу, — навіть, здається, більшу,—підчас громадянської війни вивезено 
за кордон. Але багато його залишається ще й на території Союзу. На підставі цього 
матеріялу й видаються книги про погроми, як у Союзі, так і за кордоном. Жидівська 
еміграція заходилася коло видання „Історії погромного руху на Україні 1917—1921 рр.“, 
що має складатися з сімох томів. Досі вийшов за редагуванням 1. Чериковера перший 
том (Berlin 1923) під заголовком: „Антисемитизм и погромы на Украине 1917—1918 гг.“. 
з невеличкою вступною статтею С. М. Дубнова (Третья Гайдамачина, историческое вступ
ление, стор. 9—15) та з великим історичним трактатом Чериковера (стор. 17—181), що 
викладає історію жидівської справи на Україні в період Центральної Ради й гетьмана.

На підставі цих зазначених угорі матеріялів, а почасти особистихъ вражінь, на те
риторії Союзу вийшли книги: 1) Гусев-Оренбургский, Книга о еврейских погромах 
на Украине в 1919 г. Редакция и послесловие М. Горького. Москва, 1923; 2) Михайлов, 
Евреи при белых (из воспоминаний своих и чужих). Ростов на Дону 1922; 3) Поля ков, 
Жуткие дни на Украине (Евр. летопись, Сборн. 1); 4) й о го - ж, Пытка страхом (Евр. ле
топись, Сборн. III); 5) Материалы о еврейских погромах. Серия I, Погромы 
в Белоруссии. Вып. 1. Погромы, учиненные белополяками. Вступ, статья 3. Миндлина. 
М. 1923; 6) Еврейские погромы 1918—1921 г., вид. акц. т-ва „Школа и Книга“. 
М. 1926; 7) Проф. Хейфец, Мировая реакция и еврейские погромы. Том перший: 
Польша 1918—1922. Том другий: Венгрия 1918—1922. Харків 1926; 8) Пинхос Крас
ны й, Трагедия украинского еврейства (к процессу Шварцбарда). 1928.

З перелічених праць праці Михайлова та Полякова — то тільки низка побіжних 
спогадів, викладених у белетристичній формі, а книга про погроми, що її видало 
акц. т-во „Школа и Книга“, являє собою тільки дуже цікаву збірку численних фотографій 
із епохи погромів з додатками короткої хроніки погромного руху. Книга Гусева-Орен- 
бурзького, одна з перших праць про погроми, дає хроніку погромів за кожен місяць 
і низку статистичних даних, описує типи погромів і картини погромів у окремих містеч
ках. Зокрема, погромові в Київі присвячується цілий другий розділ. Але книга цікава 
не стільки фактичними матеріялами, скупенькими взагалі, скільки післямовою М. Горкого, 
де він викладає свій погляд на причини погромів. Погляд цей істотно відрізняється від 
звичайних поглядів.

З перелічених книг насерйозніша праця про погромний рух 1918—1920 рр., без
перечно, „Мировая реакция и еврейские погромы“ проф. Хейфеця. Автор ставить собі 
завдання висвітлити протижидівський погромний рух в європейському маштабі. Два томи, 
що вийшли досі, висвітлюють погромний рух у Польщі (Т. І) та в Угорщині (т. 2). Ма
теріал про погроми в Польщі зведено в автора в такі розділи: 1. Ексцеси й глузування. 
2. Військові погроми 1918- 1919 р. 3. Терор 1920 р. 4. Савінково-Балаховщина. 5. Поль
ська петлюрівщина. 6. Польський активний антисемітизм. У цих розділах автор наводить 
численні документи, що малюють картину погромного руху. Разом з тим він з’ясовує за
гальне становище жидівської справи в Польщі й викриває коріння польського антисе 
мітизму.

Матеріал про погромний рух в Угорщині проф. Хейфець розбиває на п’ятеро роз
ділів: 1. Кривавий терор і його органи. 2. Безкровний терор. 3. Соціяльно-політичні 
сили білої Угорщини. 4. Реакція жидів на білий терор. 5. Антанта й Угорщина. У до
датку дано три документи: 1. Кічкимерська трагедія. 2. Справа п. Тамбур та 3. Доповідь 
Британської робітничої делегації до Угорщини.

Що-до матеріялів, які були в розпорядженні проф. Хейфеця, коли він досліджував по
громний рух в Угорщині, то вони мають инший характер, ніж документи про Польщу. В Угор
щині за період реакції утворилася надзвичайно міцна протижидівська організація й її галузі 
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поширилися по всіх кутках країни. Тому докладні досліди на місцях, складання протоколів, 
то-що в Угорщині були неможливі. Проф. Хейфець міг користуватися тут тільки газет
ними матеріялами та розмовами з особами, що виемігрували з Угорщини. Натурально, 
що цей матеріял і не повний, і не завсіди певний, а тому й висновки з нього не завсіди 
обґрунтовані. А втім, нарис погромного руху, що написав проф. Хейфець, широко по
ставлено і він дуже змістовний. Для українських і російських читачів цей нарис дуже 
цікавий, бо той матеріял, що в ньому зібрано, дуже мало відомий, і його сливе зовсім 
не висвітлено в літературі. Ці властивості книги проф. Хейфеця роблять з неї цінну 
вкладку до історіографії протижидівського погромного руху.

Погромний рух 1918 -1920 р. цілком можна буде з’ясувати, безперечно, тільки 
в звязку з аналогічним рухом попереднього часу. І цілком зрозуміло, що за розглядуваний 
період з’явилася низка праць і про погроми перед революцією. Найбільша з цих 
праць то видання: Материалы для истории антиеврейских погромов в России. Т. І. 
Дубоссарское и Кишиневское дело. 1903 г. Петроград, 1919. Т. II. Восьмидесятые годы 
(15 апр. 1881 —29 февраля 1882). Петроград, 1923. Зредагували перший том і написали 
вступні до нього статті С. М. Д у б н о в та Г. Я К р а с ний - А дм оні; другий том ре
дагував Красний-Адмоні. До матеріялів, що надрукували видавці, увійшли доку
менти з архівів Міністерства юстиції, внутрішніх справ і Департамента Поліції. В пер
шому томі містяться документи Дубосарської та Туманівської справ (стор. 1—129), 
Кишинівської справи та справ звязаних з нею, справа П. Дащевського (308 - 315). 
У другому томі зібрано офіційні документи про погроми 80-х р. на півдні Росії.

Окремі моменти погромного руху 1881 р. висвітлюють невеличкі статті Кантора 
„Александр III о еврейских погромах 1881 — 1882 гг.“, Новые материалы (Евр. Летопись, 
Сборн. I), К р а с н ы й - А д м о н и Литература подполья и еврейские погромы (Вести. 
Литературы 1920, № 2, 3, 4) та стаття „Отклики московских промышленников на 
антиеврейские беспорядки 1881 г.“ (Красный Архив, книга 14).

Жидівські погроми 1905—1906 рр. освітлено в книзі Ю. Лавриновича „Кто 
устраивал погромы в России“, Евгеньева, „Царские погромщики“ (Петр. 1919), 
та в ст. 1. В. Галанта „Житомирський погром 1905 р.“ (Україна, 1925, № 4), 
А. М. Гольдштейна, „Белостокский погром“ („Среди еврейства“, Петр. 1918).

Погроми за період світової війни висвітлено в статті „Из черной книги россий
ского еврейства“. Материалы для истории войны 1914—1915 г. (Евр. Старина, т. X) та 
в невеличких працях Клейнмана „Первый еврейский погром в Сибири” (Евр. Лето
пись, зб. III) й Абби Лева „Разгром галицийских евреев в кровавые годы мировой 
войны“ (Евр. Летопись, зб. III). Велика стаття „Из черной книги российского еврейства“ 
дає низку дуже цікавих документів що-до становища жидів за світової війни, — зокрема 
документи про виселення жидів з колофронтової смуги, про жидів заручників та про 
погроми 1915 року. Що-до статті Клейнмана, то в ній подається відомості про жидівський 
погром 1916 р. в Красноярському, що їх свого часу заборонено друкувати.

Разом з темою про погроми за розглядуване десятиріччя притягала ще до себе 
велику увагу й загальна, звязана а нею, справа про ставлення до жидів (так 
званий „еврейский вопрос“) і зокрема справ а про антисемітизм. Цим справам 
присвячено брошури: 1. М. С. Лесков, „Евреи в России. Несколько замечаний по 
еврейскому вопросу“. Петроград, 1920. З вступною статтею Ю. Г есе на (96 стор.); 
2. Н. Ленін, „О еврейском вопросе в России". З передм. П. Лепешинського та 
вступом С. Диманштейна. 1924 (98 стор.); 3. Каутський, „Антисемитизм“. Петро
град, 1919; 4. Семашко, „Кто и почему травит евреев“, 1926; 5. Кочеткова, 
„Враги ли нам евреи”? (1927; 6) Ж иг а л ин, „Проклятое наследие (Об антисемитизме)“, 
а також 7. Науковий дослід С. Л у р ’ є, „Антисемитизм в древнем мире. Попытки его 
объяснения в науке". Петроград, 1922.

Брошуру М. С. Лескова написано р. 1884-го для комісії гр. Палена, що опрацьо
вувала тоді заходи в жидівській справі. Тоді-ж-таки й видрукувано без авторового імени 
в кількості 50 лиш примірників, тим-то вона й залишилася зовсім невідома критикам 
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й бібліографам. Випадково видавець брошури придбав р. 1916 два рукописи під заго
ловком „Дополнительная записка о евреяхъ“, що саме й належали були перу Лескова 
(один — написаний начорно, другий начисто). Отож зазначену брошуру й видано 
з цього рукопису '). Автор у передмові попереджує: „цю записку про жидів, що по
даємо до уваги читачам, написав не жид. Автор її христіянин: він жадним способом жад
ном}' жидові нічим не зобов’язаний та ні в чому ні від одного з них не залежний“. 
Далі розглядаються різні обвинувачення проти жидів: а) жиди руйнують христіянську 
віру, б) жиди експлуатують народ, в) жиди псують звичаї людности, та доводиться, які 
ці обвинувачення нестійні. В другій частині М. С. Лесков говорить про жидівську ізо
льованість та про заходи для її знесення, що їх уживано за Миколи І, і пропонує з свойого 
боку заходи, щоб усунути відрізнене становище жидів. Лесков проектує дозволити жи
дам жити в усіх місцях і вільно працювати в реместві й промислах без ніяких обме
жень, а так само пропонує взагалі зрівняти жидів у правах і обов’язках з рештою люд
ности. Брошура М. С. Лескова, що її видав Гєсєн, цікава, насамперед, для характери
стики самого Лескова, бо скидає з нього обвинувачення в юдофобстві, що йому звичайно 
накидалося. Разом з тим брошура дає цілу низку спостережень і думок, що й досі не 
втратили свойого значіння для висвітлення жидівської справи.

Книга Н. Ленина „О еврейском вопросе“, що її видав Лепішинський і Диман- 
штейн, являє собою низку витягів із статтів Леніна (з 1903 р. й далі), що виявляють, 
як він ставивсь до жидівської справи. В. І. Ленін торкався в своїх статтях таких пунк
тів жидівської справи: 1) погромів, 2) жидівського робітничого руху, 3) антисемітизму, 
4) асиміляції, 5) жидівської шкільної справи й культури, 6) національної рівноправности. 
Матеріал, що ^зібрали видавці, розміщено в хронологічному порядкові, причому більша 
частина його стосується до жидівських погромів і жидівської школи. Важливість цього 
матеріалу для освітлення жидівської справи ясна сама собою. Цінности книга набуває 
ще й тим, що наприкінці її вміщено низку документів, що характеризують, як радянська 
влада ставиться до „жидівської справи“.

Инші, перелічені вище, видання в жидівській справі торкаються безпосередньо 
антисемітизму, з’ясовуючи в популярній формі його історію та причини.

Науково-історичний дослід питання про антисемітизм дає С. Лур’є в своїй книзі, 
що її заголовок наведено вище. Книга Лур’є поділяється на дві частині. В першій 
частині автор розглядає, які є в літературі погляди на походження антисемітизму в дав
нину. Зводячи в групи й аналізуючи численні свідчення джерел, автор намагається до
вести, що за причину антисемітизму не була не релігія, з її особливими обрядами, ні 
економічні стосунки, ні політична нелойяльність жидів, ні жидівський партикуляризм, себ-то 
коли жиди відмовляються від зносин з чужовірцями. Думка самого С. Лур’є про причини 
антисемітизму в старовину така: „постійною причиною, що викликала антисемітизм, була 
та особливість жидівського народу, що не маючи ні своєї території, ні своєї мови, розки
даний по всьому світі, він усе-таки залишавсь національно-державним організмом“ (стор. 9), 
„у душі жида завсіди найглибше сидить націоналістично-державне почуття і за об’єкт його 
є жидівський народ“ (стор. 10). „Жидівство“— міркує автор, — „являє собою не релігійну 
групу, а національно-державну одиницю, що з дивовижної примхи історії вже на світанку 
свойого життя мусіла жити й розвиватися по-за певними рамцями, посеред чужих наро
дів“ (стор. 114). Через те жиди асимілювалися тільки до деякої міри й завсіди зберегали 
відмінні риси своєї національности. Окрім того, сама боротьба за зберегання національ
ности, як гадає автор, неминуче виробила в жидах низку таких рис, що до них непри
хильно ставилися греки й римляни. Все це й викликало злобу та зненависть господарів 
країни до жидів.

С. Лур’є вважає, що його погляд на причини антисемітизму в старовину—новий. 
Але здається, не можна сказати, щоб авторові пощастило до краю з’ясувати порушене 
питання, і щоб його погляд збігавсь з теперішнім розумінням історичних процесів.

') Подробиці див. Шестериков, К библиографии сочинений Н. С. Лескова. Изве
стия Отд. русского языка и словесности Академии Наук СССР 1925, т. XXX, стор. 268.
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А втім треба все-таки визнати, що цей погляд заслуговує на увагу. Найцінніше в книзі — її 
критична частина, як кількістю зібраного матеріялу, так і слушністю самої критики. Вза
галі в справі про антисемітизм праця С. Лур’є — дуже цінне надбання для російської 
літератури *).

Нове питання, що зацікавило дослідників в минулому десятиріччі, це питання 
про жидівську участь у російському революційному рухові. Цій 
темі присвячено такі праці: 1) Л. Дейч, Роль евреев в русском революционном движе
нии. Том первый (1926, 2-е изд. 231 стор.); 2) Н. А. Бухбиндер, Материалы для 
истории еврейского рабочего движения в России. Вып. I Материалы для биографического 
словаря участников еврейского рабочего движения, з передм. В. I. Невського 
(1922, I—VII, 1—-142 стор.); 3) Н. А. Бухбиндер, История еврейского рабочего дви
жения в России по неизданным архивным материалам. (Ленінград, 1925, 388 стор.); 
4) Бухбиндер Н. А., Еврейское рабочее движение в Гомеле (1890-1905) 1925. Изд. 
Гомельского Губкома РКП(б): „1905 в Гомеле и Полесском районе“; 5) Киржниц, 
Еврейское рабочее движение. Обзор, материалы и документы. Ред. и вступительн. слово 
Р а ф е с а. (1928); 6) Н. А. Бухбиндер, „Еврейские революционные кружки 80-х 
и начала 90-х годов. Период пропаганды“ (Евр. Летопись, сб. I); 7) Драп к ин, „1905 год 
в районе Полесья. Комитет РСДРП“ (у вид. „1905 год в Гомеле и Полесском районе“, 
стор. 63 — 245); 8) Ра фес, Очерки по истории Бунда (Москва, 1920, 440 стор.); 
9) К а н т о р о в и ч, „Бунд накануне февральской революции“ (Евр. Летопись, сб. II); 
10) Мелкобуржуазный социализм на еврейской почве (изд. „Трибуна“); И) С. А г у р- 
с к и й, Еврейский рабочий в коммунистическом движении (1917—1921); пер. с евр. 
(1926. 244 стор.); 12) „Из истории Партии“ изд. ЦК евр. комм, партии Поалей-Цион 
(Москва, 1923).

Книга Дейча, що висвітлює початок революційного руху серед жидів, являє собою 
першу частину його записок і торкається, як він каже, „мирного бескровного периода 
нашего революционного движения“. Автор поставив собі два завдання: по-перше, вста
новити загальний погляд на ролю жидів в революційному рухові в Росії та по-друге, 
викласти історію революції в формі біографій жидівських революціонерів. Загальний 
погляд автора на ролю жидів у революційному рухові р. 70- 80 такий, що жиди не 
відогравали великої ролі. Свою думку автор стверджує цифровими даними про ув’язне
них політичних злочинців. Після цих попередніх міркувань Л. Дейч подає низку корот
ких біографій жидівських революціонерів, а саме: біографії Лазаря Гольденберга, Мосія 
Рабиновича, Юлія Тетельмана, Ісаака- Павловського, Аронзона, Едельштейна, Беті Камен- 
ської, Новаковської, Фелиції Шефтель, Олександра Бібергаля, Павла Аксельрода, Семена 
Лур’є, Ісаака Камінера, братів Леванталів, Григорія Гуревича, Марка Натансона, Йосипа 
Аптекмана, Олександра Хотинського, Йосипа Гедова, Ганни Розенштейн-Макаревич.

Ці біографії автор написав виключно на підставі особистого знайомства з револю
ціонерами або оповідань близьких до них осіб. З приводу своїх біографічних начерків 
сам автор завважує, що він „не тішить себе надіями, що в нього нема прогріхів і поми
лок“. І це, звичайно, натурально, коли таку силу деталів порушив автор. У цілому-ж 
книга Л. Дейча це дуже цікава праця з історії революційного руху поміж жидами. При 
цьому треба зазначити, іцо більшість осіб, що їх вивів автор, були родом із України, 
а багато з них, як Аксельрод, Лур’є, Левенталь, Камінер, Ганна Розенштейн, свою рево
люційну діяльність розпочали в Київі. Тому можна сказати, що книга Дейча є чималою 
мірою історія революційного жидівського руху на Україні й зокрема в Київі. Для історії 
революційного руху в Київі, що тут колись і сам автор почав свою працю, книга дає 
чимало цінного матеріялу.

’) Свої думки автор трохи доповнює в великій рецензії на книгу французького 
вченого Juster’a, „Les juifs dans Tempire Romaine. 2 t. Paris. 1914 („Евр. Старина“, 1924 p., 
T. XII, стор. 180 — 199).

2) 3 цією книгою ми не мали змоги познайомитися.
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За дуже цінні праці з історії революційного руху серед жидів можна вважати 
й праці Н. А. Бухбіндера. В книзі „Материалы для истории еврейского рабочего 
движения в Росшій“ Бухбіндер дає короткий біографічний словник жидівських револю
ціонерів, що брали участь у жидівському робітничому рухові в Ленінграді. Той випуск, 
що вийшов, містить у собі відомості про 2000 осіб, а всіх їх буде мало не 15.000. Відо
мості, що дає автор, дуже короткі. Це є витяг з документів охранки.

„История еврейского рабочего движения“, що написав Бухбіндер, викладає 
історію жидівського робітничого руху, відколи він зародився до Жовтневої революції. 
Зокрема, автор дає історію „Бунда“, „Еврейской независимой партии“ та партій сіоніст
ських. Він говорить про початок цих партій, знайомить з їх статутами, з резолюціями 
з’їздів і описує їх практичну роботу. Автор використав друковану, иноді мало приступну, 
літературу цього питання. Але, крім того, він видобув багато нових матеріалів із архіва 
Департамента Поліції й це дало йому змогу доповнити новими фактами історію жидів
ського революційного руху, відому в загальних рисах. Широкі завдання, що поставив 
собі автор, не дали йому можливости однаково докладно розглянути всі моменти. Книга 
так само сливе не дає аналізи соціяльно-екопомічних засновків руху за браком даних. 
Стислість авторового огляду найбільш виступає на прикінці його історії. Але зміст 
книги доповнюють инші авторові статті, присвячені окремим етапам жидівського робіт
ничого руху. Сюди стосуються зазначені вгорі „Материалы для биографического словаря“ 
та праця „О еврейском рабочем движении в Гомеле“. Цю статтю написано на підставі 
видань таємного характеру й рукописних архівних матеріялів. Найдокладніше Бухбіндер 
спиняється тут на діяльності Бунду, особливо за революції 1905 р. Як додаток до статті 
видрукувано прокламації цього періоду, а так само найважливіші статті таємних 
часописів і журналів.

Книжку К и рж ница присвячено також жидівському робітничому рухові й дає 
вона повну картину участи й ролі жидівських робітничих мас у першій російській рево
люції й в найближчі часи після неї. Автор захопив свою тему дуже широко й досить 
глибоко, хоч він сам зазначає, що йому не пощастило, за браком матеріялів, з’ясу
вати жидівський робітничий рух на півдні. Що-до матеріялів, якими користувався автор, 
то всі вони партійні, — здебільше бундівські. Надруковані в книжці документи переважно 
переклад з жидівської мови.

Стаття Драпкіна „1905 год в районе Полесья“ трактує про революційний рух 
1905 р. взагалі й, зокрема, про участь у ньому залізничників. Але через те, щор. 1905-го 
в Поліссі величезну ролю в революційному русі відогравали жидівські робітничі партії, 
то стаття Драпкина найближче стосується до історії жидівської людности Поліського 
району. В статті подано низку цікавих ілюстрацій, а в додаткові передруковано багато 
рідких документів 1905 р.

Праця Рафеса „Очерки по истории Бунда“ є огляд цієї історії з р. 1885 по 
1922 р. Історію Бунду автор розподіляє на п’ятеро періодів і в кожному періоді відзна
чає найхарактерніші моменти. Книгу написано на підставі легальної і таємної бундів
ської літератури. Наприкінці книги є великий покажчик новітньої літератури про Бунд 
жидівською, російською, українською й польською мовами.

Останнього етапу в історії жидівського революційного руху, а саме — участи жидів
ських робітників у комуністичному русі, торкається книга С. Агу рського, що її на
звано попереду. В ній містяться матеріяли до робітничого руху в Білорусі. Автор дає 
нарис розвитку комуністичних ідей у робітничому рухові, викладає історію боротьби 
жидівських робітників з ватажками Бунду, утворення при Наркомнаці жидівської комісії, 
початок комуністичної преси, утворення ЕКП, Комфрбунда Білоруси й кінець Бунду. 
Але критика вже одзначила, що книзі бракує гармонійного плану рівномірності! частин; 
їй можна закинути ще й те, що деякі пункти теми, напр. справа про те, як повстав ко 
муністичний рух серед робітників, порушив автор тільки позверхово ’).

*) Пор. „Пролетарская революция", 1927, № 4, стор. 290-292.
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Нове питання жидівського життя, що в минуле десятиріччя цікавило дослідників, 
це питання про землевпорядкування жидів. Інтерес до цієї справи по
встав у звязку з тими заходами, що їх вживає радянський уряд, щоб оселяти жидів на 
землі. Спеціяльно над цією справою працював журнал „Трибуна еврейской обществен
ности“, місячний орган Озет’у. Цей журнал широко висвітлює нове жидівське життя 
й хід соціялістичного будівництва поміж жидівських мас, дає також повну картину життя 
нових хліборобських осель у Криму й на Україні.

Тій самій справі про жидівське землевпорядкування присвячено періодичний 
збірник „Еврейский Крестьянин“ (зб. І—р. 1925, зб. II - р. 1926). У цьому збірникові, 
окрім різних дрібних звісток про хід землевпорядкування, ми маємо й низку чималих 
статтів у цій справі, а саме статті: Ларина, Состояние й перспектива земельного 
устройства евреев в СССР, Фабриканта, Агрикультурные черты еврейского населе
ния, Бруна, Состояние и развитие еврейского земледелия, Островского, Друзья 
и недруги еврейских переселенцев в СССР, Лейбовича, Земельное устройство горцев 
евреев.

Із окремих праць у цій справі слід одзначити 1) Брагин, М. Кольцов, Судьба 
еврейских масс в Советском Союзе (Москва 1923, 22 стор.), 2) Финкель, Еврейское 
землеустройство в Советском Союзе (вид. Озет’у, 41 стор., рік не зазнач.), 3) Гольде, 
Земельное устройство трудящихся евреев (1925, 95 стор.), 4) М е р е ж и н, Вопросы 
земельного устройства трудящихся евреев (Москва, 1927) і 5) Боровой, Еврейская 
земледельческая колонизация в старой России. Политика, идеология, хозяйство, быт 
(Москва, 1928, IV -|- 198 стор.).

Брошура Брагіна й Кольцова характеризує те становище, в якому опини
лися жидівські маси в наслідок військового комунізму й взагалі нової політики. Автор 
(для р. 1924) це становище характеризує, як катастрофу, як безвихідь, і пояснює це тим, 
що більша частина жидівської людности до революції жила з посередництва й торговлі. 
За період військового комунізму, що скасував приватну торговлю й посередництво, ці 
численні крамарі й посередники знищені були до того, що зубожіли. Вихід із такого 
становища автор брошури вбачає у лаборизації жидів через притягнення їх до проми
словосте й найбільше до хліборобства. Автори обмірковують справу про можливість для 
жидів хліборобити, про землі, що їх можна віддати жидам, про район, найпридатніший 
для жидів-хліборобів, і про бажані форми землевпорядкування.

Брошура Ф і н к е л я, що має п’ятеро розділів, дає картину економічного стано
вища жидів колись і тепер, побіжний нарис жидівського землевпорядкування з початку 
XIX в., хід землевпорядкування за радянської влади, зазначає ті кошти, що видають їх 
на переселення й наслідки землевпорядної політики в цифрах. Останній розділ бро
шури з’ясовує ролю Озет’у в жидівському землевпорядкуванні. В усіх цих справах 
автор дає короткі відомості й наводить, де треба, цифрові дані. Брошура Фінкеля взагалі 
добре орієнтує в справі. Те саме треба сказати й про книгу Гольде Вона набирає 
особливої цінности тим, що половина її (стор. 45—95) є зведення документів що-до 
землевпорядкування, — а саме, відозв, обіжників, резолюцій, ба навіть промов. Брошура 
Мережива дає дві доповіді автора, одну на прилюдних зборах Московського Відділу 
Озет’у 2.1Ѵ.р. 1927, а другу — на всесоюзному з’їзді Озет’у в листопаді р. 1926-го. 
Книжка Борового є наукова праця про жидівську колонізацію й складена почасти на 
підставі друкованого вже матеріялу, почасти, — на підставі нових документів, що знай
шов автор в Одеському архіві. Доповнює ці праці стаття І. Галанта „Київські проекти 
жидівського землевпорядкування 40-х років XIX в.“ (Юбілейний Збірник на пошану 
ак. Д. Й. Багалія, вид. Укр. Акад. Наук). Автор на підставі архівних даних ознайомлює 
з змістом Київських проектів і наприкінці робить висновок, чому ці проекти не мали 
успіху. Як гадає автор, причина цієї невдачі полягає в тому, що давній уряд мав жи
дівське землевпорядкування не за мету, дуже важливу саму собою, а тільки за засіб 
виховувати жидів.

Події з епохи імперіалістичної, а надто громадянської війни, а потім нова політика 
радянської влади, в корені змінила становище жидівських мас, порівнюючи з попереднім 
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часом. Ця зміна торкнулася всіх сторін життя жидівської людности й найближчого часу 
мусить одбитися як на фізичному стані, так і на психіці народу. Отож, щоб накреслити 
певні шляхи в майбутньому, треба пильно вивчити сучасне становище жидівських мас 
з різних поглядів. І в літературі розглядуваного періоду ми маємо низку праць про 
сучасне становище жидівських мас. Ці праці побудовано на статистичних, медичних, 
економічних і етнографічних дослідах; вони свідчать про те, з якою вартою пошани ува
гою жидівська суспільність ставиться до справи народньої біології.

Цю справу поставлено в статті М. М. Грамма „Ближайшие задачи научно- 
исследовательских работ в связи с переходом евреев к земледелию (Сб. I: Вопросы био
логии и патологии евреев. 1926). Тут автор так характеризує сучасне становище жидів
ських мас: „Різка зміна географічного й політичного розподілу жидів у східній Европі, 
різка зміна полового, зростового й професійного складу жидівства за період війни, по
громів, голоду, імміграцій та еміграцій, різка зміна фізичного й біологічного образу жи
дівської маси підо впливом тих самих чинників, а головне різка зміна економіки цієї 
маси на гірше — все це дуже ускладнило проблему устрою жидівської маси. Вся со- 
ціяльно-економічна й біологічна катастрофа як-найтяжче позначилася на жидівстві, що 
жило на території кол. Росії; світова й громадянська війна, біженство, погроми, голод, — 
усе це з особливою вагою впало на російське жидівство. За таких умов особливо важко 
для російського жидівства й економічно, й біологічно, переживши десятиріччя, дійти 
рівноваги" (стор. 95). Вихід для жидівських мас із тяжкого становища автор бачить 
у продуктивній праці, в індустріалізації й надто в аграризації. Цей перехід жидівських 
мас на нові рейки, як гадає автор, є не тільки процес економічний і соціальний, але разом 
з тим і процес глибоко біологічний, і до цієї біологічної сторони справи він хоче при
тягти увагу науково-медичного світу. З свойого боку, М. Грамм пропонує план усебіч
них методичних дослідів над жидівськими хліборобськими масами і накреслює систему 
установ, що повинні коло цього заходитися.

Сучасному санітарному становищу жидівських мас присвячено праці Потлажана 
„Материалы к изучению санитарного состояния еврейского населения Одессы“, (Сб. I: 
Вопросы биологии и патологии евреев), Грамма й Матульського „Опыты санитар
ной характеристики еврейской деревни“ (там-таки), Шмулевича, „Слепота среди 
евреев Одещины“ (там-таки), Жовелик й Олександров а, „К вопросу о заболе
ваемости еврейской рабочей молодежи туберкулезом (там-таки).

Суто-етнографічний характер має книга, що її видано за редакцією проф. Тана- 
Богораза, „Еврейское местечко в революцию“ (1926, 219 стор.). Книга викладає на
слідки спеціяльних дослідів над характерними жидівськими селищами, що їх перево
дили р. 1924-го студенти Ленінградського Географічного Інституту та Ленінградського 
Інституту жидівського знання, яких для цього відряджено. До книги ввійшли статті 
В. Г. Та на, „Еврейское местечко в революцию“ (стор. 7—26); М. Ли беса, „Камчатка 
Киевской губ. (стор. 27—39); Сиротинера, „Из жизни Воздухотреста“ (стор. 89—120), 
М. Штейна, Колония Новозлатополь (стор. 121—156), Н. Пульнера, Из жизни 
города Гомеля (стор. 157—196), Б. Пульнера, Из религиозного мира (стор. 197—219). 
Ці статті являють собою опис того економічного й духовного перевороту, що відбувсь 
у жидівському містечку підо впливом революції. Книга констатує, що давнє містечко 
зруйновано, і відродитися до нового економічного життя жидівські маси можуть вже на 
нових началах. Усі автори відзначають, що жидівські маси по-инакшому ставляться до 
продукційної праці, прагнуть хліборобити, жадають знання. Багато уваги всі автори цих 
статтів віддають релігійним настроям жидівських мас. Усі при цьому сходяться на тім, 
що революція швидко руйнує жидівську релігію, і швидкість та інтенсивність цього про
цесу де-далі зростає, а разом з тим зовсім немає будь-яких перспектив, щоб його 
припинити, або хоч загаяти. Як спостерегли автори, зацікавлення релігією серед жидів
ських мас до того впало, що в п’ятницю перед вечірньою молитвою в синагозі не буває 
пііпіап’а, себ-то мінімуму в 10 чоловіка, що потрібно для молитви. Становище релігій
ної справи в жидівських общинах найяскравіше висвітлено в статті Б. Пульнера 
(„Из религиозного мира“), і в ній змальовано релігійну кризу в такому жидівському центрі, 
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як Гомель. Усі, що ми зазначили, висновки авторів статтів, дуже важливі й цікаві. Але, 
звичайно, важко сказати, оскільки точні та Широкі ті спостереження, що їх покладено 
в основу цих висновків.

Всі ці праці, що ми досі розглядали, мають за завдання відповісти на 
питання поточного моменту, які найбільшу притягають увагу широких кіл. Але 
минуле десятиріччя дало нам чимало праць, що мають характер більше-менше 
академічний. Це праці переважно історичного змісту. Найзначніші з них є такі: 
1) И. Берлин „Исторические судьбы еврейского народа на территории русского госу
дарства“ (Спб. 1919, 200 стор.); 2) Ю. Г е с с е н „История еврейского народа в России“, т. I 
(2-ге вид. Л. 1925, 244 стор.) та т. II (Л. 1927, 234 стор.); 3) С. М. Дубнов „Евреи 
в России и Западной Европе в эпоху антисемистической реакции“ (1923, кн. I, стор. 1 — 
127, кн. II, стор. 1—100, кн. III, стор. 1—145); 4) Він-же, „Новейшая история еврей
ского народа“, т. I, 1789—1848 (2 вид., 1919 р., 484 стор.); 5) А. Тюменев, „Евреи 
в древности и в средние века (вид. 1922, 382 стор.).

Книга Берліна являє собою спробу науково побудувати жидівську історію 
в давній Русі. Книга має „вступ“ і три розділи самого досліду. У „вступі“ автор обґрун
товує появу своєї книги та зазначає її завдання. Характеризуючи сучасний стан жидів
ської історіографії, І. Берлін підкреслює, що інтерес жидівських дослідників до жидів
ської історії в давній Русі викликано було тим, що вони намагалися визнати себе істо
ричним елементом, звязаним непоривно з руською державою вже на світанку свойого 
зародження, а не таким елементом, що з ним руській державності й руському народові 
довелося зіткнутися тільки по розборі Польщі“ (стор. 51). Це, як гадав автор, давало 
основу для певних політичних висновків і публіцистичних аргументів. Але за те, „до
сліди над долею руського жидівства обмежувалися тільки питаннями про те, відколи 
жиди перебувають у межах теперішньої території Росії і засвоюють деякі начала слов’ян
ської культури“. Така постава справи, зазначає автор, не викликала в дослідників по
треби ні критично ставитися до джерел, ні всебічно вивчати їх дані. Як гадає автор, 
через цю вузькість завдання жидівські дослідники „топталися на одному місці“, повто
рюючи один одного й оперуючи над одним й тим самим матеріялом. Що-до російської 
історичної літератури про жидів у давній Русі, то хоч вона й цікавиться проблемою 
жидівської історії, але все-ж-таки, гадає автор, не дає жадних позитивних наслідків; 
російські дослідники, „не маючи спеціяльного підготування до самостійної праці в царині 
жидівської науки, мусіли тільки випадково, ніби мимохідь, торкатися питань, що так чи 
инакше стосуються до нашої проблеми, не наважуючись здебільшаго присвятити нашій 
справі спеціяльніші досліди“. З свойого боку, автор намагається уникнути цієї одно
бічносте російських і жидівських дослідників і поповнити наявні праці, ширше поста
вивши справу й притягши до дослідів нові матеріяли. Під новими матеріялами він ро
зуміє жидівські джерела, як уже надруковані, так і невидані, що містяться в першому 
й другому збірникові рукописного фонду А. Фірковича в Ленінградській Державній 
Публічній Бібліотеці, в рукописному збірникові А. А. Кауфмана в Ленінградській 
бібліотеці „Общества распространения просвещения между евреями“, в инших рукописних 
збірниках, що зберегаються в Ленінграді, а так само в збірникові жидівської громади 
в Карасубазарі та у власному авторовому збірникові.

В цілому книга І. Берліна викликає великий інтерес, як праця, що в ній широко 
поставлено жидівську історію на Русі, та притягнуто до дослідження мало відомі жи
дівські джерела. Можна тільки відзначити, що рішучість висновків авторових не завсіди 
відповідає тій кількості фактів, що є в його розпорядженні.

Пізніший період жидівської історії в Росії представлено в працях Г е с е н а 
й Д у б н о в а, що їх названо вгорі. Перший том історії Г е с е н а є виправлене 
видання авторової праці, що вийшла р. 1916-го. Поправки, як заявляє сам автор у перед
мові, полягали в тому, що деякі відділи, проти першого видання, скорочено, а инші, 
змінено й написано наново. В першому томі Гесенової праці викладається історія жидів 
у кол. Росії з часів приєднання Білоруси до першої чверте XIX в.; другий том дово
дить жидівську історію до 80-х років. Авторова праця не є повна й закінчена жидівська 
історія, і в багатьох частинах її можна доповнити. План книги теж викликає заперечення.
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Але в цілому Гесенова праця, як одна з перших спроб систематичного курса найнові
шої жидівської історії, спроба, що її побудовано чималою мірою на самостійній авто
ровій праці в архівах, — безперечно має значіння.

Праця С. М. Дубнова „Новейшая история еврейского народа“ є друге ви
дання книги, що передніше вийшла була під тим самим заголовком.

Друга, що її названо вгорі, праця С. М. Дубнова „Евреи в России и Западной 
Европе в эпоху антисемитической реакции“—дає нарис жидівської історії в Росії за 
доби Олександра III й Миколи ІІ-го, доведений до революції 1917 р., а так само нарис 
жидівської історії за час р. 1881 до р. 1900 в Німеччині, Австрії та невеличких цент
рах жидівства в Західній Европі. Закінчує книгу огляд становища жидівства в різних 
країнах Західньої Европи на початку XX в. аж до світової війни 1914—1916 рр. Автор 
знайомить з правним становищем жидів, з літературними течіями, з історією жидівської 
еміграції, з найяскравішими виявами антисемітизму, як справа Дрейфуса й російські погро
ми. Книга взагалі дає суцільний і досить повний огляд жидівської історії за остан
нього півсторіччя. Найдокладніше при цьому викладено жидівську історію в Росії. 
Працю С. М. Дубнова написано на підставі багатьох друкованих російських і чужозем
них матеріялів і відзначається вона тими прикметами, що властиві взагалі працям цього 
відомого жидівськаго історика.

Остання з названих угорі праць — книга А. Тюменева „Евреи в древности 
и в средние века“ складається з двох частин; з них перша викладає жидівську історію 
в давньому світі (стор. 1—225) і друга — жидівську історію середніх віків (стор. 227— 
382). У першій частині автор дає жидівську історію за передгелленської доби (шестеро 
розділів), починаючи з часів суддів, потім історію відносин Юдеї й Геллади (п’ятеро 
розділів) і жидівську історію в римську епоху, залучаючи сюди й частину періоду Ві
зантійського (три розділи). В п’ятьох розділах другої частини викладається жидівська 
історія середніх віків до кінця XV сторіччя.

Викладаючи жидівську історію середніх віків, А. Тюменев в основу збудування 
цієї історії кладе схему відомого французького економіста Р о ж е р а, тільки доповнює 
та робить поправку в окремих питаннях. Висновки автора з усіх тих фактів, що він 
зібрав, такі: „навички та звичаї міського життя, що їх засвоїли собі жиди діеспори 
протягом багатьох сторіччів, допомогли їм легше, ніж иншим міським і зокрема торго
вельним елементам людности римської імперії, пережити ту кризу, що принесла з собою 
загибель імперії. А це теж забезпечило за ними виключну ролю й виключне місце 
в економічному розвиткові дальших часів і дало їм спромогу стати піонерами відро
дження економічного життя, що почалося після того, як поутворювалися навіть вар
варські держави. Ця роля спочатку полягала в тому, що вони виконували потрібні 
торговельні функції й постачали насамперед аристократичним колам різні заморські 
продукти та взагалі предмети розкошів. Тільки в Італії та Еспанії серед них найбільше 
поширюються инші професії й насамперед продуктивна ремісницька діяльність.

До країн середньої і північної Европи, в Франції, Англії, Німеччині, жиди про
ходять навпаки як купці, й тому торговельна діяльність і згодом позичково-заставні опера
ції та торговля грішми мало не виключно переважна тут серед них професія“ (стор. 379). 
В перші сторіччя середніх віків жиди, не маючи жадної конкуренції, утворили собі, 
як гадає автор, монопольне становище в торговлі. Але поволі в усіх країнах Европи 
народжується національна купецька класа, і вона згодом випирає жидів із торговельної 
сфери. Тоді жидівський капітал починає зосереджувати свою діяльність у царині кре
диту, постачаючи грошові суми урядовим колам і представникам аристократії, а потім 
захопивши своїми операціями й нижчі класи людности. Через цей економічний процес, що 
занапастив безліч дрібних господарств, жиди зосередили на собі весь одіум, що його 
зродив цей процес, і викликали до себе вселюдну зненависть та ворожнечу. Закінчилося 
це все тим, що наприкінці середніх віків жидів повигонювано трохи чи не з усіх країн 
Західньої Европи. Автор гадає, що ця його схема жидівської історії пояснює цю історію 
самими економічними причинами, і за цією схемою не треба, щоб зрозуміти становище 
жидів за середніх віків, удаватися до релігійних мотивів (Каро), або покликатися на ворожі
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стосунки поміж містом і князівською владою, яку, буцім-то, підтримували жиди 
(він-же).

Книга А. Тюменева викликала вже низку заперечень у літературі (пор. рецензію 
С. Лур’є, в „Евр. Старине“, 1924 р., т. XI, стор. 345—347), і основні твердження її піддано 
критиці. Але це не позбавляє книгу інтересу й значіння. Як одна з перших спроб звести 
в одно з економічного погляду матеріял, що стосується до жидівської історії, книга є цінна 
праця. Читач знайде тут і багатий фактичний матеріял, і бібліографічні вказівки, що до
помагають обізнатися з науковим становищем усіх тих питань, що їх порушив автор. 
Що-до авторових висновків, то, щоб можна було мати про них певне уявління, треба ще 
далі збирати й опрацьовувати матеріяли, що стосуються до цієї теми. Завважмо тут, що 
доповнює й у деяких пунктах вносить корективи до книги А. Тюменева праця С. Лозин- 
ського, „Об экономической роли евреев в средние века“ (Еврейская Старина, 1924, 
т. XI, стор. 65—92).

Книги Берліна, Дубнова, Гесена й Тюменева, що ми оце розглянули, являють собою 
спробу систематичних курсів жидівської історії. Минуле десятиріччя дало ще чимало не
величких праць з дослідами над окремими моментами жидівської історії. Ці статті най
більше вміщувано в журналах „Еврейская Мысль“, „Еврейская Старина“, „Еврейская 
Летопись“.

Найдавнішого (біблійного) періоду жидівської історії торкаються статті Струве 
„К истории пребывания Израиля в Египте“ (Евр. Старина, т. XI й окремо) 1 друга його 
стаття „Ефрем и Монасей“ (Евр. Мысль, книга 2), проф. Н. М. Никольського 
„Керубы по данным Библии и вост, археологии“ (Труды Белор. Универ., ч. 2—3), 
„Следы магической литературы в кн. Псалмов“ (там-же, 4—5), „Феодализм у древних 
евреев“ (там-же, ч. 1); С. Лур’є „Библейский рассказ о пребывании евреев в Египте“ 
(Евр. Мысль, кн. 2), Франка Каменського „Пережитки анимизма в библейской 
поэзии“ (Евр. Мысль, кн. 2); Б. Шульмана „Эволюция левирата у древних евреев“ 
(Евр. Старина, кн. XI); М. Гінзбурга „Учение о рабстве в библейско-талмудическом 
и римском праве“ (Евр. Мысль, кн. 1). Період талмудичний репрезентовано статтями 
Б. Шульмана „Ров в Талмуде“ (Евр. Мысль, кн. 2).

З праць про жидівську середньовіччину треба відзначити, як дуже цінну, статтю 
В. Н. Бенешевича „К истории евреев в Византии в VI—X в.“ (Евр. Мысль, кн. 2). 
Автор наводить тут текст візантійських обрядів приєднувати жидів до православія 
і, аналізуючи ці обряди, виводить декілька нових і цікавих фактів для жидівської історії 
в Візантії. Періоду середніх віків торкаються ще праці Л. Ейгера „Еврейские врачи 
в Италии в средние века и в эпоху возрождения“ (Евр. Летопись., зб. III); С. Лозин- 
с ь к о г о „Об экономической роли евреев в средние века“ (Евр. Старина, т. XI); Сосиса, 
„Отражение еврейского социально-экономического быта в средневековой нравоучитель
ной литературе“ (Евр. Старина, т. XI); Ейгера „Маймонид, как врач“ (Евр. Мысль, кн. 2); 
С. Цанберга „Борьба против рационализма в начале XIV в.“ (Евр. Старина, т. X).

Новим часам жидівської історії присвячено статті С. Ц и нб е р г а „Еврейский 
театр в Италии в эпоху возрождения“ (Евр. Летопись, зб. IV); Лозинського, „Иосиф 
Нам, герцог Наксосский“ (там-же); йог о-ж, „Канун эмансипации французских евреев“ 
(Евр. Летопись, зб. IV); М. Кулішера „Великая французская революция и еврейский 
вопрос“ (Ленінград 1924).

Література з жидівської історії за минулий період стосується найбільше до 
жидів на території колишньої Росії. Найдавніші моменти цієї історії висвітлено в статтях 
А. Сомойловича „К вопросу о наследниках Хозар“ (Евр. Старина, т. IX); Б р у ц- 
куса „Письма хозарского еврея от X в.“ (Евр. Мысль, кн. І) та йог о-ж „Захария, 
князь Таманский“ (Евр. Старина, кн. X). В цій статті автор розглядає відому байку про 
те, як на Таманському півострові жив у XV в. можновладний князь жид Захарія. На 
підставі документів автор одкидає цю байку й доводить, що в Тамані жив не жид Захарія, 
а Захарія Газольфі, католик.

З історії XVIII й XIX вв. притягали до себе увагу дослідників ритуальні процеси, 
політика російського уряду що-до жидів, а так само жидівська освіта й побут за царату.

Жидівський Збірник, І. 14
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Ритуальним процесам присвячено статті І. В. Галанта „Два ритуальных процесса“ 
(Київ 1924); Сток лицької-Терешкович „О первом ритуальном процессе в Рос
сии в 1702 г.“ (Евр. Старина, т. X) та Ю. Гесена „На арене кровавого навета в Рос
сии. Происхождение ритуальной литературы на русском языке“ (Евр. Летопись, зб. I). 
З цих праць книжка I. В. Галанта дає новий матеріял з історії ритуальних процесів 
XVIII в. (у Заславлі й Дунаївцях), що його вибрав автор із Київського архіву давніх актів.

Жидівську політику царського уряду висвітлено в статтях Епштейна „Религиоз
ные мотивы в русском законодательстве“ (Евр. Летопись, III); Айзенберга „Виды 
правительства и еврейский вопрос“ (Евр. Летопись, зб. І та II); Петрищева „Кан
тонисты особого разряда“ (Зб. II); Преса, „Борьба за высшее образование при Нико
лае II“ (зб. II); Верме ль, Московское изгнание (1891—1892) (М. 1927).

Побут жидів та різні серед їх течії розглянено в працях А. М. Гольдштейна 
„Среди еврейства“ (Петр. 1918); Г. Генкеля „Из чиновничьего мира“ (Евр. Летопись, 
зб. I); Ю. Гесена, „Из жизни цадика Ружинского и его сыновей“ (Евр. Летопись, 
зб. I); Клейнмана, „Польский город на рубеже столетий“ (там-же); йог о-ж, „Польский 
город в 1905 и 1906 г.“ (зб. II); К л я ч к о, „За чертою“ (там-же, зб. I, II та IV); 
Т. Шатілової „Эпизоды из жизни евреев-студентов“ (1886—1910) (Евр. Летопись, 
зб. II); М. Ревес мана „Воспоминания и встречи“ (Евр. Летопись, зб. Ill); Н. Б у х- 
біндера „Из истории сектантских движений среди русских евреев (Евр. Летопись, 
зб. III); Д. Бродського, „Як до хреста приводили кантоністів-жидів (Записки Іст,- 
Філ. Відділу Укр. Академії Наук, кн. XII); В. Рибинського, „З історії ґетта в Київі 
(Ювілейний Збірник на пошану акад. Д. Й. Багалія 1927 р.).

Із декількох праць з історії жидівської освіти дуже цікава книга „Описание 
дел бывшего архива Мин. Нар. Проев. Казенные еврейские училища“, под ред. Лозин
ского, со вступит, статьей Гинзбурга (Петр. 1920.). Книга містить докладний опис справ 
мін. народи, освіти за р. 1840—1850 й дає матеріял такої ваги, що вона повинна бути 
за настільну для кожного, хто працює над питаннями про жидівську освіту. Дуже великий 
інтерес являє собою книга М. Гінзбурга, „Минувшее“ (Л. 1924). В цій книзі 
автор знов видав свої давніші статті з історії культури й жидівського громадського 
життя в період так зв. „освіти“. В книгу ввійшли статті: „Забытые страницы“, „Русское 
правительство и вопрос об образовании евреев в первой половине XIX в.“, „На заре 
просвещения“, „М. I. Лебенсон“, „Женская драма“, „Из эпохи 1812 г.“. Написані на під
ставі великої літератури, видатні своїм тоном і мовою, статті читаються з великим заці
кавленням і дають дуже цінний матеріял з історії жидівської освіти.

Окремим жидівським просвітнім установам присвячено статті Л е в і д о в а „Ев
рейские начальные училища“ (Евр. Летопись, зб. Ill); й о г о - ж „Еврейский учительский 
институт“. Воспоминания (Евр. Лет., IV), Т. Шатілової „Виленский еврейский учи
тельский институт по официальным данным“ (Евр. Летопись, зб., ПІ), I. Тененбаума 
„Бунт в Воложенском ешиботе“ (там-же); Агасфера, „Еврейский товарищеский союз. 
Настроения учащейся молодежи в первые годы XX в. (Евр. Старина, т. X).

Нарешті, історію жидівської книги дає в своїх двох працях С. Боровий, 
„Нариси з історії єврейської книги на Україні. І. Єврейська книга на Україні в добу 
хасидизму (Київ 1925). II. Розгром. (Київ 1926). В першій статті автор дає нарис історії 
жидівського друкування XVIII й початку XIX в., і в ньому подає відомості про жидівські 
друкарні й низку фотографій стародруків. У другій брошурі дано відомості, як боролася 
цензура з жидівською книгою в першій половині XIX в., й з’ясовано обставини, за яких 
закрито друкарні братів Шапіро в Славуті.

Окрім праць історичного характеру десятирічний період, що ми розглядаємо, дав 
нам ще декілька праць історично-літературного характеру. З них ми 
відзначимо праці В. Львова-Рогачевського, „Русско-еврейская литература“ 
з вступною статтею Б. Г о р е в а, „Русская литература и евреи“ (Москва 1922) та 
Н. А. Бухбіндера „Литературные этюды“ (Л. 1927).

Вступна стаття Горева являє собою до певної міри філософію російської літера
тури з того погляду, як вона ставиться до жидів, а сама книга Львова-Рогачев- 
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с ь к о г о дає власне нарис історії російсько-жидівської літератури до 1905 р. В трина- 
цятьох розділах своєї книги автор дає легкі, побіжні нариси, — короткі характеристики 
всіх періодів і більшости жидівських письменників, що писали російською мовою. Най- 
значніші трактати присвячено Рабиновичеві, Фругові, Мінському, С. Ан-ському. Сам автор 
покладає значіння своєї книги в тому, що вона „заповнить прогалину в російській літера
турі та ознайомить з матеріалом, невідомим російському читачеві й засимільованій жидів
ській інтелігенції“ (стор. 34). Безперечно, книга таке значіння має.

Працю Н. А. Б у X б і н д е р а, „Литературные этюды“ присвячено характеристи
кам російсько-жидівських письменників XIX в. — Леванди, Рабиновича, Богрова та Бен-Амі.

Невеличка книга Бухбіндера читається з зацікавленням, а виписки, що влучно піді
брав автор, виразно й яскраво змальовують письменників, про яких трактує книга.

Доповнюють ці книжки невеличкі статті Д. Заславського, „Евреи в русской 
литературе“ (Евр. Летопись, зб. I) та й о г о - ж, „Современные немецкие писатели евреи“ 
(Евр. Летопись, зб. III) й брошура В е р м е л я, „Короленко и евреи“ (Москва 1924).

Ш.о-до давньої жидівської літератури, то її торкаються цікаві статті Клейн
мана, „Царь Иоанн Грозный в пуримской комедии“ (Евр. Старина, т. XI) та С. Ц і н- 
б е р г а, „Авраам Крымский и Моисей Киевский“ (там-же). Обидві статті вносять дещо 
нове в історію жидівської літератури. Клейнман на підставі одного „мирового запису“, 
що він знайшов його в Виленському архіві, встановлює факт, що жидівську народню ко
медію про Йвана Лютого виконували р. 1577-го Бахури в Бересті. А. С. Цінберг на під
ставі рукописів з Фірковичевої бібліотеки, дає відомості про двох славнозвісних, як на 
свій час, жидівських письменників — про Аврама, що керував жидівськими громадя
нами в Криму наприкінці XIV в., та про Мусія, що був за представника Київської жидів
ської вчености XV в. На підставі рукописних вказівок автор дає життєписи цих письмен
ників і характеризує їх літературну діяльність. С. Л. Цинберг видав також неве
личку, але цінну книжку „История еврейской литературы европейского периода“. Сред
ние века, кн. І (Київ 1920).

Ми зробили короткий огляд російської, а почасти й української літератури про 
жидів за десятиріччя після Жовтня. Цей огляд, гадаємо ми, свідчить за те, що, не вважаючи 
на тяжкі умови життя за перших років минулого десятиріччя, названа література — чи
мала і кількістю, і якістю. Це дає підставу сподіватися, що в новому десятиріччі російська 
й українська радянські літератури про жидів зростатимуть, поширюючи коло питань, що 
вони висвітлюють, й поглиблюючи саме висвітлення. Можна гадати, що цьому зростанню не 
перешкоджатиме одночасний зріст літератури про жидів мовою ідиш. Питання жидівської 
історії та культури, що сягає своїм корінням до найглибшої старовини, що зробила вели
чезний вплив на ввесь процес Історичного розвитку людства, взагалі цікавлять не тільки 
жидів, а й решту людности нашого Союзу, яка не вчитає по-жидівському. Окрім того, 
щоб остаточно пережити спадщину давніх часів — антисемітизм, остаточно знищити т. з. 
„жидівське питання“, навіть дуже бажано, яко мога ширше, поширювати обґрунтовані на 
наукових дослідах знання про минуле жидівського народу та його культуру. Цьому ши
рокому розповсюдженню зазначених знаннів можуть слугувати насамперед російська та 
українська літератури, що ними користуються величезні маси людности нашого Союзу.

Переходимо до огляду літератури про жидів, що за розглядуваний період вийшла 
на території Союзу ново-жидівською (ідиш) і давньо-жидівською мовою.

Минуле десятиріччя характеризується зростанням літератури мовою ідиш. Зро
стання це — наслідок прихильного ставлення радянської влади до всіх пригнічених за ца
рату національностей і в тім числі до жидівської, — того ставлення, що являє собою одмітну 
прикмету нашої національної політики. В галузі науки та літератури ця прихильність 
до жидів особливо яскраво виявилася в утворенні таких наукових установ, як жидів
ський відділ при Інбілкульті й катедра жидівської культури при Українській Академії 
Наук. Маючи завдання розробляти жидівську історію, філологію й письменство мовою 
ідиш, названі установи, безперечно, покладають твердий ґрунт для розвитку наукової 
жидівської літератури в найближчому майбутньому. Але вже й тепер вийшла мовою 
ідиш низка підручників з різних дисциплін, словників, читанок, перекладів творів 
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класичної літератури й трактатів на революційні та марксистські теми, таких часописів, як 
„Ді ройте Велт“, „Ді ідіше Шпрах“, і низки творів літературного та історичного характеру.

За минуле десятиріччя з визначніших виданнів мовою ідиш можна назвати збір
ник „Цайтшрифт“, що його видав Інбілкульт р. 1926-го. У збірникові надруковано 
низку поважних цікавих статтів до історії, літератури й фольклору жидів. З праць істо
ричного змісту відзначимо, насамперед, роботу Сосиса, під заголовком „Соціяльно- 
економічні стосунки XVI—XVIII ст.“. Стаття торкається становища жидів у Литві та 
Білорусі й складається з двох частин. У першій частині автор з’ясовує ролю жидів 
в економічному та культурному житті Польщі, а так само, як ставилися до жидів поль
ські королі та польська людність. У другій частині автор описує релігійно-культурне 
життя польських жидів XVI—XVIII ст. і, подаючи низку витягів, ознайомлює з то
дішньою жидівською літературою, що відбиває світогляд жидів. Що-до першої частини 
статті, то автор не дає в ній, як і сам це підкреслює, будь-яких нових, досі невідомих 
матеріялів; саме висвітлення цих матеріялів не зовсім нове, бо й передніші історики, як 
і Сосис, висовували вагу економічного чинника в історії польських жидів і їм поясняли 
як королівські привилеї, надавані жидам, так і ворожість польської людности проти 
жидів. Але ця частина Сосисової статті цікава тим, що вона дає короткий і вираз
ний звід відомого матеріалу, а разом з цим яскравіше за инші праці висовує вагу еко
номічного чинника в польсько-жидівських стосунках XVI—XVIII вв. Що-до другої ча
стини Сосисової статті, то треба зазначити, що вона торкається питань, у літературі 
дуже мало висвітлених, містить багато нового й через те особливо цінна.

Друга цікава праця в розглядуваному збірнику то стаття Ромбаха „Про жи
дівських ремісників у першій половині XIX ст.“. Стаття подає відомості про ремества, 
що особливо були поширені поміж жидів, про кількість ремісників та їх матеріяльне 
й правне становище, в залежності од політики Миколи 1-го що-до жидів. Статтю на
писано за друкованими матеріалами й вона дає стислий їх звід.

Надруковану в тім-же збірнику працю Лур’є „Соціальні стосунки й соціальні рухи 
в жидівськім народі“ присвячено історії жидів біблійного періоду. Автор статті хоче 
підійти до цієї, в багатьох працях розробленої, історії з марксистського погляду й за
стосувати до неї марксистську схему процесу історичного розвитку. Стаття Лур’є 
й має значіння, власне, як одна з перших спроб такого пристосування.

За дуже цінну треба вважати надруковану в збірнику статтю проф. Николь- 
ського „Найновіші течії в науці про Біблію“. Стаття містить у собі огляд західньої 
літератури до виучування Біблії за останніх 10—15 рр. Звичайно, через те, що література 
ця аж надто рясна, автор не міг дати повного огляду її й мусів був обмежитися тільки 
окремими працями, що характеризують сучасний напрямок біблійної науки й відпові
дають поглядам самого автора. Західня література про Біблію мало доходить до біль- 
шости читачів, і через це огляд проф. Никольського, дарма що неповний, чималою мі
рою цікавий і цінний.

В історичній частині збірника окрім зазначених статтів, надруковано ще низку 
матеріялів до історії жидів, а саме — низку витягів з рабинових респонсів XVI і XVII ст., 
що висвітлюють соціяльні суперечності в тодішніх жидівських кагалах (з Сосисовою пе
редмовою), декілька документів з архіву Менського кагалу (з передмовою Алексан
дрова) і низку листів Шолом-Алейхема російською та жидівською мовою.

Решту статтів „Цайтшрифт’а“ присвячено питанням фольклору, літератури й мово
знавства. З фольклорних праць відзначимо статтю Г о л ь д б е р г а „Про мову й компо
зицію жидівської пісні“, „Фольклорний Збірник“ Храпковського; з праць про літе
ратуру— статті Ойслендера „Міста й містечка Переца“, Гурштейна „Сучасний 
стан біографії Переца“, Фінкеля „Соціяльні постаті в перших творах Гольдфадена“, 
Ш т и ф а „Рукописна бібліотека в жидівському будинку в Венеції з половини XVI в.“, 
Вейнрайха „Жидівська пісня про Собатай-Цеві од 1666 р.“, Ерика „До історії най
давнішої літератури й культури“.

Чимало історичних праць містить Збірник Ройтер Пінко с, що його видала 
1920 р. Київська Культур-Ліга. Збірник присвячено історії жидівського робітничого 
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руху й соціяльних течій поміж жидами. Більшість праць, що складають збірник, напи
сано на підставі особистих спогадів їх авторів, які брали безпосередню участь у робіт
ничому русі. Так, стаття Ан-мача „Білостоцький період у житті центрального Комі
тету Бунда“ подає низку відомостей про роботу Комітета р. 1900—1902, коли автор був за 
члена цього комітету. У статті „Матеріяли до історії Київської організації Бунда“ 
Д. Заславський докладно, — і знов-таки на підставі особистих спогадів, розповідає про 
те, як соціялістичні гуртки жидівської молоди, що існували в Київі з середини 90-х років, 
р. 1903-го перетворилися в організацію Бунда. Брегман у статті „Перші роки про
летарського сіонізму“ за документами Київського Жандармського Відділу висвітлює де
які цікаві моменти з історії Поалей-Ціон у Київі. Стаття Рафеса „Перші дні революції 
1917 р.“ подає короткий нарис лютневої революції, Нарешті, І. Майзель у статті 
„Лейзер Цукерман“ за друкованими матеріялами малює яскраву постать учасника рево
люційного руху 70-х років XIX в. Лейзера Цукермана.

З окремих видань мовою ідиш відзначимо книжку Гейлікмана „Історія жи
дівських громадських рухів у Польщі та Росії“ (ч. І, Москва 1926) й Ойслендера 
та Фінкеля „Гольдфаден. Матеріяли до біографії“ (Менськ 1926).

Книжка Гейлікмана є власне історичний нарис соціяльного життя польсько- 
литовських жидів. Нарис складено з марксистського погляду. Наприкінці праця зачі
пає й громадські течії поміж жидами, але подає про ці течії тільки короткі й позвер- 
хові відомості. В книзі чимало такого, що може викликати заперечення, але вона, без
умовно, має значіння, як одна з перших спроб висвітлити з марксистського погляду 
великий і складний період жидівської історії.

Праця Ойслендера та Фінкеля про Гольдфадена, дарма що сами автори називають 
її тільки „матеріялами“ до біографії, є досить повна біографія фундатора жидів
ського театру. Книжка дає не тільки Гольдфаденову біографію, а й нарис історії жи
дівського театру, з’ясовуючи при цьому культурне оточення, в якому працював Гольд
фаден, як ставилася до Гольдфадена жидівська ортодоксія й російсько-жидівська преса, 
то-що. Взагалі книжка цікава й має не аби-яку цінність.

Що-до літератури давньо-жидівською мовою, яка з’явилася протягом минулого 
десятиріччя після Жовтня, то з неї можна відзначити трьохмісячник „Г а о в е р“ (Минуле), 
що виходив р. 1918-го. Дві книжки цього журнала містять низку цікавих праць до 
історії жидів і дають чимало історичних матеріялів. З статтів цінні: Мазерна „Що
денник поета Гордона“, „Жидівські салони в Берліні кінця XVIII в. й початку XIX в.“, 
Дубнова „З мстиславського кагального Пінкоса“, Маги да „Виленська старовина“, 
К у л і ш е р а „Жиди в шовковій промисловості“. З історичних матеріялів мають зна
чіння документи, що стосуються до історії хліборобських колоній, до історії кагалів, 
до біографії Гершуні. До другої книжки „Гаовера“ додано працю Дубнова „Хасиди- 
ана“, що містить відозви й листи в звязку з суперечками поміж Хасидим та Миснагим.
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