
Сторінка з історії жидів за всесвітньої війни.

За всесвітньої війни, як відомо, російський уряд намагавсь під традиційну 
політику що-до жидів підвести новий фундамент. За перший період війни за такий 
фундамент було обвинувачення жидів у шпигунстві на користь німцям на фронті, а за 
другий — обвинувачення в усьому безладді російського життя. Ці обвинувачення особливо 
підтримувала військова влада, бажаючи таким способом виправдати перед очима грома
дянства свої поразки. Військова влада видала низку наказів проти жидів взагалі й зокрема 
проти тих, що служили в військові та в організаціях, що працювали на військо. Розгля
даючи жидів, як ворогів росіянам і німецьких спільників, військова влада 1915 р. 
накреслила певний план усунути зовсім жидів з війська. Здійснити цей план влада гадала 
закінчивши війну, а поки що вона обмежилася тим, що намагалася усунути жидів 
лікарів, санітарів і взагалі службовців з усіх установ „Земскаго Союза“ і „Союза Городов“. 
Багато енергії витрачено на те, щоб здійснити це завдання... Документи, що ми їх друкуємо, 
доводять, яке безглузде було це завдання і як марно витрачала влада свою енергію. Не можна 
не зазначити при цьому, що, як видко з документів, влада серйозно цікавилася питан
ням про усунення жидів з військових організацій навіть у січні 1917 р., коли сама влада 
доживала вже свого віку... І тільки революція поклала кінець усім проектам влади що-до 
жидів. Документи військового архіву, що ми друкуємо, стосуються до останніх моментів 
передреволюційної політики. Ред.

Документи1).

1) Вх. № 3186. 2 окт. 1917.; Въ Управленіи Дежурнаго Генерала Штаба Юго-Зап. 
Фронта получено 1 марта 1917 г. Вх. № 49258; Суд. часть Штаба Армій Ю.-З. Фронта 
3 марта 1917 г. Вход. № 3671. На вх. № 3186. 2 окт. 17 резолюція: „Къ перепискѣ, 
считая ее прекращенной“; „Главно-щій приказалъ прекратить. Г.-л. Батогъ ).8

Состоящій въ распоряженіи Главнокомандующаго Арміями Юго-Западнаго Фронта. 
Полковникъ Герцогъ Лейхтенбергскій. 24 февраля 1917 г. № 32.

Докладъ Главнокомандующему Арміями Юго-Западнаго Фронта.
Изъ приложенныхъ къ сему трехъ доносовъ найболѣе серьезнымъ казался тотъ, 

который касался старшаго врача 1-го Эвакуаціоннаго Госпиталя Юго-Западнаго Комитета 
доктора Мѣсняева. Однако, по наведеннымъ мною при помощи уполномоченнаго Краснаго 
Креста по эвакуаціи города Кіева Л. И. Михайлова предварительнымъ справкамъ, свѣдѣнія 
получились для доктора Мѣсняева весьма благопріятныя. Охарактеризованъ онъ былъ, 
какъ человѣкъ правыхъ убѣжденій, честный и энергичный.

При провѣркѣ обвиненій противъ него на мѣстѣ въ Госпиталѣ и въ Комитетѣ, 
оказалось слѣдующее: подписанныя подъ доносомъ фамиліи — вымышлены и учителей 
съ такими фамиліями въ Госпиталѣ нѣтъ и не было; врачъ Вольфъ Евсеевичъ Ман- 
дельбергъ въ госпиталѣ былъ, но съ ноября мѣсяца 1915 г. откомандированъ въ Дармію, 
на Румынскій фронтъ, что подтверждается справкой сыскного отдѣленія; былъ санита- * 2

’) Справа Військового Фонду. Київськ. Ц. Іст. Архів ім. Антоновича.
2) Завѣд. военно-ссудной частью при Штабѣ Главноком. Арміями Ю.-З. Фронта.
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ромъ не Капланъ, а нѣкій Капникъ, который вмѣстѣ съ 30 другими евреями откоманди
рованъ въ 1915 году. Изъ 16 врачей — евреевъ и евреекъ —4; къ 1 апрѣля часть сестеръ, 
милосердія изъ евреекъ уйдутъ; такимъ образомъ очищеніе отъ еврейскаго элемента 
противъ котораго Мѣсняевъ всегда боролся, будетъ доведено до наиболѣе возможнаго 
состоянія; совсѣмъ безъ евреевъ въ настоящее время обойтись въ медицинскомъ дѣлѣ 
не возможно. Въ общемъ же итогѣ число евреевъ въ Комитетѣ не превышаетъ нормы. (При
ложеніе № 6) ....Бройде инженеръ, строившій санитарныя зданія на территоріи бывшей
выставки въ Кіевѣ, — никогда'санитаромъ при 1 Эвакуаціонномъ Госпиталѣ не числился. 
При этомъ докторъ Мѣсняевъ замѣтилъ, что, по имѣющимся у него свѣдѣніямъ, отко
мандированные отъ госпиталя санитары евреи благополучно продолжаютъ оставаться въ 
запасныхъ батальонахъ и на фронтъ не отправляются, подобно таковымъ же, откоманди
рованнымъ отъ другихъ лечебныхъ заведеній. Установить, выкрестъ ли изъ евреевъ 
бухгалтеръ Михайловъ, оказалось невозможнымъ; по наружному виду онъ рыжеволосый 
и похожъ не то на ярославскаго лабазника, не то на еврея. Служитъ онъ въ Комитетѣ 
съ іюня мѣсяца 1916 года. Ни одно лицо не принимается на службу въ Комитетъ безъ 
утвержденія Уполномоченнаго Комитета Александра Алексѣевича Юрьева, извѣстнаго 
всѣмъ юдофоба. Наличіе еврейскаго элемента объясняется трудностью въ настоящее 
время найти русскихъ служащихъ, предъявляющихъ кромѣ того неизмѣнно болѣе высо
кое требованіе, чѣмъ евреи; въ частности же Михайловъ утверждаетъ, что въ бухгалте
ріи евреи, къ сожалѣнію, аккуратнѣе и работоспособнѣе русскихъ...

Приложенія: 1) Справка Сыскного Отдѣленія; 2) справка Областного Комитета 
о д-рѣ Мѣсняевѣ; 3) то же о Шеделѣ и Маханѣ; 4) Прошеніе Махана; 5) справка д-ра 
Мѣсняева о подпрапорщикахъ; 6) заявленіе А. А. Юрьева и списки служащихъ главной 
бухгалтеріи, Ю.-З. Комитета Всерос. Зем. Союза.

Полковникъ Герцогъ Лейхтенбергскій.
2) Герцогу Георгію Николаевичу Лейхтенбергскому. На предложенные мнѣ вопросы 

имѣю честь сообщить нижеслѣдующее:....  4) съ іюня 1916 г. по настоящее время лица
русской національности съ просьбой о зачисленіи ихъ на службу ко мнѣ почти не 
обращались. 5) Знающихъ бухгалтеровъ и счетоводовъ — русскихъ — получить очень 
трудно. 6) Зачисленіе на службу въ Земскій Союзъ въ качествѣ бухгалтеровъ и сче
товодовъ права на освобожденіе отъ военной повинности не даетъ.... 7) Всѣ выдачи
изъ кассы проходятъ черезъ контроль, во главѣ коего стоятъ исключительно люди русской 
національности. При Контрольномъ отдѣлѣ постоянно находится представитель Государ
ственнаго Контроля. 10) Кромѣ отдѣла бухгалтеріи, завѣдую Отдѣломъ Пріемки Това
ровъ. Среди служащихъ этого Отдѣла — евреевъ (по національности и по вѣроисповѣ
данію) не было и нѣтъ. При семъ прилагается списокъ служащихъ въ бухгалтеріи 
Комитета и копія отношенія предсѣдателя Комитета за № 6377 отъ 23/1.—-16 г.

Уполномоченный Всероссійскаго Земскаго Союза А. Юрьевъ.

3) Список співробітників Головної Бухгальтерії Комітету „Юго-Западнаго Фронта 
Всероссійскаго Земскаго Союза“ на 24-е лютого 1917 р.: всього 93 співробітн., із 
них жидів — 19.

(Підписав: Главный Бухгалтеръ К. Михайловъ).

4) Пояснительная записка къ списку служащихъ Отдѣла Бухгалтеріи на 24 фе
враля 1917 г. Въ числѣ служащихъ названнаго Отдѣла, приглашенныхъ на службу въ 
Отдѣлъ съ 1-го Іюня 1916 г. (время поступленія въ завѣдываніе Отдѣломъ Главнаго 
Бухгалтера К. М. Михайлова), на 24-е февраля с/г. состоитъ: русскихъ 30 человѣкъ 
или около 48%, поляковъ 14 человѣкъ или около 22°/о, евреевъ 18 чел. или около 29%. 
латышей 1 чел. или около 1%.

Главный Бухгалтеръ К. Михайловъ.
23 февраля 1917 г.
5) Копія съ копіи. Его Превосходительству г. Помощнику Главнаго Начальника 

Снабженія: Армій Юго-Западнаго Фронта Генералу Сергіевскому. № 6377. 23/1 — 16 г. 
Въ отвѣтъ на телеграмму за № 56999 отъ 10-го сего октября, Комитетъ Юго-Западнаго 
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Фронта Всероссійскаго Земскаго Союза, препровождая при семъ списокъ по Отдѣламъ 
лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія съ необходимыми свѣдѣніями, состоящихъ на службѣ 
Комитета, имѣетъ честь одновременно съ симъ сообщить, что въ настоящее время на 
службѣ въ Комитетѣ состоитъ 10863 человѣкъ обоего пола и различнаго вѣроисповѣда
нія, изъ нихъ лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія насчитывается 706 человѣкъ, что 
составляетъ 6,5%.

По отдѣламъ Личный составъ Комитета представляется въ такомъ видѣ: 1) Отдѣлъ 
Автомобильной Тяги — всего 1030 человѣкъ, изъ нихъ іудейскаго вѣроисповѣданія — 
3 человѣка, что составляетъ О,3°/о- 2) Отдѣлъ Главной Бухгалтеріи, всего 44 человѣка, 
изъ нихъ іудейскаго вѣроисповѣданія 3 чел., что составляетъ 7%. 3) Заводской Отдѣлъ — 
всего 35 человѣкъ, изъ нихъ іудейск. вѣроисповѣданія 2 человѣка, что составляетъ 
6%. 4) Отдѣлъ Окопныхъ работъ — всего 2000 чел., изъ нихъ іудейскаго вѣроисповѣ
данія 24 чел., что составляетъ 1,2%. 5) Кожевенный Отдѣлъ — всего 2000 человѣкъ, изъ 
нихъ іудейскаго вѣроисповѣд. 30 чел., что составляетъ 1,5%. 6) Медико-Санитарный 
Отдѣлъ —всего 2686, изъ нихъ іудейскаго вѣроисповѣданія 458, что составляетъ 17%. 
7) Управленіе Солдатскихъ лавокъ — всего 210 челов., изъ нихъ іудейск. вѣроиспов. 
10 чел., что составляетъ 4°/о. 8) Отдѣлъ Сохраненія и Эксплоатаціи лошадей — всего 34 
чел., изъ нихъ іудейскаго вѣроисповѣд. 8 чел., что составляетъ 23,5%. 9) Управленіе 
дѣлами Комитета — всего 33 чел., изъ нихъ іудейскаго вѣроисповѣданія 9 чел., что 
составляетъ 27“/». 10) Строительно-Гидротехническій Отдѣлъ — всего 220 чел., лицъ 
іудейскаго вѣроиспов. не имѣется. 11) Отдѣлъ Закупки скота и сѣна, всего 80 челов., 
лицъ іудейскаго вѣроиспов, не имѣется. 12) Ревизіонная Комиссія — всего 4 челов., 
лицъ іудейскаго вѣроиспов. не имѣется. 13) Отдѣлъ Финансово-Статистическаго Учета — 
всего 100 чел., изъ нихъ іудейскаго вѣроиспов. 10 чел., что составляетъ 10%. 14) Скла
дочно-Заготовительный Отдѣлъ — всего 550 чел., изъ нихъ іудейскаго вѣроисповѣданія 
17 ч е л., что составляетъ 3°/0. 15) Отдѣлъ Этаповъ—всего 269 челов., изъ нихъ іудейскаго 
вѣроиспов. 9 чел., что составляетъ 3%%. 16) Отдѣлъ личнаго Состава — всего 48 чел., 
изъ нихъ іудейскаго вѣроиспов. 6 чел., что составляетъ 12,5%. 17) Отдѣлъ Помощи 
Населенію, пострадавшему отъ войны — всего 680 чел., изъ нихъ іудейскаго вѣроиспов. 
72 чел., что составляетъ 10%%. 18) Отдѣлъ Передовыхъ Отрядовъ — всего 440 челов., 
изъ нихъ іудейскаго вѣроисповѣд. 23 чел., что составляетъ 5°/°. 19) Закупочная Комис
сія — всего 84 чел., изъ нихъ іудейскаго вѣроиспов. 9 чел., что составляетъ 10%%. 
20) Отдѣлъ Механическихъ Мастерскихъ — всего 201 чел., изъ нихъ іудейск. вѣроиспов. 
7 челов. что составляетъ 3,5°/о. 21) Отдѣлъ Извѣстій — всего 51 чел., изъ нихъ іуд. 
вѣроиспов. 4 чел., что составляетъ 8°/0. Предсѣдатель Комитета Юго-Западнаго Фронта. 
Уполномоченный Отдѣла Личнаго Состава. За Секретаря Отдѣла Личнаго Состава (під
писи). Съ копіей вѣрно: Управляющій дѣлами Комитета (підпис).
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