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У становленні та розвитку української
видавничої справи ХІХ століття загалом та
періодики зокрема неабияку роль відігра-
ли журнал “Основа” та газета “Черни-
говскій листокъ”. Саме ці видання, в умо-
вах безпрецедентного тиску на українську
національну культуру не дозволили перерва-
тись українським книжним традиціям та
водночас піднести на новий сучасний рівень
українську видавничу справу, розпочавши
формування нового на той час українсько-
го видавничого репертуару, нових для ук-
раїнської літератури, науки, публіцистики
жанрів. Слід мати на увазі, що українська
видавнича справа ХІХ – початку
ХХ століття дуже тісно пов’язана з україн-
ським національно-визвольним рухом, тому
ініціаторами випуску українських видань
були саме діячі цього руху. Отже, немож-
ливо розглядати окремо еволюцію розвит-
ку українського книговидання у відриві від
процесів, що відбувалися у національно-
визвольному русі, відомому в історії під наз-
вою “Українське Відродження”.

Рух “Українське Відродження” хроно-
логічно охоплює період з кінця XVIII до по-
чатку ХХ століття (точніше – до 1917 року)
[Сарбей 1999, 23–26]. 60-ті роки ХІХ сто-
ліття посідають особливе місце в його ста-
новленні. Саме в цей час національний рух
підросійських українців набирає яскраво
виражених політичних форм та рис модер-
ного, європейського за своїм характером
явища.

Центрами тяжіння, навколо яких поча-
ли гуртуватися провідники політичного ук-
раїнства, в цей період стали єдині на той
час в Російській імперії українські періо-
дичні видання – часописи “Основа” (1861–
1862) та меншою мірою “Черниговскій ли-
стокъ” (1861–1863). Часопис “Основа”
почав виходити з січня 1861 року українсь-

кою та російською мовами як “южно-
русскій литературно-учёный вестникъ”.

За період свого існування вдалось ви-
дати лише 22 книги журналу “Основа” (12
книг у 1861 році та 10 книг у 1862 році) та
61 номер щотижневої газети “Черниговскій
листок” (з березня 1861 по серпень 1863
року з кількома перервами у виході). “Чер-
ниговскій листок” після припинення виходу
останнього номера “Основи” у жовтні
1862 року залишався єдиною трибуною ук-
раїнства. Біля витоків “Основи” стояли
П. Куліш, В. Білозерський, Д. Каменецький,
Т. Шевченко, М. Костомаров, В. Антоно-
вич, Г. Барвінок, Л. Глібов, Р. Номис, Мар-
ко Вовчок та інші. Гурток українців, що
єднався навколо “Основи”, в історії отри-
мав назву “основ’ян”. Пізніше до гурту
основ’ян долучилися Д. Мордовець (Мор-
довцев), О. Лазаревський, П. Житецький,
О. Стороженко, С. Руданський, О. Конись-
кий, П. Чубинський, Т. Рильський, П. Кузь-
менко, С. Нос, А. Свідницький та інші.
Як свідчить програма цього часопису, скла-
дена першим його редактором В. Біло-
зерським, та зміст журналу, на сторінках
цього видання мали публікуватися твори ху-
дожньої літератури, історичні, літературо-

ÄÆÅÐÅËÎÇÍÀÂÑÒÂÎ

М.Т. Андрійчук

ЄВРЕЇ ТА ЄВРЕЙСТВО НА СТОРІНКАХ
УКРАЇНСЬКИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ

РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 60-х рр. ХІХ ст.
(НА МАТЕРІАЛАХ ЧАСОПИСІВ “ОСНОВА”

ТА “ЧЕРНИГОВСКІЙ ЛИСТОКЪ”).
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знавчі, мовознавчі, етнографічні освітньо-
педагогічні праці, популярні природознавчі
твори, публікації з медицини, сільського гос-
подарства, землекористування, промисло-
вості, торгівлі, бібліографія, регіональні но-
вини, урядові постанови та розпорядження
щодо українських земель. У програмі жур-
налу зазначалося: “Край, изученію котора-
го будетъ посвящена «Основа», обитаемъ
преимущественно южно-русскимъ наро-
домъ. Хотя в Бессарабіи, Крыму и Земле
Войска Донскаго, преобладающее населе-
ніе не южно-русское, но мы включаемъ и
эти области въ кругъ нашего изученія…”.
Тобто географічно журнал “Основа” обій-
мав дещо більше, ніж усі етнічні землі підро-
сійської України, і висвітлював усе, що сто-
сувалось українського народу і тих місць,
які були більше чи менше заселені україн-
цями [Білозерський 1861, 1–8; Книга... 1965,
129]. Хоч у самому виданні тираж не вка-
зується, однак вважають, що він становив
близько двох тисяч примірників [Ісаєвич
2002, 399]. Отже, за тодішніх умов колоні-
альної залежності України, нечисельності
національно-свідомого українства це був
досить солідний тираж.

Тематика видань стосувалася переваж-
но красного письменства, історії, етнографії,
що свідчить про зародження наступного
етапу розвитку української літератури, істо-
ріографії, освіти, й тим самим обґрунтуван-
ню політичних претензій українства, визна-
чення їхнього місця серед інших народів
імперії і Європи.

Журнал “Основа” відразу було постав-
лено на високий професійний рівень, залу-
чено до співпраці в ньому кращі сили ук-
раїнства, і він не міг бути непоміченим
російською, польською, єврейською освіче-
ною громадськістю Російської імперії.
Про це свідчить жвава дискусія з поруше-
них питань у російських, польських,
єврейських періодичних виданнях [Живот-
ко 1999, 80–91].

Розглянемо дискурс українсько-
єврейської полеміки саме на сторінках
журналу “Основа” і газети “Черниговскій
листокъ”. Слід зазначити, що до цієї про-
блеми зверталися дослідники як  минуло-
го [Грушевський 1928, І–XVIII; Животко
1999, 80–86], так і сьогодення [Наконеч-
ний 2001; Сергеева 1996, 70–71]. Але ці
автори не зробили спроби розглянути то-
гочасну українсько-єврейську полеміку

комплексно, відшукавши глибинні причи-
ни позицій, на яких стояли тоді основ’яни.
В працях тих авторів висвітлені лише ок-
ремі аспекти цієї проблеми. В даній статті
ми вперше робимо спробу розглянути про-
блему комплексно, в тому числі з ураху-
ванням позицій, на яких стояла газета
“Черниговскій листокъ” (до її створення
були причетні люди з одного гуртка). Нами
враховане багаторічне співіснування ук-
раїнців і євреїв на українських географіч-
них теренах при фактичній відсутності дер-
жавності й різних статусах. У таких
умовах спільним для обох народів був еко-
номічний та духовний диктат російського
самодержавства.

Характерно, що ще до виходу першого
числа журналу “Основа” його фундатори
задекларували своє ставлення до єврейсь-
ких проблем. Як вважає сучасний дослід-
ник українсько-єврейських відносин
М. Феллер, такі українські діячі, як Т. Шев-
ченко, М. Костомаров, П. Куліш, Марко
Вовчок та Р. Номис, виступили на сторінках
журналу “Русский Вестник” [Кулишъ 1861,
136] проти антисемітської публікації ро-
сійського журналу “Иллюстрации” в
1858 році. Їхній лист-протест був опубліко-
ваний окремо від такого ж протесту ро-
сійських письменників [Феллер 1998, 115].

Питання українсько-єврейських взаємин
на сторінках журналу зачіпали П. Куліш,
М. Костомаров, Г. Барвінок, О. Кониський
та інші автори. П. Куліш у своєму літера-
турознавчо-філософському творі “Обзоръ
украинской словесности”, зокрема в її
першій частині – “Климентий”, що була при-
свячена українському літераторові і поету
кінця XVII – початку XVIII ст. Климентію
(його автор вважав першим українським
поетом [Кулиш 1861, 166–167]), письмен-
ник торкнувся не тільки питання зображення
загального образу єврея у віршах Климен-
тія та місця, яке посідало єврейство у свідо-
мості українського суспільства XVIII ст.,
але й виклав своє бачення складних істо-
ричних моментів українсько-єврейського
співжиття (хоча, звичайно, через призму
українсько-польських відносин). Насампе-
ред це стосується доби польсько-козаць-
ких воєн. П. Куліш вважав, що із вигнан-
ням євреїв у період Хмельниччини
Лівобережна Україна змінилася, а вони в
цьому краї знову почали з’являтися лише в
часи царювання Катерини ІІ, тобто в другій
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половині XVIII ст. На його думку, з одного
боку, “... паденіе козачества, какъ господ-
ствуящего (вместе со своею старшиною)
сословія, а съ другой – соединеніе обеихъ
приднипровскихъ частей Южной Руси, дали
этому промышленному народу возмож-
ность насесть на украинскія города и при-
брать, мало-помалу къ своимъ рукамъ
большую часть капиталовъ, находивших-
ся въ обороте” [Кулиш 1861, 168]. Аналі-
зуючи творчість Климентія, Куліш зупи-
няється на його вірші “О Циганахъ и о
Жидахъ”, – в якому поет викладає деякі
стереотипні уявлення українців XVIII ст.
про ці два етноси. Зокрема, у творі гово-
риться про ошуканство циганів та євреїв:

“Цигане да Жиди едни еднимъ равни,
поневажъ вельми тие люде

есть злонравни,
Бо въ нихъ только есть правди, якъ въ

шелягу сребра…
Бодай имъ безпрестанно кати

крушили ребра!”.
Цей вірш досить яскраво відображує

ставлення українців початку XVIII ст. до
згаданих етносів. П.Куліш зауважує: “Эти
последние стихи дышутъ фанатическимъ
духомъ нетерпимости столь общимъ тог-
дашней Украине, ещё не позабывшей кро-
вавой борьбы с иноверцами” [Кулиш 1861,
168]. Тобто письменник бачить причини цієї
нетерпимості (кінця XVII – початку
XVIII століття) в міжетнічному та міжкон-
фесійному протистоянні доби козацьких
воєн, Хмельниччини, Руїни.

Вже в іншому творі, що був уміщений в
лютневому номері журналу за 1861 рік –
повісті “Другой человек” – П. Куліш також
побіжно зачепив тему українсько-єврейсь-
ких взаємин. Цей твір був присвячений дег-
радації особистості звичайного молодого
сільського хлопця (такі випадки уже тоді
не були поодинокими), котрий був силою
взятий до царського війська і волею долі
дослужився до офіцерського звання, а отже,
й став дворянином. Це й стало початком
його морального падіння. Хлопець повер-
нувся з російського війська іншою люди-
ною – “другим человеком”: відмовився від
рідної мови, культури, спілкування зі свої-
ми односельцями, став людиною з іншими
звичками та претензіями (пішов до війська
Зарубаєнком, а повернувся Зарубаєвим),
але водночас не був визнаний спадковими
дворянами. У творі досить яскраво змальо-

вано образ єврея-візника, який привіз мо-
лодого офіцера Полікарпа Зарубаєнка в
рідне село Буртище до батьківської сади-
би та рідної матері. Саме так, у дещо са-
тиричних тонах, бачили селяни та козаки
Лівобережжя єврея, де, на відміну від Пра-
вобережжя, у першій чверті ХІХ ст. єврей
у селах був явищем нетиповим. Ось як ав-
тор зобразив цю постать та ставлення до
неї козаків: “Осенью 1826 года, въ одно изъ
тихихъ, солнечныхъ воскресеній, когда ко-
заки наши сидели съ своими семьями за
воротами и здоровались съ проходящими
мимо соседями, въ село Буртище въехала
нечестивая жидовская бричка, свидетель-
ствующая, что сидящій въ ней путеше-
ственникъ – человекъ расчетливый и не-
торопливый. Она была наполнена всякимъ
добромъ, которое, судя по выглянувшей
изъ неё офицерской фуражке, было добро
офицерское. Козакамъ нашимъ не было ни-
какого дела ни до безобразной жидовской
будки, ни до путешествующаго въ ней офи-
цера. Покуривая люльки, они смотрели
какъ нельзя равнодушнее на косматого
жида, отъ роду не пробовавшего, что за
вкусъ въ колбасе и поросёнке, и на его чет-
вертню тощихъ клячъ, которымъ, какъ это
всякому известно, нечистая сила помо-
гаетъ пробегать въ сутки отъ 70 до 90
вёрстъ…” [Кулиш 1861, 59].

Отже, автор змалював єврея так, як ба-
чило його місцеве населення, очима україн-
ських козаків Гетьманщини. Погляди ці
щодо євреїв (як, до речі, й щодо католиків),
певною мірою забобонні. Це виражалося у
таких словах автора: “Жидъ и откупщикъ,
жидъ и обманщикъ, жидъ и врагъ всякаго
добраго человека въ Буртище значило
одно и тоже” [Кулиш 1861, 68]. Витоки цьо-
го стереотипного мислення П. Куліш вба-
чає ще в добі польського панування та істо-
ричних споминах, пов’язаних з роллю євреїв
у впровадженні польських впливів. Але ав-
тор знаходить й інші причини породження
цих стереотипів: “Невежество и суеверие
облекали, большею частію, эти воспоми-
нанія въ чудовищныя или фантастическія
сцены: но въ основаніи вымысловъ лежитъ
всё-таки память, что жиды, въ рукахъ па-
новъ и іезуитовъ, были самымъ ужаснымъ
орудіемъ порабощенья и грабежа слабыхъ
и беззащитныхъ, въ теченіе целыхъ сто-
летій” [Кулиш 1861, 66]. П. Куліш, фіксую-
чи ставлення до євреїв українських козаків
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Лівобережжя, вважав, що на його форму-
вання вплинула, в першу чергу, історична
пам’ять.

Проблему українсько-єврейських взає-
мин досліджували й інші автори – допису-
вачі “Основи”. Причому часто ця пробле-
ма в їхніх творах стояла на першому місці.
Наприклад, як у нарисі Ф. Нелести “После
поездки на Волынь”, що був опублікований
в останньому, жовтневому номері часопи-
су за 1862 рік. Автор, сам виходець із Во-
лині, описував відвідини Батьківщини після
тривалої відсутності і навчання в столиці
імперії – Петербурзі. Син священника і сам,
можливо, майбутній священник, службовець
чи вчитель, повернувся з урядовим дору-
ченням, що стосувалося проведення зе-
мельної реформи 1861 року. Описуючи Ук-
раїну після тривалої розлуки, різні соціальні
та етнічні групи, в першу чергу українсь-
ких селян, автор не оминув увагою і євреїв:
“Грустное и непріятное впечатленіе легло
на мою душу при виде жидовъ. Нельзя не
пожалеть объ ихъ горькой доле – влачить
жизнь среди другихъ народностей, быть
ихъ посмешищемъ, терпеть презрительные
укоры, переносить унизительныя для чело-
века притесненія, страдать и въ то же вре-
мя не видеть ни отъ кого участія къ свое-
му страданію” [Нелеста 1862, 39]. Але
висловлюючи співчуття євреям, в їх не-
легкій долі, автор водночас відзначає, що
таке ставлення до єврейства єврей пере-
носить мужньо і стає ще загартованішим:
“Онъ и среди горькой доли не унываетъ;
онъ смеётся над презреніемъ и насмешка-
ми, съ которыми относятся къ нему его но-
вые соотечественники” [Нелеста 1862, 40].
Письменник при цьому зауважує, що “чемъ
благороднее, мягче и человечнее съ ними
обходятся, темъ наглее они становятся,
темъ съ большимъ презреніемъ они на
тебя смотрятъ и темъ усерднее старают-
ся тебя надуть. Это люди изолированные,
люди, для которыхъ интересы другихъ на-
родностей, находящихся въ самыхъ тес-
ныхъ съ ними отношеніяхъ, ничего не зна-
чать” [Нелеста 1862, 41–42]. Що ж
зробило євреїв такими? Ф. Нелеста вважає,
що це –  потреба вижити, зберегти свою
ідентичнічність, реалії співжиття з іновір-
цями, їхня релігія. Здається, автор щиро
співчуває євреям. Однак, окрім співчуття,
звучать і докори єврейству. На думку пись-
менника: “...отношенія жидовъ къ другимъ

и не могутъ отличатся человечностію.
Пусть что угодно говорятъ въ ихъ защиту
ихъ сторонники, – жидъ всегда останется
жидомъ и даже сіонскіе рыцари, при пер-
вой встретившейся возможности и выго-
де, станутъ въ ряды противниковъ того
народа, который считаютъ, своими сооте-
чественниками. … Если справедлива ходя-
чая пословица: “деньги-сила”, то жидовъ,
владеющихъ этою силою, никакъ нельзя
назвать безсильными” [Нелеста 1862, 43].

Деякі особливості національного харак-
теру тодішніх євреїв помітив дописувач,
який підписався іменем Павло – автор
статті “Ярмолокъ въ Борисполі”, що була
вміщена в липневому номері журналу за
1862 рік і які певною мірою також є ілюст-
рацією до тогочасних українсько-єврейсь-
ких взаємин. Так, Павло порівнює методи
роботи купців росіян та євреїв на ярмарку
в Борисполі. Автор зауважує, що загалом
українці частіше віддають перевагу купівлі
краму у євреїв, а не у великоросів. Цьому,
на його думку, є кілька пояснень. Перш за
все з євреєм можна торгуватись, єврей при-
вітливіший і терпеливіший, його можна
навіть незлобиво облаяти і єврей буде лише
віджартовуватись: “... еврей къ нимъ (тоб-
то до лайки – М.А.) привыкъ – пише автор
– и только старается какъ бы хоть немнож-
ко надуть мужика; мужикъ знаетъ, что его
таки обманетъ жидъ и за это поглумится
над жидомъ.” Натомість: “Великорусскій
купецъ надуетъ больше, но это онъ дела-
етъ съ чувствомъ собственнаго достоин-
ства. Его звутъ “кацапъ”, а онъ съ гордою
усмешкою отвечаетъ: “Кацапъ, денежки
зацапъ”. І як підсумок: “Народъ не любитъ
гордаго мошенничества, мошенничества
более опаснаго, потому что еврей сколько
ни клянись, ему не поверятъ. Еврей – не-
віра (тобто нехристиянин – М.А.); а какъ
не поверить, когда божатся христовымъ
именемъ?” [Павло 1862, 90]. Цей епізод
не тільки фіксує риси єврейського націо-
нального характеру у сприйманні українців,
але й свідчить про непогані стосунки на по-
бутовому рівні.

На сторінках часопису “Основа” пере-
важно зображувались українсько-єврейські
взаємини на землях Наддніпрянщини, але
в деяких публікаціях висвітлюється і ситу-
ація, що склалася на інших українських те-
ренах. Так, у статті “Объ отношеніяхъ га-
лицкихъ русиновъ къ соседямъ” [Объ

Євреї та єврейство на сторінках українських періодичних видань Російської імперії
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отношеніяхъ… 1862, 62–74] значна увага
звертається на українсько-єврейські сто-
сунки в краї, зокрема на їх економічний ас-
пект. Автор звертає увагу на те, що після
проведення у 1848 році земельної реформи
у галицькому селі утворився клас
сільських пролетарів – наймитів, які жили
за рахунок поденної роботи у польських зем-
левласників-євреїв і які працювали без ви-
хідних. За роботу вони отримували мізер-
ну платню, внаслідок чого не лише не могли
завести сім’ю і придбати житло, але й за-
безпечити себе найнеобхіднішим.
У містах та містечках уся дрібна промис-
ловість перебувала також в руках євреїв і
поляків. Євреї мали найприбутковіші корч-
ми, млини, продаж хліба та різних товарів
першої необхідності і подекуди навіть зем-
лю. Автор зазначав, що євреї зуміли закрі-
питися навіть у гірських районах краю: “Де-
ятельность и предприимчивость Жидовъ
въ Галиціи изумительны: они пробрались в
Карпаты, где без милосердія грабятъ про-
стодушныхъ горцевъ. Бедный горецъ зак-
ладываетъ Жиду своё пастбище и пасётъ
жидовский скотъ на своёмъ пастбище за
процентъ. Австрійское правительство явно
покровительствует Жидамъ…” При цьому
автор вважає, що євреї разом з поляками
намагаються відновлювати в Галичині ста-
ру Польщу [Объ отношеніяхъ… 1862, 68].
Так, на його думку, галицькі русини сприй-
мали євреїв не лише як визискувачів, у ру-
ках яких перебувала переважна більшість
власності, але й фактично як союзників
політичної влади, які солідаризувалися з
панівним у Галичині етносом –
поляками.

Окрема група публікацій, причому
творів різних жанрів (оповідань, подорожніх
нарисів, літературно-критичних, епі-
столярних творів тощо) стосується україн-
сько-єврейських взаємин на побутовому
рівні. Звісно, фіксувалися ті сцени, факти
співжиття, що найбільше кидались у вічі
мешканцям Лівобережжя, які відвідували
Правобережжя, де євреїв було значно
більше. Наприклад, уривок з твору Ганни
Барвінок “Съ Волыни” [Барвинок 1861,
282–292]. Фактично це подорожні нотат-
ки. Письменниця описує Правобережжя,
ставлення до євреїв представників україн-
ського простолюду. Ганна Барвінок зма-
льовує ставлення корчмаря-єврея до слу-
ги-українця, що був переданий за угодою з

його паном у прислугу євреєві-орендареві:
“Но ужаснее всего былъ жидовскій слуга!
Во всю мою жизнь я не видела человечес-
каго существа, доведённаго до большаго
униженія!” [Барвинок 1861, 287]. Авторку
дивує, що Остап весь час зносить кривди
від корчмаря: “Дико-несобразныя вещи де-
лаются на свете: вверять безопасность жи-
довского семейства и имущества челове-
ку, который всего сильнее чувствуетъ къ
жиду ненависть и которому, кроме своей
жалкой жизни, терять нечего!” [Барвинок
1861, 288]. Саме ця подорож по Волині, яка
входила в смугу осілості, навіяла Г. Барві-
нок такі висновки щодо діяльності єврей-
ства в краї: “Вотъ истинные владельцы
древней Русской земли, Волыни! Вотъ
кемъ порабощена страна, прозванная Во-
лынью отъ воли (свободы), которою она
славилась когда-то въ Русскомъ міре! На-
прасно мы, въ своихъ книгахъ и разгово-
рахъ, отзываемся объ этихъ завоевателяхъ
въ шуточномъ тоне. Ихъ власть слишкомъ
сильна, ихъ могущество ужаснее татарс-
каго, литовскаго и какого угодно! Они, вла-
дея страною и ея населеніемъ, не желаютъ
процветанія ни той, ни другому: они любятъ
прекрасную, давно уже разорённую и обе-
зображенную ими Волынь, какъ рудокопъ
любитъ свою мрачную шахту – не более.
Странная любовь!”

Сцени непростих стосунків між єврея-
ми і українцями фіксував у своїх подорожніх
нотатках “Дорожная заметка / Изъ Пол-
тавы въ Кременчукъ/” О. Кониський [Ко-
нисскій 1862, 55–57]. Ось один із дорожніх
епізодів свідком і учасником, якого він став.
Єврей, купець ІІ гільдії, бив глухого селя-
нина і забрав у нього шапку тільки за те,
що той не звернув зі шляху з важкими
підводами сіна. Кониський не тільки захи-
стив селянина, але й змусив кривдника по-
вернути селянинові шапку та заплатити 3
крб. як відшкодування за кривду.

Цінність таких публікацій у фактично-
му зображенні реалій побутового та гос-
подарського співжиття євреїв й українців.

Можливо, саме публікації такого пла-
ну й стали поштовхом до написання лис-
та у редакцію В. Португаловим. У листі
з криптонімом “П-овъ” йдеться про
єврейське бачення проблеми. На 40-і рр.
ХІХ ст. припадає активізація просвітниць-
кого руху серед євреїв Російської імперії.
Одним із проявів цієї активізації став вихід
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російськомовних єврейських періодичних
видань, організаторами й видавцями яких
стали прихильники просвітництва серед
євреїв – маскіли. Першим російськомов-
ним єврейським періодичним виданням
була газета “Сіон”, яка виходила в Одесі
(1861–1863). Саме цій газеті як органу
єврейства судилося вступити в першу
публічну полеміку з тодішнім політичним
українством.

Дискусія тодішніх українських інтелек-
туалів з представниками єврейства набула
значного розголосу. Спробуємо подати
сутність цієї дискусії з погляду журналу
“Основа”. У червневому номері за 1861 рік
було вміщено лист до редакції під заголов-
ком редакційної статті “Недоразуменія по
поводу слова “Жид”. Як з’ясувалося, лист
до редакції відправив студент В. Португа-
лов [Наконечний 2001, 386]. Автор звину-
вачував редакцію журналу в тому, що вона
не дотримується опублікованої програми,
вживаючи у своїх публікаціях образливий
термін “жид” замість терміна “єврей”. Ар-
гументував він тим, що ”Русская литера-
тура … давно отрешилась отъ слова жидъ.
Вдругъ являетесь вы съ журналомъ, где
хотите пробудить средневековую вражду,
еле-еле задремавшую; вы хотите возвра-
тить свой народъ (по крайней мере в этом
отношеніи) къ временамъ Богдана. Скажи-
те на милость, неужели вамъ это доста-
витъ душевное удовольствіе, когда разъя-
рённая чернь проведётъ свой неумолимый
ножъ по тысячам несчастныхъ жертвъ и
кровь почти полумилліона Евреевъ безвин-
но прольётся по Украине? … Или вы хоти-
те иметь побольше подписчиковъ, обязав-
шись льстить грубымъ и чёрствымъ
натурамъ разныхъ Ивановъ Ивановичей и
Ивановъ Никифоровичей? Если – да, то я
васъ поспешу уверить въ следующемъ. Вы
учились давнымъ-давно, а я только-что ос-
тавилъ университетъ. Молодое поколеніе
Малороссовъ, сочувствуя вашей Основе во
всёмъ другомъ, нисколько не разделяетъ
отсталыхъ понятій относительно Евреевъ.
Въ последніе годы, студенты русскихъ уни-
верситетовъ научились отличать Евреевъ
и не клеймить ихъ более позорнымъ сло-
вом «жидъ». Следовательно, выраженія:
“жидъ, жидова”, и тому подобныя, уже не
производятъ теперь того еффекта, какой
производили они во времена Фаддея Ве-
недиктовича Булгарина и К. Напрасный

трудъ, ложный путь!…” Португалов про-
сив вживати замість образливого слова
“жид” етнонім “єврей” [Недарозуменіе...
1861, 134–135]. У редакційній статті ано-
німний автор писав: “Смею уверить почтен-
наго моего обвинителя и вообще всехъ Ев-
реевъ, сочувствующихъ намъ и не
сочувствующихъ, – просвещённыхъ и не-
просвещённыхъ сознаніемъ братства всехъ
безъ-исключенія, людей, – что никогда
враждебное къ еврейскому племени чув-
ство не входило въ “Основу”, что мы не
считаемъ себя вправе оскорблять кого бы
то ни было…и что только одно это начало
оправдываетъ ея появленіе и существова-
ніе; что мы веруемъ только въ силу и пло-
дотворность одной правды, безъ которой,
пока она не станетъ главнымъ двигателемъ
человеческихъ отношеній, не можетъ осу-
ществиться идеалъ человеческаго обще-
ства …” [Недарозуменіе... 1861, 136].
Вживання терміну “жид” редакція поясню-
вала тим, що для українців, на відміну від
росіян, це природний етнонім і його вони
історично вживають не у зневажливому
значенні, так як “ляхи”, “москалі”. Інших
термінів на означення єврейського етносу
народ не знає. Тому, на думку автора ре-
дакційної статті, П. Куліш як письменник
використовує у своїх літературних творах
зрозумілий для народу етнонім, бо уникну-
ти його неможливо. Саме з цих причин –
твердить автор – письменники, що висту-
пили на захист єврейства від нападок рос-
ійських шовіністів у 1858 році вживають
етнонім “жид”. Були в статті й закиди
єврейству щодо відособленого життя від
внутрішніх потреб українського населення,
навіть шкоди. Автор виступає за зближен-
ня обох народів і декларує готовність інте-
лігенції сприяти цьому [Недарозуменіе...
1861, 141–142].

Розглянемо єврейську точку зору щодо
цього питання на прикладі газети “Сіон”
(хоч це й виходить за межі заявленої у за-
головку тематики, але безпосередньо сто-
сується сутності дискусії). В одному з ве-
ресневих номерів газети за 1861 рік опублі-
кована редакційна стаття “Основа” и воп-
росъ о национальностяхъ” [Основа... 1861,
158–161]. Як не дивно, автори статті не
підтримали Португалова. На їхню думку,
терміни “жид” і “єврей” не мають жодних
відмінностей в етимології, оскільки обидва
слова мають єврейське походження і вжи-
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валися самими євреями окремих територій
на означення свого етносу. “Мы находим
смешным, когда немецкій еврей обижает-
ся словомъ Jude изъ устъ христіанина, тог-
да какъ онъ самъ себя иначе и не называ-
етъ, и словомъ Judenthum (по буквальному
переводу жидовство) обозначаетъ всю со-
вокупность своихъ національныхъ и рели-
гіозныхъ особенностей. Мы находимъ
смешнымъ процесы французскихъ евреевъ
за слово juif; не понимаемъ какъ можно
требовать отъ поляка, чтобы онъ своё zud
заменылъ словомъ starozakonny, что обо-
значаетъ и довольно неудачно – одну только
религіозную, а не племенную особенность
евреевъ, и признаёмъ подобное же требо-
ваніе въ отношеніи къ малоруссамъ тоже
лишённымъ всякого основанія” [Основа...
1861, 158]. Однак, редакцію “Сіону” хви-
лювала така позиція “Основи” щодо єврей-
ства: “Но до сихъ-поръ еврейское племя
живётъ особнякомъ среди южно-русскаго
населенія; до-сихъ-поръ оно не имеетъ ни-
чего общаго съ нашимъ народомъ и не сде-
лало ни одного шага къ сближенію съ
нимъ, а, напротивъ и не редко действуетъ
противно духу и пользамъ нашего народа.
Для націи ничего не можетъ быть вреднее,
какъ существованіе посреди нея другихъ
народностей, которыя держатъ себя в сто-
роне и равнодушны къ ея судьбамъ, или-
что ещё хуже – стремятся подчинить её
своей власти, или своему вліянію.” [Неда-
розуменіе 1861, 141]. “Сіон” робить вис-
новок, що “Основа” не тільки не засуджує
стару ненависть українців до євреїв, але виз-
нає, що й досі євреї повинні вважатись
шкідливими для більшості населення Ук-
раїни [Основа... 1861, 159]. Більше того,
“Сіон” бачив українців лише як одну з час-
тин російського народу і вбачав загрозу за-
гальноросійським інтересам у сепаратизмі
“Основи”. “Съ какой стати вы требуете отъ
какой либо народности сочуствія не къ
судьбам целого, а къ судьбамъ всё таки
одной изъ частей?” – запитує автор статті
[Основа... 1861, 160]. Редакція висловила
думку: якщо євреї й повинні асимілюватись,
то лише з народом російським. Тут дореч-
но згадати, що пізніше подібні закиди в
тому, що євреї-асимілятори завжди асимі-
люються з народами-колонізаторами чи
стають на їхній бік, а не підтримують
слабші народи, з якими вони поруч живуть,
висловлював й Іван Франко у своїй повісті

“Перехресні стежки” словами хасида Ваг-
мана [Франко Т.20, 392].

Таке розуміння прав українського наро-
ду “Сіоном” не залишилося непоміченим
П. Кулішем і отримало відповідь – у верес-
невому номері журналу “Основа” за 1861
рік вийшла його стаття “Передовые жиды”.
У ній письменник зазначав, що “передовые
Жиды относительно “собиранія земли Рус-
ской” опереживаютъ и самихъ Іоанновъ
московскихъ”, а також звинувачував
єврейську інтелігенцію в захопленні націо-
нальним егоїзмом та недостойному способі
ведення полеміки, нагадавши, що не так
давно він разом з М. Костомаровим, Мар-
ком Вовчком, Р. Номисом та Т. Шевченком
був співавтором статті, яка була вміщена
в “Русскомъ Вестнике” (1858, т. XVIII, но-
ябрь, Кн. 2) спрямована проти антиєврейсь-
ких публікацій “Іллюстраціи”. До цих слів
автор додав текст цієї статті-протесту [Ку-
лишъ 1861, 135–138].

У відповідь “Сіон” звернувся до третьої
сторони у своїй передовій статті “Къ рус-
скимъ журналамъ” з пропозицією виріши-
ти дану суперечку російським публіцистам
[Къ русскимъ… 1861, 325], які досить
швидко включилися в дискусію. Завершив
цю дискусію М. Костомаров своєю стат-
тею “Іудеямъ”. В даній публікації автор на-
магався дати відповідь на всі закиди, що
пролунали зі сторінок “Сіона”. Костомаров
доводить необґрунтованість звинувачень
редакції газети в нібито проповідуванні
“Основою” думок про винищення євреїв чи
їх вигнання та некоректність трактувань по-
ложень, висловлених у журналі із заклика-
ми повернутися до часів інквізиції та інших
варварських дій доби феодалізму. Косто-
маров бачить причину прохолодного став-
лення українського населення до євреїв у
тому, що вони зайняли в Польщі та Україні
місце в суспільному розвитку, яке належа-
ло в західноєвропейських країнах середнь-
ому прошарку населення. Цим самим євреї
прихилилися до сильнішої сторони – пан-
ства, ставши фактично його помічниками
в експлуатації місцевого населення. Роз-
глядаючи глибше природу етнічних
українсько-єврейських суперечностей, Ко-
стомаров зазначав: “Прислушиваясь къ
сужденіямъ Южноруссовъ объ Іудеяхъ, мы
не раз имели случай заметить, что они ред-
ко и мало смотрятъ на последних недру-
желюбно съ религіозной точки. Іудей для
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Украинца немилъ потому, что онъ счита-
етъ последняго способнымъ обмануть, вос-
пользоваться его стеснённымъ положе-
ніемъ для своихъ выгодъ, прижать его,
если будетъ случай” [Костомаровъ 1862,
41–44]. Костомаров фактично звинувачує
“Сіон” і в тому, що він застосовує в полеміці
методи нечесної боротьби, зокрема, звину-
вачує “Основу” в “узкости національности”,
в проповідуванні сепаратизму і фактичній
відмові українцям на окремішній політич-
ний розвиток [Костомаровъ 1862, 48–49].
Нечесність методів боротьби автор вба-
чає і в тому, що “Сіон”, закликаючи ро-
сійську пресу розсудити в цій суперечці ре-
дакції обох часописів (знаючи, що в
тодішньому російському суспільстві були
популярними ідеї рівноправності та прихиль-
ності до єврейства), подав витяги зі статті
Куліша “Передовые жиды” та протесту на
захист євреїв, написаного ним ще раніше.
Цим самим всеросійській громадськості
була представлена викривлена картина про
суть полеміки. На думку Костомарова,
”...Іудеи писали для того, чтобы бросить
тень на Южнорусскую литературу; …ибо
Іудеи отвечали вовсе не на то, что говори-
ла «Основа», а свели полемику на другую
дорогу: бросили на сцену совершенно дру-
гой вопросъ, не касающійся ихъ: вопросъ о
вреде южнорусскаго литературнаго движе-
нія, объ опасности разъединенія ...” [Кос-
томаровъ 1862, 52–53]. На завершення
статті Костомаров висловив думку, що ре-
дакція “Основи” прагне не винищення, виг-
нання чи насильної асиміляції євреїв, а
справді рівних прав і дійсного надання їм
широких можливостей за умови, що й ук-
раїнці матимуть їх, але при цьому слід пле-
кати в українського народу почуття конку-
ренції, яке б було противагою єврейській
монополії [Костомаровъ 1862, 57]. Цікаво,
що  такі  російські видання, як “Русскій Ве-
стникъ”, “Русская Речь”, “Русскій інва-
лидъ”, додаток до “Современика” – “Сви-
сток”, активно включились у дискусію
взявши в ній переважно бік “Сіону”.

В січні 1862 року в “Основі” з’явилася
редакційна стаття “Современная южнорус-
ская летопись”, де поряд з питаннями щодо
напрямів діяльності цього журналу і висвіт-
лення різних сторін українського суспільно-
го життя побіжно ще раз була приділена ува-
га згаданій полеміці з газетою “Сіон”.
Автором статті був М. Костомаров, який

виступив на захист П. Куліша від нападок
газети. Він ще раз відкинув звинувачення
“Сіону” у нібито відході “Основи” від своїх
програмних цілей і запевнив, що редакція
не бажала зла євреям і критичні зауважен-
ня на сторінках часопису у бік єврейства
стосувались окремих реальних фактів із
життя, а не теорії. “На самомъ деле, – пи-
сав М. Костомаров – мы искренно жела-
емъ всякого благополучія еврейскому
племени, – да дело въ томъ, что это бла-
гополучіе невозможно при враждебныхъ
отношеніяхъ евреевъ къ нашему народу, –
что, наконецъ, честный народ, а въ особен-
ности передовые его люди должны отвер-
гать благополучие, зиждущееся на благо-
получіи другихъ. Наше уваженіе къ праву
еврейскаго, и всякаго другаго, народа, наше
желаніе ему добра, темъ прочнее и искрен-
нее, чемъ мы безпристрастнее, и потому
раскрывать вредъ фальшивыхъ отношеній
одной части общества къ другой,
есть долгъ всякаго добросовестнаго дея-
теля … ” [Современная... 1862, 82–83]. Як
бачимо, у дискурсі про рівні права для обох
етносів, які майже не мали прав у Російській
імперії саме як етнічні спільноти, дійти яко-
гось консенсусу було неможливо.

Ця полеміка чи її відголоски мали про-
довження і в статтях інших авторів часо-
пису. Зокрема, це стосується публікацій
Митра Олельковича “Дещо про жидівъ”
[Олелькович 1862, 71–75], “Жидівська
дяка” [Олелькович 1861, 73–78] та А. Ши-
манова “О путешествіи по Украине”
[Шимановъ 1862, 75–78]. Автори цих пуб-
лікацій висвітлювали переважно українсь-
ко-єврейські стосунки на побутовому рівні
і звинувачували єврейство у зневажливо-
му ставленні до українського населення, не-
чесних махінаціях тощо. Цікаво, що А. Ши-
манов стверджував, що був особисто
знайомий з автором листа до редакції “Ос-
нова” і пильно стежив за згаданою поле-
мікою. “Позвольте несколько продлить бе-
седу съ вами, – писав до редакції журналу
А. Шиманов – по поводу статьи Передо-
вые жиды. Съ человекомъ, вызвашимъ её,
я знакомъ лично, столкнулся съ нимъ в до-
роге и теперь переписываюсь. Эта глубоко-
правдивая въ общем статья вполне отно-
сится не можетъ къ человеку, давшему ему
поместить въ «Сіоне» несколько словъ о
положеніи жидовъ среди южнорускаго на-
селенія, уже съ той далеко не сіонской точки
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зренія, съ которой я сообщилъ ему несколь-
ко разрозненныхъ фактовъ. Ваша статья
вызвала въ нёмъ не раздраженіе, на что
скорее всего падки люди, а полное уваже-
ніе къ искренности и энергіи убежденій”
[Шимановъ 1862, 78].

Взагалі ця дискусія є досить відомою,
оскільки засвідчує тогочасні українсько-
єврейські взаємини на рівні інтелектуалів
обох народів. Зміст положень різних сторін
привертав увагу істориків [Грушевський
1928, I–XVIII; Животко 1999, 80–84].
Навіть для сучасних авторів ця тема не є
вичерпаною. І. Сергєєва та О. Горшихіна
вважають, що в багатьох публікаціях “Ос-
нови” проглядаються юдофобські настрої,
а це хворобливо сприймалося молодою
єврейською інтелігенцією [Сергеева, Гор-
шихина 1996, 70–71]. Львівський дослід-
ник  Є. Наконечний зауважує, що попри про-
хання єврея – автора листа вживати
замість образливого терміна “жид” термін
“єврей” редакція “Основи” відстоювала
свою позицію. Від її імені, а по суті від імені
усього тодішнього українства історик
М. Костомаров висловив думку про те, що
термін “єврей”, на відміну від терміна
“жид”, по-перше, на українських землях є
неісторичним, а по-друге, ні у фольклорі, ні
в художній літературі він не зустрічається.
Отже, термін “жид” за походженням є ук-
раїнський, а термін “єврей” привнесений
ззовні, тобто російський. “Парадоксально,
– пише Є. Наконечний, – але за такою ж
точнісінько схемою аргументації, як ми
бачили, українофоби заперечували мож-
ливість визнання етноніма “українець”.
Російські, польські, угорські шовіністи
здіймали лемент, що, мовляв, етнонім “ук-
раїнець” антиісторичний, бо в давніх істо-
ричних пам’ятках його немає…” [Наконеч-
ний 2001, 386–388].

Але найцікавішою, на наш погляд, є точ-
ка зору українського історика М.С. Гру-
шевського. Вчений вважав цю полеміку
цікавою і визнавши за Костомаровим ра-
цію в деяких його твердженнях, інші його
судження піддав критиці, зокрема ті, що
базувалися на емоціях та суб’єктивному
баченні. Наприклад, він визнав справедли-
вою критику “Сіону” журналом “Основа”,
бо замість “запропонованої Євреям дискусії
на тему обопільного зближення і порозумін-
ня, (той – М.А.) пустив доносець в сепара-
тизмі, вузькому націоналізмі, реакційності і

т. д.”. Грушевський зауважив, що саме від
цього звинувачення “Сіону” українська гро-
мадськість розпочала відлік звинуваченням
у сепаратизмі (від росіян та поляків) та
руйнувань єдності з народами – сусідами.
Однак учений гадав, що М. Костомаров
помилково ототожнив “Сіон” з усім єврей-
ством взагалі. М. Грушевський писав:”...
ті Євреї, які саме щиро заходилися коло
зближення з українським рухом – (хоч –
М.А.) не дуже численні, вони все-таки були
і не могли відповідати за тактику єврейсь-
ких зросійщених велико-буржуазних
верхів”. Костомаров не мав права, на дум-
ку Грушевського, виступати від імені всьо-
го українства із заявою про відсутність сим-
патій українців до єврейства [Грушевський
1928, XIV–XV].

Отже, наведені думки різних авторів
свідчать про те, що дана дискусія не про-
сто відображала погляди представників ук-
раїнства на єврейське питання, але й про
те, що її тематика тривалий час впливала
на зміст українсько-єврейського діалогу.

Певним підтвердженням сказаного
може бути ще одне тодішнє видання підро-
сійських українців. У березні 1861 року за-
початковано вихід газети “Черниговскій
листокъ”, яка виходила (зі значними пере-
рвами у зв’язку з фінансовими трудноща-
ми) до 6 серпня 1863 року, тобто до момен-
ту офіційної урядової заборони. Редактором
видання став Леонід Глібов – учитель Чер-
нігівської гімназії. Серед авторів цього ча-
сопису, крім Л. Глібова, були П. Куліш,
Р. Номис, О. Кониський, П. Кузьменко,
М.Вербицький (Білокопитенко) та інші.

Як бачимо, дописувачами і “Основи”, і
“Черниговского листка” були одні й ті самі
особи. З огляду на це видається цікавим
наявність публікацій на єврейську темати-
ку в даній газеті. Це також є певним показ-
ником рівня українсько-єврейських відносин
на рівні еліт. Варто зауважити, що в цьому
виданні до єврейської тематики звертали-
ся значно рідше. Виявлено лише три публі-
кації на єврейську тематику. Дві з них на-
лежать до епістолярного жанру і одна є
коротким повідомленням. Всі вони були
опубліковані в 1861 році у серпневих номе-
рах газети. Характер згаданих публікацій
аполітичний; переважно вони стосуються
проблем життя деяких місцевих громад.
Так, у листі конотопського єврея А. Лан-
дау “Несколько словъ о евреяхъ” дослід-
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жуються актуальні для того часу пробле-
ми залучення євреїв до місцевого гро-
мадського життя. Ландау зазначає, що в
Конотопі євреї, як, до речі, і в інших черні-
гівських містах, живуть осібним життям,
не зближуючись з місцевим населенням.
При цьому він не може точно сказати, що
стало причиною цього – низький освітній
рівень місцевих євреїв чи упереджене став-
лення до них. Вони виступають серед місце-
вої громадськості переважно в ролі тор-
говців, відкупників, підрядників тощо. На
думку Ландау, таке становище необхідно
змінити. За взірець слід узяти життя пол-
тавської єврейської громади, яка залучилася
до активного громадського життя Пол-
тавської губернії, де відкрилося єврейське
училище, чоловіча і жіноча єврейські шко-
ли. Євреї Полтави брали активну участь у
благодійних громадських акціях [Ландау
1861, 42–43]. Один з авторів, що підписав-
ся ініціалами “Р. И – З – НЪ” продовжує у
своєму листі порушену попереднім автором
тему залучення чернігівських євреїв до ак-
тивного громадського життя краю і насам-
перед залучення єврейської молоді до
світської освіти. На думку автора, який
себе також називає євреєм: “... евреи Черн.
губ. всегда составляли жалкое исключеніе,
относительно образованія ”. Саме нехіть
чернігівських євреїв до сучасної освіти ста-
новить основну перепону у залученні єврей-
ства в громадське життя краю [Р. И – З –
НЪ, 1861, 58].

Цікавим видається повідомлення “Рас-
ходъ книгъ между евреями”. В даній статті
подаються відомості про поширення єврейсь-
ких книг, зокрема Талмуду, серед євреїв Цар-
ства Польського. Ці книги видані у Варшаві,
Вільні та Житомирі. Цікавий той факт, що
єврейські книги накладом від 10 тис. до 19,5
тис. примірників розходилися повністю і до-
сить швидко. Водночас найкращі російські та
польські книги за приблизно такий самий час
розходилися по кілька сот і лише в деяких
випадках по кілька тисяч примірників [Рас-
ходъ… 1861, 47]. Це є свідченням великої
ролі книги в житті єврейства.

Як уже згадувалося, кількість публікацій
на єврейську тематику в “Чернігівському
Листку” досить мізерна. Ініціаторами та
авторами таких публікацій були представ-
ники єврейства. Редакція “Листка” підтри-
мувала добрі стосунки з окремими пред-
ставниками єврейства протягом усього
свого існування. Так, в усі роки виходу на
сторінках газети в рубриці “Разныя объяв-
ления, вызовы, запросы и отзывы” постійно
з’являються рекламні повідомлення про
асортимент книгарні єврея Кранца, де й
продавались окремі видання авторів, що
належали до гуртка основ’ян, зокрема
М. Костомарова [Черниговскій листокъ…
1862]. Цей факт так само може стати пев-
ною ілюстрацією до українсько-єврейських
взаємин на місцевому рівні.

Публікації на єврейську тематику на сто-
рінках журналу “Основа” та газети “Чер-
ниговскій листокъ” – це цінне історичне
джерело для вивчення українсько-єврейсь-
ких взаємин. Ці матеріали дають мож-
ливість прослідкувати розгортання першої
публічної полеміки між єврейством та ук-
раїнством у нову добу історії. Часто у пуб-
лікаціях авторів домінувало особисте
суб’єктивне бачення тих проблем. Кожен
з них звертав увагу на різні моменти україн-
сько-єврейських взаємин і давав їм різні
оцінки. Загалом же в публікаціях відбива-
ються тенденції, що побутували тоді в ук-
раїнському і єврейському соціумах, в них
відображаються погляди різних верств сус-
пільства, які формувалися не тільки під
впливом старих стереотипів, але й україн-
сько-єврейських відносин.

Публічний українсько-єврейський діалог,
розпочатий ще в 60-х рр. ХІХ ст., дав перші
плоди лише на початку ХХ ст., коли деякі
єврейські організації разом з українськими
включились у будівництво української дер-
жави і коли знайшлися діячі як з українсь-
кого, так і з єврейського боку, які зрозумі-
ли, що не можна досягти згоди, висуваючи
взаємні звинувачення. Нам же варто підхо-
дити до оцінки порушених проблем з по-
зицій тогочасних відносин.

Євреї та єврейство на сторінках українських періодичних видань Російської імперії
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КОМПЛЕКС ВООРУЖЕНИЯ ВОЙСКА
ХАЗАРСКОГО КАГАНАТА

Средние века являются периодом наи-
высшего расцвета холодного оружия и в оп-
ределенной мере временем завершения
процесса его усовершенствования. Поэто-
му изучение средневекового вооружения
дает возможность показать итоги разви-
тия отдельных его видов и комплекса в
целом на протяжении длительной эпохи, на-
чиная с момента возникновения оружия
[Росляков 1962, 218].

Вооружение войска Хазарского кагана-
та было очень разнообразным. У хазаров,
как и у многих других народов, при захоро-
нении погибших воинов, как правило, спе-
циально портили оружие – сабли, кинжа-
лы, топоры, ломали стрелы, копья и даже
стремена и удила [Комар 2000, 130–142].
Тем не менее, как и надлежит мощнейшим
в военном плане государствам, материаль-
ная культура Хазарского каганата донесла
до нашего времени большое количество
предметов вооружения, изображений вои-
нов, которые дают достаточно полное
представление о составе и комплексе бое-
вых средств хазарского войска. Анализ на-
боров оружия, содержащегося в археоло-
гических комплексах (воинских погребени-
ях) Хазарии дает интересную и очень важ-
ную информацию для суждения о видовой
и социальной структу-
ре хазарского войска.
Безусловно, “погре-
бальное” вооружение
не может рассматри-
ваться как зеркальное
отражение той экипи-
ровки, которой обла-
дал воин при жизни
[Кирпичников 1971,
41], поскольку на
формирование погре-
бального инвентаря
оказывал влияние ряд
факторов. Однако ос-
торожный подход к
оценке исходных дан-
ных, стремление уви-

деть за ними проявление общих тенденций
позволяет сделать выводы, имеющие ре-
альную историческую основу [Кирпични-
ков 1971, 41; Рутткап 1985, 149]. Иссле-
дования подобного рода особенно важны
и необходимы в случаях, когда имеется ос-
трый дефицит в других видах источников,
прежде всего письменных.

В былине о Михайле Козаринове хазар-
ском воине, служившем киевскому князю,
говорилось, что его оружием, как это и
должно было быть у воина-степняка, была
“сабля острая, тугой лук и каленые стре-
лы” [Былины 1916, 328]. В кургане у
с. Обозное Славяносербского р-на Луган-
ской обл. в могиле знатного воина были
найдены кости коня, удила, стремя, кис-
тень, остатки лука, нож, боевой пояс с се-

Рис.1. Изображение лошадей и вооруженных
пехотинцев, сцены охоты и борьбы на

памятниках письменности и торевтики
Хазарского каганата

Рис.2. Изображение
лошадей на камне

Маяцкого городища
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Рис.3. Хазарский гвардеец IX в.
(реконструкция М.В. Горелика)

* Комплекс вооружения в терминологии С.А. Плетневой (В.Б.).

В.Г. Бережинский

ребряными накладками [Комар, Піоро
1999, 150].

Археологические находки хазарского
вооружения, дошедшего до наших времен,
дают возможность с высокой степенью до-
стоверности реконструировать комплексы
вооружения и состоятельного хазарского
дружинника и рядового воина.

По определению П.П. Толочко комплекс
вооружения воина Хазарского каганата со-
стоял из сабли, кольчуги, боевых
топоров, копья, стрел, шлема,
боевого пояса, снаряжения бо-
евого коня – стремян, седла,
удила, украшения сбруи (пряж-
ки и пр.) [Толочко1999, 37].

С.А. Плетнева в свое вре-
мя утверждала, что комплекс
вооружения хазарского воина
состоял из наступательного и
оборонительного оружия
[Плетнева 1967]. К наступа-
тельному оружию она относи-
ла сабли, топоры, копья, кин-
жалы, лассо, лук и стрелы, а
к оборонительному – кожа-
ные шлемы с железными де-
талями и кольчужные пояса.
Сбруя коня состояла из ого-
ловья с железными удилами
и деревянного двулучного
седла с железными стреме-
нами. Маловероятно, что
современный оружиевед
согласится с такой града-
цией вооружения. То, что
С.А. Плетнева относит к на-
ступательному оружию, с
неменьшим успехом ис-
пользуется и в оборонительном бою, а так
называемое “оборонительное оружие” с не
меньшим успехом защищает воина и в на-
ступлении. Правильнее было бы все это на-
звать “вооружением” и разделить на
“оружие”, “защитное снаряжение” (Бере-
жинский 2000, 32–36, 18–31) и “снаряже-
ние боевого коня”. Нельзя согласиться и с
составляющими “групп оружия” по
С.А. Плетневой. Кроме перечисленного, к
оружию хазар относятся и меч, и палаш, и
боевой нож, и булава, и кистень, и др. На-
много разнообразнее было защитное  сна-

ряжение воина, а также снаряжение бое-
вого коня.

С.А. Плетнева писала: “Наиболее по-
стоянен в салтовское время был комплекс
оружия и конской сбруи – типичный комп-
лекс всадников воинов” [Плетнева 1981,
74. Рис. 36]. Он состоял из сабли, лука,
стрел в кожаном колчане, боевого топори-
ка и изредка копья. Защитное снаряжение
в захоронениях представлено только коль-

чужными и боевыми поясами. “Для
народов с разным погребальным об-
рядом характерны своеобразные
боевые наборы.* Так, для “ката-
комбников”-алан – сабля, топорик,
лук со стрелами; для болгар – саб-

ля, копье, лук со стрелами; то-
пориков они почти не исполь-

зовали. Воины, похоронен-
ные по обряду трупосо-
жжения, пользовались
саблями, копьями, кинжа-
лами, луками. Таким обра-
зом, постоянным в боевом
наборе остались сабли и
луки, остальное довольно
заметно варьировалось”
[Плетнева 1981, 74].

Видовой и типологи-
ческий состав комплексов
вооружения различных
регионов Хазарского ка-

ганата довольно резко раз-
личается. Так, в арсенале
салтовских воинов значи-

тельное место занимали
топоры-чеканы. Исполь-
зовались, хотя и в гораз-
до меньшей степени, ки-

стени. Эти виды оружия, имевшие
северокавказское происхождение, по мере
продвижения на восток встречаются все
реже. На Южном Урале кистеней нет со-
всем. У южноуральских и поволжских
степняков луки со стрелами найдены в 58,4
и 72,4% воинских захоронений, в то время,
как для Подонья эта цифра составляет все-
го 17,7% [Красильников 1981, 115].

Определенное несходство в вооружении
различных этносов каганата даже в рам-
ках культуры одного каганата было доволь-
но ощутимым. Так, войско алан Подонья
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(оседлое население, инкорпорированное в
кочевническую среду) было главным об-
разом пешим, вооруженным в основном то-
порами. Наконечники их стрел почти ис-
ключительно трехлопастные. У болгар
важнейшим видом оружия были пики.
Большинство наконечников их стрел плос-
кие. Для тюрко-угров (могильники с обря-
дом трупосожжения) почти в одинаковой
степени характерны копья и боевые топо-
ры. Среди наконечников их стрел преобла-
дали трехлопастные и узкие граненные
(бронебойные) [Крыганов 1989, 114–115].

Комплекс вооружения воинов Хазарско-
го каганата можно представить, изучив
изображения всадников на камнях-блоках,
из которых был изготовлен панцирь стен
Маяцкого городища IX в. [Плетнева 1984,
57–94]. На одном из рисунков, обнаружен-
ном еще в свое время Н.Е. Макаренко
[Макаренко 1911, 28. Рис. 29], изображе-
ние реалистическое, исполненное сильны-
ми, смелыми линиями. Конь повернут го-
ловой влево, шея высокая, грива аккуратно
причесана, на груди и крупе – ремни, сед-
ло с двумя высокими луками и подседель-
ником. Всадник изображен стоящим на
стременах, в остроконечном головном убо-
ре с перьями и лентами на шишаке, с при-
поднятой, согнутой в локте правой рукой,
натягивающей поводья и опущенной к пе-

редней луке левой рукой. Сохранность ри-
сунка плохая: ноги коня и всадника, морда
и хвост коня оббиты. Несмотря на пре-
дельный лаконизм рисунка, он необычай-
но выразителен. Конь, стоящий с гордо под-
нятой головой, всадник, вытянувшийся в
седле, производят впечатление величаво-
сти и силы. Это всадник-победитель и
покоритель, тот, которому поклонялись в
степи, окружая его образ почти божествен-
ными почестями. Именно такой всадник
изображен на Мадарской скале в Болгарии
(Мадарский конник) [Мавродинов 1959, 64–
75. Рис. 62]. Этот же всадник-победитель,
кроваво расправившийся с врагом, голову
которого приторочил к седлу, и ведущий у
стремени пленного воина в латах, изобра-
жен на известном серебрянном сент-мик-
лошском сосуде [Laszlo 1977, 35. Рис. 2, 3].
Интересно, что на всех трех изображени-
ях могущество этого всадника подчерки-
вается разными средствами: наиболее при-
митивно на сосуде – количеством
побежденных врагов и роскошью одежды
и снаряжения, на Мадаре – красотой окру-
жающего пейзажа, торжественной посту-
пью коня, посвятительными надписями, а
на Маяцком блоке художник сумел схва-
тить и передать это качество всего не-
сколькими сильными вертикальными
линиями.

На одном из дошедших до нас рисун-
ков на обломке блока (рис.4) конь повер-
нут головой влево. Голова, шея и тулово
прочерчены глубокими уверенными лини-
ями, свидетельствующими о художествен-
ном даровании рисовальщика и о прекрас-
ном его знакомстве с моделью. Однако
задняя длинная нога, хвост в виде пышной
елочки и особенно передние ноги – выки-
нутые вперед две черточки сделаны как-
будто другим человеком, неумело и шаб-
лонно. Так же примитивно изображен
всадник, посаженный без седла, на круп
коня. Правая рука поднята и согнута в
локте, как у первого всадника [Плетнева
1984, 57–94. Рис. 7]. Сбруи на коне не изоб-
ражено. Сохранность рисунка плохая.
Верхняя часть всадника и частично перед-
ние ноги оббиты.

На другом блоке рисунок предельно схе-
матичен и сделан неумело. Конь изобра-
жен одной чертой: изогнутая линия шеи,
прямая спина, переходящая в слегка накло-
ненный хвост. Изображение повернуто

Рис.4. Сцена боя хазарского всадника-
копейщика с пешим лучником изображенная

на каменном блоке  Маяцкого городища
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вправо. Всадник помещен над линией спи-
ны. Голова и туловище в виде двух круж-
ков, ноги – две сломанные линии, одна рука
протянута к тетиве хорошо начерченного
натянутого лука со стрелой. Наконечник
стрелы ромбический, на другом ее конце
– треугольное оперение. Вторая рука во-
обще не изображена. Рисовальщик явно не
справился с задачей. Судя по тому, что ли-
ния спины лошади пересекает нижний ко-
нец лука, в первую очередь были изобра-
жены человек и лук, начерченные тонкими
неуверенными линиями, а уже потом рисо-
вальщик решил добавить фигуру коня. По-
скольку связи фигур у него не получилось,
конь так и не был дорисован.

Другая группа рисунков на блоках пан-
циря стен Маяцкого городища отображает
сюжетные композиции с всадниками. На
одном из рисунков фигура всадника зани-
мает центральное место. Конь повернут
головой влево. Рисунок реалистичен, все
детали на нем вырисованы очень подроб-
но и тщательно. Голова коня непропорцио-
нально маленькая, шея длинная, изогнутая,
тулово тонкое и длинное, хвост в виде пыш-
ной елочки, ноги – ординарные линии, за-
канчивающиеся ромбическими копытами
и соединенные друг с другом (попарно)
косой пересекающейся насечкой. Анало-
гичной насечкой покрыто все тулово коня,
шея его декорирована изломанными полос-
ками. Грива пышная, развевающаяся. Конь
– боевой жеребец с подчеркнутым призна-
ком пола. Седло изображено с вертикаль-
ной прямой передней лукой и слегка наклон-
ной с внутренней стороны задней. От
морды к левой приподнятой и согнутой в
локте руке всадника протянуты две вогну-
тые линии – поводья. Всадник изображен
неумело: тело чрезмерно вытянуто, ноги
длинные (обе показаны на втором плане).
Голова и плечи оббиты, но есть основания
предполагать, что всадник был изображен
в повороте спиной к зрителю, так как по-
водья он держит левой рукой (изображена
согнутой в локте, одной тонкой линией), а
правой на втором плане держит горизон-
тальное древко копья, направленное в сто-
рону второго персонажа этой сцены. Древ-
ко прочерчено прямой тонкой линией,
наконечник треугольный с долом, массив-
ный. На левом боку всадника – слегка
изогнутая сабля с прямым перекрестьем,
в ножнах, декорированных перекрещиваю-

щейся насечкой и снабженных двумя пет-
лями. Считается, что это первое изобра-
жение реальной, слабо выгнутой салтов-
ской сабли, сделанное с натуры. Впервые
так же реалистично и точно изображен и
наконечник копья. Очень интересна насеч-
ка, покрывающая все тело коня. Это явно
не шерсть, которую рисовальщики вообще
не изображали. Думается, что этот изоб-
разительный прием использовался для пе-
редачи защитного доспеха. Точно так же
нарисован доспех коня под всадником из
Преслава (Болгария) [Овчаров 1982]. Ин-
тересно, что преславский рисовальщик при
работе над этой фигурой использовал тот
же прием в изображении конского хвоста
(елочкой) и ног всадника, что говорит о
широком распространении в IX–X вв. в
степях одних и тех же изобразительных
приемов. В аналогичную сетчатую броню
затянуты кони тюркских всадников из Мон-
голии [Novgorodova 1980, 211–216. Taf.
176]. Причем характерно, что и там, как и
у маяцкого коня, шеи покрыты не сеткой, а
параллельными полосами. Очевидно, кон-
ская броня была одинаковой у всех тяже-
ловооруженных воинов начиная с VI и кон-
чая X в. [Плетнева 1984, 69].

Всадник, в отличие от монгольских
всадников, изображен без насечек на теле,
т.е. без доспеха. Зато в длинном, почти до
середины бедер защитном одеянии изоб-
ражен пеший воин, сражающийся со всад-
ником. К сожалению, голова и верхняя
часть туловища у него отбиты (поверхность
камня отслоилась). Сохранились нижняя
часть тела, довольно тщательно нарисован-
ные ноги, прочерченные одной линией не-
померно длинные, “извивающиеся” руки.
В руках пеший воин держит натянутый лук
со стрелой, направленной острием в грудь
коня. Неумелость рисовальщика выраже-
на не только в нарушении пропорций, в схе-
матизме рисунка, но и в том, что воин не-
правильно натягивает лук: его правая рука
лежит на луке, а левая – на тетиве, тогда
как обычно, тетиву натягивают правой ру-
кой. Возможно, конечно, что художник на-
меренно изобразил левшу. В таком случае
вся сцена имеет особый, вполне индиви-
дуальный характер: всадник и пеший – кон-
кретные люди. Копье всадника, направлен-
ное на грудь пешего, очевидно, пронзит его,
а пеший-левша успеет убить боевого коня:
стрела уже касается груди последнего.

В.Г. Бережинский
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“Это целый связный рассказ о борьбе двух
воинов, возможно даже иллюстрация к ка-
кой-то эпической песне, однако поиски “лев-
ши” в дошедшем до нас тюркском или кав-
казском (нартском) эпосе и сказках не дали
результатов, поэтому привязать эту битву
к известным эпическим героям не пред-
ставляется пока возможным”, – пишет
С.А. Плетнева [Плетнева 1984, 71].

Следующая группа рисунков посвяще-
на сюжетным композициям с людьми.
Одна из них состоит из двух фигур. Левая
– с круглой головой, без шеи, с массивным
туловом, оканчивающимся фаллосом
(рис.5). Ноги изображены тонкими одинар-
ными линиями (прямой и согнутой
в колене), ступни – неправильные
овалы, обращенные носками
внутрь. Левая рука также прочер-
чена одинарной линией, согнута в
локте и снабжена четырьмя паль-
цами. От руки, поперек туловища
влево, проходит прямая тонкая ли-
ния, примерно посередине украшен-
ная “елочкой” из шести коротких
линий. Поскольку правой руки у фи-
гуры нет, не исключено, что рисо-
вальщик этой елочкой попытался
изобразить пальцы правой руки,
держащие древко копья, имеюще-
го вид тонкой поперечной линии.
Эта линия небрежно продлена впра-
во от пальцев левой руки и конча-
ется четко вычерченным листо-
видным наконечником копья с
продольным долом. Наконечник
упирается в правую часть груди
другой человеческой фигуры, кото-

рая близка по абрису первой: такая же круг-
лая голова, без шеи, массивное тулово, тон-
кие ножки с большими ступнями, обращен-
ными носками в стороны (ноги как бы
раскинуты). Левая рука упирается в край
блока и, видимо, заканчивалась на следу-
ющем блоке, правая поднята вверх. В ней
человек держит какой-то круглый предмет,
разделенный на три части Т-образной фи-
гурой. Нарисованная сцена представляет
собой фрагмент ритуальной пляски обна-
женных мужчин с оружием и масками.
О том, что это именно пляска, свидетель-
ствует расположение ног у обоих фигур и
необычайная, умело переданная автором
динамичность изображения. Достаточно
выразительно художником показано оружие
[Плетнева 1984, 73–74].

Описания плясок с оружием сохранились
в нартском эпосе, хотя там нарты танцуют
одетыми [Нарты 1957, 246–248]. О плясках-
битвах, посвященных Тенгрихану, у савир
писал Моисей Каганкатваци: “Барабаны и
звоны.., битвы на мечах.., муж с мужем и
толпа с толпой боролись в нагом состоя-
нии…” [Моисей 1861, 193]. Очевидно, имен-
но такую неистовую пляску пытался изо-
бразить и художник на маяцком рисунке. Хотя
рисунок не дошел до нас полностью (его
продолжение было на соседнем камне) и
плохо сохранился, впечатление неистового

Рис.5. Сцена ритуальной пляски хазарских
воинов с оружием, изображенная на
каменном блоке Маяцкого городища

Рис.6. Битва русов с хазарами. (Рисунок О. Федорова)



Східний світ №3  2003 21

движения и силы дошло до нас. Рисунок
сделан талантливым рисовальщиком.

Древние рисунки хазарских художников
позволяют довольно точно представить не
только весь комплекс вооружения хазар-
ского воина, но и отдельные его составля-
ющие, в т.ч. снаряжение боевого коня. Так,
для изучения хазарских седел особый ин-
терес представляет описание седла, сде-
ланное М.Г. Магомедовым, из могильни-
ка Верхнечирюртавского городища, где
захоронены собственно хазары. До нас
дошло не все седло, а его истлевшие ос-
татки. Тем не менее от него сохранились
незначительные остатки кожи, деревянная
основа одной седельной полки [Магомедов
1975, 275–281. Рис. 1, 15] и фрагменты ко-
стяных накладок седла, украшенных раз-
личными рисунками [Магомедов 1975,
Рис.1, 12–14]. Форма седельной полки по-
зволяет отнести ее к остаткам седла древ-
него типа с дугообразной передней лукой.

Тонкие костяные пластинки, наиболее
крупная из которых имеет дугообразную
форму, украшены рядом кружочков, выде-
ляющихся белым цветом на фоне, покры-
том черной краской. Небольшие фрагмен-
ты с растительным орнаментом имеют
близкие аналогии в облицовке задней луки
седла с могильника Кудыргэ [Гаврилова
1965, 63. Рис. 8].

Относительно хорошо сохранились ос-
татки двух накладок с выгравированными
на них сценами охоты [Магомедов 1975,
275–281. Рис. 2, 3]. Они выполнены ножом
или резцом по гладкой поверхности кости.
Для большей выразительности контуры ри-
сунков были заполнены красками, от кото-
рых сохранились слабо заметные остатки
черного цвета.

На одной из накладок [Магомедов 1975,
Рис. 2, 3,2] со слабым изгибом и толщиной
около 2 мм сохранилась часть изображе-
ния всадника. Судя по приподнятому пра-
вому локтю, он стреляет из лука. С голо-
вы его ниспадают до пояса семь кос, туго
перевязанных у концов. Всадник вооружен
коротким кривым кинжалом со скошенной
рукоятью с брусковым навершием и длин-
ной слабоизогнутой саблей, прикрепленной
к поясу при помощи портупеи. Рядом под-
вешен изогнутый футляр для лука – горит.
Над горитом следы колчана со стрелами.
От седла видны передняя и задняя лука и
четко различимые подпружные и подхвост-

ные ремни. Две железные пряжки, найден-
ные в самой катакомбе, могут косвенно
свидетельствовать об использовании сед-
ла с двумя подпругами, необходимыми для
езды по горам. Горизонтальные черты,
возможно, являются следом копья: оно ви-
сит на ремне за спиной всадника, как их
носили тюрки [Кирпичников 1971, 67].

Мастерство древнего художника особо
ярко выразилось в изображении лошади.
Она выполнена в летящем галопе, с боль-
шим реализмом подчеркнуты мельчайшие
детали напряженных мышц левой ноги,
вытянутой параллельно правой. Хвост свя-
зан в узел. Четко изображенный тамговид-
ный знак на крупе лошади (стрелы на фоне
двух пересекающихся линий) является ука-
зателем родо-племенной принадлежности
ее хозяина.

Вторая накладка [Магомедов 1975,
Рис. 3,1] несколько меньших размеров,
имеет ленточную форму со слабым изги-
бом и толщиной около 2 мм. Плохо сохра-
нившиеся ее концы также исключают воз-
можность полного воссоздания сложного
сюжета изображений. Центральное место
в нем занимают изображения фигур вепря
и гепарда, устремившихся в противополож-
ные стороны. Вепрь, направленный в пра-
вую сторону, изображен в стремительном
беге. Щетина изображена короткими рез-
ными линиями. Ощетинившаяся грива и
приподнятый хвост подчеркивают ярость
вепря. Вепрь устремился на охотника, от
изображения которого сохранились лишь
кисть руки, часть лука, острие стрелы и
ухо лошади. В противоположную от вепря
сторону устремился гепард.

От изображения на левом крыле на-
кладки сохранилась часть талии охотника,
затянутая ремнем, колчан и левая рука, вы-
тянутая вперед с зажатым древком слож-
ного лука. Стрела с массивным наконеч-
ником, направленная в гепарда, и несколько
наклонившаяся вперед талия всадника как
бы подсказывают, что туго натянутая те-
тива должна решить исход этого поедин-
ка. От изображения лошади сохранилась
лишь лобная часть головы, уши лошади на-
вострены: мастер подчеркнул напряжен-
ность момента. Среди непонятных линий,
сохранившихся на накладке перед всадни-
ком, можно различить лишь свободно бро-
шенную на шею лошади уздечку. Обраща-
ет внимание несоразмерность руки с

В.Г. Бережинский
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Рис.7. Комплекс вооружения хазарского
конного воина (А) в сравнении с оружием
венгерского (B) и аланского (C) воинов

(реконструкция М.В. Горелика)

Комплекс вооружения войска Хазарского каганата

уцелевшей фигурой всадника. Всадник
сделан в более мелком масштабе. Просле-
живаются контуры его протянутой вперед
руки, длинная одежда и согнутая в колене
выдвинутая вперед нога. Рука с луком, ве-
роятно, принадлежит второму, более круп-
ному всаднику.

Исследователи единогласно сходятся
на том, что накладки с Верхнечирюртов-
ского могильника являются уникальными
произведениями раннесредневекового ис-
кусства, аналогии которым можно найти
лишь в деталях. По стилю выполнения и
сюжету они выступают как бы промежу-
точным звеном между искусством кочев-
ников Азии и сасанидского Ирана. С пос-
ледними их объединяют общность
древних мотивов сцен охоты, запечатлен-
ных на многочисленных серебрянных блю-
дах, в большом количестве происходящих
из Дагестана [Орбели 1963, 283; Орбели
1935, 16].

Крепление сабли, налучья и колчана к
поясу с помощью портупеи – прием, харак-
терный для снаряжения воинов по всей
Азии [Распопова 1970, 86–90]. Зато на
произведениях сасанидского искусства

лошади, как правило, изображены со свя-
занными в узел хвостами [Орбели, Тревер
1935, 85].

Однако в стиле изображения между
ними имеются и существенные различия.
Созерцательно застывшие и более стили-
зованные изображения, особенно характер-
ные для конца сасанидской эпохи [Фрай
1972, 317], выполнены на металле. Верх-
нечирюртовские рисунки выгравированы
на кости, чего нет в сасанидском искусст-
ве, и отличаются от последних подчеркну-
тым динамизмом движений. В этом плане
наиболее близкие аналогии им – роговые
седельные накладки из Кудыргинского
могильника [Гаврилова 1965, 35] и рисун-
ки на тенсейских планках [Грязнов 1971,
94]. Но и эти памятники изобразительного
искусства, берущие свое начало в герои-
ческом эпосе ранних кочевников [Грязнов
1961, 21; Грязнов 1971, 104], выглядят
по сравнению с верхнечирюртовскими
упрощенно-схематичными, выполненными
с применением несколько условных
приемов.

Верхнечирюртовские накладки отража-
ют более высокую ступень изобразитель-
ного искусства, основа которой восходит к
традициям ранних кочевников, но претер-
пела влияние стереотипных канонов саса-
нидского искусства. Этот явный синкре-
тизм проявляется не только в композициях,
в стиле исполнения, но и в конкретных де-
талях, запечатленных на них. Например,
хвост лошади по сасанидскому обычаю
завязан сложным узлом, неизвестным на
кочевнических изображениях Сибири и
среднего Дуная. Напряженные мышцы зад-
ней ноги лошади и кабана переданы, со-
гласно сасанидской манере, поперечными
дугами. Но на иранских блюдах их концы
направлены вперед, а на верхнечирюртов-
ской накладке – назад. Кабан близок так-
же сасанидским образцам (шерсть пере-
дана рядами штрихов, щетина на хребте –
вертикальными штрихами). Но и здесь
трактовка мотива иная: на иранских блю-
дах щетина на хребте наклонена вперед,
на костяной пластинке – назад. Эти, на пер-
вый взгляд, незначительные отступления от
сасанидской традиции сделаны художником
сознательно, чтобы подчеркнуть стреми-
тельность движения вперед. С той же це-
лью изображение лошади более вытянуто
по горизонтали, чем на сасанидских чашах
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и рельефах. Художники Ирана и Беленд-
жера ставили перед собой разные задачи.
Сасанидские охотничьи сцены не были
жанровыми картинками. Они предназнача-
лись прославлять величие и мощь царской
власти. В самых напряженных схватках их
герой как бы плавает в воздухе, часто
даже его лицо обращено к зрителю. Худож-
ники подчеркивали силу царя и побеждае-
мых им зверей. Иное дело в искусстве ко-
чевников. Здесь прославляется не
божественность царской власти, а удаль
богатырей, полнота жизни и борьбы. Ос-
новное в изображениях – не отдельные ху-
дожественные приемы искусства Ирана, а
отражение быта местных кочевников.
С ним связано оружие всадника, особенно
неизвестная в Иране, Средней Азии и Ки-
тае изогнутая сабля, а также прическа из
распущенных по плечам кос.

Данные особенности, воплощенные на
верхнечирюртовских накладках, где как бы
переплелось искусство двух миров, обус-
ловлены конкретными историческими при-
чинами. Накладки вполне могли быть тво-
рением местного ремесленника, хорошо
знакомого с навыками сасанидского изоб-
разительного искусства и работавшего на
хазарскую знать, удовлетворяя ее вкусы и
запросы.

Интересно, что обычай заплетать во-
лосы в косы отмечает Каганкатваци в от-
ношении хазар вообще, не уточняя при
этом конкретных косоносцев [Моисей 1861,
104–105]. В одном месте он называет
Джебгу-кагана, наместника царя севера,
предводителя звероподобного народа ко-
соносцев, в другом он пишет о бритоголо-
вых и косоносцах, подвластных царю се-
вера, и, наконец, описывая штурм хазарами
Дербента, Каганкатваци пишет, что они
устремились в бой в образе женщин с рас-
пущенными волосами [Моисей 1861, 110].

Среди хазарских племен, осевших в при-
морских районах северо-восточного Даге-
стана, косоносцами могли быть и авары,
чьи волнистые волосы, заплетенные в косы,
исторически засвидетельствованы [Арта-
монов 1936, 81]. Авары-косоносцы, проник-
шие из далеких восточных империй в се-
верокавказские степи [Артамонов 1962,
103], по-видимому, не все ушли затем на
Дунай, где также известны их изображе-
ния с косами [Laszlo 1970, 176. Рис. 7].
Часть авар осталась, очевидно, в составе

хазарского каганата. С их возможным пре-
быванием в Дагестане исследователи свя-
зывают и происхождение имен раннефео-
дальных правителей Серира, таких, как
Авар, Баяр [Минорский 1963, 132; Заходер
1967, 123]. Время создания этих накладок
VII – начало VIII в. Это период тесных
хазаро-сасанидских и хазаро-албанских
контактов, когда интересы разных госу-
дарств неоднократно переплетались на
территории приморского Дагестана.

Таким образом, в комплекс вооружения
войска Хазарского каганата входили меч,
палаш, сабля, кинжал, боевой нож, серп, бое-
вой топор, клевец, булава, кистень, лук, стре-
лы, копье, дротик, щит, шлем, кольчатый дос-
пех, панцирь, боевой пояс, а также
снаряжение боевого коня (седло, стремена,
сбруйный набор, конские путы и др.) (рис.7,
8). Комплекс вооружения не является чем-
то застывшим, раз и навсегда доказанным

Рис.8. Алано-булгарские воины X в. (реконст-
рукция Е.А. Шинакова, рисунок Каракина)

В.Г. Бережинский
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и исследованным. Вместе с развитием на-
уки, продолжением исследований, особен-
но археологических раскопок, наше пред-
ставление о комплексе постоянно меняется.
В основном в сторону его расширения.
И хотя существующий уровень оружиеве-
дения уже вполне позволяет реконструиро-
вать, в т.ч. и графически, комплекс хазар-
ского вооружения, нет сомнения, что он
будет и далее развиваться по мере получе-
ния ответов на множество еще не прояснен-
ных вопросов. К примеру, на сегодня точно
известно, что у хазарского царя было регу-
лярное наемное войско, состоявшее из тю-
рок-мусульман, переселившихся в Хазарию
из области, находившейся по соседству с

Хорезмом. Это были арсии и ларисии [Ар-
тамонов 1958, 36; Dunlop 1954, 206]. Л.Н.
Гумилев считал ларисиев туркменами [Гу-
милев 1966, 15]. Было бы наивным ожидать,
что они были вооружены так же, как булга-
ры, мадьяры, аланы, печенеги, тюрки или
сами хазары. Однако до сих пор вопрос о
составе их вооружения остается открытым.
Известно также, что в состав войска Ха-
зарского каганата входило многочисленное
ополчение. До сих пор исследователи не
могут прийти к какому-либо конкретному
итогу дискуссий о составе комплекса воо-
ружения ополченца, конечно же в корне от-
личном от комплекса вооружения воина-
профессионала.

Комплекс вооружения войска Хазарского каганата
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Я.І. ІЗРАЕЛЬСОН
ТА ЙОГО РОЗВІДКА
БІОГРАФІЇ
НАТАНА ГАННОВЕРА

А.Г. Кержнер

Підвалини української юдаїки почали
закладатися у міжвоєнний період (1918–
1939). Коли зазначається про відродження
традицій єврейських студій в українській
науці, то йдеться про часи, позначені ак-
тивною діяльністю наукових академічних
установ та окремих учених. Одним із виз-
начних діячів науки того часу був Яків Ізра-
ельсон. У збірнику наукових статей ІВО
(Єврейський Науковий Центр), говориться
про нього, що “д-р Я. Ізраельсон, єврейсь-
кий орієнталіст і магістр історії, завдяки
своїй неймовірній сором’язливості був мало
відомий широкій публіці. Але в наукових
колах його знають добре1”. Я. Ізраельсон

став відомий переважно завдяки своєму
чудовому науковому перекладу російською
мовою творів Йосифа Флавія, що публіку-
вався в журналі “Восход”. Ним видані по
рукописах Петербурзької бібліотеки комен-
тарі Шмуеля бен-Хофні до книги Берешіт
(Буття)2 і коментарі Єгуди ібн-Білама до
книги Єремії3.

Яків Ізраїлевич Ізраельсон  народився
1856 року у Митаві (Курляндія). У 1875 р.
закінчив гімназію в Лібаві, вступив на фа-
культет східних мов Петербурзького уні-
верситету (вивчав семітські мови). У 1880
році здобув ступінь кандидата, а в 1883-
му – магістра, учень Авраама Гаркаві.
Після закінчення з відзнакою Інституту
східних мов у Петербурзі, учений багато
років працював за кордоном, де брав
участь у багатьох французьких, німецьких,
а також івритських наукових виданнях.

Він не міг обійняти академічну посаду
через дискримінаційні закони Російської
імперії, що стосувалися євреїв, і заробляв
собі на життя журналістикою, переклада-
ми, був співробітником  енциклопедії (ав-
тор низки статей з єврейської і мусуль-
манської історії і літератури для
“Енциклопедичного словника” Брокгауза-
Єфрона), секретарем єврейської громади
Санкт-Петербурга, помічником родини
Полякова з питань філантропії в Москві, а
пізніше в Києві4.

Родина Полякових – підприємці й бан-
кіри, зробила значний внесок у духовне й
економічне життя євреїв Російської імперії.
Так, Лазар Соломонович (1842–1914) у
Москві фінансував будівництво Хоральної
синагоги, допомагав у відкритті Музею
красних мистецтв, підтримував незамож-
них та виділяв гроші на стипендії бідним
студентам; найстарший брат Яков Соло-

Від редакції: На жаль автор
статті, як і багато інших авторів до
нього, (в тому  числі і Яків Ізраельсон)
використовує хроніку Н. Ганновера без
застережень і без спроби наукового
співставлення з даними інших доку-
ментів епохи, аналізу причин описаних
подій, як їх бачив хроніст, і, навіть, ви-
пускає певні місця із самої хроніки, які
проливають на все це світло. Наприк-
лад, такий текст: “Во всех православ-
ных поселениях у евреев были также
свои шпионы, и евреи сообщали панам,
своим господам, все собранные сведения.
Из одной общины в другую с верховыми
гонцами посылались ежедневно письма,
в которых сообщались новости, инте-
ресующие евреев и панов. Поэтому
паны очень сблизились с евреями и они
– паны и евреи – стали словно один союз,
одна душа...”

Еврейские хроники VII cт.
(Эпоха “хмельничины”). – Москва

– Иерусалим,
1997–5757. – С. 97.

ЗАПРОШУЄМО ДО ДИСКУСІЇ
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монович (1832–1906) був віце-президентом
Єврейського колонізаційного товариства5.

Перебуваючи у Брюсселі, допомагав
Д. Хвольсону в перекладі його праці з
німецької на російську, у Франції – Йосефу
Деренбургу в його дослідженні іудео-
арабського матеріалу6.

Важливу роль Я.І. Ізраельсон відіграв
як учений під час процесу Бейліса – факт,
про який зовнішній світ майже не знає. Ба-
гато попрацював над відповіддю з боку  за-
хисту на “релігійній експертизі”  щодо кри-
вавого наклепу (alilat dam) на євреїв. Він
переконав російських гебраїстів І. Троїць-
кого і П. Коковцева взяти участь у ній як
експертів7. Будучи великим знавцем
біблійно-талмудичої та раббиністичної
літератури, д-р І. Ізраельсон взяв активну
участь в аналізі експертизи, написавши
ґрунтовну наукову працю – “Релігійна екс-
пертиза”. Копія роботи, що залишилася в
рукописі, знаходиться в архіві ІВО8.

Значну роль відіграв у виданні “Єврейсь-
кої енциклопедії” російською мовою (1908–
1913), де працював як арабіст, також і в
російсько-єврейських виданнях – був
співробітником журналу “Восход” у 1903–
1904 рр. Під його редакцією журнал видав
російський переклад “Іудейської війни”
Йосифа Флавія. Ізраельсон написав вступ і
переклав частину твору Флавія “Проти
Апіона”9.

Його високо цінували і поважали за
скромність, теплоту, доброзичливість10.

Яків Ізраельсон як випускник Петер-
бурзького університету, оріенталіст-семіто-
лог, літературознавець, очолив у 1918 р.
підвідділ “Гебраїка–Юдаїка” у відділі
“Орієнталія” у Всенародній Бібліотеці Ук-
раїни (ВБУ, зараз – Національна бібліоте-
ка України імені В.І. Вернадського
(НБУВ)11. Головним завданням підвідділу
були збір, систематизація та каталогізація
рукописів і книг на єврейських мовах, їх збе-
рігання і використання вченими-сходознав-
цями. Яків Ізраїлевич щедро дарував кни-
ги для бібліотеки12.

У 1919 році група єврейських істориків
подали в ВУАН доповідну записку, де об-
ґрунтовувалася необхідність та акту-
альність заснування при Академії Наук
історичної коміссії єврейських справ.
Влітку 1919 р. при Всеукраїнській Академії
наук така структура була створена –
Єврейська історично-археографічна комі-

сія (її назва декілька разів змінювалася: Геб-
раїстична, Жидівська, Єврейська). У за-
писці зазначалося: “Євреї мають на Україні
багатовікову історію. Доля євреїв була тісно
пов’язана з долею українського народу.
Євреї відігравали значну роль в економіч-
ному і культурному житті України. І, незва-
жаючи на все це, ще не створена система-
тична історія євреїв на Україні. Відсутність
такої історії викликала багато непорозумінь
та створила багато невірних уявлень...”13

Ідея створення Комісії швидко запрова-
дилася в життя завдяки тому, що вона зус-
тріла співчуття та підтримку таких авто-
ритетних осіб, як академік Д.І. Багалій (в
той час – віце-президент ВУАН) та ака-
демік А. Кримський (неодмінний секретар
ВУАН). Академіки Багалій та Кримський
були послідовно головами Комісії. До пер-
шого складу ЄІАК ввійшли Я.І. Ізраельсон,
Б. Дінабург (у майбутньому відомий
ізраїльський учений Б. Дінур14), А. Каган та
І.В. Галант15.

Яків Ізраельсон  та Бенціон Дінабург
підготували детальну програму роботи
ЄІАК, що містила п’ять основних пунктів,
а саме: систематична реєстрація та опис
архівних матеріалів з історії євреїв в Україні
в архівах; збір та реєстрація матеріалів з
єврейської та української історії в літера-
турі; збір матеріалів з єврейської історії в
Україні за публікаціями російською, україн-
ською, польською та ін. мовами; публіка-
ція указників статей з історії України та ук-
раїнського єврейства, наявних у єврейській
літературі; збір рідкісних публікацій для
вивчення історії євреїв в Україні.

За час існування Комісії її співробітники
зібрали, опрацювали та спромоглися вида-
ти значну кількість архівних матеріалів,16

але, на жаль, ця програма не була повністю
реалізована з цілого ряду причин17.

Д-р І. Ізраельсон помер у 1926 (дата за
іншими джерелами – в 1924-му) році в
Лібаві (Латвія) у віці 70 років. Частину своєї
літературної спадщини він передав ІВО18.

Збірку книг з київської бібліотеки
Я. Ізраельсона у кінці 20-х рр. було переда-
но до Центральної єврейської бібліотеки
ім. В. Вінчевського19 ( згодом, після припи-
нення свого існування у кінці 30-х рр.  у фон-
ди бібліотеки УАН ім. В. Вернадського20).

Серед наукових здобутків Я. Ізраельсо-
на – нарис про біографію та творчу
діяльність Натана-Ноте Ганновера – оче-

А.Г. Кержнер
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видця та хроніста періоду “гзерот тах ве-
тат” ( традиційна єврейська назва погромів
часів  “хмельничини”, досл. “Господні кари
5408–5409 рр.”), коли було вирізано, як вва-
жають деякі єврейські автори, близько
чверті єврейського населення21.

“Явен Мецула” (“Безодня бездонна”)
Натана Ганновера стала найбільш популяр-
ною з єврейських хронік XVII ст. За своєю
формою ці оповідання про трагедію євреїв
України (далеко не останньої з них) –
пам’ятник історичної думки, виданий ба-
гатьма мовами світу й донині досліджува-
ний академічною наукою.

Крім “Явен Мецула”, Ганновер написав
ще кабалістичні праці, що збереглися в ру-
кописі22. У 1652 році на шляху до Венеції
він опублікував в Амстердамі проповідь до
свята Суккот, у тому числі коментар, по-
в’язаний зі святом. Ним складений чоти-
римовний  словник “Сафа брура”, (“Ясна
мова”) опублікований у Празі в 1660 році.
Збірник молитов “Шаарей Ціон” (“Врата
Сіону”), виданий у 1662 році, був дуже по-
пулярний свого часу23, і деякі з уміщених у
ньому молитов можна знайти й у пізніших
молитовниках24. Однак єдиний твір Ганно-
вера, якому судилося назавжди залишити-
ся в історії єврейської літератури – це його
хроніка подій 1648 і наступних років. Назва
цієї праці походить від псалма 69:3 (у сино-
дальному перекладі – 68:3): “Tavati b-iven
metsula” – “Я загруз у глибокому болоті”;
автор використовує тут подвійне значення
слова “явен” – трясовина і Греція, натяка-
ючи таким чином, на українських послідов-
ників грецької православної релігії.

Хроніка вперше надрукована у Венеції
в 1653 р. З того часу вона кілька разів пе-
редруковувалася (не завжди досить ретель-
но). Дуже рано з’явилися переклади Ган-
новера на ідиш. Хроніка в перекладі Мойсея
б. Авраама з’явилася вперше в Амстер-
дамі в 1686 році, і там же в 1725; Wandsbeck,
1738 р. Із середини ХІХ ст. з’являються
переклади польською, французькою,
німецькою, російською мовами25. У 1920
році В. Лацький-Бертольді створив новий
переклад, який було видано у 1938 у Вільно
в книзі “Gzerot TaKh”.

Статтю про Натана-Ноте Гановера
було одержано від д-ра Ізраельсона редак-
цією “Historishe shriftn” Єврейського Нау-
кового Інституту (ІВО) в 1920 році, тоді, як
він мешкав у Києві. Події, що сталися в той

період, наклали відбиток і на публікації в
першому томі “Historishe shriftn” у 1929
році. Поряд із статтею Якова Ізраельсона
про Натана Ганновера – літописця важких
для євреїв років “хмельничини”, опубліко-
вано з подачі Шимона Дубнова хроніку
“Maase gdola min Uman u-min Ukraine”26, із
вступом, який Ш. Дубнов написав 1921 року,
коли жив у Росії і перебував під враженням
від жахливих подій, що відбувалися в Ук-
раїні і коли погромна драма ще не мала
свого завершення – всі ці настрої відчува-
ються в його вступі. Зокрема, він пише:
“…щойно ми пережили Третю Катастро-
фу українського єврейства – у роки 1919–
1920. Перша сталася у найнещасніший рік
нашої історії – 1648-й, коли повстали коза-
ки під проводом Хмельницького; друга роз-
почалася століттям пізніше у формі Гай-
дамаччини і завершилася Уманською
різнею та кривавими погромами в інших
містах у 1768. Проминаючи жахливі 1881
та 1905 роки, що мало не знищили єврейсь-
ке населення та цілі громади, нинішнє не-
щастя 1919–1921-го – третє руйнування
єврейського центру в Україні – десятки
тисяч убитих, поранених, сотні тисяч оси-
ротілих... Стан сьогодні не кращий, ніж
після Хмельницького, та набагато гірший,
ніж після Гонти.

Якщо подивитися на ці три катастрофи,
видно одну й ту ж саму картину – класич-
ний тип ненависті до євреїв. Три сотні літ
продовжується гайдамаччина під різними
формами. Коли читаєш описи років 1648,
1768 та 1919 – відмінностей майже не вид-
но. Ті ж самі, здається, гайдамаки з ота-
манами-козаками чи сотниками на чолі, та
ж сама система вирізати тисячі та тисячі
людей, жінок та дітей без числа, що ніякий
єврейський мартиролог у всі часи по всіх
країнах не відає тої кількості…”27

Погроми часів Хмельницького, Коліїв-
щини, 1919–1921 рр. сприяли більшому про-
будженню історичної пам’яті єврейського
народу, що знайшло своє вираження у звер-
танні до подій давнини із екстраполяцією в
сьогодення. У 1938 р. вийшла друком кни-
га Я. Шацького28 “Gzerot taKh”, видана
знову ж таки ІВО у Вільні29. Книга склада-
лася із трьох частин: Історико-критичний
вступ Я. Шацького до “Явен Мецула”30;
переклад на ідиш В. Лацького-Бертольді31

“Явен Мецула”; біографія Н. Ганновера, на-
писана Я. Ізраельсоном32. В. Лацький-Бар-
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тольді переклав “Явен Мецула” у Києві в
1920 р.33, “у дні Петлюри і тих, хто залив
єврейською кров’ю всю Україну34”, ІВО,
додавши науково-критичний апарат, опуб-
лікував текст самої хроніки поруч з перек-
ладом Лацького (переклад не втратив ак-
туальності за 18 років від створення до
опублікування35).

У період Катастрофи під час Другої
Світової Війни Яків Фіхман у своїй перед-
мові до нового видання книги – хроніки
Н. Ганновера на івриті (Тель-Авів, 1945, II
ed. – 1966) підкреслював, що “Натан-Ноте
Ганновер зміг показати в повному обсязі
жах, що випав на частину народу Ізраїлю,
включивши його у всю долю народу”36.

Отже, і праця Ізраельсона була цілком у
руслі настроїв того часу.

Під час Громадянської війни в Україні,
за деякими даними, було здійснено 1520 по-
громів, що призвело до руйнування і спус-
тошення 911 містечок і міст. Війська Де-
нікіна чинили погроми 226 разів, війська
УНР – 211 разів, польські війська і банди
Балаховича – по 47 разів, інші військові
підрозділи – 989 разів37. За різними підра-
хунками загинуло від 70 до 180–200 тис.
євреїв, близько 300 тисяч дітей залишились
сиротами, уся (або майже вся) єврейська
власність у погромлених містах, містечках
та селах була розграбована чи знищена38.

У 1919 році єврейське населення Украї-
ни дійсно заново випробувало долю своїх
предків. Раббин Натан із Заславля – пото-
мок раббі Натана Ганновера, автора хро-
ніки, записував у 1919 році: “Двісті сімде-
сят один рік тому в моєму рідному Заславлі,
на Волині, сидів раббі Натан і вів літопис
тих жахливих днів – днів Богдана Хмель-
ницького, описуючи лихоліття, що пере-
терпів наш народ. Чи приходило йому тоді
в голову, що через багато поколінь, двісті
сімдесят один рік потому, після цілих епох
людського прогресу, високих наукових істин
та соціальних ідей, вражаючих відкритів та
винаходів, у тому ж самому місті сидітиме
той, хто пише ці рядки, що носить таке ж
саме ім’я, як і він, раббі Натан, є його ону-
ком у п’ятому поколінні, – і кров’ю серця

буде вести такий самий літопис страждань
свого народу, нещасть та жахів... ”39

Становище євреїв під час та після Гро-
мадянської війни було катастрофічним, про
що свідчить телеграма Всеукраїнського
комітету допомоги погромленим (ВКДП)
урядам, парламентам, керівникам єврейсь-
ких общин багатьох країн світу, відправле-
на 1920 р. В телеграмі повідомляється, що
“трагедія, яку переживають євреї, не має
прикладу з часів різні Хмельницького. Всі
страхіття, що випали єврейству за два ос-
танні століття, зокрема всі криваві жертви
в останню світову війну, бліднуть перед тим,
що коїться зараз”40.

Отже, описуючи погроми в столітті XX,
посилаються на далеке в часі, але близьке
за духом XVII століття.

У документі не заперечувалася допо-
мога, яку намагався надавати уряд Украї-
ни, Міжнародний Червоний Хрест, але вона
“не може бути достатньою при безприклад-
ному масштабі народного лиха, при жах-
ливій розрусі всього навколишнього життя...
Двомільйонне українське єврейство вими-
рає, і загибель його в нинішніх умовах не-
минуча”41.

Лихоліття та катастрофи, які зазнав
єврейський народ протягом усієї своєї історії,
створювали один з ланцюжків в історичній
пам’яті народу. Кожне нове потрясіння ста-
вало немов би повторенням попереднього з
однаковими рисами. З новою хвилею свавіл-
ля євреї згадували минуле і зростав інтерес
до споминів минувшини. Однією з таких
була хроніка “Явен мецула” Натана Ганно-
вера. Хроніка Ганновера втілює всі харак-
терні риси стилю та талантів автора. Люди-
на глибоких почуттів, він висуває вперед
людське вимірювання трагедії. І, як пись-
менник, Натан Ганновер малює долі людей,
що були захоплені зненацька  нещастям;
саме ці оповіді запалювали уяву багатьох
поколінь після нього. Публікація Я. Ізраель-
сона біографії та творчого шляху Натана
Ганновера стала одним із етапів розвитку
юдаїки як науки, що стосувалася одночас-
но, як історії євреїв України, так і історії світо-
вого єврейства загалом.

А.Г. Кержнер
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установчій конференції групи “Відродження”, де виступав за територіалістську точку зору, пізніше
був одним із засновників та ідеологів сіоністсько-соціалістичної партії і на її установчій конференції
(груд. 1904 – лют. 1905) був обраний до Центрального Комітету; арештований разом з іншими
учасниками конференції. Переїхав у Вільно, де писав для партійної преси під псевдонімом Бертольді.
1908 р. – відвідав Америку, досліджуючи єврейську еміграцію. Під час Першої світової війни
працював у “ОРТ” у Санкт-Петербурзі, Казані, Мінську та  ін. місцях. Після революції (лютий –
березень 1917) був одним із засновників і керівників “Фолькс-партей”. З початку 1918 р. – міністр з
єврейських справ (після М. Зильберфарба), але пішов з посади, коли уряд гетьмана Скоропадського
прийняв реакційний курс. Організував у Києві видавництво  “Фолькс-фарлаг”, яке у 1920 р. переніс
у Берлін, де воно стало відомо як “Клал-фарлаг”. Працював у Чилі, Уругваї, Бразилії посланником
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Я.І. Ізраельсон та його розвідка біографії Натана Ганновера

“Yiddishe Velt-Hilf Konferents”. Виступав з лекціями. Опублікував свої спогади про погроми 20-х рр.
у книзі “Gzerat Denikin”, Berlin, 1922. Після перевороту в Литві в 1935 р. переїхав у Палестину,
співробітничав з багатьма івритськими виданнями. Помер 1940 р. у Тель-Авіві (Leksikon fun der
nayer yiddisher literatur. – New-York, Alveltlekhn yidishn kongres, 1961, b.4. – z. 455–458.).

32 Izraelson J. [Nathan Hanover’s biography] / in: Shatzky Y. Gzerot TaKh. YIVO, Historishe sektsie.
Vilno, 1938. – pp. 106–109.

33 Новий переклад хроніки мовою ідиш В. Лацького-Бартольді друкувався також у газеті “Dos
folk” у Ризі,а також  у 1926 році  на окремих сторінках єврейської газети в Буенос-Айресі. (Див.:
Еврейские хроники XVII ст. (Эпоха хмельничины) / Исследование, перевод и комментарии
С.Я. Борового. М. – Иерусалим, Гешарим, 1997. – С. 201).

34 Див. Фридман Ф. Рецензія на книгу Я. Шацького “Gzerot  taKh”, YIVO, Вільна, 1938 // Literarishe
bleter, 1938, №34, cc. 567–568. [Від ред.: У наш час існують інші погляди на роль С. Петлюри в згадану
епоху].

35 Id., ibidem.
36 Цит. за: Раба Й. Поколение, видевшее бездну / Еврейские хроники XVII ст. (Эпоха  хмельничины)

/ Исследование, перевод и комментарии С.Я. Борового. М. – Иерусалим, Гешарим, 1997. – С. 256.
37 Козерод О.В. Еврейское население в период гражданской войны: страницы трагической истории

(1918–1920 гг.) // Єврейська історія та культура в Україні. Збірник наукових праць. Матеріали
конференції Київ, 2–5 вересня 1997 р.; ч. 1. – Інститут Юдаїки, К., 1998. – с. 80. Див. також: Троцкий
И. Еврейские погромы на Украине и в Белоруссии (1918–1920 гг.) / Книга о русском еврействе:
1917–1967 / под ред. Я.Г. Фрумкина, Г.Я. Аронсона, А.А. Гольденвейзера. – Иерусалим: “Гешарим”,
М.: РПО “Мосты культуры”; 2002. – сс. 66 – 79.

38 Краткая Еврейская Энциклопедия, т. 6. – Иерусалим, 1992. – кол. 569.
39 Кандель Ф. Очерки времен и событий. Из истории российских евреев (часть 3: 1882–1920

годы). – Иерусалим, 1994. – С. 325.
40 Жизнь национальностей, 1920, 27 апреля. Цит. за: Гусев В. До питання про еміграцію євреїв з

України (20-і роки XX ст.) // Єврейська історія та культура в Україні. Матеріали конференції Київ,
21–22 серпня 1995 р. Інститут Юдаїки, К., 1995. – С. 44. Див. зноску від ред. ст. 26.

41 Id., ibidem.
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Стаття присвячена розгляду
двох проблем:
1. Висвітлення найтиповіших
описів та характеристик іно-
родців-іновірців у хасидській
літературі XVIII – почат-
ку XIX ст.ст., аналіз цих
описів і можливих причин
їх виникнення.
2. Вчення послідовників
Бешта про можливість
співіснування євреїв з народа-
ми світу.

ОПИСИ
ІНОРОДЦІВ-ІНОВІРЦІВ

У ХАСИДСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ
XVIII – ПОЧАТКУ XIX ст.ст.

1.1 Доктрини про походжен-
ня душ іновірців та особливості
їхніх стосунків з Богом

У вченні ранніх хасидських авторів про
походження неєвреїв та сенс їхнього буття
надзвичайно важливу роль відіграють кон-
цепції, що пов’язують іновірців певною мірою
з силами зла, які існують у створеному Бо-
гом світі. Згідно з поглядами послідовників
Бешта, цей зв’язок можна пояснити, насам-
перед, самою природою душі неєврея.

Як вважав Шнеур Залман з Ляд, «душі
народів, що вклоняються ідолам, походять
від нечистих кліпот1, де зовсім відсутнє
добро. Як сказано у книзі “Ец Хаїм”: “І все
добро, що роблять народи-ідолопоклонни-
ки, роблять тільки для себе”. Як пояснює
Гемара вислів “милосердя народів – гріх”,
“усі справедливі та милосердні вчинки на-
роди роблять тільки з марнославства”2.
Автор цієї сентенції вважає, що душі народів
світу є породженням демонічних сил, сто-
совно яких не можна вживати саме понят-
тя чесноти. Але не слід забувати, що, на
думку засновника ХаБаДу, об’єктивно існує
лише один Творець, а все створене Ним, у
тому числі зло, є тільки формою Його
прояву.

Менахем Нохум із Чорнобиля стверд-
жував: «“Адам – ви” – Адамом зветеся ви,
але не народи світу. Пояснимо це. Сказа-

но: “Кров (га-дам) є душею (нефеш)”,
бо місце перебування тваринної душі
усіх живих створінь – у крові. Є вона

у народів, а також у тварин. Однак
Ізраїль, народ наближений, має пе-
ревагу, бо є в нього нешама, яка є
часткою Божества найвищого, час-

ткою Господа насправді. Нехай не
відірвется вона від кореня свого, бо
Він – хай буде Він благословенний! –
є, як відомо, Алеф, Владика (алуф)
цього світу»3. У даному випадку не-
досконалість інородців пояснюєть-
ся відсутністю в них особливої бо-
жественної душі, що дарована
Богом тільки вибраному народові.

Згідно з ученням Дов Бера з
Межирічів, одного з найавтори-
тетніших учнів Бешта, “все, що

створене у цьому світі, містить у
собі властивості мудрості й могут-

ності. Але у створіннях, корінь яких на пра-
вому боці, переважує властивість милосер-
дя, а у тих, корінь яких ліворуч, переважує
могутність і суд… Тому ймення народів
таких, як Есав, Амалек і Білам, – їхній
корінь угорі, у святості, бо якби викресли-
ти з Тори хоча б одну букву, вона (Тора)
втратить святість, бо всі вони угорі, у свя-
тості. Однак через те, що (корінь їх) ліво-
руч, з боку суду, під час сходження додолу
вони утворюють шлаки, себто негідні до-
мішки золота, котрі є кліпа”4. Терміни “Ми-
лосердя” (хесед) і “Могутність” (гвура), що
вжиті тут, означають не етичні категорії,
але сфірот-еманації Божества5. Таким
чином, визнається, що душі неєвреїв похо-
дять із світу світла та святості, а у кліпот
вони перетворюються лише тоді, як схо-
дять у фізичний світ.

Легко помітити, що думка проповідни-
ка з Межирічів у даному питанні схожа з
концепцією походження сил зла кабаліста
XVI ст. Моше Кордоверо6. На думку ос-
таннього, зло виникає у світі дольному внас-
лідок сходження в нього сил, що походять
від божественного суду. Небесний світ є
чистим і добрим. Лише на останньому етапі
еманації, внаслідок крайнього зменшення
сили божественного світла, народжується

І.В. Туров
СТАВЛЕННЯ ХАСИДІВ ДО НЕЄВРЕЇВ
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Ставлення хасидів до неєвреїв

те, що люди звичайно називають злом.
Воно не має об’єктивної реальності. Корінь
його криється у світі світла й добра. Цю
доктрину Кордоверо пояснює за допомо-
гою такої притчі. Коли людина їсть пшени-
цю, очищену від усіляких шкідливих домі-
шок, у процесі травлення їжі з неї
виділяються відходи. Але чи можна каза-
ти, що вони первісно містилися у добро-
якісній їжі?7 Хоч, на думку Кордоверо, зло
є лише найнижчою реалізацією добра, він,
тим не менш, вважав, що через це воно
веде безперервну боротьбу зі світом дос-
коналості та світла8. Подібно до нього й
хасидські автори думали, що народи світу
ворожо ставляться до євреїв і постійно на-
магаються спокусити їх на зло, а то й
зовсім знищити, хоч корінь їхньої душі
криється у Божестві.

Стосовно цього характерним є такий
фрагмент: «Бо єдиним наміром Білама Ли-
ходія було зробити Ім’я Милосердя ніби
малим і піднести ім’я Елокім, щоб (не дай
Бог!) суди взяли перевагу. Але Господь –
хай буде Він благословенний! – “винищує
ради гоїв” – відкинув задум народів. Він
силою приборкав уста Білама Лиходія, і той
змушений був притягнути (на євреїв) вели-
ке милосердя з вищого джерела»9.
Біблійний сюжет про Білама (Валаама) у
такому тлумаченні, а саме – як народи
світу задумали знищити нащадків Якова і
попросили для цього свого наймогутнішо-
го пророка Білама проклясти їх, а той, зав-
дяки божественному втручанню, був зму-
шений благословити євреїв, відомий з
Талмуду. Але у вищенаведеній версії Білам
хотів досягти своєї мети шляхом зменшен-
ня сили головного імені Господа Бога (не-
вимовне ім’я з чотирьох букв, так звана
Тетраграма), яке, за хасидською наукою,
означає вище милосердя, і збільшити силу
імені Елокім, що символізує суди Небес.
Оскільки душі народів світу пов’язані у
вищих світах саме із силами суду, подібна
заміна в ієрархії імен, певна річ, повинна
була призвести до падіння народу Ізраїля.

Цікавим з точки зору нашої теми є та-
кож наступний уривок: «Білам вважав, що
у них (євреїв) зв’язок лише зі ступенем “ко”
і що вони вершать свої діяння завдяки цьо-
му ступеню, подібно до того як інші наро-
ди світу вершать свої діяння через те, що
у них є вплив там. І задумав він звершити
діяння, щоб не було у них (євреїв) зв’язку з

“ко” і щоб відокремити їх від “так (ко) бла-
гословляйте” (Чис. 6:23)... “І стрів Господь
Білама, і вклав слово до уст його”
(Чис. 23:16). Раші пояснює: “приборкав і
затримав”. “Та й сказав: вернися до Бала-
ка” – немає у тебе іншого шляху, ніж по-
вернутися до Балака. “І будеш так (ко) про-
мовляти” (Чис. 23:16). Тобто сутність “ко”,
яка є Шехіною10. Ніби: “Будеш промовля-
ти не за своєю волею, хоч ти й не хочеш
говорити цих слів. Бо істина не є такою, як
ти думаєш, – ніби вони (євреї) мають дос-
туп тільки туди, подібно до інших народів
світу. Ні, але Господь – хай буде Він бла-
гословенний! – відокремив і відділив народ
синів Ізраїля, щоб вони були Йому народом-
надбанням, який вибрав Він, щоб прилип-
нули до Нього”»11.

У творах, що циркулювали у хасидсь-
ких колах, часто зустрічаються думки про
намагання космічних сил заволодіти Ше-
хіною – тою сутністю, яка забезпечує зв’я-
зок між світом божественним і світом
створеним. Але у наведеному вище при-
кладі саме народи світу, а не абстрактні
сили зла намагаються оволодіти джерелом
вищої благодаті і занапастити вибраний на-
род. Можна припустити, що уявлення про
зв’язок народів світу з жіночим принципом
Бога12 почасти зобов’язане впливу популяр-
них в Україні вірувань. Культ Діви Марії як
вищої небесної заступниці був у цих місцях
надзвичайно популярним не лише серед
католиків та уніатів, але також серед пра-
вославних. Характерним прикладом може
послужити вислів відомого православного
письменника Віталія з Дубно: «И яко же
сии иже желают сподобиться внимания у
царя на сие благодатнейших первых неко-
их ко цареви предпосылают, иже бы то схо-
датайствовали. Тако убо и ты аще хоще-
ши услышан быти у Бога, умоли на сие
Благодать Пресвятой Девы Марии»13. Але,
як ми бачили вище, з точки зору хасидсь-
ких авторів, свій вплив на Царицю Небес-
ну народи світу використовують на зло.
Вони намагаються з її допомогою знищи-
ти вибраний народ, який перебуває в єдності
з Богом так, що складає з Ним одне ціле,
отже – важать на Самого Творця.

У творах хасидів також розповсюджені
сюжети про ангелів-охоронців народів світу,
які постійно звинувачують євреїв перед
Творцем і намагаються розлучити Його зі
своїм вибраним народом.
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Вони сповнені зла і прагнуть прищепити
свої злі властивості всьому людству. “І
якщо людина спроможеться відірвати себе
від пожадань цього світу і прилипне до ви-
щих світів, аж до того, що прилипне до Ейн-
Соф – хай буде Він благословенний! – то
цим вона знищить силу ангелів небесних.
Саме вони – першопричина пристрастей
цього світу і його насолод. Причому кожен
з ангелів 70 народів спонукає до своєї при-
страсті”14. “Ангели народів воюють один з
одним за кожну країну, щоб було в них ба-
гато країн і щоб могли вони наповнити краї-
ни, що перебувають під їхньою владою,
пожаданням і порочними схильностями.
Суть перебігу подій така: ангели небесні
спонукають до всіх порочних пристрастей
та злих схильностей, які тільки існують у
світі, бо все їхнє бажання полягає у тому,
щоб людина керувалася своїми порочними
пристрастями, особливо якщо вона з наро-
ду Ізраїльського, бо всі їхні намагання –
відірвати її від її служіння, служіння Госпо-
ду – хай буде Він благословенний!”15.

Помітний вплив на міркування хасидів
про душі неєвреїв і характер їхніх стосунків
з народом Ізраїля справляло вчення про
“святі іскри”. Послідовники Бешта поділя-
ли думки містики середніх віків, згідно з
якими в кожному створінні приховані іскри
первісного світу, які випромінює Творець.
Але, на думку хасидских авторів, існуван-
ня у середовищі народів світу цих крихт
добра має негативні наслідки. Наприклад,
рабі Менахем Нохум з Чорнобиля вважає,
що священні іскри надають силу лиходій-
ствам неєвреїв16. Елімелех з Лизенська
саме у іскрах, що впали, вбачає причину
ненависті народів до євреїв: “Треба розу-
міти причину того, що, як ми бачимо, наро-
ди ненавидять Ізраїль, а злочинці Ізраїля не-
навидять праведників (цадиків). Як я вже
зазначав, причина цього та, що немає ство-
ріння у цьому світі, де б не було священних
іскор, які дають їм життєвість. Якби не
священні іскри, не змогли б жити (ніякі ство-
ріння). Священні ж іскри, що в них, ревну-
ють праведників і також священні іскри, які
у народів, ревнують увесь Ізраїль. Це – те,
про що говорив Моше, вчитель наш – хай
перебуває з ним мир: “Господь буде вою-
вати для вас” (їлахем ла хем) (Повт. 1:30).
Коментар: священні іскри, які суть частки
Господа, – вони будуть воювати з вами”17.
Згідно з думкою автора “Огев Ісраель”,

саме наявність “священних іскор” забез-
печує могутність неєвреїв і надає їм упев-
неності у можливості подолати вибраний
народ. “Як же можна говорити, що правед-
ників охопив страх перед безліччю на-
родів?! Адже сказав цар Давид – хай пе-
ребуває з ним мир: “Зо мною Господь – не
боюся” (Псал. 118:6). Однак, незважаючи
на це, лягає на серце праведникові та при-
ходить йому в голову (страх перед народа-
ми), коли він бачить, як лиходії звеличують-
ся і досягають успіху, і дивується, чому це
так. Хіба не від святих іскор, що сховані в
них, що й дарують їм життя!? Цих часток
святості побоюється праведник, бо як ви-
вести їх з тих, хто назовні, після того, як
ними поглинута була святість? Боїться того,
що дає їм життя. І це – те, про що каже
Писання: “Коли скажеш у серці своїм: ті
люди численніші від мене” (Повт. 7:17). Це
треба розуміти у тому сенсі, що вся їхня
велич, численність і сила – від Мене. З боку
святості, від святих іскор, які містяться у
них, – це робить їх такими. Але якщо так,
то як зможу отримати їхню спадщину?
Тому запевняє нас Господь Бог наш: “Не
бійтеся їх, згадайте Фараона”. Себто: по-
глянь-но й побач велич руки могутньої, кот-
ра поразила Фараона.... Там (у Єгипті) були
сховані десятки тисяч святих іскор. Ними
вони володіли та з них вони отримували
свою силу. Але Господь – хай буде Він бла-
гословенний! – створив чудо ними (іскра-
ми). Всі святі сили, що були в них, перетво-
рилися на помсту їм. Через них помста
Господа. Бо вийшли 10 часток святості, що
були в них, і завдали їм поразки”18.

Розглянуті вище групи сюжетів про не-
бесне походження душ неєвреїв та про
іскри божественного світла в них схожі між
собою. В обох групах підкреслюється при-
сутність доброго і світлого принципу в ду-
шах народів світу, але разом з цим вислов-
люється думка, що мала кількість добра
обертається злом як у цьому світі, так і в
потойбічному. Ті, у кого менше доброго
божественного принципу, заздрять тим, у
кого його більше, і ненавидять їх, що штов-
хає перших на боротьбу проти останніх,
себто проти вибраного народу і врешті
решт – проти Самого Бога. Нижчий рівень
походження душ, порочна природа ангелів-
охоронців і володіння малою, порівняно з
євреями, кількістю іскор божественного
світла унеможливлює для народів світу
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досягнення однакового з нащадками Яко-
ва рівня святості та духовності, а звідси –
наближення до Всевишнього, яке доступ-
не для євреїв. “Існують гої, які вчать Тору і
вичитують з неї свою єресь, бо вони поза
межами святості та не бачать істини. Все,
що поза межами святості, перебуває у не-
правді та кліпи”19. “Вимагав Господь на
Сінаї, щоб саме євреї прийняли Тору. Зав-
дяки цьому вони здатні підтримувати існу-
вання всього світу, бо їхні душі є сутністю
Тори. Не такі народи світу. Навіть якщо б
вони й прийняли Тору, вони не змогли б зав-
дяки цьому підтримувати існування цього
світу. Що стосується розповіді наших муд-
реців про те , що Господь пропонував Тору
всім народам, то в ній не мається на увазі,
що саме вони мали отримати Тору. Йдеть-
ся лише про те, що було б добре, аби наро-
ди світу також отримали її у другу чергу,
як це буде у майбутньому. Про це говорить-
ся в Ісаї: “І приєднаються до дому Иако-
ва” (Ис.14:1)... Вони (народи) не можуть
самі виконувати Тору, бо їхні душі походять
не з неї20. Схожі твердження у хасидських
творах зустрічаються досить часто.

1.2 Ставлення хасидів до моралі та
звичаїв неєвреїв

Крім містичного обґрунтування схиль-
ності народів світу до зла, послідовники
Бешта часто пояснюють дане становище
мораллю та звичаями, що панують у
суспільстві іновірців. При цьому припус-
кається, що формально всі народи первіс-
но мали рівні можливості вибору між доб-
ром і злом, а євреї вибрані тому, що вони
виявилися кращими. Подібний підхід не
можна визнати логічно бездоганним. Адже
якщо природа душі інородців низька, а на-
щадків Якова піднесена, то зіставлення
їхньої моралі з єврейською і вимога від не-
євреїв благочестя абсурдні. Проте бага-
тьох хасидських авторів це протиріччя не
бентежить, і вони поєднують у своїй твор-
чості обидва підходи.

“Зветься (гора) Сінай, бо зійшла нена-
висть (Творця) на народи світу. Але ця не-
нависть з’явилась після дарування Тори.
А до дарування Тори не було ненависті до
народів світу, бо відомо, що любов нази-
вається десницею. І це пояснює сказане у
Писанні: “Господь із Сіная прийшов”: обій-
шов Він усі народи та племена – і не прий-
няли вони Тори. Ось чому засяяла любов

Його до Ізраїля (кдушат лікутей)” 21.
“Ізраїль, завдяки тому, що він прийняв Тору
і виконує служіння, яке вона наказує, при-
липає до Володаря світу (Алуфо шель
олам) аж до того, що оселяється в них
ступінь алеф (Алуфо), як відомо, і ми стає-
мо часткою Його... І приєднується ступінь
алеф до ступеня дам, котрий є душа тва-
ринна... І виходить Адам, який складаєть-
ся з букви алеф і (складу) дам. Але цього
немає у народів світу, бо немає в них сту-
пеня алеф”22. У даних текстах перевага
Ізраїля над народами обґрунтовується зго-
дою євреїв прийняти Тору і виконувати її, а
не первісною містичною відмінністю на-
щадків Якова від інородців. У деяких ви-
падках учні Бешта пояснюють причину
дарування Тори перевагою в суто побуто-
вих чеснотах, що властиві їхньому народові.
“Євреї можуть викликати ненависть Твор-
ця до народів світу тим, що уникають не-
робства та лінощів. Бо сказано у Писанні:
“з Рефідіма”, що означає неробство (ріфйон
ядаїм) і лінощі, “прибули у Сінайську пус-
телю” – аби зійшла ненависть на народи”23.

Подібні вислови щодо морального скла-
ду іновірців хасиди звичайно подають у
порівняльному контексті, бо такі сентенції
повинні служити негативним прикладом
для слухачів з правовірних євреїв. “Коли
народи світу примножують свою велич,
вони через це примножують свої гордощі,
але Ізраїль, кожен раз, коли примножує свою
велич, через це примножує свою
лагідність”24. “Володарю світу, сповнений
милосердя, удостой мене у великому ми-
лосерді повноти священної мови, аби удос-
тоївся я звалити, поневолити і скрушити всі
злочинні пожадання та всі злі властивості,
які тягнуться до нас від 70 народів, бо всі
пристрасті та погані властивості властиві
їм, але не нам. Особливо палає полум’я
пристрасті розпусти, що жадає здолати нас
постійно. Змилуйся над нами. Удостой нас
звалити, поневолити і знищити це палаюче
вогнище!”25

Злі справи народів світу, на думку ав-
торів наведених текстів, дають можливість
євреям виправдатися перед Творцем,
оскільки навіть коли останні грішать, то,
порівняно з інородцями, здаються Йому
праведниками. “Бо ненависть до народів
(виникає) тому, що Творець – хай буде Він
благословенний! – бачить їхні злі справи і
тоді справи Ізраїля самі по собі виявляють-
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ся добрими у порівнянні з тими (справами
народів)”26.

Міркуючи про пороки неєвреїв, хасидські
автори приділяють значну увагу темі
відсутності віри в інородців. У даній групі
сюжетів хасиди визнають наявність у не-
євреїв позитивної побутової моралі, але вод-
ночас підкреслюється, що добрі вчинки не
мають належної сили, якщо вони не нади-
хаються наміром служити Творцю. “І се-
ред народів є ті, хто дотримуються 7 запо-
відей. Вони не віддаються розпусті, не
проливають кров. Проте це не зараховуєть-
ся їм як (виконання) заповіді, бо немає віри
в Господа у їхньому серці та немає наміру
виконувати заповідь, коли чинять справи та
роблять те, що їм наказано”27. “Деякі з на-
родів зовсім не вірять у фальшивих богів
(авода зара) і знають, що їх насправді
немає. Але через те, що вони не вірять у
Творця, звуться також і вони ідолопоклон-
никами”28.

Часто підкреслюється, що євреї удос-
тоїлись бути вибраними із спільноти інших
народів саме завдяки своїй вірі. “Святий
народ вірить у Ейн-Соф – хай буде Він бла-
гословенний! – Який простягає (гіштал-
шель) усі світи за допомогою десяти
сфірот силою Імені Гаває – хай буде воно
благословенне! – котре освячує їх. Але на-
роди не вірять у Ім’я Гаває – хай буде воно
благословенне! – і через це впадають у
єресь… Кажучи “Бог ваш”, Він хоче ска-
зати: божественність ваша, але не народів,
бо вони не вірять в це”29.

При цьому віра розглядається хасидсь-
кими авторами не як простий факт визнан-
ня існування Бога і благотворності Його
заповідей, але як певний стан душі, який
перетворює на благо людям усе, що похо-
дить від Бога. Відсутність віри не дозво-
ляє народам наблизитися до Творця, по-
дібно до нащадків Якова, навіть тоді, коли
Він дає їм таку можливість. Розгляньмо як
приклад пояснення рабі Калонімосом
Кальманом Епштейном славетного епізо-
ду з трактату “Авода Зара”. У ньому роз-
повідається про прохання народів світу в
день Божого суду дати їм можливість дот-
римуватися Тори, щоб довести, що вони
нічим не гірше євреїв. Бог наказує їм вико-
нати заповідь жити у курені (сукі), що, згідно
з Торою, прийнято робити восени, а Сам
насилає на землю літню спеку. Народи за-
лишають суку з прокляттями. Автор

“Меор ве Шемеш” каже з приводу цього
таке: “Після того як вони зробили суку, Свя-
тий – хай буде Він благословенний! – дістав
сонце з чохла, щоб показати їм, що немає
в них віри зовсім. Бо якби вірили в Госпо-
да – хай буде Він благословенний! – були
б врятовані від палючої спеки, бо сказано
в Писанні: “І буде шатро (сука) удень тінню
від спеки і захистом та укриттям від него-
ди й дощу” (Іс. 4:6). Через те, що немає в
них віри, не захистить їх”30.

Таким чином, на підставі наведеного
матеріалу слід зробити висновок, що у тво-
рах ранніх хасидських авторів проголошу-
валося вчення, яке жорстко і безапеляцій-
но поділяло людство на “ми” та “вони”.
“Ми” – втілення добра і світла, моральні
та благочестиві; “вони” – породження не-
доброго принципу, аморальні та безбожні.
Викриваючи зло, носієм якого є іновірці,
послідовники Бешта багато в чому спира-
ються на міркування з приводу даного пи-
тання у рабинській і кабалістичній літера-
турі. Але не треба думати, що розглянута
нами хасидська доктрина про сутність іно-
родців виникла винятково під впливом тра-
диції. У творах єврейських віровчителів як
часів Мішни і Талмуда, так і середньовіч-
чя, доброзичливі судження про народи світу
зустрічаються нерідко, і послідовники Беш-
та, якби хотіли, могли б приділити їм знач-
но більше уваги.

На формування хасидського вчення про
іновірців не могли не вплинути, з одного
боку, численні військові конфлікти у східних
землях Польсько-Литовського князівства
XVIII ст., що супроводжувалися єврейсь-
кими погромами, а з другого – випадки зви-
нувачення євреїв у ритуальному вбивстві,
які почастішали в той час у даному ре-
гіоні31. Сам засновник хасидизму, рабі Ісра-
ель Баал Шем Тов, згадував у своєму листі
численні криваві наклепи та підкреслював,
що він не може приїхати у Святу Землю
через небезпеку винищення євреїв у нього
на батьківщині.

На вчення послідовників Бешта не мог-
ли не вплинути також погляди на інородців,
що циркулювали серед слов’ян, жителів
місцевостей, де зароджувався хасидизм.
«Традиционным в народной культуре яв-
ляется представление, что у иноверцев
(инородцев) нет души, а есть только “пар”,
“пара”, как у животных. Русины Закарпа-
тья отказывают евреям в наличии у них
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души, приравнивают их к животным, когда
говорят: “жид издох”, “жид изгиб”, но ни-
когда “жид умер”, как принято говорить о
смерти человека. В Полесье зафиксирова-
но аналогичное отношение: “на яуреу ка-
жуть здохла”».32 Широко розповсюджені
були також уявлення про те, що в покаран-
ня за розп’яття Ісуса євреї позбавлені нор-
мального людського єства і наділені вирод-
ливим, демонічним. Згідно з польськими
народними легендами, що зафіксовані у
XVIII ст., у євреїв роду Шимона, наприк-
лад, у кожну Велику П’ятницю кровоточать
пальці рук і ніг, у євреїв роду Дана з тіла
виходить нестерпний сморід, а в євреїв роду
Гада на голові з’являється 15 болячок33.
Популярним був сюжет про те, як чорт пе-
реслідує євреїв і в кожний Йом Кіпур при-
ходить до синагоги украсти одного з них.
Стосовно релігії євреїв існувала думка, що
ніби вони вклоняються дияволу. Наприклад,
у свято Песах “жиди ставлять вино на столі,
хрін і петрушку, і ото приходить той, що з
ріжками, п’є там вино і закушує. І оставляє
гроші. Не до кожного жида він заходе, а
тільки до дуже щасливих”.34 Польські на-
родні пісні згадують “ydowskiego boga bez
jednego roga”,35 під яким, напевно, розумі-
ється диявол.

Подібні погляди у той час не обмежу-
валися, як можна було б думати, винятко-
во народним марновірством: їх поділяли по-
важні та освічені церковні діячі. Відомий
православний полеміст Іоанікій Голятовсь-
кий у своєму творі “Месія Правдивий” ба-
гато разів повертається до твердження, що
євреї вклоняються у синагозі дияволу, не-
навидять християн й усілякими можливи-
ми для них засобами намагаються погу-
бити36. Згідно з його думкою, юдеям на-
справді відомо, що Ісус є істинний Бог37.
Але це спонукає їх не до навернення, а до
вбивства християн і використання їхньої
крові у ритуальних та лікувальних цілях38.
В енциклопедії “Nowe Ateny albo Akademija
sciencjei pіnana”, що виходила у Львові у
1745 та 1755 роках і набула чималої попу-
лярності у християн східних земель
Польсько-Литовського королівства, зустрі-
чається багато висловлювань, які засуджу-
ють єврейську віру і Талмуд. Зокрема там
можна прочитати, що євреї жадають крові
християн і тому в багатьох батьків
пропадають діти – наприклад, євреї вбили
і розіп’яли Симеона Триденського.

   Засудженню єврейського віровчення і зви-
нуваченням у ритуальних убивствах при-
свячені були, скажімо, такі твори: ксьонд-
за Радлинського “Prawda chrzeœcijañska od
nieprzyjaciela swego zeznana, t. j. traktat rabi
Samuela” (Львів, 1732, 1733), де традиційна
критика юдаїзму доповнюється численним
зібранням урядових та церковних постанов
проти євреїв; Побшинського “Depozyt cta
      
 Познань 1722 и “Sekret
 (Варшава 1724,
Вільно 1728); Франтішека Нейгебурна
“Zwierciad
(Вільна 1732, 1733, 1735); Андрія
Станислава Залусського “Xyw

” (Варшава 1724), Гаудентия Пи-
кульского “Zlosc idowska przecuwko Bogu
i blizniemu” (Львів 1750, Львів 1760) та ін.

Такі погляди, безумовно, близькі до на-
родних уявлень про бездушність інородців
та поневолення їх нечистою силою. Подібні
думки про євреїв були надзвичайно попу-
лярні також у польській релігійній літера-
турі того часу. Звичайно, схильність демо-
нізувати інородців і не високо цінувати їхню
мораль та звичаї властива не одним тільки
євреям. Так, наприклад у західній Білорусі
та в Галичині існувало повір’я, що ляхи
народжуються сліпими, як тварини. Сама
назва цих чужинців в народних оповідан-
нях має негативне забарвлення та вказує
на їхню нелюдську природу: “паганому ім’я
Лях”39. Для представників освіченої еліти
нашого регіону, особливо церковних пись-
менників, було характерним звинувачення
представників чужих церковних конфесій у
невірі, прихильності лише до матеріальних
благ, а то й у прямому служінні дияволу40.

Негативні стереотипи чужинця, жорст-
ка опозиція “ми – вони” як у побутовому,
так і в сакральному аспектах буття, були
невід’ємною частиною етнічної самосвідо-
мості народів Східної Європи 18 ст. Легко
помітити, що властиві хасидським авторам
негативні стереотипи іновірця/інородця ти-
пово схожі з тими, які циркулювали в їхніх
сусідів-християн.

Вчення хасидів про співіснування
євреїв і народів світу

Послідовники Бешта, виходячи з того,
що, згідно з їхніми поглядами, природа
іновірців зла і справи аморальні, часто зак-

Ставлення хасидів до неєвреїв



Східний світ №3  2003 39

ликали до відокремлення та ізоляції від них,
щоб Ізраїль не навчився їхнім поганим ділам
і не впав у гріх. Однак подібні судження у
хасидських творах поєднуються з містич-
ним обґрунтуванням необхідності стосунків
з неєвреями і співробітництва з ними.

Розгляньмо для прикладу тлумачення
одного з найавторитетніших лідерів біло-
руських хасидів кінця XVIII ст. Менахема
Мендла з Вітебська на уривок з Тори, що
розповідає про зустріч Йосипа зі своїми
братами в Єгипті. Згідно з коментарем
р. Хаїма ібн Атара “Ор га Хаїм”, Йосип
став близьким серцю Єгуди вже тоді, коли,
за послідовністю біблійної розповіді, Єгуда
ще не знав, що Йосип його брат і вважав
за єгиптянина. Менахем Мендл пояснює
даний коментар так: «Кажуть мудреці наші
(Брахот 58б): слід вимовляти благословен-
ня при зустрічі з усяким гарним створін-
ням: “Благословенний, Хто так створив у
Своєму світі”, навіть якщо це вродливий
неєврей. І це не суперечить (заповіді) “не
бувай до них милостивим”, бо вона забо-
роняє навмисно піти з тим, щоб сказати:
“який гарний цей неєврей”. Але якщо само
собою трапилося так, що зустрівся він тобі,
безперечно, повинен ти благословити і
піднести (до Господа) насолоду від баче-
ного... Бо це від Господа, і немає нічого,
що було б не від Нього. Адже Царство
Його володарює над усім і дає всьому жит-
тя. І поєднуючись таким чином з Ним (Гос-
подом) – хай буде Він благословенний! –
підноситься (та людина) разом з Царством
до Основи,41 бо це поєднання є сходи,
підніжжя яких на землі, а голова в небе-
сах…І побачив Єгуда: те, що перед ним,
гідно вознесення: “І приступив до нього
Єгуда” (Бут. 44:18) у серці своєму, навіть
якщо перед ним неєврей, навіть якщо він
єгиптянин». Отже, згідно з думкою
вітебського цадика, єврею не слід приду-
шувати в собі почуття симпатії, що вини-
кає при зустрічі з вродливим іновірцем. Його
можна використати у містичній практиці по-
єднання благочестивого юдея з Творцем.
При цьому автор вищенаведеного тексту
підкреслює, що такі симпатії приносять ко-
ристь правовірним лише тоді, коли трапля-
ються випадково.

Водночас у розгляданий нами період
вчителі хасидизму нерідко схвалювали
співробітництво з іновірцями, ініціаторами
якого виступали самі євреї. “Як службу

дару даю Я священство вам” (Чис. 18:7).
Коли людина служить Господу, це не дар,
бо такий обов’язок людини. Але коли лю-
дина підносить іскри (божественного
світла), це дар людини Господу. Тому ска-
зано: “торгуй і веди справи з вірою” (Ша-
бат 31а). Бо коли людина (адам) торгує або
веде справи з неєвреєм (нохри), та Ізраїль
заробляє, укладаючи угоди, через це у ньо-
го є можливість послужити Господу більше
(ніж при звичайному богослужінні) шляхом
піднесення іскор, які у народів. …(Торгуй і
веди справи) з вірою, бо це дар Господу
від Ізраїля»42. “Розсіяним перебуває Ізраїль
серед народів, щоб звільнити іскри, які в
них, через знання Тори, що дана Ізраїлю.
І вірять вони в те, що Царство Його воло-
дарює над усіма. За допомогою торгівлі і
справ Ізраїля з ними і розмов, що ведуться
з ними, бо і в них (розмовах) містяться свя-
щенні іскри. І якщо Ізраїль вірить у це, то
наближає їх (іскри) до себе, щоб були вони
вміщені у ньому, і тягне себе разом з ними
вгору і приносить їх до їхнього кореня”43.

Вчення, що пояснює тривале перебуван-
ня єврейського народу у вигнанні необхідн-
істю звільнити іскри божественного світла,
які знаходяться у полоні народів світу, на-
було помітного впливу в колах кабалістів
задовго до виникнення хасидизму. Але
містики попередніх поколінь вважали, що
звільнення цих іскор відбувається або че-
рез просте додержання заповідей Тори, або
через спеціальну містичну практику, суть
якої полягає у сходженні душі праведника
у світ зла й пітьми з метою звільнення ча-
сток світла, що потрапили туди. На думку
р. Хаїма Віталя, “коли згрішив Адам Рішон,
усі світи були через це ушкоджені, священні
іскри змушені були впасти і змішатися зо
всіма частинами світла і зо всіма 70 наро-
дами. Кожен з них отримав свою частку.
І немає у тих іскор сили вийти звідти са-
мим, але тільки з допомогою народу Ізраї-
ля, який творить молитву і додержується
заповідей. Своїми молитвами вони підно-
сять їх (іскри) і врешті-решт звільнять
усі”44. “Звільнення це (священних іскор) за
життя людини здійснюється через заповіді
та добрі справи. Але після смерті, коли ви-
ходить душа праведника з тіла і позбав-
ляється убрання і не володіють нею сили
зла (хіцонім), вона входить у них, руйнує
кліпу (шкаралупу) і збирає ті іскри... І в
мить смерті підносить вона більше (іскор),
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ніж під час життя”45. Подібний вислів про
шляхи звільнення священних іскор знаходи-
мо у відомій серед хасидів праці Авраама
Азулая “Хесед ле Аврагам”. Р. Моше Кор-
доверо обґрунтовує вигнання євреїв необ-
хідністю звільнити полонені гріхопадінням
чисті душі, але не пояснює, як саме відбу-
вається це звільнення46.

У розглянутих хасидських текстах ка-
балістичне вчення про відтворення єврея-
ми порушеної гріхопадінням первісної світо-
вої гармонії використане для освячення
побутових економічних стосунків з іновір-
цями. Ці стосунки розглядаються не як
вимушений спосіб виживання у вигнанні, але
як особлива форма богослужіння, яку мож-
на дорівняти за своїм значенням до норма-
тивних заповідей Мойсеєва закону.
В той час як останні – Божий дар Ізраїлеві,
перші – дар Ізраїля Богові.

Перебування нащадків Якова у Галуті
обґрунтовується не тільки іскрами, що впа-
ли, а й необхідністю навернення інородців
в юдаїзм. “Сказано у Гемарі: “Для того лише
був вигнаний Ізраїль, щоб приєдналися до
нього гери (прозеліти)”. На перший погляд,
цей вислів здається незрозумілим. Навіщо
з-за герів треба було виганяти Ізраїль? Пра-
вильніше було б (зробити так), щоб народи
світу самі прийшли у землю Ізраїля і там
навернулися. Але справа в тому, що іскор
святості, які містяться в них (народах) і спо-
нукають їх навертатися в юдаїзм, дуже
мало. Немає в них сили збуджувати серця
їх (народів), щоб вони самі прийшли у зем-
лю Ізраїля навернутися в юдаїзм. Тільки
через те, що вони бачать і споглядають
Ізраїль, від його святості дається їм сила,
що уможливлює спонукання перебуваючих
в них іскор на навернення в юдаїзм. Ось
чому примушений був Ізраїль піти у виг-
нання”47.

Обґрунтовуючи важливість перебуван-
ня євреїв серед інородців і необхідність
співробітництва з ними, хасидські автори
вдавались іноді до аргументів, що вража-
ють значно більше, ніж обов’язок звільнен-
ня священних іскор або навернення іновірців
в істинну віру. Скажімо, р. Нохум із Чорно-
биля стверджував, що серед народів світу
схований Сам Творець: “З-за пропащих пра-
ведних душ і святих іскор сховався (мецам-
цем) Творець – хай буде Він благословен-
ний! – у них (народів), щоб дати їм життя,
бо вони є сутність “священного виправлен-

ня”, незважаючи на те, що зло в них вели-
ке і просторе... Повинен Творець – хай буде
Він благословенний! – заради того, аби
лише не відштовхнути приниженого, наче
сховати Себе у місці негідному (низькому),
щоб забезпечити його існування, щоб вони
(народи) змогли існувати, бо вони суть “схо-
вище святості”. І оскільки будуть народи
існувати, зможе Ізраїль виводити з них
(іскри і душі) помалу, доки не закінчиться
виправлення (тикун) скоро, у наші дні.
Амен”48. Отже, життя євреїв у вигнанні
мотивується не лише завданням виправлен-
ня світу (тикун га олам), але й покликане
служити вищій меті звільнення Самого
Творця. Перебуваючи серед народів, на-
щадки Якова не відокремились від своєї
святині, а навпаки – як ніколи до неї набли-
зились.

До причин, завдяки яким досягається ця
близькість, належить і спілкування з інород-
цями. Але якщо співіснування і стосунки
євреїв з народами світу обґрунтовуються
богослужбовими потребами, то виникає
запитання – яким чином може бути гаран-
тована безпека нащадків Якова в Галуті, в
оточенні ненавистників та безбожників.

Відповідно до науки послідовників Беш-
та, ворожість інородців до євреїв можна
подолати шляхом точного додержання ос-
танніми заповідей Тори. При цьому голов-
ну роль у справі умиротворення народів,
на їхню думку, повинні відіграти святкові
богослужіння. “Згідно з ученням наших
мудреців, святкових биків (яких приноси-
ли у жертву) було 70 заради 70 народів
світу, щоб перебували вони у спокої, щоб
захистити їх від лих. І тому немає можли-
вості в ангелів народів світу звинувачува-
ти нас після того, як ми приносимо у жер-
тву 70 биків, щоб захистити їх. Якби не ці
жертви, не існували б вони у цьому світі.
Ось чому вони не мають влади над вико-
нанням заповідей і не відволікають Ізраїль
від служіння Господу. З цієї причини пого-
дяться вони з тим, що ми добрі, бо служ-
іння наше є їхньою благополучністю та
самим існуванням. Також і в наші дні, коли
Храм зруйнований, незважаючи на це, ска-
зано вже: “і заміною жертви (биків) хай
будуть вуста наші” (Ос. 14:3) – вивчення
нами розділу (Тори) про жертвоприношен-
ня важливе для Нього і бажано Ним, як
саме жертвоприношення. Сказано у Пи-
санні: “у сукі сидіть сім днів”; сім днів
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натякають на 70 народів, які мають сім
властивостей”49.

Дана концепція стала однію з основних
у ранній хасидській літературі при відповіді
на запитання, у який спосіб нащадки Якова
можуть успішно виживати такий тривалий
час в оточенні ворожих до них інородців.
Усвідомлення деяких храмових ритуалів і
молитов як своєрідного “сакрального
підкупу” демонічних сил поєднувалося у ха-
сидських авторів з уявленням про мож-
ливість через ті ж самі священні дії підко-
рити сили зла силам добра. “І хоч Ізраїль
обдаровує благами народи світу, це велика
радість також і для Ізраїля, бо всі народи
підкоряються і підпорядковуються їхньому
(євреїв) впливу, і всі 70 ангелів народів пьють
з вичавків землі Ізраїля. І само по собі при-
ходить до Ізраїля велике багатство без
обмежень, бо вони стають каналом (дару-
вання благ) для всього світу. Тому назива-
ються ці дні днями радості нашої. Хоч
міцва радіти стосується всіх днів палом-
ництва у ці дні (свята Сукот), є радість до-
даткова і подвійна: по-перше, з багатства
благ, що приходять до них (євреїв); по-дру-
ге, з того, що всі народи підкоряються їм і
слухаються їх (ніхнаїм тахат ядам в кфуфім
лагем)”.50 Таким чином, правлячи святко-
ве богослужіння, правовірні здобувають
владу над ангелами-охоронцями народів і
над самими народами. Ця перемога над
силами зла, що циклічно повторюється, га-
рантує мир і благополуччя учасникам ри-
туалу на наступний рік.

Деякі хасидські проповідники навіть
думали, що у дні свят відбувається освя-
чення духовних сил, які правлять народа-
ми, і наближення їх до Творця. “Бейт Ша-
май вважав, що треба зменшувати
кількість свічок (у свято Хануки) щодня,
щоб через це зменшити народи... а бейт
Гілель казав: немає в нас наміру зменшу-
вати ангелів зовнішних, але піднести їх до
святості. Піднести знизу вгору і звести
багатство (благ) згори наниз. І самі по собі
підкоряться зовнішні”51. Але ніхто з лідерів
даного релігійного руху не допускав дум-
ки, що таким чином проблема протистоян-
ня євреїв і народів світу може бути оста-
точно вирішена. Йшлося про не більш ніж
тимчасову перемогу над силами зла, яка
циклічно повторювалася.

Отже, хасидська доктрина допускала
тривале мирне співіснування з інородцями

і припускала своєрідне активне містичне
співробітництво з ними. Вважалося, що
євреї у змозі забезпечити багатство благ
народам і умиротворити через це їхній де-
монічний аспект, який є першопричиною
ненависті до нащадків Якова. За таких об-
ставин іновірці виявляються не гнобителя-
ми Ізраїля, а навпаки, силами, що уможлив-
люють його безпеку і розквіт. Гарантом
стабільності даної системи відносин вис-
тупають праведники (цадики), які перебу-
вають у безперервній єдності з Творцем.
Прості правовірні своїми власними вчинка-
ми не можуть перманентно підтримувати
цей священний порядок, оскільки вони й самі
схильні забувати про Бога і віддаватися
всіляким порокам. А згідно з хасидськими
поглядами, не тільки грішні справи, але й
навіть думки про них руйнують гармонію
світу і надають сили злу, що міститься у
народах. «Бо всякий злий помисел примно-
жує життя, Боже упаси, семи великим на-
родам… Коли подумаєш про любов зло-
чинну, через це додаш силу життя
Ішмаелю і всій мерзоті його разом з ним…
Сутність Есава – вбивство. Коли подумаєш
у страсі злочинному, додасть він сили жит-
тя Есаву і всій мерзоті його разом з ним,
упаси Боже”52.

Лише невелике число досконалих, котрі
постійно помишляють про Творця і викону-
ють Його волю, здатне обдаровувати бла-
гами народ Божий і умиротворювати
іновірців. “Цадик любить Господа і кожну
людину. Ось чому казав р. Йоханан: “Ніко-
ли такого не було, щоб людина першим при-
віталася зі мною (при зустрічі) на вулиці.
Навіть якщо це неєврей (нохрі)”. Але це
властиве не кожній людині. Тому поєднати
букви може тільки цадик, який любить
усіх... І коли сказано: “І послав Яків послів
(малахім)” (Бут. 32:4), мається на увазі бук-
ви і вислови, бо букви і вислови звуться по-
сланцями (малахім). “Перед собою” озна-
чає, що перед Ним були ці букви в силі –
перед Творцем – хай буде Він благословен-
ний! – і Яків з’єднав їх власною любов’ю,
бо любив усіх. І тому сказане “до Есава,
брата свого” означає, що й Есав був у мирі
з ним як брат. І це те, про що говорилося
вище: “навіть неєврей на вулиці”»53. “Само
собою сталося, що обернувся Есав братом
його… Тільки через девікут (приліплення
до Творця) у молитвах і промовах цадика
та у помислах чистих і безпорочних
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здійснюється справа сама по собі, і вороги
його миряться з ним”54.

Есав у середньовічній рабинській літе-
ратурі, як правило, символізував чи то хри-
стиянські народи Європи, чи то церкву55.
Описане в наведених текстах примирення
Якова з Есавом означає здібність цадика
умиротворити їх. При цьому в одному урив-
ку це здійснюється ніби саме по собі: ви-
нятково через постійне приліплення правед-
ника до Творця йому дається мир з
недоброзичливцями. Згідно ж з другим
уривком, причиною умиротворення служить
любов цадика до всього створеного, що не
властива рядовій особі. Завдяки цій чес-
ноті він може скористатися знаннями про
комбінацію букв Тори, яка дає можливість
впливати на долю всього світу. Таким чи-
ном, на відміну від нормативного єврейсь-
кого богослужіння, що здатне, на думку
хасидських авторів, усувати ворожість на-
родів до Ізраїля лише у визначені часи,
відповідно до законів сакральних циклів,
цадик розв’язує це завдання постійно, в
міру виникнення необхідності, завдяки
власній високій духовній досконалості і
близькості до Творця.

Крім таємничого впливу на вищі світи
заради умиротворення ворожих сил, по-
слідовники Бешта вважали припустимим
для досягнення даної мети молитву правед-
ника за інородця у випадку, коли останній
звернеться до нього з таким проханням.
“Коли єврей займається Торою у великому
екстазі, тоді молитва його досягає небес і
буде прийнята у світах вищих, і виливає
багатство благ на всі створіння, що праг-
нуть його молитви. Навіть чужинець, кот-
рий не з синів Ізраїля, якщо попросить у
нього, щоб помолився за нього заради будь-
якої його потреби, і цадик цей бачить, що
відбудеться завдяки цьому прославлення
Господа (Його великого Імені), то зможе
негайно здійснити те, що той бажає, своєю
молитвою. Тоді побачить на власні очі цей
необрізаний, що близький Господь до мо-
литви цадика і приймає її не гаючись. І цим
підноситься Ізраїль в очах народів, бо вони
бачать навіч, що Святий – хай буде Він бла-
гословенний! – близький до них і дослухо-
вується до їхньої молитви”56. У збірках опо-
відей про р. Ісраеля Баал Шем Това, що
значно вплинули на цадиків усіх наступних
поколінь, подаються оповіді про те, як він у
чудесний спосіб обдарував іновірців всіля-

кими благами. Згідно з однією з таких опо-
відей, побачивши чудеса, які Господь чи-
нив для Бешта, карпатські розбійники по-
прохали останнього узяти їх під свою опіку.
“Сказали йому: “На власні очі побачили ми,
що ти людина Божа. Отже, просимо тебе:
молись за нас, щоб Господь послав нам
удачу на шляхах, якими ми постійно ходи-
мо, і щоб зберіг Він наші життя”. Сказав
їм Бешт: “Якщо заприсягнетеся мені, що
не грабуватимете й не вбиватимете євреїв,
то зроблю я за словами вашими”.
І заприсягнулися йому в цьому”57. Отже,
як бачимо з даної розповіді, істинний пра-
ведник, яким був р. Ісраель, здатний забез-
печити євреям безпечне співіснування
навіть з гіршими з інородців – розбійника-
ми. При цьому він не перемагає зло як таке,
а лише умиротворює його.

У хасидських колах популярності вчен-
ня про можливість нормального співісну-
вання з інородцями через чудотворництво
сприяли розповсюджені в нашому регіоні
народні повір’я про магічну силу євреїв,
котра, хоч і являє небезпеку, але може бути
використана і на благо. Згідно з білорусь-
ким повір’ям, зафіксованим у кінці XIX ст.,
щоб помститися за злочинство, треба по-
жертвувати гроші на єврейську школу чи
синагогу, тому що так євреї скоріше
упросять Бога і страшніше проклянуть
кривдника58. Вважалось також, що після
пожертвувань євреї зможуть вимолити хри-
стиянину зцілення від тяжкої хвороби59. По-
ляки вірили у здатність євреїв вимолити ди-
тину для бездітної пари60.

Багаточисленні факти, описані історика-
ми та етнографами, засвідчують, що ліде-
ри хасидів досить успішно поширювали
свою славу чудотворців серед місцевого
слов’янського населення. На території Га-
личини був зафіксований звичай поклонін-
ня слов’ян-католиків могилі цадика, який
рятував їх від війн та нещасть і до цього
часу “хранит от глада”61. На Волині цир-
кулювала легенда про джерела, в яких ку-
пався Бешт і води яких зціляють від без-
плідства 62. Градоначальники і поліцейські
київської губернії звертались до місцевих
цадиків з проханням забезпечити їхнім по-
лям родючість і захистити їх від сарани.63

Макарівські селяни зустрічали голову ха-
сидів Арона Тверського хлібом і сіллю, го-
ворячи при цьому: “Раввин наш благоде-
тель, он помогает нам деньгами и проч.”64.

Ставлення хасидів до неєвреїв
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Поляки шанували цадиків Сеняви і Белжи-
ця як пророків та чудотворців і часто звер-
талися до них за радою і допомогою.65

Слід зазначити, що вчення, за яким спа-
сіння від сил зла здобувається через уми-
ротворення їх дарами, було розроблене ка-
балистами задовго до появи хасидизму.
Згідно з Зогаром, в усіх жертвоприношен-
нях, що відбувалися в Єрусалимському
Храмі, була частина, що призначалася для
сил пітьми. Страждання Йова пояснюють-
ся у цій книжці тим, що він зовсім відда-
лився від зла і не відділяв належну частку
йому при богослужінні. У Зогарі говорить-
ся також, що після загибелі Храму треба
умиротворювати темні сили, думками по-
силаючи їм блага на вечірній молитві66.
Схожі настанови про необхідність задобрю-
вати володарів світу пітьми жертвами і мо-
литвами зустрічаються у творах Моше
Кордоверо, а також у відомій у Східній
Європі праці Гале Раза67. Всі згадані вище
вчення були, безумовно, знайомі хасидсь-
ким авторам. Нововведення хасидів поля-
гало в тому, що вони зуміли перетворити
таємну доктрину, яку вживали до них лише
окремі подвижники у містичних ритуалах,
на практичне вчення про благополучне
співіснування з іновірцями, з успіхом реалі-
зоване на практиці.

Забезпечення цадиками нормального
співіснування євреїв з іншими народами,
згідно з ученням хасидів, не обмежується
можливістю задобрювати останніх вимо-
леними в Бога благами. Вважалося, що
істинні праведники, які перебувають у без-
перервній єдності з Творцем, здатні підко-
рити інородців своїй волі та управляти ними
завдяки таємничому впливу на вищі світи.
“І дав Господь сімдесятьом душам Якова,
батька нашого (його 70 нащадкам)
зверхність над усіма гоями, котрих 70 на-
родів, і 70 ангелів їх підкорив 70 цим ду-
шам, щоб володарював кожний, хто вихо-
дить з чресл Якова, над одним із народів,
щоб не могли вони перебувати під владою
своїх праотців лиходіїв... У кожному по-
колінні є цадики, які досягли ступеня Моше,
Аарона і праотців, і відповідає число їх 72 –
числу милосердя (хесед). І на них ґрун-
тується всесвіт, і є у них сила підкорити собі
народи і ангелів їх, щоб не змогли вони кої-
ти зло або перешкоджати служінню Госпо-
ду – хай буде Він благословенний! – або
зменшувати славу небес, упаси Господи”68.

Владу праведників над народами бере-
же Сам Господь і не допускає її падіння
навіть у випадку, якщо вони впадуть у гріх.
“Якщо, упаси Господи, цадик оступиться,
зробить малий гріх, дасть Святий – хай
буде Він благословенний! – світу злочинців,
подібних до єгиптян і народів
Куша і Саби, щоб через це не було в обви-
нувачувача сили звинувачувати цадика.
Тому сказано в Писанні: “під тобою”, що
пояснюється як “вони захоплені тобою”.
Бо внаслідок того, що замовкають вуста
обвинувачення, приходять під владу цади-
ка всі народи”69.

Такий стан справ зобов’язував правед-
ників наглядати за політичним життям іно-
родців і спрямовувати його у сприятливе для
нащадків Якова русло. Згідно з хасидсь-
ким переказом, Дов Бер з Межирічів і
Пінхас Корець навмисно зустрічалися, щоб
вирішити питання про те, хто з польських
вельмож буде вибраний королем70. Бешт
визначав, кому повинна дістатися перемо-
га у війні між православними і турками;71

р. Лейб Сорес з’являвся уві сні імперато-
ру Йосипу II і примушував його скасувати
антиєврейські укази72. В усіх подібних роз-
повідях історичні події відбувалися саме
так, як того хотіли цадики.

Благотворний вплив улюблених Божих
подвижників на долю єврейського народу
уподібнювався у творах послідовників Беш-
та діянням майбутнього Царя Месії.
“У майбутньому, коли прийде Машиах, пра-
ведник (цадик) наш, негайно покличуть і
збіжаться до нього гої і буде у народів лю-
бов велика до нього і дадуть йому дари
численні, як це ясно зі сказаного у Писанні:
“Хай приносять дарунка Грізному”
(Пс. 76:12), і подібних до цього (висловів)
багато. Також і праведник у праведності
своїй зробить так, щоб у гіркому вигнанні
нашому ми знайшли милість в очах народів
і щоб любили вони нас”73.

Питання про ставлення засновників ха-
сидизму та їхніх послідовників до тодішніх
сподівань євреїв на близьке месіанське виз-
волення, яке можна наблизити через зусил-
ля віруючих, досі залишається спірним се-
ред дослідників. Але навіть ті з них, хто
твердить, що первісно лідери цього містич-
ного руху проповідували швидкий прихід
Царя Месії, вважають, що після того, як у
призначені строки очікуване звільнення не
сталося, вчителям хасидизму довелося пе-
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реглянути свою доктрину, і пристосувати її
до умов довготривалого Галуту.

У своїх міркуваннях про буття вибра-
ного народу у вигнанні, хасидські автори
(як можна вивести на підставі розглянутих
нами матеріалів) чимало уваги приділяли
проблемі співіснування з інородцями. Їхнє
розв’язання цієї проблеми виявляється
значно оптимістичнішим, ніж в авторитет-
них кабалістів, праці яких були розповсюд-
жені серед євреїв Східної Європи XVIII ст.

На думку Йосефа Гекатили, під час Га-
луту євреї отримують блага, що дарують-
ся Творцем винятково через посередниц-
тво народів світу. “Первісно будь-яке
благословення сходило від Господа – хай
буде Він благословенний! – до Кнесет Ісра-
ель (Зібрання Ізраїля-Шехіни) і від Кнесет
Ісраель приходило до Ізраїля. І через посе-
редництво Ізраїля одержували благословен-
ня і прожиток усі 70 народів світу, які вкло-
нялися сузір’ям у світі дольнім. Про це
сказано у Писанні: “І благословляться в
тобі всі племена землі” (Бут. 12:3). Але коли
згрішив Ізраїль, зруйнувалися канали й ово-
лоділи народи світу благословенням, що
нисходить на Ізраїль, і блага ті стали при-
ходити тепер через канали, які йдуть від
них, як сказано в Писанні: “Під владою
раба, що зацарював тепер” (Прит. 30:22)”.
У “Сефер га-Плія” говориться, що у сучас-
ний період історії людства ангели-охоронці
народів оточили сфірот Хесед (Милосер-
дя) і Дін (Суд) та заволоділи у такий спосіб
найголовнішим потоком божественних благ,
що виходять із світу Горнього у світ Доль-
ний. Автор цього твору радить євреям уни-
кати народів, які одержують підтримку з
боку суду (їх очолює Есав і підпорядковані
йому ангели), оскільки останні не схильні
ділитися цими благами, а ховаються під
покровом народів, що здобувають життєву
силу з боку милосердя (їх очолює Ішма-
ель). За Моше Кордоверо, під час вигнання
поток божественних благ виливається на на-
роди світу, а євреї мусять підтримувати своє
існування лише тими залишками, котрі іно-
родці не змогли вжити74. Таких поглядів дот-
римувався і Моше Хаїм Луцатто75.

Таким чином, на думку згаданих вище
авторів, євреї у вигнанні не тільки матері-
ально, але й духовно поневолені народами
світу. На відміну від них, послідовники Беш-
та вважали, що й у Галуті нащадки Якова,
як і раніше, залишаються головними охо-

ронцями і розподілювачами божественних
благ, які Творець посилає у світ. Хоч хаси-
ди й поділяли загальноприйняті погляди про
демонічну природу неєвреїв, вони вірили у
можливість її умиротворення і навіть повно-
го підкорення своїй владі. Розсіяний по світу
боговибраний народ таємно панує над усім
людством. Такий ідеальний стан речей
забезпечується зусиллями небагаточис-
ленних вибраних праведників, присутність
яких, однак, гарантована в кожному
поколінні.

На підставі матеріалів, розглянутих у
другій частині нашого дослідження, мож-
на зробити висновок, що, згідно з учен-
ням засновників хасидизму, ідеальний
стан, при якому народи не гонять євреїв і
не розбещують їх, а навпаки, стають си-
лами, що забезпечують розквіт і благо-
получчя нащадків Якова, є цілком мож-
ливим, навіть у такому недосконалому
світі, котрий не скуштував ще благ
месіанського визволення. Опис настільки
благополучного співіснування євреїв з
іншими народами зустрічається й у тво-
рах середньовічних кабалістів. За Йосе-
фом Гекатилою, “у дні, коли з’єднається
Святе Ім’я з Кнесет Ісраель, – тоді по-
вірять усі народи в ім’я YHWH – хай буде
Воно благословенне! І з великого бажан-
ня прилипнуть до імені YHWH – хай буде
Воно благословенне! – будуть служити
вони Ізраїлю” (3–4 частини). Мойсей Київ-
ський у книзі “Шошан Содот”, що впер-
ше була надрукована у Кореці у 1784 р.,
писав: “Є у Дерева Життя 70 оболонок
(кліпот) і 70 облич Тори відповідно до 70
народів і 70 мов. А Ізраїль утворює тіло
цього дерева”. Аналогічні вислови зна-
ходимо й у “Сефер га Плія”. Сабатиянці,
чия наука, безумовно, справила вплив на
засновників хасидизму, також вважали,
що народи світу являють собою кліпу, що
оберігає громаду правовірних. На відміну
від сабатиянців, хасиди намагалися реа-
лізувати на практиці даний ідеал співісну-
вання з інородцями/іновірцями, залишаю-
чись у рамках традиційного юдаїзму.
Доцільно припустити, що хасидська док-
трина про можливість тривалого, успіш-
ного та плідного співіснування з силами
зла, крім кабалістичних і сабатиянських
учень, формувалася також і під впливом
дуалістичних міфів слов’ян Східної Євро-
пи. Згідно з циркулюючим у місцях ви-
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никнення хасидизму повір’ям, чорт був
співробітником Бога при створенні світу
і помічником Христа у творенні світла76.
В обох випадках його використовували
вищі сили для добрих справ, хоч він сам
первісно мав на меті тільки самозвели-

чення. Вірування у можливість приручи-
ти сили зла були популярні у слов’ян-
ському простому народі й могли потра-
пити до єврейського середовища,
вплинувши на деякі тези нового містич-
ного віровчення.
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   І.М. Погребинська

ШЛЯХАМИ СПІВПРАЦІ:
      УКРАЇНСЬКО-ЄВРЕЙСЬКІ СТОСУНКИ В

МЕМУАРАХ ЄВРЕЙСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ДІЯЧІВ

Проблема участі єврейських партій у
створенні національної автономії в Україні
в добу УНР і ЗУНР є складовою широкої
теми українсько-єврейських відносин у
новітні часи. Протягом багатьох років ця
тема була не тільки предметом вивчення
академічної науки, але й об’єктом ідеоло-
гічних суперечок та політичного протибор-
ства. Об’єктивне висвітлення ключових
питань ускладнювалося не тільки систем-
ними класовими протиріччями різних істо-
ричних шкіл, але й набуло нового витка по-
ляризації у зв’язку з погіршенням
міждержавних і, як наслідок, міжнаціональ-
них відносин за часів, що настали після
Другої світової війни.

Аналіз великої кількості робіт на тему
українсько-єврейських відносин у період
новітньої історії дає змогу поділити їх хро-
нологічно на три групи1. До першої нале-
жать праці, написані “по слідах” подій до
середини 20-х років. Друга, найбільша, гру-
па робіт охоплює період, який почався з
1926 р. і тривав приблизно до кінця 60-х
років минулого століття. І, нарешті, до тре-
тьої групи належать дослідження сучасних
зарубіжних учених, а також праці українсь-
ких істориків.

Основним критерієм історіографічного
розподілу наукової літератури на тему ук-
раїнсько-єврейських відносин є ступінь
адекватного відображення подій та їх ру-
шійних сил, що не лише передує суб’єктив-
ним поглядам авторів, але й залежить від
повноти використання різноманітних пер-
шоджерел. Звісно, не всі роботи вписують-
ся в жорсткі хронологічні рамки. У таких
випадках йдеться, скоріше, про виняток
із правил.

Щодо географії досліджень, то вона
дуже широка, але парадигми основних
напрямів встановлюються вченими США,
Ізраїлю, Польщі, а останнім часом, Украї-
ни і Росії.

Для кожного періоду характерним є пе-
реважання тієї чи іншої групи історіографіч-
них джерел. З цього погляду найодно-
ріднішим виявляється перший період. Він
репрезентований двома непропорційними
масивами робіт. До найбільшого з них на-
лежить відносно велика кількість друкова-
них документальних матеріалів2. Другий
розділ складається із спогадів учасників
подій, що базуються переважно на вражен-
нях авторів та матеріалах з їхніх особис-
тих архівів.

Водночас ці джерела мають чітко ви-
ражені тематичні відмінності. Докумен-
тальні збірки присвячені здебільшого
трагічній темі погромів 1918–1919 рр.
У мемуарних працях основна увага при-
діляється висвітленню нетривалої, але яс-
кравої історії такого унікального явища
(навіть на фоні європейських національно-
визвольних змагань того часу), як побудо-
ва єврейської національної автономії в пе-
ріод створення незалежної української дер-
жави. Сучасним дослідникам того періоду
добре відомо, що з середини 20-х років на-
була розвитку саме тема українсько-
єврейських непорозумінь, яка спочатку в
найбільш полярних працях, а потім і в пе-
реважній більшості досліджень вийшла за
межі наукових досліджень і набула харак-
теру прямих обвинувачень. То був період,
коли зміст праць визначався насамперед
політичною та ідеологічною кон’юнкту-
рою.Так, від національної, державної чи пар-
тійної приналежності авторів, упродовж май-
же півсторіччя як в історичній науці, так і в
суспільній свідомості поступово формува-
лися, закріплювалися міфологеми про ніби-
то “антиєврейську спрямованість українсь-
кого націоналізму”, “буржуазну сутність сіо-
нізму” тощо. Ескалація ворожості на
науковому рівні призвела до того, що поза
шаром аргументів майже зникли реальні
події, а історичні постаті були штучно пе-
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ретворені на узагальнені заідеологізовані
образи.

На сучасному етапі розвитку дослід-
жень у галузі українсько-єврейських відно-
син спостерігається тенденція до об’єкти-
візації підходів, неупередженості висновків,
широкого використання різноманітних дже-
рел3. Водночас переважна більшість
українських дослідників національної по-
літики УНР і ЗУНР ще не має чіткого уяв-
лення про цінний пласт джерел, до якого на-
лежать насамперед мемуари, написані
єврейськими політичними діячами тієї доби.
Немає знань про зміст тих матеріалів, що
з часом, внаслідок зникнення архівних ма-
теріалів набувають характеру першодже-
рел, а також про їхнє місце в історіог-
рафічній спадщині української революції. Це
значно утруднює сприйняття міжнаціональ-
них відносин у революційний період у ціло-
му і призводить до некоректних трактовок
окремих питань. Історіографічний аналіз
цієї групи праць має принципове значення
ще й тому, що саме в мемуарах подається
неупереджений опис подій продуктивної ук-
раїнсько-єврейської співпраці. Важливим є
також те, що попри все в цих творах не
піддавалася сумніву сама ідея можливості
цієї співпраці. Актуалізація мемуарних ма-
теріалів єврейських політиків вказаної доби,
таким чином, є спробою надати логічного
продовження штучно перерваній національ-
но-демократичній традиції в історіографії
міжнаціональних відносин за часів українсь-
кої революції.

Метою цієї статті є історіографічний
аналіз спогадів провідних діячів єврейських
політичних партій, здійснений методом син-
хронного дослідження праць, написаних
представниками протилежних політичних
орієнтацій.

 Невдовзі після поразки революції було
надруковано низку творів, в яких розгляда-
лися питання участі євреїв у національно-
визвольних змаганнях українського народу.
Більшість праць мала мемуарний характер
і належала перу провідних єврейських пар-
тійних діячів. Цілком природно, що голов-
ний акцент у таких працях робився на пи-
таннях партійного і політичного характеру.
В них досліджувалася, насамперед, істо-
рія участі в українській революції тієї партії,
до якої належав автор розвідки. Крім того,
декілька факторів об’єктивного характеру,
а саме: невелика віддаленість від часу

подій, що розглядалися, невдала спроба
побудувати незалежну українську держа-
ву, тягар пам’яті про погроми і, як наслідок,
неможливість продовження українсько-
єврейської співпраці в рамках демократич-
ної України – все це надавало мемуарам
відтінок публіцистичної полеміки.

Основною проблемою, яку аналізували
автори, була природа розколу між соціаліс-
тичними і сіоністськими рухами українсь-
кого єврейства та її політичні наслідки. Ця
проблема виникла ще до початку револю-
ційних подій. Її джерела варто шукати у
принципових ідеологічних розбіжностях між
сіоністськими і соціалістичними течіями
кінця ХІХ ст. Як відомо, сіоністи вважали,
що кінцевим проявом єврейського націона-
лізму може бути лише створення єврейсь-
кої держави в Палестині. Соціалісти дот-
римувалися думки, що єврейські
національні прагнення можливо реалізува-
ти і в діаспорі (як в умовах самостійної
єврейської держави, так і в межах поліетніч-
ної держави).

Але під час революції, під впливом імпе-
ративу революційних подій представники
майже всіх єврейських політичних течій
дійшли висновку про бажаність співпраці з
українським урядом. Розбіжності між
соціалістами і сіоністами того часу поля-
гали у питанні про форми участі у процесі
українського державотворення. Соціаліс-
тичні партії, особливо ті, що дотримували-
ся поміркованих поглядів, активно інтегру-
валися в український уряд. Уже навесні
1917 р. єврейські соціалісти становили чо-
тири відсотки від загальної кількості деле-
гатів Центральної Ради4. У Малій Раді
єврейські партії здобули 50 місць, що ста-
новило 25 відсотків її членів5. В українсь-
кому уряді були створені органи для пред-
ставництва інтересів інших національнос-
тей. 16 (29) липня 1917 р. Центральна Рада
ухвалила “Статут вищого управління Ук-
раїни”. Згідно зі Статутом при Секретарі-
аті національних справ почали працювати
три віце-секретаріати для російської,
польської та єврейської національних мен-
шостей. Ці віце-секретарі входили до скла-
ду Генерального Секретаріату з національ-
них справ, але визнавалися як рівноправні
з генеральним секретарем (українцем) кож-
ний у межах справ його меншості. В липні
1917 р. представник партії Фарейнігте
(Об’єднана єврейська соціалістична робіт-

Шляхами співпраці: українсько-єврейські стосунки
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нича партія6) М. Зільберфарб очолив
єврейський віце-секретаріат. Наприкінці
січня 1918 р., після прийняття Центральною
Радою Закону про національно-персональ-
ну автономію, М. Зільберфарба було при-
значено міністром єврейських справ7. Він
обіймав цю посаду лише протягом п’яти
днів – поки кабінет Винниченка у повному
складі не пішов у відставку.

Спогади М. Зільберфарба8 про діяль-
ність віце-секретаріату з єврейських справ
та Міністерства єврейських справ містять
багатий фактичний матеріал про перші
місяці українсько-єврейської співпраці під
кутом зору єврейського соціалістичного
загалу. Детальна хроніка подій, що викла-
дається їхнім безпосереднім виконавцем та
свідком, надає мемуарам значної джерель-
ної цінності.

Саме у книзі М. Зільберфарба факт
створення інституції віце-секретаріатства,
зокрема посади єврейського віце-секрета-
ря, трактується як перший крок до народ-
ження єврейської національної автономії.
“У віце-секретаріаті єврейське населення
України дістало орган центральної влади,
обов’язком якого було стояти на сторожі
членів єврейської нації і захищати її від
будь-яких юридичних чи фактичних обме-
жень громадянських і політичних прав;
віце-секретаріат має упорядкувати, на ос-
нові свободи і демократії, внутрішнє жит-
тя єврейської нації, її установи й творити
інші для задоволення нових, зростаючих
національних потреб”, – зазначалося у
першій Декларації єврейського віце-секре-
таря9. Декларація також окреслила коло
компетенції віце-секретаріату та ступінь
його підлеглості іншим державним і націо-
нальним органам. “Першим обов’язком
віце-секретаря буде розробка за допомо-
гою Національної Ради Статуту єврейсь-
кої національної автономії. Національна
Рада зараз формується при віце-секрета-
ріаті з представників усіх (єврейських)
політичних угруповань в Україні. Статут
Національної автономії надійде до
Єврейських Національних Зборів, що бу-
дуть скликані на демократичних підста-
вах. Єдиною повноважною установою для
встановлення засад Статуту будуть саме
Єврейські Національні збори. Вони ж ма-
ють створити певний національний орган,
перед яким віце-секретаріат відповідати-
ме за свою діяльність”10.

На початку жовтня були розроблені ос-
новні завдання віце-секретаріату в галузі
освіти і культури, а саме: “...дбати про підне-
сення шкільної і позашкільної освіти на
рівень, що відповідатиме педагогічним ви-
могам та єврейській і всесвітній культурі
сучасності”, фактично уможливити загаль-
ну обов’язкову народну освіту, забезпечи-
ти законодавчим шляхом права єврейської
мови в громадянському та політичному
житті нарівні з правами інших мов країни11.

Надії перших єврейських органів влади
на автономізацію національного життя
мали підтримку з боку українського уряду.
Так, була отримана позика в 50 000 карбо-
ванців для Спілки демократичних (які нав-
чали мовою ідиш) учителів. Трохи пізніше
уряд ухвалив позику в розмірі 500 000 кар-
бованців для видання підручників і прид-
бання друкарні12.Центральна Рада ухвали-
ла також закон про відкриття єврейської
вчительської семінарії. У ділянці інших пи-
тань національної культури, як досить
відверто визнає М. Зільберфарб, нічого не
вдалося зробити13.

Як представник партії “Фарейнігте”,
М. Зільберфарб у практичній діяльності
дотримувався теоретичних засад своєї
партії щодо побудови єврейської національ-
ної автономії. Вони складалися з чотирьох
основних структурних компонентів: місце-
вих громад, обраних місцевим єврейським
населенням; єврейського парламенту, що
мав складатися з делегатів від кожної гро-
мади; Національної Ради як виконавчого
органу, а також Міністра єврейських справ
у державному парламенті. “Декларація
єврейського віце-секретаря” закликала бу-
дувати автономію на базі громад. “Місце-
ва громада, – зазначалося у Декларації, –
буде тим ланцюгом, який з’єднає майбутнє
нашого національного самоврядування з
його минулим. Єврейський віце-секретарі-
ат вважає за одне з важливих своїх зав-
дань складення законопроекту для нового
порядку у громадах, який відповідатиме
засадам демократії і суспільним потребам
та вимогам сучасного єврейського життя...
Треба якнайскоріше створити демократичні
громадські ради, обрані усім єврейським
населенням”14.

Згідно з законом, прийнятим у грудні
1917 р., Тимчасова єврейська Національ-
на Рада мала складатися зі 125 членів.
З них 75 мали бути представниками місце-

І.М. Погребинська
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вих громад, а інші 50 – пропорційно репре-
зентувати делегатів від п’ятьох єврейсь-
ких партій: Бунду, Поалей-Ціон, Фарейніг-
те, Фолькспартей та сіоністів. Прийняття
такого рішення було відображенням кількох
тогочасних політичних моментів. По-пер-
ше, йдеться про бажання створити
найбільш демократичний вищий виконав-
чий орган єврейського представництва
шляхом надання в ньому більшості місць
представникам громад. По-друге, це рішен-
ня віддзеркалювало існування в період з
осені 1917-го до початку 1918 р. певної, хоч
і хиткої рівноваги, принаймні, бажання дот-
римуватися порозуміння в єврейському
політичному таборі.

Ще одним свідченням переваги ком-
промісних політичних тенденцій наприкінці
1917 р. був розподіл повноважень у першо-
му єврейському міністерстві. М. Зільбер-
фарб поділив його на три відділи, доручив-
ши керівництво ними представникам
соціалістичних партій15. Департамент осві-
ти очолив А. Страшун від Бунду; відділ
керування громадами – А. Ревуцький (По-
алей-Ціон); а відділ із загальних питань –
Ю. Хургін (Фарейнігте).

Незважаючи на оптимістичне піднесен-
ня початкової доби розбудови автономії,
єдність єврейських партій була дуже не-
стійка. Єврейський політичний табір, до-
сить швидко минувши період теоретичних
дискусій, стрімко наближався до розколу.
Одним з найсуперечливіших було питання
про єврейську мову. Сіоністи безкомпроміс-
но відкидали можливість єврейського жит-
тя поза палестинським осередком. Вони
бажали створити в Палестині не лише еко-
номічний, а й духовний і культурний цент-
ри. Саме тому вимагали для івриту стату-
су офіційної мови всіх єврейських установ,
у тому числі загальноосвітніх навчальних
закладів. На відміну від сіоністів, єврейські
соціалісти вірили у можливість досягнення
повної рівноправності шляхом внутрішньої
автономізації і наполягали на поширенні
мови єврейських народних мас – ідиш16.

Оскільки сіоністи залишилися поза
міністерством, пріоритет у мовному питанні
було надано мові ідиш. Вона офіційно набу-
ла статусу однієї з державних мов Украї-
ни. На тлі мовного питання було також до-
сягнуте одне з небагатьох міжпартійних
компромісів між соціалістами і Бундом.
“Аж до часу, коли буде встановлена ком-

петенція Єврейського Національного Союзу
відповідно до 7-го параграфу закону від 9
січня про національно-персональну автоно-
мію), має міністерство (єврейських справ –
І. П.) керувати згідно з 1-им параграфом
того закону справами народної освіти й на-
ціональної культури взагалі, справами со-
ціальної опіки і статистики, які стосуються
єврейської нації в межах Української На-
родної Республіки”17.

Ще одним яблуком розбрату між соціа-
лістами і сіоністами було питання про пред-
ставництво в Єврейській Національній Раді.
Остання була заснована у другій половині
1917 р. як тип парламенту при віце-секре-
таріаті для єврейських справ18. З самого
початку її існування не було зрозуміло, як
Рада має працювати. Справа в тому, що
розпливчастість Статуту додавала можли-
вості для подвійного трактування відпові-
дальності віце-секретаря. Згідно з однією
інтерпретацією, віце-секретар мав бути
підзвітним Національній Раді. Водночас,
згідно з іншим тлумаченням, Національна
Рада мусила діяти лише як дорадча інсти-
туція при віце-секретарі. Ці розбіжності і
заклали підвалини гострих суперечок між
соціалістами і сіоністами. У зв’язку з не-
можливістю провести вибори було виріше-
но створити Національну Раду згідно із
принципом “революційної демократії”:
кожній партії надається рівна кількість
місць. Враховуючи великий вплив сіоністів
на єврейське населення України, соціаліс-
там довелося запросити їх узяти участь у
роботі Національної Ради. На відміну від
них релігійним партіям Агудат Ісроель і
Цейре-Ціон було відмовлено у представ-
ництві. 1 жовтня 1917 р. Національна Рада
почала працювати у складі п’ятьох членів
від партій Бунд, Поалей-Ціон, Фарейнігте,
Фолькспартей та сіоністів. Останні, опинив-
шись у меншості перед соціалістичним
блоком, відмовилися брати участь у роботі
й надалі лише посилали свого представни-
ка спостерігачем для отримання інформації.
У цілому, якщо розглядати той конфлікт з
точки зору ретроспективної політології, то
легко зрозуміти його логіку: соціалістичні
партії, які отримали завдяки представниц-
тву в уряді потужну політичну підйомну
силу, швидко нею скористалися для поглиб-
лення свого впливу на інші органи єврейсь-
кого представництва. Така позиція цілком
відповідала їхньому бажанню якомога
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глибше інтегруватися з українськими влад-
ними органами з метою розширення та
зміцнення єврейської національної автономії.
Сіоністи ж, навпаки, бажали обмежити
відповідальність перед урядом і розгляда-
ли посаду віце-секретаря (а потім і
міністра) з єврейських справ як тимчасо-
ву – таку, що передувала загальним вибо-
рам серед єврейського населення. Плану-
валося, що з обраних делегатів буде
створена Тимчасова Єврейська Рада.
Усвідомлюючи свій великий вплив на ши-
рокі прошарки єврейського населення, сіо-
ністи сподівалися отримати рішучу пере-
вагу після виборів і переломити ситуацію
на свою користь.

Слід відзначити, що всі ці міжпартійні
суперечки проходили на фоні внутрішньої
дестабілізації і різкого погіршення зовніш-
ньополітичних умов. В обстановці госпо-
дарчого розладу і анархії значно посилила-
ся загроза погромів. Єврейський
політичний загал ніколи не мав ілюзій щодо
можливості погіршення ставлення до
єврейського населення. Навіть у добу най-
тіснішого і щирого українсько-єврейського
співробітництва перших місяців української
революції одним із програмних завдань
єврейського міністра був захист населен-
ня: “Віце-секретар скористається своїм
впливом і правовою міццю для охорони
гідності і честі єврейського народу, щоб не
допустити до повторення злочинних дій
антисемітської політики царського уряду”19.
Покладаючись на підтримку уряду,
М. Зільберфарб намагався діяти винятко-
во адміністративними засобами. Він звер-
тався з відозвами до населення, заклика-
ючи зберігати спокій і толерантність, до
членів уряду – з вимогами не допустити
протиправних дій. У деяких випадках
єврейському міністрові вдавалося захисти-
ти права єврейських громадян. Так, він не
допустив виселення великої кількості євреїв
– жителів Києва поза межі міста у зв’язку
з проголошенням воєнного стану в січні
1918 р., переконавши українських військо-
вих анулювати закон20. “...Військова влада
видала розпорядження, – пише М. Зільбер-
фарб, – згідно за яким мали бути виселені
з Києва всі мешканці міста, що оселилися
там після 1 січня 1915 року... Цей наказ
загрожував виселенням трьом четвертим
єврейського населення Києва. Тоді ще вда-
лося Генеральному Секретаріатові з

єврейських справ зупинити здійснення цьо-
го безглуздого жорстокого наказу”21. Спо-
гади першого міністра з єврейських справ
водночас дають можливість зрозуміти, що
і самому міністрові, і його оточенню до
кінця січня 1918 р. забракувало сили для
боротьби з руїнницькою стихією. Саме зло-
чинні дії проти єврейського населення, які
він не міг припинити, стали основним мо-
тивом подання його у відставку22. У ціло-
му ж соціалістичні партії, згруповані в той
час навколо ідеї національно-персональної
автономії під егідою міністерства з єврейсь-
ких справ, недооцінили загрози погромів,
яка вже майже відкрито входила до ново-
будови української держави.

Після відставки М. Зільберфарба
Міністерство єврейських справ і так само
працювало під тимчасовим керівництвом
Ю. Хургіна, адміністрація якого намагала-
ся виконати два основних принципових зав-
дання: скликання єврейського парламенту
на основі демократичних виборів у грома-
дах і, одночасно, зміцнення єврейського
міністерства. У грудні 1917 р. був прийня-
тий закон, який встановлював базис для
легального існування громад23. Незважа-
ючи на адміністративний і воєнний хаос того
часу, кількість громад постійно зростала і
до липня 1918 р. їх було зареєстровано 202,
що становило приблизно третину всіх по-
тенційних громад24.

Тоді, як єврейські партії намагалися
створити національний представницький
орган, Центральна Рада опинилася у скрут-
ному становищі. Німецькі окупаційні сили
вимагали зміни українського уряду на та-
кий, що більше відповідав би їхнім вимо-
гам. У напружених умовах лютого–квітня
1918 р. єврейські соціалісти завзято трима-
лися за збереження позицій у державних
органах влади, за свою, як пізніше висло-
вився провідний член партії Поалей-Ціон
С. Гольдельман, “ілюзорну зверхність”25.
М. Зільберфарб досить відверто сформу-
лював ті ілюзії, пояснюючи їх відсутністю
бажання віддавати перевагу напередодні
виборів сіоністським силам. “Щоправда, –
писав він, – кагальні ради були єдиним
об’єктивним виразником політичного на-
строю широких єврейських верств, так
само, як ці ради були єдиним органом
єврейської автономії, на який єврейське
міністерство могло спиратися в своїй діяль-
ності”, але “передача Передпарламенту в
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розпорядження сіоністсько-клерикального
блоку, який мав за собою більшість тих
місцевих рад, прирівнювалася до розриву з
засадами і традицією дотеперішньої діяль-
ності міністерства і примушувала єврейсь-
ку демократію відмовитися від усіх її до-
сягнень. А на це уповноважили винятково
Єврейські Установчі Збори”26.

28 квітня 1918 р. за допомогою німець-
ких окупантів Центральна Рада була ска-
сована. В останню хвилину її існування про-
голошено конституцію УНР, в яку був
включений повний текст закону про націо-
нальну автономію. Він мав “закласти ос-
нови для мирного співіснування народів
України на засадах демократії і свободи
національного розвитку”27. “У гнітючій ат-
мосфері Рада ухвалила розділи консти-
туції... Восьмий розділ, котрий повторював
слово в слово закон від 9 січня, був також
ухвалений... а потім була оголошена перер-
ва... яка й досі не закінчилася, і проект
закону відносно Передпарламенту і
Єврейських Тимчасових Зборів ще очікує,
коли єврейська демократія повернеться до
своєї праці”28.

Приведення до влади Скоропадського
призвело до суттєвих змін політичних умов
у країні. І українські і єврейські соціалістичні
партії сприйняли новий режим як повернен-
ня буржуазного ладу. Єврейський загал,
крім того, брав під сумнів перспективи роз-
витку національної автономії в умовах різко-
го зсуву уряду вправо. Побоювання вияви-
лися небезпідставними. Насамперед, у
період гетьманату склалася ситуація, за
якої єврейське міністерство опинилося фак-
тично відрізаним від уряду. Трохи пізніше
цей стан набув законодавчого підтверджен-
ня – у липні 1918 р. було скасовано закон
про національно-персональну автономію29.

Після виходу Зільберфарба у відставку
посаду міністра з єврейських справ обіймав
Вольф Лацький-Бертольді. В його мемуа-
рах30 містяться переважно матеріали про
погроми, що їх вчиняли війська Білої Армії.
Це, цілком природно, беручи до уваги
складну і вкрай нестабільну ситуацію тих
часів, коли Лацький-Бертольді очолював
міністерство.

Для розуміння відносин між єврейськи-
ми партіями і українським урядом дуже
корисними є мемуари третього міністра з
єврейських справ Аврама Ревуцького31. Він
народився у м. Смілі Київської губернії.

Своє дитинство провів у Палестині, але
потім родина Ревуцьких повернулася до
Росії з міркувань здоров’я. Після революції
Ревуцький повертається до Палестини, де
продовжує політичну діяльність. За різкі
критичні публікації, спрямовані проти бри-
танської політики, його було вислано з Па-
лестини. Після того Ревуцький оселився у
Сполучених Штатах, де й провів останні
роки свого життя32.

Найактивніша діяльність А. Ревуцького
в українських урядових колах спостеріга-
лася переважно наприкінці 1918-го – на по-
чатку 1919 р. У мемуарах Ревуцького по-
дається цікавий перелік подій, що
відбувалися за часів його міністерства. Де-
кілька глав у його спогадах присвячено про-
блемі погромів, які до лютого 1919 р. на-
були широкого розмаху. Ревуцький надає
багато фактичного матеріалу про трагедії
в Проскурові і Фельштині та аналізує їх
наслідки.

Не обминаються увагою і внутрішньо-
політичні події того періоду, коли Директо-
рія, тільки-но захопивши владу, відразу ж
опинилася у дуже складному становищі. Як
згадує Винниченко, “...неукраїнське насе-
лення (Києва – І. П.) просто горіло ненави-
стю до української влади...Її ненавиділи за
те, ... що неукраїнців силою, брутально при-
мушували поважати українство”33. У своїх
спогадах Ревуцький намагається не тільки
дати опис подій того часу, а й знайти моти-
ви поведінки тих сил, які були найбільш во-
роже налаштовані проти Директорії. Зок-
рема, він пише: “...не тільки більшовики, але
й меншовики і Бунд жорстоко поборювали
Директорію. Але при цьому в їх аргумен-
тації неможливо було знайти будь-який со-
ціальний мотив (для цього спротиву), – зав-
жди відчувалося, що в дійсності їхньою
поведінкою керує прагнення “єдиної, непо-
дільної Росії”34.

Незабаром після приходу до влади ук-
раїнський уряд вжив заходів щодо віднов-
лення зв’язків з єврейськими партіями.
Про це свідчать і такі рядки зі спогадів
Ревуцького: “Євреї – наші друзі. Вони
наші супутники. Проти них не дозволяєть-
ся вести ніякої агітації, а кожен винний у
такій агітації буде вважатися контррево-
люціонером, який намагається посіяти
розлад у людській свідомості з метою
відбудовування влади поміщиків і
капіталістів”35.
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На початку існування відродженої Ук-
раїнської Народної Республіки 10 грудня
1918 р., від імені Директорії було проголо-
шено відновлення чинності національно-
персональної автономії меншин36. Закон
про національно-персональну автономію
був відновлений 24 січня 1919 р. Ані росія-
нам, ані полякам посади міністрів у спра-
вах їхніх меншин не були запропоновані, як
згадує Ревуцький, через їхнє колишнє во-
роже ставлення до української держави37.
Така посада мала бути запропонована лише
представникові однієї з єврейських партій.
Питання про представництво в уряді жва-
во дебатувалося в осередку єврейських
політиків і стало предметом гострої
міжпартійної боротьби. Найбільш глибокі і
принципові протиріччя пролягали між со-
ціалістами і сіоністами. Останні взагалі
відкидали можливість існування посади
міністра єврейських справ і наполягали на
тому, щоб єврейська національна меншина
була представлена в Кабінеті Міністрів по-
садою державного секретаря.

Водночас між соціалістичними партія-
ми розпочалася активна боротьба за
міністерське крісло. Бунд вважав, що
міністерством повинен керувати не міністр,
а комісія, що складатиметься з двох бун-
дистів і по одному члену від партій Фарей-
нігте і Поалей-Ціон. Фарейнігте була поти
цієї пропозиції. Вона проводила таку такти-
ку: нібито підтримувала кандидата від По-
алей-Ціон, а тим часом провадила таємні
переговори з Директорією, маючи на меті
заповнити вакансію кандидатом від своєї
партії38. Коли це їй не вдалося, Фарейнігте
навіть зоборонила колишньому заступнику
міністра Н. Гергелю, члену цієї партії, обій-
няти будь-яку посаду в новому єврейсько-
му міністерстві39. Поалей-Ціон мала в цьо-
му питанні найменші розбіжності з
українським урядом. Одному з її членів,
С. Гольдельману, вже була надана позиція
в уряді Директорії і здавалося цілком при-
родно призначити на посаду міністра
єврейських справ провідного члена Поалей-
Ціон – А. Ревуцького40. Призначення на ту
посаду члена партії Поалей-Ціон було, як
вважає Ревуцький, свідченням того, що
демократичний український уряд віддав
перевагу соціалістичному крилу єврейсько-
го політичного табору41. Єврейське насе-
лення зустріло прихід Директорії до влади
з почуттям прихильності, але досить пасив-

но. Тоді ж посилилася активність провідних
діячів партії Поалей-Ціон, зокрема С. Голь-
дельмана. Саме він викликав з Одеси до
Києва А.Ревуцького і запевнив його в до-
цільності й необхідності очолити новоство-
рене міністерство єврейських справ42.
Міністр від Поалей-Ціон мав забезпечити
домінуючу позицію соціалістичного табо-
ру в органах єврейської автономії і тим са-
мим посилити вплив України на життя
єврейського населення. Крім того, соціаліс-
тичний уряд Чеховського без зайвих вагань
віддав посаду міністра представникові
партії Поалей-Ціон, бо її програма найбіль-
ше відповідала програмним засадам ук-
раїнських соціал-демократів. Директорія
з’ясувала своє ставлення до єврейського
представника ще перебуваючи у Вінниці.
“Національна автономія меншин є держав-
ною установою і вона не може суттєво
відрізнятися від інших державних
функцій, – згадує Ревуцький. – Іменуван-
ня – державного секретаря, а не міністра,
члена кабінету, мусило б у сучасній ситу-
ації розглядатися як відмова єврейської
меншини ототожнювати себе із загальною
політикою держави, як ухилення від спів-
участі в боротьбі проти буржуазії. Хіба
можливо віддати одну з найважливіших
адміністративних справ до рук класу, який
прагне побороти уряд?”43 Винниченко тоді
довів до відома єврейських політиків, що
Міністерство єврейських справ має бути
сформоване за згодою всіх трьох єврейсь-
ких соціалістичних партій. Але коли до такої
згоди не дійдуть, на посаду міністра
єврейських справ буде призначений пред-
ставник тієї єврейської соціалістичної партії,
яка погодиться з декларацією Директорії.
При цьому Директорія зобов’язується асиг-
нувати цьому міністерству значні фінанси,
що забезпечать його культурну та органі-
заційну діяльність44.

Таким чином, бачимо, що Директорія
відкрито підтримувала єврейські соціаліс-
тичні партії в їхній боротьбі за лідерство у
структурі єврейської автономії. Зі свого
боку представники Поалей-Ціон усіляко
підтверджували лояльність до українсько-
го уряду і спільність їхніх цілей. “Єврейсь-
ка революційна демократія прийшла до
влади разом з українською революцією, –
зазначалося у програмі Ревуцького. – Зно-
ву відновлена національно-персональна ав-
тономія. Існує міністерство єврейських
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справ. Віднині єврейський народ в Україні
має можливість повного здійснення своїх
прав на власну мову й культуру, на авто-
номне упорядкування свого внутрішнього
життя”45. Програма нового міністерства
відверто закликала єврейські маси до
підтримки української революції. “Мініс-
терство закликає єврейську демократію
підтримувати усіма силами боротьбу ук-
раїнських селян і робітників за їхню повну
соціальну і національну свободу й допома-
гати Українській Народній Республіці по-
борювати чорні сили, які є загрозою ззовні
і в середині для її існування”46

З відновленням роботи міністерства на
порядок денний вже вкотре постало гостре
питання про відносини між Міністерством
і Єврейським Національним Секретаріа-
том47. Як Ревуцький, так і Гольдельман й
надалі відстоювали свою позицію, суть якої
полягала в тому, що саме єврейське
міністерство має бути верховним виконав-
чим органом єврейської автономії. Але, як
дізнаємося зі спогадів Ревуцького, в той час
єврейські соціалісти почали діяти стрима-
ніше, намагаючись довести, що їхня пар-
тійна належність і урядові посади – це різні
речі. Проявом зваженості їхніх вчинків було
звернення єврейського міністерства, в яко-
му підкреслювалося визнання Національ-
ного Секретаріату. “Вважаючи, що єврейсь-
ка автономія може будуватися й
скріплюватися винятково демократичним
шляхом, ми проголошуємо, що вищою ус-
тановою єврейської національної автономії
є Єврейські Установчі Збори. Ми їх скли-
чемо, як тільки буде готовий національний
кадастр... Доки не зберуться Установчі
Збори, Міністерство і надалі будуватиме
великий будинок єврейської національної
автономії на світських засадах і мовою
ідиш”48. У відповідь на те визнання Ревуць-
кий сподівався отримати лояльне ставлен-
ня Національного Секретаріату до діяль-
ності його міністерства. “На жаль, –
констатує А. Ревуцький, – на іншому боці
ці наші наміри не знайшли жодного
відгуку”49.

Нове міністерство проводило активну
роботу у галузі освіти і культури. “Насам-
перед, – зазначає у спогадах Ревуцький, –
створимо широку мережу єврейських на-
родних і середніх шкіл, дитячих садків,
вечірніх курсів, технічних і професійних
курсів, фребелівських шкіл, учительських

семінарій та забезпечимо всі ці школи і
ширші єврейські маси шкільними підруч-
никами і літературою. Одночасно з цим
ставимо собі завдання завершити будівлю
народної освіти заснуванням єврейського
університету. Будемо підтримувати розви-
ток широкої діяльності в галузі соціальної
опіки й санітарно-медичної допомоги.
Підтримаємо всі ті установи, що постав-
лять собі за мету регулювати єврейську
еміграцію й направляти її на більш здорові
шляхи”50. На відміну від хиткого станови-
ща Поалей-Ціон в єврейському політично-
му таборі, позиція цієї партії в українсько-
му уряді була досить стабільна. Українські
урядовці дотрималися своєї обіцянки щодо
фінансування єврейського міністерства.
Вже в перші місяці його існування було ух-
валено бюджет на єврейську освіту і куль-
туру. Згідно з законом усі наявні єврейські
освітні установи і школи всіх типів і кате-
горій слід було перевести під управління
міністерства єврейських справ; на потре-
би єврейської освіти мали бути асигновані
державні кошти із загальної суми видатків
на освіту в розмірі однієї дев’ятої частини
бюджету міністерства освіти. Після зат-
вердження цього бюджету на 1919 р.
єврейському міністерству мали виплачува-
ти щомісячно три мільйони карбованців.
Попри це основне асигнування державна
скарбниця виплачувала єврейському
міністерству щомісячно 300 тис. карбо-
ванців на видавництво шкільних підручників
єврейською мовою51.

У галузі мовної політики А. Ревуцький
був прихильником мови ідиш. Головний ар-
гумент проти переходу на іврит був
фінансовий: Поалей-Ціон вважала, що нав-
чання на івриті вимагатиме великих коштів.
Соціалісти дотримувалися думки, що вирі-
шення завдань єврейської освіти мало
здійснюватися засобами мови ідиш, без
штучних грошових та інтелектуальних
збитків52.

Державне фінансування сприяло органі-
заційній надбудові шкільного департамен-
ту. Всі його відділи були укомплектовані
досвідченими фахівцями. На жаль, розпо-
чата праця була швидко припинена. Україн-
ська влада залишила Київ. Нова радянсь-
ка влада мала зовсім інші погляди на
розвиток культури і освіти, тому працівни-
ки шкільного департаменту єврейського
міністерства змушені були залишити свої
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посади. У своїх спогадах Ревуцький наво-
дить цитату з їхнього листа, в якому роз-
крито причини їхнього вчинку: “До това-
ришів комісарів. Пройшло вже шість тижнів
відтоді, коли міністерство єврейських справ
було перейняте комісарами радянської вла-
ди. Увесь цей час немає жодної праці в ос-
вітньому департаменті. Звернення й про-
хання різних культурних установ
залишаються без відповіді. Цим дискреди-
тується ідея єврейської народної освіти і
порушуються її основи. Ми, урядовці, не
знаємо, що нам робити. Вважаємо за не-
сумісне з нашою гідністю залишатися на-
далі в цьому ганебному стані й просимо
комісарів звільнити нас із наших посад”53.
Це бажання було швидко виконане –
єврейське міністерство було скасоване.

Поряд з діяльністю в галузі народної
освіти Ревуцький розгорнув роботу, спря-
мовану на відбудову місцевої мережі органів
національної автономії. Деякі уривки з його
програми свідчать про те, що Ревуцький як
представник соціал-демократичної партії
намагався змінити представництво в гро-
мадах на таке, що більш відповідало б його
партійним інтересам. Так, у своїй про-
грамній промові він проводить ідею про
необхідність перевиборів у громадах, спо-
діваючись, мабуть, на посилення в них де-
мократичних елементів. “Місцеві, демок-
ратично обрані, єврейські громади
вважаємо органами єврейської автономії, –
пише Ревуцький. – Вживаємо заходів для
проведення найближчим часом законів, які
зміцнять правові основи громад і створять
для них певну фінансову основу. З огляду
на те, що сучасні громади, які були обрані
за інших політичних обставин, не відпові-
дають уже настроям широких народних
мас, будуть у найближчі місяці розписані
нові вибори на основі демократичного ви-
борчого права”54. Зміна політичної обста-
новки унеможливила проведення нових ви-
борів. Але правові основи громад були
закладені. 12 лютого 1919 р., у Вінниці, Ра-
дою Міністрів був прийнятий “Закон про
кагальне управління”. Він містив Статут
органів місцевого єврейського самовряду-
вання, кагальних рад і їх управ, податковий
порядок тощо. Проект цього закону був
вироблений ще Національним Секретаріа-
том, але міністерство внесло до нього
значні зміни. З них варто відзначити відок-
ремлення суто релігійних функцій від діяль-

ності громад, яким був таким чином нада-
ний виразно світський характер. Крім того,
в Законі були зафіксовані три джерела до-
ходу громад, а саме: 1) податок зі спадщи-
ни; 2) додаток до загального прибуткового
податку; 3) пропорційне асигнування з бюд-
жетів земств і міських самоврядувань55.
Можливість практичного застосування цьо-
го закону була дуже обмежена внаслідок
внутрішньополітичних причин. Але він мав
як для єврейського, так і для українського
народів позитивний результат: вперше в
історії національно-визвольних рухів були
створені правові рамки для автономного
управління справами національних меншин.

Майже відразу після того, як Ревуцький
очолив міністерство, перед українським
урядом постала болюча проблема погромів
єврейського населення. Саме вона надалі
визначала головний зміст українсько-
єврейських відносин і була основним спря-
мовуючим вектором56.

Єврейські делегації зверталися до Ди-
ректорії з протестами, вимагаючи негайно
припинити погроми. 11 січня було надруко-
ване урядове повідомлення, в якому суво-
ро засуджувалися погромницькі дії, спря-
мовані проти єврейського населення.
Водночас деякі положення цього повідом-
лення містили хибні, на думку єврейських
політиків, тези. Йдеться, зокрема, про зак-
лик до євреїв змагатися проти “...анархо-
більшовицьких членів єврейської нації, котрі
поводяться як вороги трудового народу
України...”57. Справа в тому, що звинува-
чення євреїв у підтримці більшовиків – го-
ловний аргумент погромників, і згадування
євреїв у такому контексті було для них дуже
образливим. Саме тому ці рядки урядово-
го звернення єврейська спільнота сприйня-
ла з обуренням і трактувала їх як замаско-
ване звинувачення євреїв. Політичний
прорахунок Директорії призвів до поглиб-
лення недовіри у щирість її намірів щодо
припинення погромів.

Незадовго до виходу в світ цієї прокла-
мації Ревуцький відвідав Винниченка і мав
змогу ознайомитись з її змістом. Коли Ре-
вуцький побачив у тексті натяки на зв’язок
євреїв з більшовиками, першим його бажан-
ням було негайно подати у відставку. Вин-
ниченко все-таки намагався переконати
його в тому, що не треба інтерпретувати ці
рядки як негативні щодо євреїв. У відповідь
Ревуцький запропонував усунути цей абзац
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з тексту звернення. Але Винниченко відмо-
вився, пояснивши, що військові бажали
саме такого змісту. Як згадує Ревуцький,
враження було таке, нібито Винниченко не
міг зрозуміти і побачити жодної образли-
вості в змісті абзацу. Крім того, за слова-
ми Ревуцького, було очевидно, що Винни-
ченко був не в змозі вплинути на текст
документа, з яким погодилася більшість
уряду58.

Бажання Ревуцького подати у відстав-
ку в січні 1919 р. було стримане також зав-
дяки відвертому і рішучому заклику ота-
мана Андрія Мельника. Його заклик
єврейський міністр сприйняв як ознаку
того, що українські військові в змозі подо-
лати погромницькі банди. “...я наказую
усім громадським та військовим органі-
заціям боротися проти самочинних дій:
обшуків, арештів та розстрілів, які вороги
УНР використовують з провокаційною
метою.

Я буду їх безжалісно віддавати військо-
вому трибуналу, щоб покарати якнайсуво-
ріше.

Український народ вів тяжку боротьбу
за свою самостійність і свободу і тому ста-
виться з великою повагою до свободи
інших народів. Тому я рішуче переслідува-
тиму тих провокаторів, які поширюють чут-
ки про можливі єврейські погроми, або зак-
ликають до них, і передам їх у військовий
трибунал за злочин проти УНР...

Підпис: Тимчасовий заступник коман-
дира гарнізону отаман Мельник”59.

Спогади Ревуцького дають змогу з’я-
сувати деякі парадоксальні моменти, по-
в’язані з погромами, а саме: участь у них
лояльних до Директорії військ і угруповань,
що діяли від імені Директорії. Як Ревуць-
кий, так і інші члени партії Поалей-Ціон
були далекі від того, щоб обвинувачувати
Директорію у посібництві погромам. Вони
розуміли, що ці страшні вчинки були спра-
вою рук покидьків суспільства, об’єдна-
них під прапорами “незалежних” отаманів.
Останні ж були змушені тимчасово при-
сягнути на вірність Директорії, хоча голов-
ним їхнім “ідеалом” було, насамперед,
пограбування незахищеного мирного насе-
лення60. Директорія була не в змозі нала-
годити матеріальне забезпечення і продо-
вольче постачання цим “військам”,
внаслідок чого тягар війни випав на жи-
телів єврейських містечок61.

Уряд Директорії різко засуджував погро-
ми, вдаючись до розстрілів їх організаторів
і розформування військових частин, що бра-
ли участь у цих злочинах. І водночас, коли
активно розгортали роботу урядові комісії
з розслідування погромів, створювалися
фонди допомоги їхнім жертвам62, погроми
знову і знову спалахували у єврейських
містечках. У зв’язку з цим не безпідстав-
ною є думка про те, що в уряді були й еле-
менти, котрі протистояли його ліберальним
закликам і заходам. Саме цю думку
підтверджує цитата з розмови між Винни-
ченком та членами єврейської делегації із
Житомира. Коли делегати запитали Вин-
ниченка, хто несе відповідальність за по-
гром у Житомирі, він роздратовано відповів:
“Яка користь від того, що ви мені це каже-
те? Вам не слід “переконувати” мене. Кра-
ще вам би поговорити з іншими членами
Директорії”63.

Такі протиріччя вказують на відсутність
єдності між політиками Директорії. На дум-
ку Ревуцького, коли припустити наявність
у деяких з них політичного бажання виник-
нення погромів, то його імовірним носієм
міг би бути Панас Андріївський – представ-
ник крайньої націоналістичної партії неза-
лежних соціалістів64. Андріївський був од-
ним із впливових членів Директорії, до того
ж, безпосереднім начальником полковника
Палієнка, голови сумнозвісного Куреня
Смерті. Цей Палієнко та його підлеглі були
відповідальні за організацію найперших по-
громів за часів Директорії. На вимогу Вин-
ниченка і Чеховського полковника Палієн-
ка було заарештовано. Але невдовзі після
арешту він вийшов з-під варти і замість
того, щоб постати перед судом, відповідав
на очевидні звинувачення лише перед
Петлюрою65.

За декілька тижнів перебування на по-
саді міністра Ревуцькому вдалося зробити
значний внесок у справу національної авто-
номії, не зважаючи на те, що він здобув
свою посаду в умовах міжпартійної бороть-
би періоду погромів та погіршення зовніш-
ньополітичного становища в країні.
Міністерство єврейських справ активно
боролося проти погромів, але на початку
лютого 1919 р. погромницька хвиля досяг-
ла небаченого розмаху. Тоді Ревуцький
подає у відставку. У своїх мемуарах він
пояснює своє рішення розбіжностями з зов-
нішньою політикою Директорії, зокрема, з
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перебігом її переговорів з країнами Антан-
ти66. У тому питанні Ревуцький дотриму-
вався точки зору Поалей-Ціон, яка висту-
пала проти співпраці із західними
державами.

У наступний період Міністерство
єврейських справ очолив Пінхос Красний,
член Фолькспартей67. Кандидатура Крас-
ного на посаду міністра не була підтрима-
на жодною з єврейських партій.Склалося
так, що він просто успадкував міністерство
від Ревуцького на власне прохання. Історія
про його призначення докладно описуєть-
ся в мемуарах Ревуцького. До речі, вона
проливає світло і на ставлення останнього
до політичної ситуації в Україні. “Я чув, –
(казав Красний – І. П.), – що ви виходите
у відставку. Навіщо ви це робите? Не кра-
ще було б, беручи до уваги подальший роз-
виток національної автономії та боротьбу
проти погромів, залишитися?...” Ревуцький
відповів так: “Якщо ви вважаєте, що питан-
ня про погроми може бути вирішене у
нинішній політичній ситуації і союз з Антан-
тою служитиме інтересам єврейських мас –
тоді приходьте й очолюйте міністерство.
Моя партія вважає сучасну платформу (Ди-
ректорії – І. П.) ганебною і принципово не
продовжуватиме співпрацю з Директорією.
Посада, таким чином, є вільною для будь-
якого бажаючого”. Красний негайно підхо-
пив його пропозицію: “Гаразд, я згоден, –
сказав він. – Вважаю за свій обов’язок вря-
тувати національну автономію. Але яким
чином я можу одержати цю посаду?” На
це Ревуцький сказав, що призначить Крас-
ного членом свого міністерства, і, таким
чином, після виходу у відставку поперед-
нього міністра Красний зможе очолити
міністерство68.

Діяльність останнього єврейського
міністерства проходила на фоні різкого по-
гіршення становища в країні. З півночі на
республіку розгорнули наступ більшовицькі
війська. 16 січня Директорія оголосила війну
Радянській Росії. 19 січня більшовики взя-
ли Полтаву, а 5 лютого – Київ. З південно-
го сходу молодій державі загрожували
війська Денікіна. Його армія в травні захо-
пила Луганськ і розпочала наступ на Київ.
На початку лютого разом з відступаючою
українською армією український уряд пе-
ремістився до Вінниці. У березні Директо-
рія перейшла до Кам’янця, потім – до
Рівного, Тернополя і знову до Кам’янця. На

початку травня фронт зупинився на лінії
Старокостянтинів – Проскурів – Кам’я-
нець-Подільський. Це була “доба героїч-
ної боротьби й нелюдських зусиль в обо-
роні клаптика території у південно-західній
частині країни, на якій рештки національ-
но-державних сил намагалися з чималим
успіхом налагодити нормальне політичне,
суспільне й господарче життя”69.

Знедолене війною населення України
втрачало надію на перемогу української
революції. В той час українське єврейство
опинилося на межі фізичного знищення.
З грудня 1918 по грудень 1919 р. на Київ-
щині, Поділлі, Волині, де проживало майже
вісімдесят відсотків єврейського населен-
ня, за деякими даними, було зафіксовано
близько 80 відсотків з 1300 погромів, які
обрушилися на євреїв України70. Більше
половини єврейських громад зазнали напа-
ду двічі, а у двох населених пунктах банди
погромників скоювали злочини одинадцять
разів71. На кінець 1919 р., коли Червона
Армія об’єднала під своїм контролем
більшість території України, хвиля погромів
почала спадати. До речі, заходи більшовиків
проти погромів виявилися ефективнішими,
ніж ті, до яких вдавалася Директорія. По-
ступово єврейське населення переконува-
лося в тому, що більш надійний захист від
погромів йому може забезпечити радянсь-
ка влада.

У нестабільних воєнних і політичних
умовах, обтяжених анархією погромів,
єврейські політичні діячі активно шукали
шляхів до полегшення ситуації. Йшлося,
насамперед, про такі заходи, що вивели б
єврейські маси з-під загрози фізичного зни-
щення. Ті пошуки значно посилили дезінтег-
раційні процеси в єврейських соціалістичних
партіях. Взагалі ситуація, що склалася в
єврейському політичному таборі в 1919–
1920 рр., дуже відрізнялася від тієї, яка існу-
вала в кінці 1917-го – на початку 1919 рр.

У початковий період революції та в добу
гетьманату головний вододіл пролягав між
сіоністськими та соціалістичними партіями.
Останні, незважаючи на різницю в деяких
програмних настановах, діяли більш-менш
згуртовано і твердо дотримувалися такти-
ки співпраці з українським урядом. На
1919 р., унаслідок певних причин внутріш-
нього та зовнішнього характеру, єврейська
політична карта набула нового забарвлен-
ня. Основна відмінність від попереднього
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періоду полягала в тому, що при збереженні
принципових протиріч між сіоністами і
соціалістами надзвичайно поляризувалися
самі соціалістичні партії. Так, у лютому
1919 р. розколовся Бунд, значна частка
якого сформувала Комбунд. На три част-
ки розкололася Фарейнігте. Праве її крило
на чолі з М. Зільберфарбом залишилося на
позиціях антибільшовизму. Ліве крило під
керівництвом Михайла Левітана та Ієгуди
Новаковського стало пробільшовицьким.
Центральна група під керівництвом Моше
Литвакова наполягала на необхідності по-
шуків компромісу з тими силами, які захоп-
лять владу в Україні. Прихильники лівих
поглядів з партій Бунд і Фарейнігте ство-
рили нове об’єднання – Єврейський Соціа-
лістичний Союз і відмовилися від ідеї на-
ціонально-персональної автономії 72.
В середині Поалей-Ціон, провідний діяч якої
був, до речі, тоді міністром в уряді Дирек-
торії, також активно діяла комуністична
фракція. На початку січня 1919 р. ця фрак-
ція розгорнула агітацію за вступ євреїв до
Червоної Армії. Поалей-Ціон, яка тоді ще
виступала як єдина партія, спробувала по-
долати цю несумісність, виступивши з за-
явою про те, що в Україні вона підтримує
Центральну Раду, а в Росії – комуністів73.

Цей досить стислий огляд ситуації, що
склалася в єврейському політичному світі
в 1919 році, дає можливість зрозуміти при-
чини різних (часто-густо суперечливих)
оцінок того періоду в історіографії післяре-
волюційної доби. Але автори багатьох
праць однаково оцінюють зміст діяльності
останнього Міністерства єврейських справ,
а саме: характеризують його як “єврейсь-
кий Червоний Хрест”74. Тим самим вони
визнають великий внесок у боротьбу про-
ти погромів тих єврейських діячів, які мали
посади в державних українських органах
влади, а також позитивно оцінюють їхні
спроби не допустити остаточного розриву
українсько-єврейських відносин, принаймні,
на рівні партійної і державної співпраці.

Найдокладніше події тієї доби викладені
в книзі Е. Гумінера75, який працював тоді
чиновником в адміністрації Кам’янця-
Подільського, мав доступ до багатьох  уні-
кальних історичних документів. На жаль,
його книга, що була написана мовою ідиш,
мала лише одне видання в 1921 році й нині
залишається практично невідомою для ук-
раїнських дослідників. На свідчення Е. Гу-

мінера спирається С.Гольдельман, широ-
ко використовуючи їх у своєму дослідженні,
присвяченому єврейській національній ав-
тономії в Україні. С. Гольдельман з певних
причин дуже делікатно обминає тему по-
громів, зосереджуючись переважно на по-
зитивних моментах українсько-єврейської
співпраці в останній період революції. “Це
була доба, – пише він, – що визначалася
найвищим ступенем зближення між відпо-
відальними представниками єврейської
спільноти й урядовими українськими кола-
ми, а також активною співпрацею обох на-
ціональних таборів”76. Якщо розглядати цю
характеристику з точки зору сучасних
знань, то можна віднести її до такої, що
здебільшого віддзеркалює прагнення і ба-
жання автора, ніж справжній стан справ.
У читача може скластися враження, що ос-
танній період революції був дуже продук-
тивним для розбудови єврейської автономії
і відрізнявся від попередніх часів лише тим,
що всі його події розгорталися на значно
меншій за розмірами території.

Отже, спробуємо докладніше розібрати-
ся в тому, як висвітлювалися події тієї доби
в післяреволюційній історіографії. Звернімо-
ся спочатку до теми українсько-єврейсь-
кої співпраці. Документальні матеріали
свідчать про те, що в той період вона була
зосереджена переважно навколо проблеми
боротьби проти антиєврейських погромів.
З матеріалів, наведених Е. Гумінером та
іншими дослідниками, дізнаємося, що
навіть за часів Кам’янець-Подільського
періоду, коли Директорія контролювала не-
велику територію на правому березі Дніпра,
погроми залишалися дуже серйозною про-
блемою77. Український уряд докладав чи-
мало зусиль для протидії погромникам78.
Відозви Директорії поступово впливали на
регулярні війська. Після квітневої 1919 р.
Постанови про заходи щодо недопущення
погромної агітації та наказу Головного уп-
равління військ УНР79 кількість погромів у
травні зменшилася на 85 відсотків80. Але
навіть ті єврейські політичні діячі, які в той
час активно співпрацювали з урядом і яких
навіть найменшою мірою не можна відне-
сти до критиків українсько-єврейської
співпраці, вважали вжиті заходи недостат-
ньо ефективними. Так, наприклад, Арнольд
Марголін у 1926 р. писав: “Дбайливе вив-
чення всіх доступних даних веде до вис-
новку, що Директорії впродовж перших
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трьох місяців своєї влади не вдалося до-
сить рішуче протидіяти єврейським погро-
мам. З ентузіазмом домагаючись своєї
головної мети – національного самовизна-
чення і незалежності, – Директорія спряму-
вала думки переважно на формування мо-
гутньої армії без усяких обмежень щодо
призовників. Наслідком було те, що в ла-
вах армії поряд зі щирими патріотами опи-
нилися чорносотенні елементи, злочинці та
інші небезпечні особи”81. А. Ревуцький був
навіть більш категоричним у своїх оцінках.
Він прийшов до ідеї відповідальності за по-
громи: “Таким чином – це є історична прав-
да. І ця правда робить зрозумілим для нас
провину таких осіб, як Петлюра, навіть
якщо вони самі й не здійснювали погроми.
Люди, які проголошували себе соціаліста-
ми і претендували на звання національних
героїв, мали б використати всю свою силу
на те, щоб унеможливити масові вбивства
невинних жертв. Оскільки вони цього не
зробили, то прямо чи опосередковано по-
будували свою політичну кар’єру на тому,
що дозволили узяти гору диким погром-
ницьким інстинктам. У наших очах вони
винні”82.

Міністерство під керівництвом
П. Красного й надалі підтримувало, хоч і
не без вагання, ті рештки соціалістичних
партій, які не перейшли на комуністичну
платформу83. Аналіз робіт авторів, які
були свідками подій, приводить до вис-
новку, що вони по-різному оцінювали
діяльність єврейського міністерства. Так,
С. Гольдельман пише, що з цим міністер-
ством активно співпрацювали Фолькспар-
тей, Поалей-Ціон, “Об’єднаний Бунд”84.
Інші автори не дуже високо оцінювали
якість партійної співпраці. Варто відзна-
чити критичне ставлення до діяльності
останнього міністра навіть з боку його
власної партії. Наприклад, відомо, що з
ініціативи В. Лацького, колишнього
міністра єврейських справ, Фолькспартей
видала постанову, в якій оприлюднила
факт про відкликання П. Красного з ке-
рівних органів партії через дисциплінарні
порушення85.

Щодо українсько-єврейської співпраці,
то з тих матеріалів, які маємо в розпоряд-
женні, стає зрозумілим, що в той період вона
звузилася до співпраці окремих, принаймні
з єврейського боку, осіб з урядовими уста-
новами. У своїй діяльності П. Красний на-

магався спиратися переважно на впливо-
вих українських діячів і заручатися їхньою
підтримкою. Так, єврейське міністерство
брало участь у створенні “Державної
Інспектури”, яка мала своїх представників
у всіх військових частинах і дбала про те,
щоб військо поводилося за законом і не
спричинялося до жодних злочинних вис-
тупів”86.

Важливим напрямом роботи єврейсько-
го міністерства в ту добу був також захист
єврейських соціалістів, які обвинувачува-
лись у співпраці з більшовиками. С. Голь-
дельман згадує, як під час його інспекцій-
ної подорожі по краю разом з групою інших
міністрів йому довелося клопотати у самого
Головного Отамана в справі кількох його
товаришів по партії Поалей-Ціон, яким
контррозвідка погрожувала розстрілом.
“Уже за кілька годин ці люди були, за нака-
зом С. Петлюри, на свободі”87. Цікаві факти
щодо діяльності єврейського міністерства
проти політичної дискримінації євреїв за
національною ознакою наводяться також в
інших роботах. Е. Гумінер, наприклад,
пише: “Єврейське міністерство заступало-
ся енергійно також за тих євреїв, які були
раніше замішані в більшовицькому русі.
Міністерство домагалося, щоб цих євреїв
трактували так само, як колишніх українців-
більшовиків, яких українська влада прин-
ципово не переслідувала”88.

Незважаючи на зайнятість роботою
щодо оборони єврейського населення,
міністерство докладало максимум зусиль
у ділянці народної освіти. “Підтримували-
ся місцеві єврейські школи, відбудовано
зруйновані будинки (Городок, Ярмолинці,
Полонне). Створено навчальну мережу –
загальноосвітню і професійну. Завдяки до-
тації міністерства кам’янецька “Культур-
Ліга” змогла організувати фребелівські й
учительські курси. Дотації також дістали
дитячі садки, сирітські притулки”89. Деякі
розпорядження міністра з єврейських справ
зберігали вузькопартійне забарвлення. Так,
у книзі Е. Гумінера наводиться звернення
до єврейських громад, у якому підкреслю-
валося, що всі громадські документи му-
сять писатися лише українською мовою та
мовою ідиш, а використання івриту є про-
тизаконним90. Міністерство намагалося
також продовжити розбудову автономії:
відновило громадські ради, влаштувало
вибори в кількох громадах. Зрозуміло, що
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ці заходи об’єктивно не могли мати перс-
пектив і тривали обмежений час. У сере-
дині листопада українська армія під натис-
ком радянських військ відійшла на захід і
на території України встановилася радянсь-
ка влада. До кінця 1920 р. єврейське
міністерство практично припинило свою
діяльність, але формально до 1922 р.
П. Красний мав право першого підпису в
“Бюлетені єврейського пресового бюро на
Україні”. В умовах радянської влади погля-
ди Красного зазнали значних змін.
Після процесу Шварцбарда, в 1928 р., він
опублікував у Харкові роботу, в якій прови-
на за погроми покладалася на Петлюру і
український уряд. Але та праця була
написана із зовсім інших політичних позицій
і належала до наступного історіографічно-
го періоду.

На відміну від П. Красного, не всі
єврейські політичні діячі зреклися ідеї ук-
раїнсько-єврейської співдружності. Ті з них,
які після поразки революції залишили Ук-
раїну і продовжили свою діяльність у краї-
нах Європи та США, докладали багато
зусиль до більш зваженого аналізу подій
недавніх часів. Одним із них був відомий
політичний діяч А. Марголін. Спогади
А. Марголіна зазвичай трактуються в су-
часній західній історіографії як такі, що
мають стійку проукраїнську орієнтацію і
тому, мовляв, користуються популярністю
серед україномовних дослідників. Дійсно,
А. Марголін був глибоко інтегрованим в ук-
раїнські національно-демократичні струк-
тури. Вподовж багатьох років він брав
участь у національно-визвольному русі, був
членом Центрального Комітету партії
соціалістів-федералістів, а після революції
обіймав посаду заступника міністра
зовнішніх справ. Водночас, будучи люди-
ною ліберально-демократичних поглядів,
А. Марголін щиро переймався проблема-
ми дискримінації євреїв і не лише теоретич-
но, а й як широко практикуючий адвокат.
З 1903 р. він стає відомим завдяки своїй
діяльності як захисник євреїв – жертв по-
громів, що відбувалися у Російській імперії.
Його викривальні промови на процесі по
справі Бейліса призвели до того, що міністр
внутрішніх справ Росії заборонив йому на-
далі займатися адвокатською діяльністю.
В 1919 р. А. Марголін входив до складу
української делегації на Паризькій мирній
конференції, а з 1920 р. очолив українську

дипломатичну місію в Лондоні. Політична
біографія А. Марголіна дає, таким чином,
підстави розглядати його погляди на події
1917–1920 рр. в Україні не тільки як думки
українського політичного і державного дія-
ча, але й як політика, який ґрунтовно знав-
ся на проблемах українсько-єврейського
співіснування і намагався довести це пи-
тання до позитивного вирішення. Зрозумі-
ло, його оцінки поточних подій відобража-
ють одночасно і його власні політичні
погляди і деякою мірою служать інструмен-
том боротьби молодої незалежної Українсь-
кої держави на світовій політичній арені.

У своїх спостереженнях щодо ставлен-
ня євреїв до незалежної України Марголін
пропонує підходити до поняття “євреї” з
точки зору ступеня їх асиміляції в російсь-
кий соціально-політичний простір. “Євреї
були поділені на два табори, – пише він. –
На одному боці перебували асимільовані
євреї, які були виховані в загальноросійсь-
кому політичному дусі і займали ворожу
позицію щодо нової української держави.
На другому боці перебувала більшість
євреїв: націоналісти, сіоністи і єврейські со-
ціалістичні партії – всі ті, хто публічно про-
голошував свою симпатію до українських
прагнень. Євреї, котрі самі були пригніче-
ною нацією, співчували національній бо-
ротьбі українців”91. Марголін підкреслював
також соціальну диференціацію євреїв і те,
що співпраця єврейських партій з українсь-
кими ґрунтувалася на ознаках їхньої по-
літичної орієнтації. “Ліве крило Бунду і По-
алей-Ціон йшло разом з лівими
українськими партіями, які виступали за
виключення з парламенту буржуазії, – зау-
важує він. – Більшість євреїв була на боці
тих українських партій, які вважали себе
прибічниками західноєвропейської політич-
ної системи. Але незважаючи на цю
відмінність, майже всі єврейські партії і
організації визнавали право української нації
на її самовизначення”92.

Марголін був гарячим прихильником
єврейської національної автономії, дуже
високо оцінював заходи українського уря-
ду в цьому напрямі і вважав, що Централь-
на Рада надала євреям більше свободи і
прав, ніж вони в той час мали будь-де в
Європі. Особливо він підкреслював, що до
складу новоствореного Верховного Суду
були запрошені юристи, які мали мужність
виступати проти Російського уряду під час

Шляхами співпраці: українсько-єврейські стосунки



Східний світ №3  2003 61

“справи Бейліса”. Марголін вважав, що
Центральна Рада є запорукою розвитку
єврейської спільноти України на демокра-
тичних засадах і розцінював її розпуск під
час гетьманату як порушення легальної
основи єврейської національної автономії93.
Саме йому довелося пояснювати світовій
громадськості причини трагічних протиріч
між офіційною політикою уряду щодо
єврейських громадян та тим, як насправді
склалася доля переважної частини єврейсь-
кого населення. Він, насамперед, наполя-
гав на тому, що існує принципова
відмінність між погромами, що відбували-
ся в Російській імперії, та тими, що були
скоєні за часів Директорії. “...Царський
уряд, – писав Марголін, – сам провокував
і організовував погроми, а український уряд
ні в якому разі не несе за них відпові-
дальність. Я на власні очі бачив в украї-
нських селах і містах прокламації уряду, в
яких палко засуджувалися погроми і пояс-
нювали українцям, що євреї є їхніми співгро-
мадянами і братами і що обидва народи
мають рівні права. Коли ж у підрозділах
українського війська набула поширення де-
моралізація, розпочалися пограбування,
український уряд знову рішуче виступив
проти погромів, караючи погромників смер-
тю і висловлюючи свої співчуття жертвам”.
Марголін вважав, що лютневі і березневі
1919 року погроми в Україні – справа рук
чорної сотні і тих провокаторів, котрі нама-
галися дискредитувати український уряд94.
Що стосується останньої тези, то вона на-
була значного поширення не тільки в істо-
рико-ідеологічних змаганнях періоду, який
наступив після “справи Шварцбарда”, але
й має своїх прихильників у сучасній істо-
ріографії.

Ґрунтовні документальні дослідження
новітньої доби, в яких ретельно підрахова-
на кількість погромів, а також названі імена
основних виконавців та їхня приналежність
до тих чи інших військових підрозділів, да-
ють змогу розглянути проблему ширше і,
можливо, об’єктивніше. Упевнену заяву
А. Марголіна про те, що погроми – це ви-
нятково чорносотенна провокація, було б
доцільно розглядати в тісному контексті з
політичною ситуацією, що склалася в Ук-
раїні на травень 1919 р., коли хвиля погромів
почала спадати. При цьому варто взяти до
уваги, що та заява належала не історику,
котрий протягом декількох років вивчав

архівні матеріали, а політичному діячеві,
який намагався довести право на існуван-
ня на післявоєнній карті Європи новоство-
реної української держави. До речі, на-
прикінці березня 1919 р. Марголін спробував
подати у відставку. “Я розумів той факт, –
писав він у травні 1919 р., – що уряд є без-
винний. Тим не менш для мене було дуже
тяжко займати офіціальну посаду в тій
країні, в якій мої брати зазнають масових
вбивств. Моя відставка не була прийнята, і
уряд запропонував мені і далі виконувати
свої обов’язки, принаймні за кордоном”95.
У тому ж 1919 р. Марголін, проаналізував-
ши тогочасну українську пресу, спробував
з’ясувати, що ж могло створити таку ат-
мосферу у суспільстві, яка сприяла виник-
неню масових погромів. Розглядаючи за-
ходи Директорії проти погромів він виявив,
що одні й ті самі друковані органи вміщу-
ють матеріли протилежні за змістом і на-
прямом. Так, поряд зі статтями, де вислов-
люються співчуття євреям, котрі
постраждали від погромів, містились й такі,
що мали яскраво виявлену антиєврейську
тенденцію і могли розглядатися як підбу-
рюючі. Як приклад таких матеріалів він
наводить дискусію на тему “Єврейська
демократія в сучасний момент”, що дру-
кувалася на сторінках газети “Українська
Ставка”96. Неупереджений підхід до вив-
чення мемуарної спадщини А. Марголіна
дає змогу більш об’єктивно переосмисли-
ти полеміку попередніх поколінь з
питань міжнаціональних аспектів українсь-
кої революції.

Погляд на події в Україні у 1917–
1920 рр., на становище єврейського насе-
лення країни та розбудову національної ав-
тономії з погляду сіоністського табору
висвітлюється в фундаментальній праці
“Єврейська автономія і Національний Сек-
ретаріат в Україні: Матеріали і документи”.
Ця праця вийшла друком у 1920 р. під ре-
дакцією тих провідних сіоністських діячів,
які безпосередньо брали участь у теоре-
тичній розробці і практичному здійсненні
основних засад єврейської автономії. Пра-
ця містить багатий фактичний матеріал, що
належить до першоджерел. Переважна
більшість його й досі невідома вітчизняним
дослідникам. Вивчення цієї праці дає мож-
ливість значно розширити уявлення про
політичні процеси в єврейському середо-
вищі зазначеного періоду, а також позбави-
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тися від деяких вузьких і упереджених
підходів в оцінках українсько-єврейських
відносин.

Документальні свідчення із вказаної
книги проливають світло на маловивчені
сторінки історії єврейської національної ав-
тономії. Йдеться про діяльність єврейсь-
ких партій за доби гетьманату. Це питання
має два основних напрями. Перший – взає-
модія єврейських партій з новим режимом,
другий – відносини між основними партій-
ними угрупованнями, а саме: сіоністами та
соціалістами. В той незначний за часом
період склалася ситуація, за якої єврейсь-
ке міністерство було практично відірване
від владних органів і втратило реальні мож-
ливості адміністративної діяльності. Більше
того, у липні 1918 р. гетьманський уряд
скасував закон про національну автономію.
В цей самий політичний момент, у травні
1918 р., Єврейська Національна Рада ого-
лосила, що віднині вона вважатиме себе
“органом боротьби”, маючи на увазі бо-
ротьбу за впровадження виборів до
єврейських установчих зборів. Робота зі
скликання Передпарламенту проходила
досить швидко. Для обговорення цієї теми
до уряду була направлена делегація
єврейських політичних діячів. У відозві
делегації говорилося, що Передпарламент
діятиме як центральний орган єврейської
громади. Після нетривалих переговорів
уряд погодився із пропозицією делегації, але
за умови, що Передпарламент обмежить
свою діяльність винятково питаннями внут-
рішнього життя єврейських громад і не
обговорюватиме загальні політичні пи-
тання97.Таким чином, стає очевидним таке:
за часів тимчасового зсуву української ре-
волюції “вправо” (що значно погіршувало
перспективи існування єврейської авто-
номії) саме українські сіоністи підтримали
справу політичної організації єврейського
народу України і, здійснивши деякі ком-
промісні кроки щодо уряду, не лише збе-
регли надію на скликання установчих
зборів, але й пришвидшили їх.

Майже у 200 громадах України було
проведено вибори, але на кінець жовтня
результати оприлюднено лише в 161 гро-
маді98. Більшість голосів за скликання
єврейського установчого органу надійшло
з маленьких єврейських містечок. 59 гро-
мад із кількістю населення від 1 до 3 ти-
сяч осіб репрезентували 34 % з 270 000 го-

лосів, а інші 25 % голосів надійшли від гро-
мад з населенням менше ніж тисяча осіб99.

Наявність документально підтвердже-
них результатів цих виборів дає змогу по-
бачити зріз єврейської політичної само-
свідомості. По-перше, лише менша части-
на єврейського населення взяла участь у
виборах, оскільки 270 000 голосів, що були
зареєстровані, становили близько 10 %
електорату. Але при цьому слід мати на
увазі, що лише третина всіх громад була
здатна фінансувати організацію виборів100.
По-друге, значна частина з тих, хто голо-
сував, підтримала не політичні партії, а
віддала перевагу місцевим жіночим угру-
пованням, юнацьким клубам та ін.101.
І по-третє, із 77 % тих, хто підтримав
єврейські політичні партії102, більшість
віддала перевагу сіоністсько-релігійному
блоку, який здобув 58 % голосів. Кращі ре-
зультати серед соціалістичних партій були
у Бунду (19%), а 20 % голосів поділили між
собою Поалей-Ціон, Фолькспартей і Фарей-
нігте. Вибори підтвердили найгірші побо-
ювання соціалістів: єврейська спрямо-
ваність в Україні була відверто сіоністсь-
кою і клерикальною.

3 листопада 1918 р. розпочала роботу
перша сесія Єврейських Національних
Зборів. Варто зазначити, що у підготовчий
період (квітень – листопад 1918 р.) усі
єврейські партії в Національній Раді працю-
вали “солідарно і в повному мирі”103. Виму-
шена єдність між сіоністами і соціалістами
тривала лише в умовах, коли гетьманська
влада скасувала єврейську автономію та
розігнала Національну Раду до відкриття
першої сесії Національних Зборів. Одразу ж
після відкриття сесії виявилося, що колишні
політичні суперечки тривають, стаючи пе-
репонами для конструктивної роботи.
Більшістю голосів перевага в резолюції
зборів була віддана пропозиціям сіоністів.
Зокрема, наголошувалося на необхідності
визнання єврейського народу як нації і на цих
засадах прийняття його до Ліги Націй, а та-
кож забезпечення міжнародних гарантій
щодо громадянської та національної рівно-
правності євреїв в усіх країнах104.

Незважаючи на демократичний харак-
тер виборів, уже з першого дня роботи ви-
явилося, що навряд чи вдасться подолати
ворожнечу між сіоністами та соціалістами.
Нетривалим компромісом, що був досяг-
нутий між ними, була угода про визнання
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рівноправності обох мов у дебатах Зборів.
Єдине питання, з якого всі партії мали
спільне рішення, була вимога відновити
чинність закону про національно-персональ-
ну автономію в Україні.

Після того, як при голосуванні щодо по-
станови у справі вимог єврейського наро-
ду України до світового конгресу сіоністів
більшістю голосів був ухвалений проект
сіоністів, усі чотири соціалістичні фракції
проголосили провал ідеї коаліційної співпраці,
тому що “більшість не рахується з менші-
стю”105. На фоні принципових непорозумінь
між двома політичними єврейськими табо-
рами була, тим не менш, вироблена поста-
нова про створення виконавчого органу
Національних зборів – Національного Сек-
ретаріату. Причини, з яких соціалістичні
партії погодилися на створення цього орга-
ну, хоча він повинен був замінити Міністер-
ство єврейських справ, розкриваються до-
сить повно в книзі “Єврейська автономія і
Національний Секретаріат”. До речі, саме
на цю книгу посилається С. Гольдельман
у тому розділі своєї роботи, який присвя-
чений Єврейським національним зборам.
Це питання, на думку соціалістичних
фракцій, не було актуальним, адже автоно-
мія була скасована і міністерство взагалі
не існувало. Крім того, всі погодилися з
тим, що Національний Секретаріат буде
побудований на засадах коаліції: він мав
складатися з 12 членів – пропорційно участі
партій на Зборах106. На останньому засі-
данні Національних Зборів опозиційні партії
відмовилися від участі у виборах до На-
ціонального Секретаріату. Тоді сіоністи ви-
рішили обрати до нього лише сім членів, а
п’ять місць залишити вільними на випадок,
якщо соціалістичні партії змінять своє
рішення. Таким чином, майже упродовж
місяця, коли вже офіційно не існувало
єврейської автономії (вона була скасована
режимом Скоропадського в липні 1918 р.),
єврейська громадськість України здобула
свій легітимний орган на чолі з Національ-
ним Секретаріатом, до складу якого вхо-
дили лише представники сіоністів.

Безумовно, неможливо розглядати
єврейську історію поза контекстом усього
комплексу чинників цих вибухових процесів,
що вирували в Україні. І так само немож-
ливо розглядати євреїв України лише як
аполітичну аморфну масу, що пасивно
сприймала наслідки цих процесів. Такий

підхід має відтінок схематизму і веде до
штучних висновків з окремих питань. До-
кументальні матеріали, наведені в книзі
“Єврейська національна автономія і Націо-
нальний Секретаріат” дають змогу, насам-
перед, почути голоси з основних ланок бут-
тя єврейських громад і, таким чином,
отримати більш-менш об’єктивні дані сто-
совно політичної орієнтації та діяльності
активної частки єврейського населення.

Відкриття роботи Тимчасових Націо-
нальних Зборів і поява Національного Сек-
ретаріату внесло певне пожвавлення в жит-
тя громад. Внутрішні бійки на лавах
Національних зборів залишилися невідоми-
ми для широких народних кіл, які з вели-
ким ентузіазмом поставилися до факту
заснування органу єврейського самовряду-
вання. Саме на адресу Національного Сек-
ретаріату прийшли привітання від великої
кількості громад. Цій події було присвяче-
но спеціальні збори громад, на яких була
прийнята резолюція про довіру. Так, наприк-
лад, Рада громади міста Лугіна, що на Во-
лині, надіслала телеграму, в якій висловила
надію, що “всі єврейські справи буде пере-
дано Національному Секретаріатові як
справжньому представникові українського
єврейства і що його продуктивна діяльність
розвиватиметься на благо всього єврейсь-
кого народу”107. Посилилися надії єврейсь-
кого населення на існування власного орга-
ну національного самоврядування. Про те
свідчить, наприклад, повідомлення з Кам’я-
нець-Подільського: ”На руїнах реакції
відновлюється єврейська автономія. Кам’я-
нецька громада, дитя єврейської автономії,
сприймає з радістю звістку про відновлен-
ня національної автономії в Україні і вітає
через її найвищий орган, Національний Сек-
ретаріат, українське єврейство, яке вести-
ме боротьбу за автономне, демократичне
життя”108. Такі привітання надійшли з Мо-
гилева-Подільського, Балти, Полтави, Білої
Церкви, Шепетівки, Радомишля, Захарів-
ки та багатьох інших Рад.

Становище громад у цей період набуло
катастрофічного характеру. Нестабільність
у країні, державні перевороти, що протягом
короткого періоду йшли один за одним, не-
скінченні погроми – усе це руйнувало і без
того слабкий матеріальний фундамент гро-
мад і було перешкодою будь-якій гро-
мадській діяльності. Крім того, провінція
була майже повністю відірвана від центру і
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в найвідповідальніші моменти не могла
встановити зв’язок з Києвом. Не з усіх міст
взагалі можна було писати. Повідомлення,
які час від часу доходили до Національно-
го Секретаріату з багатьох населених
пунктів України, не мали системи. Таким
чином, неможливо прослідкувати історію
громад кожного населеного пункту, але,
враховуючи велику кількість надісланих
листів, можна говорити про основні тен-
денції діяльності громад, а також окресли-
ти основні напрями їхньої діяльності.

Уже в останні тижні перед тим, як відбу-
лося падіння гетьманату, коли реакція по-
силювалася з кожним днем і все, що мало
прогресивний характер, безжально вико-
рінювалося, для діяльності громад склали-
ся дуже несприятливі умови. Влада стави-
лася до єврейської автономії з підозрою і
готова була за першої ж можливості по-
кінчити з нею. Центральна газета “Держав-
на варта” оприлюднила циркуляр, який за-
бороняв зібрання як у будівлях, так і на
вулиці. Провінційна влада поширила ці об-
меження в деяких місцевостях також і на
зібрання Рад громад. У Ямполі, Фельштині
та інших містах членам Рад не давали доз-
волу на зібрання. У Городищі, Старій Си-
няві було заарештовано голів громад.
В Ялтушкові печатку єврейської громади
було відіслано до старости, який мав
підтвердити її повноваження. У Погребищі
місцева адміністрація закрила канцелярію
Ради громади і відновила її діяльність лише
після того, як було повалено гетьмана. Там
само, згідно з наказами німців, Рада гро-
мади змушена була зібрати контрибуцію на
суму 20 тис. крб., ремонтувати шляхи109.
Таким чином, єврейські громади повністю
залежали від місцевих владних органів, які
робили з громадами, що хотіли.

До зовнішніх перешкод додавалися
внутрішні протиріччя у самих Радах гро-
мад, жорстока безперервна міжпартійна
боротьба. ”Засідання Рад, – писали до На-
ціонального Секретаріату, – перетворилися
у змагання мітингових промовців, у безко-
нечні дискусії, а реальних справ, дійсної
роботи широкі маси не побачили”110. Соціа-
лістичні партії брали незначну участь у ро-
боті місцевих громад. Часто представни-
ки соціалістичного табору вдавалися до
тактики неоголошеного бойкоту. У Рівно-
му, наприклад, вони не приходили на жодне
засідання. Оскільки їхня кількість сягала

16 осіб, часто не було навіть і мови про кво-
рум. Одночасно соціалісти – члени Рад –
брали участь у роботі загальних держав-
них установ, але нічого не робили для того,
аби громади отримали від державних чин-
ників хоч якусь допомогу. Всі ці обставини
призводили до падіння авторитету Рад і
унеможливлювали реальне впровадження
принципів автономії.

Новий виток поляризації політичних сил
у єврейському таборі спостерігається після
приходу до влади Директорії у листопаді
1918 р. Національний Секретаріат вітав
тоді з великим ентузіазмом, насамперед,
той факт, що постановою Директорії від
10 грудня 1918 р. було відновлено чинність
закону Центральної Ради про національно-
персональну автономію. Зокрема, в його
відозві говорилося: “Історична доля, яка
поселила разом українців і євреїв, наказує
двом націям докласти серйозних зусиль до
сумісної праці, разом будувати державу та
її економіку для покращення всієї України.
Цілковита реалізація національно-персо-
нальної автономії є кращою гарантією про-
довження дружнього співіснування народів
Української республіки”111. Саме тоді гос-
тро постало на порядку денному питання
про те, який орган очолюватиме національ-
ну автономію. З одного боку, статут На-
ціонального Секретаріату ухвалював свій
обов’язок здійснювати закони Національ-
них Зборів “до часу, коли буде створена
посада “державного секретаря” для
єврейських справ”112. Сіоністи негайно по-
чали переговори з Директорією з питання
посади міністра з єврейських справ, яку
вони бачили як посаду державного секре-
таря. Сіоністи вважали, що цю посаду по-
винен обіймати їхній представник, тому що
саме вони є демократично обраними пред-
ставниками єврейського населення; запро-
понували надати їм ту посаду і документи
міністерства єврейських справ. Директорія,
тим не менш, віддала перевагу кандида-
тові соціалістичного напряму. Національний
Секретаріат сприйняв рішення про призна-
чення міністра з єврейських справ як пору-
шення демократії113. Національний Секре-
таріат, до складу якого не увійшли три
єврейські соціалістичні партії, в тому числі
й Поалей-Ціон, відмовився від спільних з
ними дій у справі створення міністер-
ства114. Члени Національного Секретаріа-
ту вважали, що до того моменту, коли буде
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скликано Єврейські Установчі збори, пра-
во на існування мають лише автономні
органи, тобто Тимчасові Національні Збо-
ри і їхній повноважний представник – На-
ціональний Секретаріат.

Є свідчення, що єврейські громади Ук-
раїни, більшість в яких становили сіоністи,
не підтримували факт створення Міністер-
ства єврейських справ. Так, Рада Єлиза-
ветградської громади ухвалила 11 січня з
цього питання таку резолюцію: “До того мо-
менту, коли буде скликано Єврейські Уста-
новчі збори, громада підтримуватиме лише
автономні органи... Водночас Рада грома-
ди висловлює свій протест проти тактики
єврейських соціалістичних партій щодо ви-
щого органу єврейської автономії Єврейсь-
ких Національних зборів. Ця тактика має
на меті знищення національно-персональ-
ної автономії”115. Велика кількість громад
надіслала копії резолюцій протесту з цього
питання разом з привітаннями Національ-
ному Секретаріату та Директорії. Незадо-
волення щодо стану справ посилилося, коли
єврейське міністерство почало вимагати
від громад звіт про їхню діяльність та кош-
ториси бюджету. Багато місцевостей звер-
талося до Національного Секретаріату із
запитом про те, як треба поводитись у цьо-
му випадку.

Громадам доводилося працювати у
важкій атмосфері. Фінансування за рахунок
використання громадами податків не було
проведено як офіційний закон і всі гро-
мадські установи підтримувалися за раху-
нок випадкових пожертвувань. Так, наприк-
лад, у Рівному існування “Гакнесет Орхім”
(притулок для бездомних) залежало від
випадкових внесків, “Мошав Зкенім” (при-
тулок для людей похилого віку) мав дуже
багато боргів. У лікарні змушені були змен-
шити кількість безкоштовних ліжок для
бідних. Не в найкращому матеріальному
становищі перебували інші громади.
У деяких населених пунктах були спроби
скористатися законом від 12 січня, щоб
втримати залишки від аналогів. Однак гу-
бернська адміністрація рішуче виступила
проти вимог громад. У деяких місцях гро-
мади виявили ініціативу у збиранні грошей.
З цією метою шукали і знаходили різні за-
соби. Проскурівська громада, наприклад,
зробила позику на 100 тис. крб. Але пози-
ка розходилася важко і до 15 січня розійш-
лися білети на суму 18 тис. крб. Зрозумі-

ло, що такі кошти ні в якому разі не могли
розв’язати фінансове питання у громадах.

Радикально змінити їхнє становище міг
лише закон про примусовий податок. Про
нього дуже часто йшлося в листах і теле-
грамах, які надходили до Національного
Секретаріату з провінції. “...Якщо закон про
примусовий податок не буде прийнято, – по-
відомляла громада Проскурова, – Рада
громади втратить можливості проводити
будь-яку роботу”116. Те саме цікавило Ради
громад Полтави, Києва, Радомишля. “Те-
пер настав час ратифікувати закон, прий-
нятий Національним зібранням, про приму-
совий податок”117.

Документи Національного Секретаріа-
ту свідчать про те, що дуже не часто вда-
валося щось зробити для розвитку культу-
ри. У Проскурові в розпорядження громади
перейшло 14 єврейських шкіл, які були на
утриманні міської адміністрації. Школи було
включено до шкільної мережі. Рада громад
організувала референдум щодо мовного
питання: переважна більшість шкіл корис-
тувалася мовою ідиш і лише дві – мовою
іврит. У деяких населених пунктах місце-
ва адміністрація ставилася з розумінням до
вимог єврейських громад, у деяких –
відмовлялася їх задовольняти. У Бобринці
(Херсонської губернії) громада звернулася
до думи з проханням включити до шкільної
мережі 4-класну талмуд-тору, яка мала
програму початкової школи: дума вислови-
лася за те, щоб задовольнити прохання.
У Кам’янці спробували отримати дозвіл від
директора місцевої гімназії, в якій понад
80 % учнів були євреями, запровадити мову
ідиш та історію єврейського народу як обо-
в’язкові предмети, але без успіхів. У Рівно-
му двох школярів було виключено з гімназії,
тому що вони не відвідували школу у свя-
то Ханука. Рада громади вжила заходів,
щоб утвердити право єврейських дітей на
відпочинок у національні свята і вислала
спеціальну депутацію до Національного
Секретаріату; депутація також порушила
клопотання про те, щоб виключених шко-
лярів відновити у школах.

Відсутність чіткої регламентації прав
національної автономії призводила до
конфліктів при вирішенні адміністративних
питань, зокрема питання про рабинів та
метрикацію. У Бобринці міська дума ви-
магала від ради громади, щоб “казьонний”
рабин терміново перейняв у своє розпоряд-
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ження “єврейський стіл”, але рада грома-
ди не знала, чи він мав на це право. В інших
містах – Вінниці, Погребищі, Ананьєві –
громада, навпаки, була готова взяти на себе
метрикацію, тому що у зв’язку з наближен-
ням виборів рабин почав брати за свої по-
слуги дуже великі побори. Ради громад
Старої Синяви та Фельштина скаржилися
на міські влади, які захопили всі справи гро-
мадянського стану у свої руки.

У конфліктах між єврейськими грома-
дами і місцевими органами влади представ-
ники єврейських релігійних кіл часто дот-
римувалися тактики очікування та бойкоту
рішень громад. Рабини та різники не завж-
ди хотіли ставати на службу громаді й
адаптуватися до демократичного порядку.
Вони часто не погоджувалися одержувати
плату за свої послуги (забій птиці та худо-
би) від громад, навіть коли громада пропо-
нувала за це постійну ціну. Їхня поведінка
вказувала на те, що дуже впливова сила –
релігія, яка завжди була інтеграційним фак-
тором єврейського народу в діаспорі, мала
своє ставлення до демократичних змін у
суспільстві. Зрозуміло, що це значно уск-
ладнило орієнтацію єврейських мас у
складній політичній ситуації.

Наприкінці 1918 – на початку 1919 рр.
було засновано громади в багатьох містах
та містечках України. Затвердити резуль-
тати попередніх виборів до Рад громад про-
сили такі міста, як Ямпіль, Старокостян-
тинів, Крижопіль, Фрампіль (Подільської
губернії), Братолюбівка (Херсонської гу-
бернії), Радзивилів (Волинської губернії),
Єнакієво (Катеринославської губернії),
Гельмязів (Полтавської губернії). Деякі з
них прислали до Національного Секрета-
ріату також матеріали стосовно виборів.
Переважну більшість у Радах громад ста-
новили представники партій сіоністського
напряму. Так, наприклад, у Фельштині з 17
членів Ради було 8 сіоністів, 4 безпартій-
них, 5 членів Культур-Ліги. У Тростянці до
Ради увійшло 5 сіоністів, 2 безпартійних,
1 член партії Ахдуд, 2 члени Лінат Гада-
цек, 9 – Поалей-Ціон. Там, де ще не було
створено Рад громад, у цьому напрямі ро-
билися необхідні кроки: Ржищев, Хащева-
те (Київська губернія), Дзигавка (По-
дільська губернія), Кам’янка, Володарка та
інші зверталися до Національного Секре-
таріату з проханням прислати матеріали до
виборів.

До заснування Національного Секрета-
ріату роль центру відігравала Київська гро-
мада. Подальша роль деяких її служб, зок-
рема юридичної комісії, набула особливого
значення. З’їзд представників кількох
більших громад затвердив, що функції
комісії будуть передані центральному
єврейському органові, коли такий буде
створено. Робота в Київській громаді кон-
центрувалася в напрямі шкільної освіти,
медичної допомоги. У громаді проводило-
ся анкетування щодо кількості учнів-євреїв
та потреби викладання єврейських пред-
метів у всіх київських початкових та се-
редніх школах. Нові єврейські школи не
створювалися. Був момент (після того, як
міську Думу розігнав гетьман) коли шість
єврейських шкіл, що були включені до за-
гальної шкільної мережі, хотіли передати
громаді за умови, що вона фінансуватиме
їх зі свого бюджету. Через брак коштів гро-
мада змушена була відмовитися від цього.
Роботі шкільної комісії перешкоджали та-
кож тертя між партіями з питання про мову
викладання у школах. У результаті у віданні
громади опинилося фінансування лише
двох Талмуд-тор. Що стосується медич-
ної допомоги, то при київській громаді існу-
вала амбулаторія на Подолі, в різних райо-
нах міста були пункти медичної допомоги.
Певні зусилля громада спрямувала на бо-
ротьбу з епідемією сипного тифу, що поши-
рилася серед населення. Проектувалися
відкриття безплатних їдалень, пральних
закладів, безкоштовна роздача мила та ін.
У пунктах медичного обслуговування ве-
лася статистика смертності. Громада ви-
пустила спеціальну брошуру мовою ідиш
про те, як захиститися від висипного тифу.
Було також прийнято рішення підтримати
місцеву єврейську лікарню. Особливе
місце посідала допомога євреям-військово-
полоненим118.

Метрикація в Києві постійно перебува-
ла в руках громадських рабинів. Замість
Хевра Кадіша (товариства, що займалося
справами поховання), що існувало при
старій громаді, було створено комісію, до
складу якої увійшли синагогальні старости
окремих районів. Було встановлено таксу
лише за ритуальний забій свійської птиці.
Ритуальний забій худоби перебував поза її
повноваженням. На кінець 1918 р. грома-
дою було зроблено плани розвитку в різних
сферах: вечірні курси, народні школи, зак-
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лади культури, медична допомога, сиро-
тинці, притулки для старих, кошерні кухні
та ін. З цією метою було складено приблиз-
ний кошторис на 1919 р., що передбачав
витрати на суму 5,5 млн. крб. Але робота
в царині соціальної допомоги в єврейській
громаді Києва не могла набути широкого
характеру через брак коштів: допомогу от-
римували окремі особи.

Коли в кінці 1918 р. пожвавилася
діяльність громад в Україні, багато з них
зазнало переслідувань та репресій з боку
влади. Невдовзі після перемоги Директорії
у деяких місцевостях почалися репресії не
лише серед цивільного населення, але й
серед офіційних представницьких органів.
Наприклад, у Кам’янці-Подільському було
заборонено засідання громади, у Кремен-
чуці військові зайняли приміщення грома-
ди, а членів було заарештовано й побито.
Ради громад у своїй внутрішній діяльності
змушені були мати справу із зовнішніми
перешкодами і обороняти життя представ-
ників єврейської національності. У деяких
невеликих за розміром населених пунктах
Рада громади взяла на себе ініціативу
організувати самооборону. В інших місце-
востях України Ради громад мусили обме-
житися лише словами, адресуючи протес-
ти органам центральної влади. У Вінниці
Рада громад звернулася до місцевого шта-
бу корпусу з проханням вжити заходів, щоб
захистити єврейське населення Деражні,
яке опинилося під загрозою погрому. Гро-
мада отримала від начальника штабу дуже
характерну відповідь, в якій євреї звинува-
чувалися у симпатіях більшовизму і що у
зв’язку з цим євреї не матимуть жодного
захисту від владних органів. Після такої
відповіді Вінницька Рада громади 15 січня
винесла резолюцію, в якій декларувалося,
що жоден народ не може взяти на себе
відповідальність за державних злочинців, до
якої б нації вони не належали, і що для по-
шуку таких є спеціальні установи, а не орга-
ни національного самоуправління, які ма-
ють визначену компетенцію та визначені
функції119. З резолюцією протесту проти
звинувачень євреїв у “монархізмі”, “більшо-
визмі” з боку командира військової адміні-
страції виступила також Рада громади Ко-
нотопа. Завжди, коли треба було посилати
делегації до можновладців, до складу цих
делегацій входили члени рад, які потерпа-
ли від образ та переслідувань і часто жер-

твували життям. Були розстріляні представ-
ники громади Овруча, замучено рівненсь-
ку делегацію. У Кременчуці Раді громади
довелося зібрати всі сили, щоб звільнити
заарештованих євреїв.

У лютому – травні 1919 р. єврейське
громадське життя України увійшло у но-
вий, катастрофічний період. Дика буря по-
громів з корінням вирвала десятки громад,
які були цілком життєздатними і могли б
продовжувати громадську діяльність.
Аналіз змісту документів, які наводяться
в книзі “Єврейська національна автономія і
Національний Секретаріат” дає змогу дійти
висновку, що її автори, попри всі розбіжності
з урядом, зберегли об’єктивний погляд на
ситуацію. Так, поряд з документами, що
свідчать про бажання деякої частки прав-
лячих кіл оживити підозру до єврейського
населення, численні факти вказують також
на стійке негативне ставлення Директорії
до роздування антиєврейських настроїв.
Маємо також змогу оцінити внесок Націо-
нального Секретаріату в справу захисту
мирного населення єврейських громад від
хвилі насильства.

Уже в перший тиждень після перемоги
Директорії в офіційній пресі нової влади
(“Інформаційне бюро”, “Українська став-
ка”) почали відчуватися настрої підозри
щодо єврейського населення. Так, у пер-
шому номері “Української ставки” від
16 грудня 1918 р. – вже на другий день після
того, як військо Петлюри зайняло Київ, була
надрукована стаття “Єврейська буржуазія
і Директорія в Україні”. В ній підкреслюва-
лося, що єврейська буржуазія докладає всіх
зусиль, щоб нанести шкоду українському
республіканському руху та дискредитува-
ти український уряд. Крім того, у статті
наводилася думка про те, що нібито у Бер-
дичеві єврейське населення всіма засоба-
ми допомагало гетьманцям та німцям у
їхній боротьбі проти республіканської вла-
ди. “Єврейська демократія, – пише “Став-
ка”, – повинна довести, що вона стоїть на
боці українського народу120.

Водночас у Києві, у перший же тиждень
нової влади, з’явилися повідомлення, що в
деяких містах (Броварах, Баришівці та ін.)
республіканське військо вдалося до неза-
конних заходів щодо євреїв: накладає кон-
трибуції саме на єврейське населення, по-
грожує євреям. Тоді ще в Києві не було
Директорії і влада належала Раді комісарів.

І.М. Погребинська
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Під час політичних переговорів із представ-
никами цієї Ради Національний Секретаріат
вказав державному секретареві А. Кор-
чинському на неспокійні вісті, що надходять
з міст, і на неприпустимий тон, яким офіційні
органи висловлюються щодо євреїв та
єврейських справ. Корчинський заспокоїв
Національний Секретаріат і запевнив, що
незаконна поведінка військових на місцях –
це просто непорозуміння, яке зникне враз з
упорядкуванням державного життя.

Але щодня з місць почали надходити
дедалі тривожніші новини. З Кременчука
та Кам’янця-Подільського в ці дні прихо-
дила інформація про напади на Ради гро-
мад з боку українських військових, а з інших
міст повідомлялося, що на єврейське на-
селення накладаються високі контрибуції і
беруть заручників. Спеціальний уповнова-
жений з міста Лугіна (Волинська губернія)
повідомляв про жахливі події, що відбулися
у районі Овруча. Там же відбулося повстан-
ня селян, які вигнали з Овруча частини ре-
гулярної української армії. Щоб призупини-
ти повстання, були надіслані загони
“січовиків”, які чинили насильство і погро-
ми на своєму шляху. У самому Овручі тяж-
ко постраждало єврейське населення. Ста-
ло зрозуміло те, що негайно треба вжити
всебічних активних заходів з метою при-
пинення цих незаконних дій, захистити
єврейське населення і гарантувати йому
безпеку.

Національний Секретаріат постійно
інформував уряд про переслідування євреїв
згідно з інформацією, яку він отримував, і
вимагав припинення насильства. Його звер-
нення та меморандуми розглядалися на за-
сіданнях Ради міністрів, тому що Директо-
рія фактично визнала Національний
Секретаріат як представницький орган ук-
раїнського єврейства. Згідно з рішенням
Директорії, Національний Секретаріат офі-
ційно отримав представницький статус у
Комісії з розслідувань, яку заснував уряд.

Уперше делегація Національного Сек-
ретаріату (В. Тьомкін, А. Каплан,
М. Шварцман) відвідала голову Дирек-
торії В. Винниченка 23 грудня 1918 р. Об-
говорюючи питання єврейської автономії,
делегація повідомила йому про сумні
звістки, що постійно надходять із провінції
з приводу ставлення республіканського
війська до євреїв. Винниченко був дуже
здивований, записав наведені факти і по-

обіцяв розслідувати справу та вжити за-
ходів.

Але насильства проти євреїв не зупиня-
лися, а в багатьох місцевостях виливалися
у відкриті погроми. Оскільки ексцеси мали
винятково військовий характер, Національ-
ний Секретаріат вирішив звернутися до
військового міністра, склавши меморандум
з приводу погромів в Україні. В ньому по-
відомлялося про акти насильства, пограбу-
вання та вбивства, які чинили українські
військові щодо єврейського населення.

Національний Секретаріат не обмежу-
вався суто деклараційними методами і роз-
почав загальну широку кампанію протестів
проти погромів. З цією метою він зав’язав
контакт з українськими партіями та гро-
мадськими групами. 9 січня 1919 р. з ініціа-
тиви Національного Секретаріату було
скликано спільну нараду в редакції “Нової
Ради”, в якій взяли участь представники
соціалістів-федералістів, української народ-
но-республіканської партії, товариства
“Просвіта” і Національного Секретаріату.
Представників інших українських партій
запрошено не було, беручи до уваги, що в
такий момент важливими є дії громадської
думки, а ці партії є урядовими партіями і
несуть відповідальність за політику уряду.
На нараді представники Національного
Секретаріату дали точну інформацію про
становище, що склалося. На 8 січня було
зареєстровано 15 погромів та випадків на-
сильства в єврейських містах. Представ-
ники Національного Секретаріату енергій-
но підкреслювали необхідність активної
діяльності проти погромів з боку українсь-
ких суспільних груп.

Деякі з українських представників на
нараді вказали на те, що українське сус-
пільство, поза всяким сумнівом, мусить зро-
бити і зробить усе, для боротьби з погро-
мами. Але євреї, зі свого боку, повинні були
б виробити позитивне ставлення щодо УНР
і довести це своїми справами. Національ-
ний Секретаріат як орган, що репрезентує
українське єврейство, мав би оприлюдни-
ти декларацію про позицію, що її має зай-
няти єврейське населення України щодо
нової влади. Ця думка спричинила гострий
протест з боку представників Національ-
ного Секретаріату, які заявили, що безпеку
єврейського населення треба гарантувати
без будь-яких умов. Українські представ-
ники на це відповіли, що такі заходи з боку

Шляхами співпраці: українсько-єврейські стосунки
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єврейської громадськості вони розглядають
лише як бажані, але не розцінюють їх як
передумову для участі в кампанії проти
погромів.

Після цього на нараді було одноголосно
прийняте рішення послати до Директорії
мішану делегацію, яка від імені українсь-
кої та єврейської громадськості вимагати-
ме негайного припинення погромів.

На другій день, 9 січня, делегацію прий-
няв голова Директорії В. Винниченко.
До складу делегації увійшли представники
Національного Секретаріату (В. Тьомкін,
М. Шварцман), редактор “Нової Ради” та
заступник голови ЦК партії соціалістів-фе-
дералістів А.В. Ніковський, голова “Про-
світи” П.М. Матушевський, колишній
міністр юстиції А.Г. В’язов, редактор “Кни-
гаря” та видавництва “Час” В.К. Король-
ов. А.В. Ніковський вказав, що сумління
української демократії в жодному разі не
повинне залишатися байдужим, спостері-
гаючи за жорстокістю, що чиниться сто-
совно євреїв. В. Тьомкін і М. Шварцман
дали голові Директорії вичерпний виклад
подій та фактів.

Винниченко з повагою вислухав деле-
гацію і заявив, що уряд уже вжив енергій-
них заходів щодо погромів: заарештовано
сотника Ангела, який керував погромами
під станцією Бахмач. Його банду обез-
зброєно, а самого сотника розстріляно. При
цьому Винниченко у подальшій розмові
спробував довести, що справжня українсь-
ка армія не несе провини за погроми, ос-
кільки до складу армії влилися чорносо-
тенні елементи, які прагнуть зганьбити
честь революційної України.

Делегація висунула до Винниченка ви-
моги, що були сформульовані під час
спільної наради: Директорія повинна опри-
люднити Декларацію проти погромів, ство-
рити Комісію з розслідування погромів за
участю єврейських та українських гро-
мадських груп, особисту відповідальність
за погроми слід покласти на командирів
військових частин та на цивільні владні
органи; винних необхідно покарати. Деле-
гація також вимагала, щоб у військовому
міністерстві було створено спеціальний
відділ з метою боротьби з погромами.
В. Винниченко погодився на всі вимоги, крім
останньої, і навіть просив вислати йому
перелік кандидатів у члени Комісії з роз-
слідування.

Національний Секретаріат, отримавши
категоричні запевнення від голови Дирек-
торії і не маючи тоді ще жодних підстав не
вірити цим обіцянкам, вважав за необхідне
негайно повідомити про кроки, що він
здійснив їх для боротьби з погромами, та
про відповідь владних органів, що ці по-
відомлення можна було б використовувати
як доказ ставлення Директорії до погромів.
З метою інформування єврейського
населення Національний Секретаріат на-
діслав у 394 населені пункти України таку
телеграму:

“Єврейській громаді (назва місця)
Єврейський Національний Секретаріат

зробив усе можливе для боротьби з погром-
ними ексцесами. Директорія обіцяла вжи-
ти енергійних заходів. Відповідальність по-
кладено на командирів та цивільні владні
органи. Незабаром буде оприлюднено
відповідну декларацію Директорії. Ство-
рюється спеціальна Комісія з розслідуван-
ня за участю наших представників. Заспо-
койте єврейське населення. Повідомляйте
нам про всі ексцеси та всі форми погром-
ної агітації.

Єврейський Національний Секрета-
ріат”121.

У свою чергу, 12 січня Директорія у
відповідності з обіцянкою Винниченка оп-
рилюднити звернення уряду виступила з
декларацією проти погромів:

“Від Директорії Української Народної
Республіки

Окремі групи козаків чинили насильство
над євреями. Згідно з отриманими даними
козаків на ці дії їх штовхнули провокатори,
гетьманці, “добровольці” та “більшовики”.
Вони зробили це з метою компрометації
української республіканської армії, щоб вик-
ликати ненависть до “козацтва” з боку на-
селення, внести в країну розкол та безлад і
відновити таким чином старе панування
поміщиків та буржуазії.

Деяких з цих провокаторів та погром-
ників уже схопили та розстріляли, а інші
передані до військового польового суду.

Директорія наказує козакам народної
армії та всім чесним громадянам затриму-
вати цих провокаторів, а також усіх тих, хто
агітує за насильство, і негайно передавати
їх до військовому трибуналу. Гетьманців,
контрреволюціонерів, що ховаються під іме-
нем республіканців, Директорія рішуче за-
стерігає: той, хто наважиться скомпроме-

І.М. Погребинська
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тувати у той чи інший спосіб честь армії
революційного трудового українського на-
роду, буде суворо покараний.

А все демократичне єврейство Дирек-
торія закликає до енергійної боротьби з
окремими анархо-більшовицькими пред-
ставниками єврейської нації, які виступають
проти трудового народу України та її дер-
жавного існування, оскільки ці елементи
дають гетьманцям та провокаторам мож-
ливість проводити демагогічну та шкідли-
ву агітацію проти єврейства, яке не має
жодного зв’язку з більшовизмом. Це вик-
ликає непорозуміння з українцями – ревни-
ми захисниками єврейського трудового на-
роду, непорозуміння щодо єврейської
демократії, що не є анархо-більшовицькою
і виявляє лояльність щодо української дер-
жави.

Підпис: Голова Директорії: В. Винниченко
Члени Директорії: Швець, Андріївський,

Макаренко, Петлюра”122.
Оскільки у самому Києві в ці дні також

проводилася антисемітська агітація і в місті
ширилися чутки про те, що очікуються ан-
тиєврейські ексцеси, 13 січня було оприлюд-
нено такий наказ командира Київського
гарнізону:

“...я наказую всім громадським та
військовим організаціям боротися проти
самочинних дій: обшуків, арештів та
розстрілів, що вороги УНР використовують
з провокаційними цілями.

Я безжалісно віддаватиму їх військо-
вому трибуналу, щоб найсуворіше пока-
рати.

Український народ вів тяжку боротьбу
за свою самостійність і свободу, тому ста-
виться з великою повагою до свободи
інших народів. Я рішуче переслідуватиму
провокаторів, які поширюють чутки про
можливі єврейські погроми або закликають
до них, і передам їх під військовий трибу-
нал за злочин проти УНР.

За самочинні обшуки вже були розстріляні
козаки Михайло Болотний та Микола Іванов.

За погромну агітацію розстріляно Стані-
слава Полянського та Миколу Савельєва.

Підпис: Тимчасовий заступник коман-
дира гарнізону отаман Мельник.

Політичний референт – старшина Чай-
ковський.”

Таким чином, Директорія формально
виконала свою обіцянку – вона оприлюднила
заклик до населення, однак у ньому до пев-

ної міри відповідальність за погроми та ек-
сцеси перекладалася на самих євреїв, а
саме – на “єврейських більшовиків”. Зро-
зуміло, що такі акти з боку Директорії, а
також низка інших фактів, наприклад,
відповідь, яку Винниченко дав делегації
єврейських соціалістичних партій 11 січня,
не кажучи вже про агресивне ставлення з
боку деяких офіційних українських органів,
викликали у єврейського населення не лише
сильне розчарування в Директорії, а також
серйозне занепокоєння і збентеження. Ста-
ло зрозуміло, що боротьбу проти погромів
та погромницьких настроїв слід вести не
лише в рамках офіційних політичних пере-
говорів, але також на ширшій громадській
арені, щоб не замовчувалися випадки
утисків та насильства.

Національний Секретаріат у зв’язку з
цим вжив енергійних заходів для інформу-
вання преси та громадськості про події. Він
систематично оприлюднював через
“Єврейське прес-бюро” та єврейські газе-
ти усю інформацію про погроми. Але суво-
ра цензура і стан облоги часто призводили
до того, що інформація подавалася у формі,
дуже далекій від дійсності. Навіть перего-
вори з Директорією та обіцянки Винничен-
ка значно скорочувалися та сильно зміню-
валися. Але суть подій стала відома
громадськості, що справило на населення
сильне враження.

Оскільки політичне та громадське жит-
тя було майже паралізоване внаслідок об-
логи, і Малі Національні Збори мали мож-
ливість проводити свої засідання, то саме
туди перемістився центр суспільної бороть-
би проти погромів. Те, що преса замовчу-
вала через цензуру, часто діставало висві-
тлення на трибуні Малих Національних
Зборів, де Національний Секретаріат
регулярно звітував про свої переговори з
урядом.

Нестійка позиція Директорії щодо по-
громів та версія, яку вона захищала (згідно
з якою євреї самі були частково винні в цих
кривавих подіях), викликали з боку Малих
Національних Зборів особливо гострий про-
тест. Хоч їхнім завданням було займатися
насамперед практичною законодавчою ро-
ботою і конституційними питаннями
єврейської автономії, вони мусили свою
увагу перенести на події, які зрошували
єврейською кров’ю всю територію Украї-
ни. Поточні питання залишилися на зад-
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ньому плані, а на передній план висунулося
питання єврейських погромів. Було ухвалено
гострі резолюції протесту і закладено ос-
нову для установ, що мали допомогти по-
терпілим від погромів. Усі резолюції про-
тесту були представлені Директорії,
частину з них оприлюднено і послано
за кордон.

У цьому протесті вартим уваги є пере-
конання в тому, що Директорія не несе
відповідальності за погроми і, незважаючи
на “абсолютно незадовільну” декларацію,
уряд ще користується довірою і може прий-
мати звернення від єврейського населен-
ня. Таке становище Національний Секре-
таріат був схильний зберігати, принаймні,
до середини лютого.

Під час четвертого засідання (12 січня
1919 р.) Малі Національні Збори займали-
ся тим самим питанням погромів. З над-
звичайними повідомленнями виступили
представники Бердичівської громади: “Нас
уповноважено, – говорили представники,
змальовуючи погром у Бердичеві, – повідо-
мити вас про факт погрому і висунути ви-
могу, аби ви відклали усі питання і всю свою
енергію використали на те, щоб припинити
криваві ексцеси”. Від імені Національного
Секретаріату виступив Каплан, який звіту-
вав про заходи, що були вжиті Національ-
ним Секретаріатом. “Національний Секре-
таріат, – сказав Каплан, – звернувся до
Директорії та військових властей та вка-
зав їм, що в погромах частково винні
провідні військові кола та антисемітська
агітація з боку деяких офіційних органів та
керівників. Національний Секретаріат ви-
магав, щоб було створено Комісію з розслі-
дування з широкими повноваженнями, з
правом віддавати під суд усіх винних у по-
громах, не зважаючи на їхні високі пости.
Директорія зобов’язалася виконати вимо-
ги, але вона цього не зробила. Декларація,
яку вона оприлюднила, в жодному разі не
може нас задовольнити”.

Після цього на засіданні виступили пред-
ставники чотирьох фракцій. Усі вони вис-
ловили свій гострий протест та незадово-
лення декларацією. “Люди Директорії
повинні знати, – сказав представник
“Фолькспартей” Лацький, – що вони всту-
пають у конфлікт зі світовим народом, який
уже подолав багатьох супротивників. Всту-
пити в конфлікт з нами – це небезпечно для
їхньої держави. Україна готується до іспи-

ту на державність і здається, що вона цей
іспит не зможе витримати: погроми озна-
чатимуть варварство. Наші протести мо-
жуть мати світовий розголос і вони мати-
муть його”.123

Документи Національного Секретаріа-
ту значно розширюють сучасні уявлення
про сіоністську діяльність в Україні. За-
провадження їх у науковий обіг у поєднанні
з багатим документальним україномовним
масивом може скласти основу для цікавих
наукових досліджень і висновків.

Спогади відомих діячів сіоністського
руху проливають світло на ще одну мало-
вивчену тему з історії українського єврей-
ства. Йдеться про діяльність Національного
Секретаріату із захисту євреїв Галичини від
погромів восени 1918 р. Слід мати на увазі,
що ті події мали великий резонанс у світі, а
також значно вплинули на позицію євреїв
Галичини відносно польсько-українського
протистояння в регіоні. Отже, і сумні події,
і та реакція, що вони викликали в єврейсь-
ких колах східної частини України, є не-
від’ємною складовою історії української
революції та народів, котрі брали в ній
участь. Наведені в “Єврейській націо-
нальній автономії...” матеріали підтверджу-
ють факт існування національної солідар-
ності та почуття відповідальності за долю
свого народу, навіть якщо він живе в іншій
країні за власних тяжких обставин. На-
явність цієї проблеми дає змогу відкорегу-
вати сучасні погляди на історіографію
післяреволюційного періоду, позбавляє від
деяких стереотипних трактовок її як такої,
що була обмежена вузьким колом питань.

Погромний рух у Польщі та Галичині
розпочався у квітні 1918 р. і в подальші
місяці дедалі посилювався. Коли у Києві
проходила перша сесія Тимчасового Націо-
нального Зібрання, надійшла низка нових
повідомлень про переслідування та насиль-
ства, вчинені проти єврейського населення
Польщі та Галичини. Національне Зібран-
ня ухвалило тоді спеціальну резолюцію сто-
совно цих погромів. Невдовзі з Польщі
щоденно почали надходити повідомлення
про десятки єврейських погромів. Особли-
во сильним було враження від погрому, який
вчинили польські легіонери у Львові 22 –
24 листопада 1918 р. Про те, що єврейсь-
кому населенню Львова загрожує смер-
тельна небезпека, у Києві дізналися після
початку ексцесів у цьому місті. Київська

І.М. Погребинська
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громада отримала від “Єврейського комі-
тету безпеки у Львові” повідомлення,
підписане редакцією газети “Тогблат”, а
також полковником Юліусом Рейснером та
доктором Ізраїлем Вальдманом де сказа-
но: “Ми просимо терміново передати цю
телеграму Сіоністському бюро у Копенга-
гені: “Від першого листопада у Львові відбу-
ваються вуличні сутички. Єврейське насе-
лення організувало суворо нейтральну
міліцію, щоб захистити життя і власність
єврейського населення. Все частіше трап-
ляються випадки, коли польські легіонери
тероризують і обеззброюють єврейських
міліціонерів. Було обстріляно єврейську
лікарню на площі Спілки. Є багато жертв
серед єврейського населення.

Звернення по допомогу до польської
військової адміністрації залишилося без
відповіді. Вам слід ужити відповідних дип-
ломатичних заходів”124.

Після отримання цих повідомлень Націо-
нальний Секретаріат прийняв такі рішення:
а) звернутися з меморандумом до польсько-
го посла в Києві та розіслати копії того ме-
морандуму послам в інших країнах Європи
та Америки125; б) вислати спеціальних пос-
ланців до Польщі та Галичини для ознайом-
лення зі становищем на місці; в) зв’язатися
з іноземними єврейськими громадськими та
національними організаціями, щоб разом
знайти вихід зі становища, що склалося;
г) звернутися з приводу становища євреїв у
Польщі зі спеціальним циркуляром до
єврейської громади в Україні.

Національний Секретаріат звернувся до
прес-бюро сіоністської організації у Копен-
гагені і до прес-бюро Всесвітньої Спілки
Поалей-Ціон у Стокгольмі, щоб через них
інформувати громадську думку в Європі
про страждання євреїв у Польщі. З повідом-
лень Національного Секретаріату отримує-
мо інформацію про рух протесту, який роз-
горнувся в громадах України, про збирання
коштів на користь потерпілих від польських
погромів. Переважну частину грошей було
одразу передано відповідним установам.
Багато громад, які збирали гроші, були потім
повністю зруйновані внаслідок погромного
руху, що вибухнув в Україні.

Широка кампанія, що її розгорнув На-
ціональний Секретаріат відразу в декількох
напрямах (дипломатичному, державному та
громадському), підтверджує думку, що на-
прикінці 1918 – на початку 1919 рр.

єврейські політичні діячі все ще сподівали-
ся, що у новостворених держав – в даному
випадку Польщі та Україні – вистачить
сили і наполегливості для подолання анти-
єврейських погромів.

Події осені 1918 р. поставили народи
зруйнованої і пограбованої війною Галичи-
ни перед необхідністю визначення свого
місця у процесах державотворення, що
інтенсивно розгорнулися в цей час в
Австро-Угорщині. Розрізнені як в соціаль-
ному, так і політичному відношенні східно-
галицькі євреї вступили в новий історичний
період з гірким здобутком. Події останніх
років відверто свідчили про хиткість і не-
визначеність їхнього становища. Позбав-
лені опіки своєї національної держави,
восени 1918 р. вони опинилися на роз-
доріжжі, окресленому імперативом україн-
сько-польського протиборства за Східну
Галичину.

Практично єдиним комплексним дос-
лідженням з питання участі євреїв в націо-
нально-визвольних змаганнях на теренах
Галичини в 1918–1920 рр. є книга Р. Фана
“Історія єврейської національної автономії
в період Західноукраїнської республіки”126.
В історію науки Р. Фан увійшов як автор
класичної монографії з історії Гаскали в
Австрії, що була написана в 1917 р. на ос-
нові джерел бібліотеки єврейської грома-
ди Відня і опублікована на івриті у 1919 р.
В Ізраїлі Фана вшановано, насамперед, як
письменника, без участі якого рідко обхо-
дилися єврейські літературні збірники у
Галичині першої третини ХХ сторіччя.
Його твори на івриті двічі виходили в
Ізраїлі. Але, як вважає Р. Найгрешл, автор
монографії “Література на ідиш в Гали-
чині”, найбільш цінним у доробку Фана є
оповідання з життя караїмів Галича мовою
ідиш (що були перекладені багатьма євро-
пейськими мовами) та літературні твори
на соціальну тематику. Як активний діяч
сіоністського руху Галичини, Р. Фан не лише
їздив до Палестини, де за дорученням ко-
мерсантів Станіслава придбав землі, але
також кілька разів був видавцем та редак-
тором сіоністської преси (зокрема у Ста-
ніславі). У 20–30-ті роки минулого століття
Фан був одним із провідників “Мізрахі” у
Східній Галичині. У жовтні 1939 р. його
заарештовано радянськими спецслужбами
і вивезено до Росії. Далі сліди його втра-
чаються.
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Книга Фана маловідома серед українсь-
ких дослідників того періоду з декількох
причин. По-перше, час і обставини її видан-
ня були менш сприятливими, ніж для ана-
логічної праці з історії єврейської національ-
ної автономії на теренах України
С. Гольдельмана. По-друге, книгу було ви-
дано мовою ідиш, на жаль, малодоступною
для більшості вчених нашої країни. І саму
книгу, і нечисленні рецензії на неї можна
віднести до першого періоду історіографії
українсько-єврейських відносин у новітні
часи, хоча хронологічно вони вписані в рам-
ки другого етапу. До речі, сіоністські кола
намагалися приховати книгу, і тому нам
відомі лише дві рецензії на неї: у прокому-
ністичній газеті “Унтер вег” (Львів)
(у шести випусках за березень–квітень
1934 р.) під характерною назвою “Сіоніст-
ське фальшування історії” та рецензія відо-
мого історика Я. Шацького, який після Дру-
гої світової війни мешкав у США і цікавився
проблемами українсько-єврейських відно-
син. Рецензія Я. Шацького вийшла в нау-
ково-періодичному виданні Єврейського
наукового інституту (ІВО) у Вільні – “ІВО-
Блетер”127. Це видання виходить в Нью-
Йорку й нині, дотримуючись національно-
демократичної орієнтації.

У 23-х розділах книги Р.Фана вміщено
унікальні матеріали128 з особистого архі-
ву автора, який у період ЗУНР був секре-
тарем Єврейської Національної Ради. Крім
них автор користувався матеріалами пре-
си тієї епохи, що є дуже важливим джере-
лом завдяки особливим обставинам, за
яких ця преса виникла. Про це Р. Фан на-
водить цікаві деталі і навіть дає перелік
єврейських газет129. Книга не тільки охоп-
лює події періоду з 1 листопада 1918 р. до
1 червня 1919 р., але й пояснює переду-
мови та державне підґрунтя для закладен-
ня українсько-єврейської співпраці.
Не відмовляючись від об’єктивних мо-
ментів у площині національного питання,
які раніше чи пізніше привели б єврейські
та українські політичні табори до взаємо-
порозуміння, він звертає увагу на такий
фактор впливу, як політика австрійського
уряду в Східній Галичині. Фан зазначає,
що Відень, розуміючи польські прагнення
до відродження незалежності, не стриму-
вав до певної міри український національ-
ний рух, а використовував його як проти-
вагу польським вимогам130. В умовах

протистояння двох національних ідей євреї
мусили прийняти сторону однієї з них. Своє
ставлення до того, як ті події відбилися на
становищі єврейського населення Галичи-
ни, автор формулює такою фразою: “Євреї
дізналися, що таке полон, але народження
свободи почало виглядати як нещастя”131.
На підставі документів Фан розглядає
ставлення галицьких євреїв до нової
української держави і пояснює мотиви полі-
тичного курсу єврейських партій Галичи-
ни щодо українських та польських держа-
вотворчих вимог. Основним імпульсом, що
надав прискорення єврейсько-українсько-
му зближенню на першому етапі існуван-
ня ЗУНР, автор вважає вороже ставлення
польської частини населення Галичини до
євреїв, що виявилося вже в перші тижні
листопада 1918 р. і набуло свого макси-
муму в сумнозвісному львівському по-
громі. “Ставлення євреїв, – пише Фан, –
до української держави поступово зміню-
валося вже від 22 листопада 1918 р., коли
після оволодіння Львовом антисемітські
елементи з-посеред поляків вчинили кри-
вавий єврейський погром”132. Уже в січні
1919 р, – наголошує Фан, – “східногалицькі
провідники ствердили, що польські погро-
ми у Львові та інших містах сприяли фор-
муванню симпатії євреїв до українства”133.

 Матеріали книги висвітлюють не лише
відносини між євреями та українцями в пе-
ріод ЗУНР, але і ставлення єврейських кіл
УНР до міжнаціональних проблем Галичи-
ни. Зокрема, дізнаємося про цікаві подро-
биці щодо візиту А. Ревуцького у Станіс-
лав134. Міркування Р. Фана в поєднанні зі
спогадами А. Ревуцького та С. Гольдель-
мана135 є майже єдиними джерелами ме-
муарного плану для вивчення та компара-
тивного аналізу партійних зв’язків між
єврейськими партіями у двох українських
державних новоутвореннях. Зокрема, ос-
танній критично ставився до політики не-
втручання у польсько-український конфлікт,
яку проголосила Єврейська Національна
Рада. Перебуваючи у квітні 1919 р. у Ста-
ніславі, Р. Фан писав: “Шкідливі наслідки
оголошення нейтралітету майже не підда-
ються обрахункові. Вони помітні в усіх сфе-
рах життя, при всіх стосунках Українців с
Жидами”136.

Мовне питання при створенні власної
мережі шкіл, боротьба партій, економічне
становище, конфлікт між теорією та прак-
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тикою у розбудові єврейської національної
автономії, ставлення американської
єврейської діаспори до ЗУНР137– це дале-
ко не повний перелік питань, які висвітлю-
ються у монографії Фана. Оскільки автор
репрезентував певну мовно-політичну
орієнтацію, він не завжди виступає як істо-
рик, але часто як коментатор і полеміст.
Особливу суб’єктивність слід відзначити
при висвітленні соціальної політики, а та-
кож мовного питання. Та попри все основ-
ною ідеєю книги є думка про можливість і
необхідність українсько-єврейської спів-
праці в рамках вільної української держа-
ви, і саме це відрізняє її від заідеологізова-
них та різко поділених за національними і
політичними ознаками робіт того періоду
історіографії, що розпочався після паризь-
ких подій 1926 р.

Наведені матеріали, що їх вдалося оп-
рацювати, вивчити і проаналізувати, дають
можливість зробити висновки у двох пло-
щинах: історіографічній та суто історичній.

Насамперед стає очевидним, що мему-
арна література на ідиш, а також на
англійській та й інших іноземних мовах ще
не посіла належного місця серед інших істо-
ричних джерел у вивченні етнополітичних
аспектів української революції.

Мемуари присвячені подіям, маловив-
ченим у сучасній українській історіографії.
Вони відзначаються конкретністю, точніс-
тю, вірогідністю.

Спогади єврейських політичних діячів є
важливим джерелом вивчення української
революції в цілому і єврейської національної
автономії зокрема. Відомості спогадів ще
не до кінця вичерпані, деякі важливі й цікаві
факти досі не запроваджені у науковий обіг.

Певна частина спогадів дублює доку-
ментальні джерела і ними підтверджуєть-
ся. Цей факт варто враховувати при аналізі
багатьох контроверсійних проблем того
періоду. Водночас використання спогадів
доцільне при всебічному аналізі в комплексі
з документальними джерелами.

Цінність мемуарів полягає в тому, що
вони дають можливість позбавитися безо-
собовості, дуже яскраво відображають ат-
мосферу, яка панувала в роки утворення
єврейської національної автономії.

В історіографічних джерелах, про які
йшлося, відображено найважливіші віхи
боротьби єврейського політичного загалу
за втілення в життя ідеї національної авто-

номії. Але не всі аспекти партійної діяль-
ності висвітлені однаково об’єктивно.

Наведені спогади дають можливість
значно розширити джерелознавчу базу при
вивченні таких принципових питань, як ево-
люція основних ідей і концепцій єврейських
партій у добу революції, проаналізувати і
зіставити широкий спектр поглядів.

Незалежно від того, під яким кутом зору
написані мемуари – соціалістичним чи сіо-
ністським – поза сторінками приватних
спогадів не залишилися основні проблеми
сучасного їм періоду. Пріоритетними тема-
ми є такі: розгляд основних структурних
компонентів єврейської національної авто-
номії; осмислення природи розколу між
єврейськими партіями; наголошення на
бажаності співпраці з українським урядом.
У мемуарах наведені переконливі прикла-
ди про перевагу на деяких етапах революції
компромісних тенденцій у політиці єврейсь-
ких партій і існування інколи певної, хоч і
хиткої, рівноваги між ними. Зміст мемуарів
дає змогу дійти висновку, що єдність між
єврейськими партіями була дуже нестійка
і мала скоріше вигляд тактичних компро-
місів. Відсутність єдиної політичної стратегії
призвела до того, що навіть єврейські партії
спочатку недооцінили загрози погромів.

Мемуари дають дослідникам відправні
точки для вивчення і узагальнення позитив-
ного і негативного історичного досвіду
єврейської національної автономії в кон-
тексті як української революції, так і новіт-
ньої історії єврейського народу в діаспорі.

Вивчення мемуарних матеріалів може
стати основою для створення узагальню-
ючих висновків також у сфері історичної
політології. Зокрема, вони достовірно
віддзеркалюють кількісні та якісні зрушен-
ня у складі тогочасних урядів, процеси та
вектори взаємовпливу і взаємозалежності
між українськими та єврейськими партія-
ми. Наведені спогади досить цікаві при
зіставленні громадянської активності різних
соціальних груп українського та єврейсько-
го населення; рівня політизації двох народів;
ступеню впливу на них з боку різних полі-
тичних партій тощо. Виважений аналіз цих
питань із залученням нових матеріалів до-
поможе, науковцям, в тому числі й в Ізраїлі,
зсунути українську історіографію українсь-
ко-єврейських відносин у роки УНР та
ЗУНР з рівня однолінійних тлумачень на
якісно новий – багатоаспектний – рівень
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розуміння. Нове бачення набуває особли-
вого значення на сучасному етапі розвит-
ку України, в період інтенсифікації процесів
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В 1814–1815 гг. в городе Копысь Моги-
левской губернии в типографии Исраэля
Яффе впервые был издан сборник “Шив-
хей Бешт” (“Восхваление Бешта”), посвя-
щенный основателю религиозного движе-
ния хасидизма рабби Исраэлю бен
Элиэзеру Бал Шем-Тову (Бешту). Эта кни-
га представлят собой корпус текстов о
жизни и деяниях Бешта и его учеников, к
тому же она является практически един-
ственным источником большей части до-
шедших до нас сведений о Беште.

Бал Шем Тов (Бешт) (1700–1760) родил-
ся в селе Окуп в Карпатах в бедной се-
мье, рано осиротел и в молодости перепро-
бовал целый ряд занятий. Он приобрел
известность в своем кругу как целитель,
лечивший с помощью магических закли-
наний и амулетов. Отсюда его имя – Бал-
Шем-Тов – “обладатель доброго имени”.
Посредством правильного произнесения
Божьего имени, молитвами, амулетами Бал
Шем творил всевозможные чудеса: борол-
ся с нечистой силой и со всеми ее прояв-
лениями, оживлял мертвых, лечил неизле-
чимые болезни, мог находиться в
нескольких местах одновременно, неверо-
ятно быстро перемещался на большие рас-
стояния, боролся с врагами еврейского на-
рода.

Разъезжая по еврейским местечкам
Подолии и восточной Галиции, Бешт зани-
мался врачеванием средствами народной
медицины и с помощью амулетов. Посте-
пенно вокруг Бешта образовалось товари-
щество хасидов, которое занималось изу-
чением Торы (Библии) и каббалы и
напоминало собой другие группы каббалис-
тов, существовавшие в то время во мно-
гих больших общинах.

Более полувека до опубликования “Вос-
хвалений Бешта” (книга была издана че-

рез 55 лет после его смерти), да, вероятно,
и после бытовали устные рассказы о Беш-
те. Реальные истории обрастали массой
подробностей и попутно впитывали в себя
фольклорные сюжеты народов, среди ко-
торых жили евреи.

Исследователи предлагали разные вер-
сии генезиса “Шивхей Бешт”. Дан Йосеф
в работе “Сипур а-хасиди” говорит о том,
что сюжеты о Беште десятками заимство-
вались из “Шивхей Ари” – рассказах о де-
яниях и чудесах знаменитого каббалиста
Ицхака бен-Шломо Ашкенази, который
жил в Цфате в XVI в. Один из первых со-
бирателей еврейского фольклора, публи-
цист и литератор С.А. Ан-ский в начале
ХХ в., говоря о хасидском народном твор-
честве, сравнивал его с рыцарскими рома-
нами. Израильский ученый-фольклорист
профессор Дов Ной посвятил работу “Ага-
дот а-Бешт бе-харей а-Карпатим” (“Пре-
дания о Беште в Карпатских горах”) ана-
лизу карпатских легенд о Беште и их связи
с гуцульским фольклором. Дов Ной как раз
и обратил внимание на заметное распро-
странение легенд о Беште в собственно гу-
цульском фольклоре, также он выделил ха-
рактерные особенности гуцульских легенд,
очень похожих жанрово и композиционно на
фольклор хасидский.

Естественно, культуры соседствующих
народов не могут быть изолированы друг
от друга, у них есть точки пересечения, где
они встречаются, и дальше двигаются ря-
дом, соотносясь друг с другом и взаимно
обогащаясь. Наиболее восприимчивой к
культурному заимствованию является сфе-
ра народного творчества. Хасидизм, а за-
тем и хасидские рассказы получили свое
распространение там, где бытовали обшир-
ные и разнообразные фольклорные тради-
ции: украинская, польская, немецкая, ру-
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мынская и т. д. Анализируя и сравнивая
еврейское творчество и фольклор тех на-
родов, на территории которых жили евреи,
можно также найти корни хасидских рас-
сказов и понять, к каким фольклорным
произведениям хасидские рассказы наибо-
лее близки сюжетно и типологически.

Скорее всего, таким полем взаимовли-
яния послужили гуцульские рассказы об
опрышках. Гуцулы называли опрышками
тех, кто бросал крестьянский и пастуший
хлеб и уходил в леса разбойничать. Как
сообщают источники, опрышки старались
не трогать земляков, а большими ватага-
ми спускались в долины и совершали раз-
бойные нападения на еврейские местечки
и помещичьи хозяйства. Для гуцулов оп-
рышек – это пример героя-разбойника.
Движение опрышков пришлось на начало
XVIII в. и длилось до середины XIX в.
В опрышки уходили люди, недовольные
своим социально-экономическим положе-
нием. Отряды опрышков пополнялись за
счет дезертиров, пастухов, местных крес-
тьян, днем работавших в полях, а ночью
ходивших “на шлях”. Рассказы про опрыш-
ков – излюбленная тема в фольклоре гу-
цулов. Героев-разбойников в карпатском
фольклоре немало, однако первейшим из
всех считается Довбуш (1700–1745), и
большинство гуцульских историй посвяще-
но именно ему. Олекса Довбуш был из без-
земельных крестьян и большую часть жиз-
ни пас овец у панов. В 1738 г. он ушел в
опрышки и через семь лет погиб при ро-
мантических обстоятельствах. В сборни-
ке “Оповідання про Опришків” Владимира
Гнатюка рассказы о Довбуше представля-
ют собой самый развитый корпус текстов,
то есть в них есть сведения о биографии
Довбуша, его деяниях и т. д.

Есть несколько причин, побуждающих
нас сравнивать эти тексты с рассказами
из “Шивхей Бешт”. Первая – среди рас-
сказов, посвященных Довбушу, есть так на-
зываемый “еврейский” цикл, в котором
Довбуш постоянно нападает на евреев, гра-
бит и убивает. В одном из этих рассказов
информант говорит: “Опришки грабують на
долах панив та жидив” [Гнатюк 1910, 6],
другой информант добавляет: “Опришки
николи не грабовали своїх людий, лиш чу-
жих, панив та жидив” [Гнатюк 1910, 3].
Подавляющее большинство легенд, в ко-
торых Довбуш сталкивается с евреями, за-

канчивается для последних плохо. Так, он
облагает евреев специальным налогом
[Гнатюк 1910, 111], а в одном из рассказов
повествуется о резне в местечке Иванов-
цы, где Довбуш со своей ватагой вырезал
всех евреев за то, что они “чинять добрім
людям” [Гнатюк 1910, 117].

Вторая причина, обусловившая обраще-
ние к текстам о Довбуше, – непосредствен-
ное знакомство Довбуша с Бештом. Суще-
ствует рассказ “Довбуш і Бал-Шім”, где
Довбуш и его отряд, будучи в Тростянце,
заходит к “арендару Бал-Шіму” взять у
него еды. И когда Бал-Шем на их требо-
вания отвечает отказом, Довбуш пытает-
ся зарубить его топором, но у него отни-
мается рука. Довбуш умоляет отпустить
его и предлагает в качестве выкупа день-
ги, Бал-Шем соглашается. [Гнатюк 1910,
56–57].

И третья причина – распространение
рассказов о Довбуше в еврейской среде.
Израильский фольклорист Лариса Фиалко-
ва в статье “Олекса Довбуш i єврейська
культура” приводит рассказ о Довбуше,
который она записала из уст одного гали-
цийского еврея. В нем повествуется о чу-
десном рождении Довбуша. Отец Довбу-
ша умер еще до рождения ребенка, и мать
жила в страшной нищете. Единственный,
кто помогал ей, был старый еврей-корч-
марь, который приносил ей хлеб. Как-то раз
женщина, будучи уже на последнем меся-
це беременности, пошла в лес собирать
дрова. В лесу у нее внезапно начались
схватки и через некоторое время она ро-
дила ребенка. Отдохнув и уже было со-
бравшись с ребенком домой, женщина ус-
лышала звуки охотничьего рога и лай
собак – это были звуки панской охоты.
Испугавшись, что их с ребенком могут
порвать собаки или что они попадут под
копыта лошадей, она спрятала ребенка в
дупле дерева, а сама побежала домой. Все
время, пока шла охота, мать не находила
себе места и через некоторое время, ког-
да охота закончилась, пошла искать ребен-
ка в лес, но на прежнем месте его не обна-
ружила. Спустя три дня, уже обессилевшая,
она вышла на полянку, где увидела лежа-
щего ребенка и склонившуюся над ним
собаку. Женщина подумала, что собака
собирается съесть ребенка, и бросилась на
нее, но собака, жалобно заскулив, отошла
в сторону. Ребенок был живой, а собака,
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видимо, кормила и обогревала его. Маль-
чик был крупный, вполне здоровый и весь
покрыт густой бурой шерстью. Мать заб-
рала ребенка и понесла его домой, а за ней
бежала собака. Соседи этой женщины
очень удивились, увидев ребенка живым,
а корчмарь-еврей, когда принес им в оче-
редной раз поесть, посмотрел на ребенка
и сказал, что он “как добуш” (ивр. – “мед-
вежонок”) [Фіалкова 1996, 69–70].

Точно так же в “Восхвалениях Бешта”
мы можем найти отклик на эти встречи
разбойников с евреями. Есть несколько
повествований, где Бешт встречается с
карпатскими разбойниками. В первом, под
названием “Одиночество в горах”, описы-
вается встреча Бешта с карпатскими раз-
бойниками, где они, видя особую харизму
этого человека, просят его быть судьей в
их спорах, а также молиться за них. Он сог-
лашается на это только при условии, если
они дадут клятву не трогать евреев [Ру-
бенштайн 1994, 51]. Второй “Рассказ о раз-
бойниках” является продолжением перво-
го. Он повествует о том, как спящего
Бешта пытался убить разбойник, которо-
му не понравился суд Бешта над ним, и
едва не поплатился за это жизнью [Рубен-
штайн 1994, 51–52]. Третий – “Короткая
дорога в Эрэц-Исраэль” повествует о раз-
бойниках, предложивших Бешту провести
его подземными ходами от Карпатских гор
на землю Израиля [Рубенштайн 1994, 52].
Существует еще один текст, где Бешт по-
беждает разбойников при помощи своей
чудодейственной силы. В этом рассказе
Бешт и купец едут через лес и на них на-
падают разбойники, Бешт заколдовывает
их, они убегают, думая, что за ними гонят-
ся чудовища [Рубенштайн 1994, 168].
Структура этих рассказов мало отличает-
ся от любых других фольклорных произ-
ведений, где антагонистами героя высту-
пают разбойники. Специфика хасидских
рассказов заключается в двух моментах:
во-первых, это привязка к географии (в
данном случае – Карпатские горы и леса),
и во-вторых, просьба героя к разбойникам
“дать клятву не трогать евреев”, то есть
просьба не за себя, а за весь народ.
Просьбы за свой народ нередки в еврейс-
ком народном творчестве, но обычно ге-
рой, выступающий защитником своего на-
рода, просит царя, разозлившегося на
евреев, или военачальника, который хочет

разрушить город. Все трое являются ге-
роями народных сказок, не несущими ка-
кой-либо смысловой нагрузки помимо той,
которую предполагает сказочный сюжет.
Обращение же к разбойникам – своеобраз-
ный прецедент в еврейском творчестве, для
появления этих персонажей должны были
сложиться соответствующие реальные ус-
ловия. Поэтому клятва, которую требует
Бешт в первом повествовании, может слу-
жить подтверждением того, что рассказы
о грабежах и убийствах евреев в повество-
ваниях об опрышках имеют под собой ре-
альную почву, а следовательно, требовал-
ся еврейский герой, которого бы
разбойники боялись и уважали.

Бешт и Довбуш несут вполне определен-
ную социальную функцию народных защит-
ников, которые мстят за беды народа. Текс-
ты, как видим, вполне сопоставимы,
действие в них развивается в одном направ-
лени, более того, в них можно обнаружить
параллелизм архетипических сюжетов.

Вот некоторые моменты сравнения двух
текстов. Основная функция опрышков в
повествованиях о них – отбирать у бога-
тых и давать бедным: “Довбуш лиш жиди
та пани бив, а людям нічого не казав” [Гна-
тюк 1910, 93]. “Бешт при жизни и после
смерти также является защитником пра-
ведных перед небесами” [Рубенштайн
1994, 115]. Рассказам об опрышках, как и
хасидским рассказам, свойственна стили-
стическая форма эпического повествова-
ния о достоверном: “От що раз розповiв нам
старий жид з Миколаївцiв” [Гнатюк 1910,
5]. То же мы можем обнаружить в расска-
зах о Беште, где текст начинается таким
образом: “Рассказал мне тесть мой, кото-
рому рассказал рав Авраам Подолискер,
который был равом нашей общины за нес-
колько лет до того, как случилась с Беш-
том эта история” [Рубенштайн 1994, 73].
Также карпатские и хасидские рассказы
роднит привязка к географии: “Якось двiнув
Довбуш до села Веньгри” [Гнатюк 1910,
87]. В “Шивхей Бешт” мы читаем:
“Как-то прибыл Бешт в святую общину Бе-
лополья (Белая Церковь)” [Рубенштайн
1994, 71].

Если сравнить реконструированную по
рассказам биографию Бешта с биографи-
ей Олексы Довбуша, то и здесь можно об-
наружить разительное сходство. Например,
рождение героев: “Как-то раву Элиезеру во
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сне пришел Илья-пророк и сказал, что ско-
ро у рава Элиезера родится сын, благода-
ря которому весь Израиль восстанет и упа-
дет пелена с его глаз” [Рубенштайн 1994,
39]. Рождение Довбуша также сопровож-
дается чудом – его спасением и необыч-
ным видом в младенчестве. По одной вер-
сии, как уже говорилось, мать прячет
маленького Довбуша в лесу, а когда нахо-
дит, то видит, что кормит его собака, а сам
ребенок весь покрыт густой шерстью
[Фіалкова 1996, 69–70]. По другой версии
о Довбуше пишут, что он не рождался и не
умирал, а был взят из чрева мертвой ма-
тери: “Так Добуш не родиў i быў не ўмираў,
бо йак му умерла маты, а вiн сьа рушаў у
черевi. I выпороли го i вiн сьа подорваў
коло вiт цьа” [Гнатюк 1910, 54]. Оба героя
от рождения талантами не отличались,
даже наоборот, так, например, Довбуш, по
одним источникам, был до 12 лет немым,
по другим – слабым или умственно отста-
лым. Только в пору юности он получает нео-
бычную физическую силу, как говорится
во всех источниках, чудесным образом.
Бешт тоже в рассказах о начале жизни
выглядит парнем туповатым и со странно-
стями, его даже выгоняют из школы, ду-
мая, что у него нет способностей к учебе
[Рубенштайн 1994, 39].

Оба героя вступают в первое сражение
с нечистой силой и побеждают ее: Бешт
борется с Сатаной [Рубенштайн 1994, 39],
который, спустившись на землю, принима-
ет облик оборотня, а Довбуш дерется с
“чорным чоловiком” (чертом) или “Бідой”,
которая глумится над Богом, после чего
ангел одаривает Довбуша неуязвимостью
и огромной силой [Гнатюк 1910, 63]. И Беш-
ту, и Довбушу сообщается свыше о гряду-
щем предназначении. Так, в одном из рас-
сказов Бешт находился в трудном
положении. Тогда в пустынном месте во
сне ему приходит старик, который потом
оказывается Ильей-пророком, он помога-
ет Бешту выпутаться и сообщает о его
миссии [Рубенштайн 1994, 53]. Про Дов-
буша есть несколько рассказов, в которых
ему в разных вариантах сообщается о том,
кем он станет в будущем, и рассказывает-
ся, как он получает магическую силу. В од-
ном из рассказов Довбуш, побитый паном,
идет в горы и “так гiрко плаче, шо аж не-
можно слухати” [Гнатюк 1910, 83]. На этот
плач приходит святой Петр и одаривает его

магической силой. В другом рассказе по
дороге в село Веньгры Довбуш встречает
старого разбойника, который сообщает
ему, кем он будет, и дарит волшебное сред-
ство, которое позволит ему быть неуязви-
мым и удачливым: “вiд сего зела, ади, нї
кули тi iї не озьме, а замок, аби який, то iї
отворить, аби лишь притулити долоню”
[Гнатюк 1910, 87]. Оба героя творят доб-
ро: Бешт излечивает больных, борется с
притеснителями еврейского народа, Дов-
буш отбирает у богача богатство и разда-
ет его беднякам, дарит бедняку шапку зо-
лотых, девушке отдает кожаные мешки с
деньгами и пр.

Вне всякого сомнения, сравнение двух
героических биографий само по себе не
несет ничего нового. Более того, их иден-
тичность обусловлена заранее “житийной
моделью”, однако отсюда можно сделать
любопытные выводы.

Во-первых, вполне реально предполо-
жить, что анализируемые здесь хасидские
рассказы о встречах Бешта с разбойника-
ми и гуцульские рассказы о столкновени-
ях Довбуша и евреев относятся к единому
мифологическому циклу о Праведнике и
Разбойнике. И вполне вероятно, что рас-
сказы о Беште, чудотворце, спасающем
евреев и побеждающем инородцев силой
духа, появились как фольклорно-литератур-
ная реакция на реальное противостояние ев-
реев окружающему миру, а Бешт – это
культурный герой-еврей, превосходящий
Довбуша силой, умом, чародейством.

Во-вторых, интересным является то,
что этапы биографии одинаковы не просто
у героев фольклоров двух соседних наро-
дов (это как раз неудивительно), а у Раз-
бойника и Праведника. Это связано, види-
мо, с архетипическими особенностями
положительных героев. Герой гуцульского
фольклора – благородный разбойник. Он
очень сильный, неуязвимый, благородный,
справедливый, но – разбойник. Герой фоль-
клора еврейского, как и писал Ан-ский, –
это человек, на котором лежит Божья пе-
чать, он силен не телом, но духом. Глав-
ное его орудие – молитва, и борется с вра-
гами он с помощью волшебных средств.
Цель героя еврейского фольклора – не
убить врага, а испугать его настолько, что-
бы враг перестал вредить евреям. Соб-
ственно, ради этого Бешт и совершает все
свои подвиги.

К вопросу о гуцульских корнях хасидских рассказов (Бешт и Довбуш)
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П.А. Журавель

Скорее всего, на рассказы о Беште, к ко-
торым мы обращались здесь, оказал влия-
ние карпатский бандитский фольклор. По-
явление их на одной территории в одно
время, знакомство текстов друг с другом,

необходимость возникновения в еврейском
фольклоре защитника всех евреев, которо-
го уважают и боятся даже разбойники, еди-
ная мифологическая схема, единое фольк-
лорное поле дают нам право на эту гипотезу.
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У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. одним
із насущних питань для людей, які тією чи
іншою мірою були причетні до відроджен-
ня івриту як повноцінної розмовної мови,
стало питання про можливість та бажаність
перекладів іномовної прози та поезії. Чи слід
цим займатися? Чи можливо в принципі
адекватно перекласти твір іншої культури
на іврит, враховуючи обмеженість мови, що
відроджується, і відмінності в поняттях,
зумовлені різними культурами? Дискусія
виникла не на порожньому місці: з середи-
ни ХІХ ст. здійснювались спроби пере-
кладів творів класиків світової літератури
на іврит, спроби часто невдалі, й іноді
відверто курйозні. Як приклад можна на-
вести один із ранніх перекладів “Ромео і
Джульєтти”, в якому католицький священ-
ник був названий словом “коен” (жрець при
Храмі) – просто за відсутності співвіднос-
ного поняття і, відповідно, співвідносного
слова в гебрайській культурі.

Одним із найбільш затятих захисників
ідеї про необхідність перекладів був відомий
єврейський публіцист М. Бен-Еліезер.
У своїй статті “Літературні нотатки” він, зок-
рема, зазначає: “Якщо уважно поглянути на
проблему, можна побачити, що у будь-якого
великого, світового значення твору є дві ос-
нови: перша – вузько національна, і друга –
загальнолюдська. Перша може бути адек-
ватно сприйнятою та відчутою лише
співвітчизниками автора, тими, чиї душі
живилися однією і тією ж культурою.
Ця частина твору не може бути перекладе-
на взагалі. Однак друга основа не залежить
від батьківщини автора, його національності
та мови, і це саме та частина, яка має нале-
жати читачам усього світу” [Бен Еліезер].

Зазначили, що Бен-Еліезер, будучи в
своїй галузі радикалом, який не визнає на-
півтонів, говорить про принципову немож-
ливість перекладу “національної основи”
твору. Були в єврейському письменниково-

му світі й інші думки, що наголошували не
стільки на неможливості адекватного пе-
рекладу письменником, скільки на проблемі
адекватного сприйняття читачем, не знай-
омим з культурним контекстом твору.
(Відповідно, чим більше людина знайома з
чужою культурою, тим адекватніше вона
сприймає думки автора; звідси висновок
про необхідність розширення культурного
кругозору). Ця думка не була однозначно
популярною в єврейському середовищі
кінця ХІХ ст.: навпаки, більша частина кон-
сервативно налаштованого єврейського на-
селення Східної Європи тому й опиралася
на ідеї перекладів європейської літератури,
що вважала вкрай небажаним сприйняття
населенням європейської культури.

Обмірковуючи цю проблему в своїй
статті, М.Бен-Еліезер зазначає: “Крім того,
що мова іврит не здатна передавати належ-
но багато понять з інших мов через недо-
статнє багатство словника, залишається
ще значна частина творів, у тому числі й
тих, що становлять фундамент загально-
людської культури, які є духовно чужими
для єврейського світу і тому погано укла-
даються в межі івритської літератури. Че-
рез це, вважають деякі, ми не повинні вво-
дити в нашу літературу “приймаків”;
подібно до того, як єврейський народ ніко-
ли не прагнув приймати людей, що перехо-
дили з іншої віри, так і єврейській літера-
турі слід відсторонитися від творів, далеких
від єврейських духовних джерел.

Але це – думка одиниць, що не вірять у
необхідність і можливість оживити та роз-
винути мову іврит та її літературу, тому за-
довольняються уламками мови та уламка-
ми літератури. Але ті, хто вірить в
піднесення івритомовної літератури та
бачить пекучу необхідність цього, мусять
йти слідами будь-якої літератури, що роз-
вивається та збагачується за рахунок пе-
рекладів” [Бен Еліезер].

С.Р. Гурбич

ВІДРОДЖЕННЯ ІВРИТУ В УКРАЇНІ
НА ПОЧАТКУ ХХ ст.:

ПЕРЕКЛАД “ГІТАНДЖАЛІ” Р. ТАГОРА НА ІВРИТ
(Д. ФРІШМАН)
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Цієї ж думки дотримувався видатний
єврейський письменник і публіцист почат-
ку ХХ ст. Д. Фрішман. Не поділяючи
сумнівів товаришів по перу, він поставив за
свою мету не просто перекласти твір іншої
культури з мови на мову, але пересадити
його – з мінімальними збитками – з семан-
тичного поля цієї культури на семантичне
поле культури єврейської.

Перш ніж розглянути та проаналізувати
переклад “Гітанджалі”, що був виконаний
Фрішманом, слід сказати декілька слів про
соціокультурний контекст як перекладу, так
і самого твору.

Отже, чому перекладач вибрав саме
твір Р. Тагора?

Чи можливо провести паралелі між куль-
турним, політичним становищем Індії та
Палестини? Між становищем носіїв
індійської та єврейської культури? Врешті-
решт, між процесами, що відбувалися в
розвитку бенгальської мови та івриту?
Спробуємо розглянути ці й деякі суміжні
питання.

Однією з найбільш характерних рис, що
особливо яскраво проявилася у другій по-
ловині ХІХ – на початку ХХ ст.ст. в обох
культурах є європеїзація як індійського, так
і єврейського суспільства. В історії людства,
починаючи з XV ст. спостерігається по-
слідовне “утискання світу”, тобто розвиток
засобів транспорту та комунікацій, які все
тісніше зв’язують різні континенти, країни,
культури. Зачинателями і впродовж трива-
лого часу головними творцями “утискання
світу” були європейці, зворотною стороною
того ж процесу була експансія європейців
по всій земній кулі. Європейці поступово
разповсюдилися по інших материках, засе-
ляючи ненаселені або малонаселені землі,
або встановлюючи свою владу над місце-
вими мешканцями. Тому розвиток
більшості неєвропейських країн та народів
світу (одних раніше, інших пізніше) прохо-
див і багато в чому проходить зараз під
знаком з’ясування відносин з європейською
культурою [Сараскина, Серебряный].

Звісно, вплив Європи на індійське та
єврейське суспільство мав низку характер-
них особливостей. Орієнтація на Європу
зародилася в єврейському суспільстві зсе-
редини та здійснювалася власними сила-
ми (іноді – при деякому опорі навколиш-
нього середовища); в Індію ж, навпаки,
Європа вторглася сама, нав’язуючи свою

культуру місцевим жителям. Пізніше, на по-
чатку ХХ ст. розвиток національних мов
відбувався в протилежних напрямках: бен-
гальської – від розмовної до літературної,
івриту – від літературної до розмовної. Але,
незважаючи на ці особливості, процес
сприйняття європейських ідей проходив в
обох культурах значною мірою схожими
шляхами.

На початку ХХ ст. літературна ситуа-
ція в Індії була схожа до ситуації в євро-
пейській літературі приблизно XV ст., до
винайдення книгодруку, формування націо-
нальних держав та подальшого бурхливо-
го росту національних літератур. Доміну-
юче становище в індійській культурі
посідали класичні мови: санскрит – у
індусів, арабська та персидська – у мусуль-
ман. Словесність на інших, живих, мовах
развивалась нібито в тіні мов класичних і
мала порівняно вузькі соціально-культурні
функції. Так, наприклад, на більшості но-
вих мов практично не було прози, а поезія
розробляла досить обмежене коло тем та
сюжетів (переважно міфологічних та релі-
гійних), залишаючись у межах традиційних
канонів. Лише у ХІХ ст. із зміцненням та
розповсюдженням в Індії британської вла-
ди і з усе більш інтенсивним сприйняттям
європейської культури, на перший план
одна за одною почали висуватися літера-
тури на нових індійських мовах, зазнаючи
при цьому докорінних перетвореннь, пов’я-
заних із засвоєнням європейських літера-
турних форм. Однією з перших стала на цей
шлях бенгальська література, тому що
Бенгалія раніше інших частин Індії відчула
на собі вплив Європи. Не випадково, що
саме бенгалець Р. Тагор став першим пред-
ставником неєвропейських культур, що от-
римав (у 1913 р.) Нобелівську премію з
літератури.

Приблизно те саме можна сказати і про
літературу на івриті. Майже повна
відсутність прози; з поезії варто згадати
лише середньовічну поезію іспанського
періоду, переважну частину якої становили
твори релігійного змісту. Ситуація змінила-
ся лише з початком періоду Гаскали, коли
почала з’являтися спочатку публіцистика,
а потім і проза на івриті, що відроджував-
ся. Для їх появи потрібен був прошарок
світських євреїв, що відійшли від традицій-
ного єврейського суспільства та сприйня-
ли сучасні їм європейські ідеї, адже для

С.Р. Гурбич
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релігії використання “священної мови” при
створенні світської літератури було
(а для багатьох і досі залишається) образ-
ливим для мови.

Цікаво, що етнополітологічне станови-
ще Бенгалії було багато в чому схожим до
становища Палестини. Протягом декількох
сторіч (ХІІІ–XVІІІ) політична влада в Бен-
галії належала мусульманам (мусуль-
манська еліта була переважно чужорідною,
місцеві ж бенгальці-мусульмани здебіль-
шого були селянами). Практично така ж
сама ситуація склалася в Ерец-Ісраель під
владою Османської имперії, з тією лише
різницею, що права євреїв на свою землю
були більш спірними, тому ні про яку “виз-
вольну боротьбу” не могло йтися. Індуси,
як і євреї в Палестині, більш-менш присто-
сувалися до цієї влади; представники ви-
щих індуських каст служили в урядовому
апараті і займалися торгівлею. Коли у
другій половині XVІІІ ст. в Бенгалії вста-
новили свою владу англійці, їхні відносини
з двома релігійними общинами склалися
по-різному. Мусульманська еліта, втратив-
ши своє панівне становище, замкнулася в
традиціоналізмі, не бажаючи сприймати
культуру “невірних” християн. Для індусів
же домінування англійців означало заміну
однієї чужорідної влади на іншу, причому
більш сприятливу. Багато індусів (у тому
числі й предки Тагора) протягом тривало-
го часу співпрацювали з англійцями  та
сприяли встановленню їхньої влади в країні.
У нових умовах багато представників ви-
щих індуських каст, які раніше служили й
торгували при мусульманах та сприймали
мусульманську освіту, почали служити й
торгувати при англійцях, опановуючи анг-
лійську мову та інші елементи європейсь-
кої культури. Почали зароджуватися ідеї на-
ціональної самоідентифікації, формування
національної літератури та нової – орієнто-
ваної на Європу – індійської культури.

Першим яскравим проявом таких праг-
нень у Бенгалії (та у всій Індії) можна вва-
жати діяльність невеликої групи студентів
Індуського коледжу в Калькутті (заснова-
ного у 1817 р.), відомої як “Молода Бенга-
лія”. Її натхненником був викладач колед-
жу Генрі Л.В. Дерозіо, уродженець
Калькутти, який здобув англійську освіту.
Своїх учнів він залучав до ідей європейсь-
кого просвітництва – і викликав в них різкий
протест проти віри та звичаїв предків. “Мла-

добенгальці” у своїх публікаціях картали
індуїзм, а своєю поведінкою демонстратив-
но порушували її заборони: їли м’ясо (яло-
вичину), пили вино і т. ін.

Духовним спадкоємцем младобен-
гальців був Р. Тагор; завдяки цій групі ба-
гато в чому сформувався його світогляд,
скерований водночас на сприйняття євро-
пейської культури та відродження рідної,
бенгальської.

От як писав про Тагора в 1948 р. виз-
начний бенгальський літератор Буддходеб
Бошу: “Рабіндранат – це наш Чосер і наш
Шекспір, наш Драйден і наш еквівалент
англійського перекладу Біблії... Він створив
мову – прозаїчну і віршову”. (Тагор був
одним із ініціаторів реформи, що наблизила
бенгальську літературну мову, що сфор-
мувалася в ХІХ ст., до розмовного мов-
лення). [Сараскина, Серебряный]

Отже, в обох культурах нові літератури
виникали і розвивалися паралельно зі ста-
новленням нової суспільної групи – людей,
які здобули європейську освіту. Саме цей
суспільний прошарок був як творцем, так і
споживачем нової літератури. До цього про-
шарку належав Р. Тагор.

Тепер, розглянувши в загальних рисах
умови, в яких була написана та перекладе-
на поема “Гітанджалі”, перейдемо безпосе-
редньо до аналізу перекладу. [Тагор 1917].

Первісно поема була написана бен-
гальською мово, пізніше Р. Тагор сам пе-
реклав її англійською, а Д. Фрішман пере-
кладав її вже з англійської мови; тому в
наведеному аналізі стосовно авторського
перекладу умовно вживатимемо поняття
“оригінал”. [Tagor].

Рабіндранат Тагор, “Гітанджалі”
Аналіз перекладу на іврит

Однією з особливостей перекладу є те,
що перекладач намагався використовува-
ти тільки лексику ТаНаХу. В тексті майже
відсутні не тільки будь-які неологізми, що
десятками з’явилися в івриті на початку
ХХ ст., але й середньовічна лексика і навіть
лексика періоду Мішни – винятково слова
й вирази, взяті безпосередньо із Тори. Над-
то просто було б сказати, що характер тво-
ру – релігійна поезія, близька до псалмів, –
змушує перекладача до цього, адже роз-
виток поезії релігійного напряму не припи-
нився з падінням Другого Храму. До того
ж, саме на середні віки, на іспанський пе-

Відродження івриту в Україні на початку ХХ ст.
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ріод, що називається Золотим Віком іври-
томовної поезії, припадає  значна частина
творів, написаних у такій формі від піютів
Яная до глибоко інтимного (як і в творах
Тагора) спілкування з Богом у віршах Ібн-
Габіроля.

Слід відзначити, що, прагнучи обмежи-
тися лексичним корпусом ТаНаХу, перекла-
дач ставить себе в досить жорсткі рамки:
тепер він вимушений перебудовувати фра-
зи, вводити цілі звороти, щоб виразити одне-
єдине поняття.

Не лише в лексиці, а й у синтаксичних
конструкціях перекладач намагається
бути якомога ближчим до мови Тори: у пе-
рекладі не раз зустрічається таке явище,
як характерний тільки для мови ТаНаХу
“вав-перевертаючий”, що звертає дієсло-
во з майбутнього часу в минулий і навпа-
ки. Цей прийом вживався Фрішманом лише
із стилістичних міркувань: в англійському
тексті немає жодних підстав для таких
“ігр” з часами дієслів. Характерною особ-
ливістю перекладу є також широке вико-
ристання займенникових суфіксів, що до-
даються беспосередньо до іменників. Це
притаманне скоріше давньому, ніж сучас-
ному івриту (в сучасному івриті у відпо-
відних випадках використовуються
присвійні займенники).

Слід зауважити, що англійська мова
оригіналу досить проста, неархаїчна і вель-
ми далека навіть від мови сучасного пе-
рекладу псалмів; єдиною ознакою високо-
го стилю є звертання до Бога – не сучасне
you, але класичне thou. Як це не парадок-
сально, але саме цю особливість вияви-
лося неможливо передати в перекладі у
зв’язку з відсутністю в івриті відповідних
займенників.

Для аналізу особливостей перекладу,
розглянемо два вірші із циклу “Гітанджалі”:

Page 2
When thou commandest me to sing it seems

that my heart would break with pride; and I
look to thy face, and tears come to my eyes.

All that is harsh and dissonant in my life
melts into one sweet harmony — and my ado-
ration spreads wings like a glad bird on its flight
across the sea.

I know thou takest pleasure in my singing.
I know that only as a singer I come before thy
presence.

I touch by the edge of the far-spreading
wing of my song thy feet which I could never
aspire to reach.

Drunk with the joy of singing I forget my-
self and call thee friend who art my lord.

Вжите в першому рядку слово pride було
перекладене не як גאווה  (що дослівно озна-
чає гордість), але рідко вживаним словом
גאווה , що має додатковий зміст “велич, ге-
ніальність”, і одночасно виключає відтінок
пихатості.

Для перекладу слова sweet (3-й рядок)
Фрішман використав прикметник який ,ערב
прикрасив таким чином рядок грою слів:
ערב має два значення – “приємний” і “зміша-
ний” та є однокорінним слову
(змішуватися), що було взяте трохи рані-
ше для перекладу поняття melts.

А от для перекладу звороту only as a
singer…(5-й рядок) перекладач був змуше-
ний увести зворот із двокрапкою, який, оче-
видно, вибивається із загального стилю
тексту і практично ніде в “Гітанджалі” не
використовується; дослівно: “лише в цьо-
му я можу проявитися перед тобою: в ста-
новленні поетом”.

Схожа проблема виникла і при перекладі
прикметника far-spreading, але тут уведе-
ний зворот гармонійно влився в текст; дос-
лівно: “розпростаю крило моєї пісні на-
стільки, наскільки зможу”. У другій половині
цього вірша в перекладі пролунала неспо-
дівана гра слів: אגע  має той самий корінь,
що й слово .(досягати, to reach) להגיע

І в останньому рядку при перекладі сло-
ва drunk з’явився чудовий подвійний смисл:
слово      означає не тільки “п’яний”, але
також й “проникнутий, насиченний” (раді-
стю співу).

Ще один вірш:

С.Р. Гурбич

להתערב

שכור
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Page 10
The time that my journey takes is long and

the way of it long.
I came out on the chariot of the first gleam

of light, and pursued my voyage through the
wildernesses of worlds leaving my track on
many a star and planet.

It is the most distant course that comes
nearest to thyself, and that training is the most
intricate which leads to the utter simplicity of
a tune.

The traveller has to knock at every alien
door to come to his own, and one has to wan-
der through all the outer worlds to reach the
innermost shrine at the end.

My eyes strayed far and wide before I shut
them and said ‘Here art thou!’

The question and the cry ‘Oh, where?’ melt
into tears of a thousand streams and deluge
the world with the flood of the assurance
‘I am!’

У третьому рядку цього вірша виникла
неочікувана складність: для перекладу сло-
ва planet в ТаНаХу не знайшлося навіть
приблизно відповідного слова. Фрішман
замінив “планету” “сузір”ям” і навіть тут
використав не загальновідоме в сучасній
мові слово -що з’явилося в епоху Се ,מזל
редньовіччя, але споконвічно Танахічне
слово -що сьогодні практично не вжи ,מזר
вається. Ця заміна була майстерно підтвер-
джена ще й тим, що вжите в четвертому
рядку слово course, було перекладене як
נתיב  (шлях, дорога), що викликає асоціацію
у носія мови з виразом -Молоч – נתיב החלב
ний Шлях, який явно перегукується з попе-
реднім рядком.

Не знайшлося в івриті й адекватного
перекладу слову tune, – в силу його бага-
тозначності. Tune означає не тільки “мело-
дія, пісня”, як переклав його Фрішман
,”але також і “гармонія, згода ,(זמרה טהורה)

що надає фразі дещо іншого значення, – і
перекладачу довелося вибирати між дво-
ма однаково красивими смислами.

У цьому ж рядку звертає на себе увагу
незвичайна форма to thyself (до Тебе са-
мого), яке в російському виданні [Тагор
1965] перекладено “до самого себе”, що,
хоч і не є дослівним перекладом, але дея-
кою мірою співвідноситься з ідеями східної
філософії. У перекладі на іврит виявилося
неможливим відбити цю особливість, –
мабуть, через небажання вводити
неологізмאל עצמך .

Для старовинного багатозначного слова
alien (рядок 8) в івриті знайшлося не менш
гарне слово רינכ , що, як і  alien означає: а) чу-
жий, не властивий; б) іноземець, чужинець;
та до того ж воно має додаткове значення
“іновірець, не-єврей”. Цей нюанс у рамках
всього вірша пов’язує ідею особистісного
шляху людини та довгого мандрування
єврейського народу, який також йде довгим,
заплутанним – але при цьому й найкорот-
шим – шляхом до Всевишнього. (Тут мож-
на побачити конотацію з відомим в
єврейській традиції образом – довгий корот-
кий шлях, яким набагато швидше досягнеш
мети, ніж коротким довгим).

Також і для дієслова to stray (рядок 8)
перекладач знайшов настільки ж багатоз-
начне слово לתעות  (“блукати, мандрувати”
та “заблукати, помилятися”).

Окремого розгляду заслуговує друга
половина останнього вірша. Зворот deluge
the world (затопляти світ) – очевидна ко-
нотація до біблейського Потопу (the
Deluge – Потоп), що був посланий на зем-
лю, бо “земля розтлилася перед лицем Бо-
жим та наповнилася земля злочинами”
(Бут. 6:11). Фрішман підкреслив це не
тільки використанням слова מבול  (Потоп),
але й зворотом שטפו מלא תבל , який може
бути перекладено як “умити весь світ”, або
“змити всю мерзотність, гидоту”*.

Останнє слово вірша – הנני  – явна коно-
тація до (Бут.22:1). (В англійському пере-
кладі в цьому місці – “here I am”, а у Таго-
ра – просто “I am”; це дає можливість
припустити, що така конотація – знахідка
самого Фрішмана).

* Точніше відмінність між двома значеннями слова תבל  (“світ, всесвіт” та “мерзотність, гидота”)
зумовлюється огласовками та наголосом, тому абсолютна двозначність може бути виражена лише
при неогласованому письмі – прим. авт.

Відродження івриту в Україні на початку ХХ ст.
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Талант перекладача виявився не лише
в тому, що він майстерно переклав на іврит
думки та почуття, висловлені людиною,
вихованою в середовищі  іншої культури та
релігії. Він переклав їх не просто на іншу
мову – він переклав їх на іншу культурну
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верству, змусив їх звучати так, нібито вони
були написані глибоко віруючим іудеєм в
епоху розквіту єврейської релігійної думки.
При цьому практично ніде не відійшов від
майже дослівного перекладу англійського
варіанту “Гітанджалі”.

С.Р. Гурбич
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Культурні зв’язки ізраїльського та
українського народів мали б початися
відразу після 1948 року, хоча два народи –
український і єврейський – мають довгу
історію літературних взаємин, практично з
часів Київської держави.

Перебування України у складі СРСР,
який довгий час проводив антиізраїльську
політику, позначилося не лише на розвитку
відносин Ізраїлю з Україною (зокрема на
їхніх літературних зв’язках), а й з іншими
республіками Союзу. Вряди-годи з’являли-
ся деякі переклади в “Иностранной лите-
ратуре” та окремих збірках.

Проголошення незалежності в 1991 році
відкрило шляхи для налагодження нормаль-
них культурних обмінів між двома народа-
ми: інтерес і можливості з’явилися як у
самих євреїв, що мешкали в Україні, так і в
українських діячів культури.

Біблійні дослідження тут розглядати не
будемо, хоча й вони належать до літера-
турних контактів. Про це вже існує помітна
література1, продовжується робота над пе-
рекладами Біблії та її дослідження як у хри-
стиянській інтерпретації, так і в іудейській2.
У Чернівцях діє дослідницький центр
“Біблія і культура”. Література в Ізраїлі
створюється багатьма мовами, в тому
числі й російською. Зупинимося на літера-
турі мовою іврит.

У 90-і рр. ХХ ст. започатковано дослід-
ження історії і культури єврейського наро-
ду і вивчення державної мови Ізраїлю – іври-
ту. У Києві відкрито Міжнародний
Соломонів університет та Інститут іудаїки,
в Дніпропетровську – Придніпровський ре-
гіональний університет, в Одесі та Харкові
(Східноукраїнський) – університети
єврейської культури, в Донецькому універ-
ситеті іврит став одним із навчальних пред-
метів. Характерно, що спротив совєтсько-
го режиму запровадженню вивчення
єврейської мови тривав до останніх днів
його існування3.

Важливе значення для розгортання дос-
лідницької роботи мало проведення таких
наукових конференцій: “Єврейська історія та
культура в Україні”, “Єврейська історія та

культура в країнах Центральної та Східної
Європи”, “Єврейська цивілізація і єврейсь-
ка думка”, “Запорізькі єврейські читання”,
а також фестивалів єврейської книги тощо.
Українські науковці беруть участь в орга-
нізованих ізраїльськими вченими міжнарод-
них конгресах, присвячених єврейсько-сло-
в’янським взаєминам у галузі духовності,
таких як “Біблія в слов’янському світі”,
“Євреї та українці”, “Єрусалим у слов’янсь-
ких культурах та релігійних традиціях”.

Діють і активно використовуються
Фонд іудаїки Інституту рукопису при НБУ
ім. В. Вернадського, Державна єврейська
бібліотека (м. Київ, з 1989 р.). НБУ
ім. В. Вернадського проводить разом з
Інститутом сходознавства ім. А. Кримсь-
кого НАН України велику дослідницьку ро-
боту, вводячи важливі пам’ятки єврейської
культури в науковий обіг, ознайомлюючи
вчених усього світу з багатствами її фондів.

На жаль, у багатьох наукових збірках і
єврейських періодичних виданнях (а їх
більше 20) ще дуже мало представлена
власне ізраїльська література, про що із
занепокоєнням говорив Ю. Мушкетик на
відкритті Днів ізраїльської літератури в
1999 році: “Ще мало знаємо, перекладає-
мо творів ізраїльських письменників, не
можемо потішитись і тим, що твори
української класики, сучасних літераторів
привертають увагу тамтешніх видавців”4.
З цим погодилась і пані Анна Азарі, По-
сол Держави Ізраїль в Україні, сказавши,
“що наші літературні взаємини налагоджу-
ються повільно, а тим часом і проза і по-
езія Ізраїлю є своєрідним феноменом з
відродженням корінної мови народу, його
історією, традиціями. Кращі твори здобу-
ли світове визнання, перекладаються
різними мовами. Належить і нам надолу-
жити прогаяне щодо знайомства з україн-
ською літературою”5.

Відразу ж можна дати відповідь щодо
такого стану речей. Це відбувається, по-
перше, тому, що бракує перекладачів, а
по-друге, відсутні міцні ділові контакти
між письменницькими організаціями і ви-
давцями.

Ю.М. Кочубей

ІЗРАЇЛЬСЬКА ЛІТЕРАТУРА В УКРАЇНІ:
ПЕРЕКЛАДИ, ДОСЛІДЖЕННЯ
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Як це не парадоксально звучить, але
знайомство українського читача з літера-
турою, що, безперечно, представляє народ
Ізраїлю, почалося з публіцистичних творів
переважно російськомовного єврейського
письменника і журналіста Владіміра (Зеє-
ва) Жаботинського (1880–1940). Перші кро-
ки було зроблено в діаспорі: 1983 року у
видавництві “Сучасність” в Нью-Йорку
з’явилися в перекладі Ізраїля Клейнера
“Вибрані статті з національного питання”,
а в 1991 р. у Києві вийшов репринт цієї кни-
ги. Взагалі, початок 90-х рр. рясніє публі-
цистичними творами В. Жаботинського –
вони були актуальними, хоча й написані за
царського режиму, відповідали духові часу,
свідчили про можливості взаєморозуміння
і взаємної підтримки двох народів, адже
саме В. Жаботинський був одним з неба-
гатьох російських журналістів, хто висту-
пав на захист прав українського народу і
його мови. Журнал “Дніпро” зі вступною
статтею Івана Дзюби “Друг української
культури” опублікував чотири статті Жа-
ботинського: “Фальшування школи”, “Про
мови та інше”, “Уроки Шевченкового юві-
лею” та “Струве і українське питання”6. Ці
статті доказово викривали жорстоку руси-
фікаторську політику царизму щодо “іно-
родців”, особливо українців та білорусів.
Жаботинський глибоко розумів сутність і
значення творчості Т. Шевченка, відкида-
ючи твердження, що заслуга його в його
“народності”. Він писав: “Але ще важливі-
ше те, що він – національний поет за своїм

об’єктивним значенням. Він дав і своєму
народові, і всьому світові яскравий непо-
хитний доказ того, що українська душа
здатна до найвищих злетів самобутньої
культурної творчості. Через це його так
люблять одні і так бояться інші, і ця лю-
бов, і цей острах були б анітрохи не менші,
якби Шевченко був свого часу не народ-
ником, а аристократом на зразок Гете або
Пушкіна. Можна повикидати всі демокра-
тичні нотки з його творів (а цензура саме
це й робила довго) – і Шевченко залишить-
ся тим, чим створила його природа: яскра-
вим прецедентом, який не дозволяє україн-
ству відхилитися від шляху національного
ренесансу”7.

Обстоюючи право української мови на
вільний розвиток, В. Жаботинський опонує
й таким лібералам, як П.Б. Струве, котрі
відмовляли нашій мові в праві на існування
на тій хиткій підставі, що нею, мовляв, роз-
мовляють далекі від широких мас інтелі-
генти, міста говорять російською і т. п.
З дозволу сказати “аргументи” нам добре
відомі, бо й сьогодні ними користуються
русифікатори та їх поплічники. А В. Жабо-
тинський писав: “Справа не в тому, чи бере
участь маса в активних формах руху
(за мову – Ю.К.): справа в тому, чи пра-
вильно трактує інтелігенція інтереси цих
мас. Слабкий і той доказ, що Київ, Одеса,
Катеринослав розмовляють уже по-росій-
ськи, отже, ніколи не розмовлятимуть по-
малоросійськи. Це залежить винятково від
долі малоросійського руху. 60 років тому не
лише вся Прага, але й майже ввесь Буда-
пешт розмовляли по-німецькому, і тодішнім
людям здавалося безглуздою й дикою дум-
ка, що на цих чудових бруківках коли-не-
будь пануватиме мужицька мова. А нині
не лише Будапешт розмовляє по-мадярсь-
кому, а й Прага говорить по-чеському, і не
лише на бруківках, а й в суді, і в театрі, і в
університеті, і в політехнікумі. Tempora
mutantur...”8.

 Уривки із статей Жаботинського дру-
кувалися і пізніше в цілому ряді видань9.
Проти спроб посварити український і
єврейський народи вже в роки Радянської
влади він виступив зі статтею “Кримська
колонізація”, яка теж була передрукована в
90-і в Києві10. Вже 2000 року в Одесі
вийшов томик творів цього письменника
російською мовою (роман “Пятеро” і
статті) та ін.

Ю.М. Кочубей
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З’явилися і дослідницькі праці. “Молодь
України” в грудні 1991 року опублікувала
статтю Валерії Гнатенко “В. Жаботинсь-
кий: національне питання та Україна”, а
також матеріал Олега Гриніва “Місія нації”
з підзаголовком “ідеолог сіонізму про Ук-
раїну”.

Справжньою подією в українській куль-
турі стала презентація 5 жовтня 1995 р.
книжки Ізраїля Кляйнера “Владімір (Зеєв)
Жаботинський і українське питання. Все-
людськість у шатах націоналізму”, яку за-
мовив Канадський інститут українських
студій в Едмонтоні. У Києві 1997 року То-
вариством “Україна–Ізраїль” створено
Міжнародний фонд ім. Зеєва Жаботинсь-
кого з метою дослідження, видання та по-
пуляризації спадщини Жаботинського11.
Встановленими преміями Фонд нагороджує
українців та ізраїльтян, котрі зробили вне-
сок у розвиток дружби і взаєморозуміння
між двома народами. Українська преса
широко відзначила 120-річчя від дня народ-
ження видатного діяча національно-виз-
вольної боротьби єврейського народу.

Поява таких журналів, як “Україна-
Ізраїль” (з 1992 р.) та “Єгупець” (з 1994 р.
вийшло вже 12 книг), а також деякі публі-
кації в інших виданнях сприяла ознайомлен-
ню читача в Україні (українською і росій-
ською мовами) з ізраїльською літературою.
“Екзотичними” зразками можна вважати
книжку віршів відомого свого часу поета,
жертву совєтського терору Бенціона Фрад-
кіна (1870–1938), надруковану в оригіналі
(на івриті) в 1993 р. в Харкові під назвою
“Газара” (“Повернення”), а також двомов-
ну (українською та на івриті) книжку Мой-
сея Фішбейна “Дивний сад” (Київ, 1991).
Та цього було мало, щоб донести до ук-
раїнських учених і просто читачів усе інте-
лектуальне багатство, створене єврейсь-
ким народом за тисячоліття його непростої
історії, і досягнення сучасної гуманістики
та художньої літератури Ізраїлю. Цьому
певною мірою зарадила публікація так зва-
них спеціальних номерів, які весь обсяг або
переважну частину його присвячували
саме єврейській тематиці, зокрема,
єврейсько-українським відносинам, історія
яких перебувала (ще й досі перебуває) під
товстим шаром мулу дезінформації, неро-
зуміння і свідомих провокацій недругів обох
народів. Тому в номері “Сучасності” за
серпень 1992 року вміщено велику підбірку

матеріалів під рубрикою “До єврейсько-ук-
раїнського форуму в Ізраїлі”. Серед авторів
бачимо і відомого сходознавця Ярослава
Дашкевича, який подав широкий начерк
проблематики вивчення єврейсько-україн-
ських відносин (ХVІ – початок ХХ ст.), де
окреслені основні напрямки дослідження
“облогів” історії відносин двох народів. Тут
і такі автори, як Ізраїль Кляйнер і Сімон
Редліх, В. Винниченко і Л. Плющ, мистец-
твознавець Ольга Петрова і сучасні пуб-
ліцисти Л. Фінберг і М. Рябчук, а поруч –
член Центральної Ради Соломон Гендель-
ман.

 Не менш важливе значення мала пуб-
лікація академічного журналу “Філософсь-
ка і соціологічна думка” (1994, № 1–2;
№ 5–6), в якій розглядалися питання істо-
ричні й соціологічні і знову ж таки пробле-
ми взаємин двох народів. Але певна увага
приділялася сюжетам, що стосувалися
літератури (статті О. Забужко, М. Пет-
ровського, Л. Плюща, К. Сігова, Т. Возня-
ка). До речі, питанням історії, філософії і
соціології були присвячені й збірки “Еврей-
ская мысль сквозь века” (Дніпропет-
ровськ–Київ, 1999) і “Євреї в Україні: істо-
рія, культура, традиції” (Київ, 1997). Дуже
змістовний, зроблений з великою ерудицією
і любов’ю, спеціальний випуск (№ 21–22)
альманаху “Хроніка–2000” у 1998 році. Ба-
гато цікавого можна знайти і в альманасі
“Етноси України. Єврейський світ”
(Київ, 2001 р.).

Окремо слід зупинитися на восьмому
номері львівського незалежного культуро-
логічного часопису “Ї” (ч. 3 – № 8, 1996 р.).
Він носив назву “Єврейство і світова цивіл-
ізація”. В ньому опубліковано низку статей
визнаних авторитетів у галузі гебраїстики,
які розкривають значення внеску єврейсь-
кого народу в світову цивілізацію, його особ-
ливість і специфічну роль, зокрема, в Цент-
ральносхідній Європі. Як приклад, можна
навести статті відомого філософа М. Бу-
бера “Гебрайство та людство” та “Гебреї
у світі”, Ш.Х. Бергмана “Про гебрейську
етику”. Про сьогодення єврейсько-україн-
ських відносин пишуть Й. Зісельс та
М. Маринович. Останній автор спрямовує
свою думку на вирішення проблеми взає-
морозуміння між двома народами в конст-
руктивному дусі, для чого необхідно подо-
лати ряд усталених, але невірних уявлень, і
відійти від застарілих стереотипів. М. Ма-
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ринович пише: “Протягом тривалого часу
українсько-єврейські взаємини були загад-
кою історії. Сьогодні щораз більше стає
зрозуміло, що вони не є загадкою взагалі, а
є лише свідченням нерозуміння одне одно-
го і небажання враховувати інтереси обох
сторін”12.

Багато місця матеріалам, присвяченим
проблемам єврейської культури, в тому
числі з Ізраїлю, надають такі видання як
“Дух і Літера”, “Критика”. Повністю при-
свячений цій тематиці четвертий випуск
“Наукових записок Інституту політичних і
етнонаціональних досліджень НАН Украї-
ни”, що з’явився 1998 року.

Безперечно, поява таких публікацій
сприяла ширшому ознайомленню українців
з історією, культурою, традиціями єврейсь-
кого народу, з проблемами сучасного Ізраї-
лю. Але знайомство власне з художньою
літературою було спорадичним, спостері-
галася хаотичність у виборі авторів для пе-
рекладу, панувала випадковість. Іноді з’яв-
лялися несуттєві тексти, тоді як вартісні
твори класиків і сучасних авторів залиша-
лися (і залишаються) не перекладеними.
Так, у нас зовсім мало знають творчість
визнаного у світі класика івритської літе-
ратури, теж вихідця з України, Хаїма На-
хмана Бялика (1873–1934).

Тож справжньою подією став вихід спе-
ціального номера флагмана нашої перекла-
дацької справи – журналу “Всесвіт” (№ 12
за 1995 рік), який і до цього знайомив ук-
раїнських читачів з творами багатьох
ізраїльських майстрів пера, зокрема, вірша-
ми класиків Єгуди га-Леві, Х.Н. Бялика,
нашої сучасниці Х. Бар-Йосеф. Крім того,
в журналі “Дніпро” побачила світ підбірка
прозових та поетичних творів Б.Ц. Томе-
ра13, а “Літературна Україна” у числі за
26 вересня 1991 р. надрукувала цілу низку
творів ізраїльських поетів молодшого і стар-
шого поколінь, чому передувало вступне
слово перекладача Іліє Мазорє “Лиш
камінь єрусалимський знає...”.

У спецномері журналу “Всесвіт” поба-
чили світ вісім оповідань, уривок з роману
й одна повість (журнального варіанту), а
також вірші десяти поетів і кілька статей.

Оповідання (автори: С. Ізгар, А. Мегед,
Б. Тамуз, Й. Канюк, С. Лібрехт, Є. Корен,
Л. Айні, Є. Гендель) змальовували життя
сучасного ізраїльського суспільства з усі-
ма його радощами і печалями, письмо їх

відзначалося професійною довершеністю в
дусі кращих традицій європейської прози.
До перших років нашої ери повертає чита-
ча історичний роман Моше Шаміра “Цар
людський”, побудований на легендах та
історичних переказах. Захоплює своїм щем-
ливим настроєм автобіографічна повість
Аарона Аппельфельда “Катерина” про про-
сту українську жінку, яка в роки лихоліття
війни віддавала свої кращі почуття єврейсь-
кому хлопчикові, що чудом врятувався від
смерті. У “Слові до українського читача”
він тепло згадує українських жінок, простих
селянок, з якими йому довелося зустріча-
тися під час свого нелегкого воєнного ди-
тинства. Ось як А. Аппельфельд пише про
це: “Завдяки цим жінкам уперше й назавж-
ди ввійшло в моє життя й свідомість
українське село. Завдяки їм увійшла в мою
душу вкраїнська мова – я вчився її в них,
як вони в мене – ідишу. Згодом, у страшне
воєнне лихоліття, коли я мусив приховува-
ти своє походження, українська мова, якою
я розмовляв по-хлоп’ячому досконало й
жваво, стала мені своєрідним щитом, тож
маю право сказати, що це вони, ті жінки,
врятували мені життя, затуливши невиди-
мим крилом своєї материнської любові, як
урятувала моя героїня Катерина Розиних
та Біньямінових синів”14. І далі продовжує:
“Вартий уваги ось такий факт: коли в Аме-
риці та Європі “Катерину” переклали анг-
лійською мовою, мене піддали різкій кри-
тиці з цілком несподіваних для мене
позицій, – звинуватили в ідеалізації українців
та в надміру суворому ставленні до персо-
нажів-євреїв. На думку моїх критиків, об-
раз Катерини явно не відповідав усталено-
му для багатьох стереотипові українця –
погромника, антисеміта, підпомогача на-
цистів у винищенні євреїв під час другої
світової війни. Ця критика мене втішила, я
переконаний: ми повинні навчитись відмов-
лятися від упередженості, штампів, уста-
лених думок, наш погляд не повинні зать-
марювати забобони, маємо побачити
людську сутність там, де досі панували
стереотипи”15.

Звичайно, формат журналу дозволяв
друкувати в основному прозу малих форм –
оповідання, новели, а більші за розміром,
складніші форми мають виходити у вигляді
книжок. На сьогодні завдяки видавництву
журналу “Всесвіт” маємо книжку відомо-
го письменника Амоса Оза, де вміщено
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історичну повість “До самої смерті” (в жур-
налі вона з’явилася ще в 1991 р.) та повість
“Сумхі” (1993). Це було перше книжкове
видання українською мовою творів, напи-
саних івритом. Другою книгою, у тому ж
видавництві, став роман Амоса Оза “Мій
Міхаель”, що рушив до читачів 1994 року.
Слід відразу відзначити величезну працю
талановитого перекладача з івриту на ук-
раїнську мову п. Віктора Радуцького, кот-
рий у співпраці з українськими письменни-
ками (І. Біликом, Д. Чередниченком)
зробив дуже багато для популяризації літе-
ратури Ізраїлю в Україні.

Що ж стосується ізраїльської поезії, то
вона дуже повільно знаходила своїх інтер-
претаторів українською мовою. При цьо-
му слід сказати, що вже на хвилях нових
політичних вітрів у 1991 р. в Києві з’явила-
ся ціла книга перекладів івритських поетів
російською мовою16. Деякі переклади дру-
кував “Єгупець”.

А “Всесвіт” представив нам ціле гроно
молодих і старших поетів древнього наро-
ду. Серед них видатні, такі як Єгуда Амі-
хай, Рахель (1890–1931), Бен-Ціон Томер,
Хаїм Гурі, Моше Дор, Меїр Візелтір та
представлені одним віршем Лія Аялон,
Тамір Гринберг, Гізи Лескли, Ронні Сомек.
Звичайно, один-два вірші того чи іншого
поета, це замало, але все ж для першого
знайомства українського читача з ізраїльсь-
кою івритською поезією публікації в цьому
номері журналу відіграли значну роль. Ок-
ремі вірші Рахелі, Б.Ц. Томера друкували-
ся і раніше17. Слід відзначити, що один з
віршів Рахелі переклав Василь Стус18.

Певною мірою знайомство з ізраїльсь-
кою літературою відбувалося під час зуст-
річей письменників та виставок в дні фес-
тивалів єврейської книги, організованих
єврейською громадою (ОФЕК). Уперше
такий фестиваль під гаслом “Народ Книги
в світі книг” відбувся 1998 року19, ос-
танній – в листопаді 2002 р. у Сімферополі20.
Серед перших, хто відвідав Україну у важ-
кий час виборювання незалежності були
Мойсей Фішбейн (сам першорядний україн-
ський поет, громадянин Ізраїлю) (1990), в
1991 році Ефраїм Баух (пізніше став голо-
вою Спілки письменників Ізраїлю), за ними –
Рут Бакі, Амос Оз, Давид Маркіш. Став
частим гостем той же В. Радуцький, як і
видатний вчений, іноземний член НАН Ук-
раїни Вольф Москович. Звичайно, підвищен-

ню інтересу до Ізраїлю і його мистецького
життя сприяли широкі заходи, присвячені
пам’яті Шолом-Алейхема, С. Ан-ського,
М. Береговського, а також проведення
Міжнародної конференції про мову ідиш та
культуру, що створювалася на її основі21.
Особливо добре прислужилося справі зна-
йомства з ізраїльською літературою про-
ведення в березні 1996 р. (уперше) та у
жовтні 1999 р. Днів ізраїльської літератури,
організованих Ізраїльським культурним цен-
тром (велику допомогу надавав п. З. Бен-
Ар’є), під час яких відбулися цікаві зустрічі
з письменниками Ізраїлю – нашими сучас-
никами. У листопаді 1996 р. у Спілці пись-
менників України відбувся вечір сучасної
ізраїльської літератури, організований
Спілкою разом з Посольством Держави
Ізраїль у нашій країні та Товариством друж-
би “Україна–Ізраїль” (голова – п. Лариса
Скорик). На жаль, такі заходи, будучи по-
зитивним явищем, підводили до висновку,
як писала газета “Зеркало недели”, “что
украинский читатель не только пребывает
в неведении относительно новейшей еврей-
ской литературы, но и имеет смутное пред-
ставление о том, что было написано на
иврите за последнее столетие”22.

Певною мірою ізраїльська і взагалі
єврейська література знаходила шлях до
українців через драматургію, тобто через
театр. Наприклад, 8–13 жовтня 2002 р. у
Києві проходив четвертий міжнародний
фестиваль театрального мистецтва, при-
свячений творчості класика єврейської літе-
ратури на ідиш Шолом-Алейхема
“Мандрівні зірки”, з успіхом йде спектакль
за п’єсою лауреата Нобелівської премії,
письменника-майстра ідиш Ісаака Башев-
іца Зінгера та І. Фрідмена у постановці зна-
ного режисера М. Рєзниковича “Тойбеле і
її демон”23. Популярністю в Києві корис-
тується спектакль за п’єсою “Важкі люди”
відомого драматурга Йосифа Бар-Йосифа
під назвою “Жених з Єрусалима”, а також
його п’єса “Це велике море” у Театрі дра-
ми й комедії на Лівому березі Дніпра (по-
становка Е. Митницького). Спектакль має
назву “Море...Ніч...Свічі”24.

Окремо слід зупинитися на постаті
Шмуеля Йосефа Агнона (1888–1970), який
народився у маленькому містечку Бучач
на Тернопільщині. Він є безперечним кла-
сиком івритської літератури, а в 1966 році
Шведська Академія наук присудила йому
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Нобелівську премію. В Україні то були не
кращі часи, щоб пишатися земляком – все-
світньо визнаним письменником з Ізраїлю.
Але з нагоди 110-річчя від дня народжен-
ня Агнона було створено художньо-публі-
цистичний фільм (режисер Є. Ваврик) при-
свячений життю та творчості цього
літератора25, з’явилися інформації в ЗМІ26.
У зв’язку з ювілеєм Тернопільська облас-
на держадміністрація разом з громадські-
стю вирішила видати книгу творів знаме-
нитого земляка та “оскільки на
Тернопільщині немає письменника-перекла-
дача, який володів би івритом...”, оргкомі-
тет звернувся до “перекладачів, що прожи-
вають в Україні та поза її межами і
володіють івритом, відгукнутися й викона-
ти цю почесну працю”27.

Стосовно літературознавчого вивчення
ізраїльської літератури, то й тут похвали-
тися особливо нічим, хоча маємо деякі
статті про Жаботинського і про Агнона як
згадувалося вище28. Українською і російсь-
кою мовами опублікував проникливу стат-
тю про чудову поетесу Рахель (Блувштейн)
доля якої пов’язана з Полтавою знаний пе-
рекладач і дослідник В. Радуцький29.
Творчість Амоса Оза досліджувала Ірина
Попова-Бондаренко30. В Житомирі 1999 ро-
ку вийшов російськомовний буклет про
Х.Н. Бялика.

Вступом до вивчення ізраїльської літе-
ратури можуть служити інформативні й
досить глибокі статті, що з’явилися в різних
виданнях, такі як “Сто років нової івритсь-
кої літератури” ізраїльської письменниці і
вченої Хамуталь Бар-Йосеф31, “Єврейська
поезія. Віхи становлення” А. Лірер та
Є. Овсянникова32, “До єврейсько-українсь-
ких літературних зв’язків (попередні нотат-
ки) В. Скуратівського33.

Із задоволенням можна констатувати,
що в Україні ведеться й вивчення давньоє-
врейської літератури, про що свідчить по-
ява в 2001 р. двох хрестоматій. Насампе-
ред це “Матеріали до вивчення літератур
зарубіжного Сходу”, де значне місце відве-
дено біблійним текстам, як і ціла хресто-
матія майже повністю присвячена текстам
з Біблії, але, як пишуть укладачі (Н.М. Ан-
дрійченко та Н.В. Костенко), “Оскільки
пам’ятка єврейського середньовіччя “Ага-
да” ніколи не перекладалася українською,
у даному виданні використані фрагменти з
неї з російського перекладу С. Фруга (так

треба – Ю.К.), вперше опублікованому в
1910 р.”34

Хотілося б відзначити й компаративіс-
тичні дослідження давньоєврейської літе-
ратури, коли до аналізу залучаються фак-
ти української літератури, які плідно
досліджує Р. Мніх35. До зв’язків давньоєв-
рейської літератури з українською зверта-
ються у своїх дослідженнях К. Бондар,
В. Горський, А. Шпиталь. З компаративіс-
тичними працями в галузі філософії і літе-
ратури виступали В. Малахов (хасидизм і
Сковорода), К. Сігов (М. Бубер і Д. Чи-
жевський). Про Олександра Македонсько-
го в давньоєврейській літературі написав
розвідку Ю. Ткачов36.

Низку статей з питань взаємопроник-
нення і побутування фольклору двох на-
родів опублікувала в різних українських ви-
даннях д-р Л. Фіалкова з Хайфського
університету. Особливо важливим було по-
відомлення “Фольклор з України в Ізраїлі:
запис, вивчення, викладання”37. Цікавим
було її повідомлення “Олекса Довбуш і
єврейська культура”, що супроводжувало-
ся перекладом аутентичних єврейських
легенд про Довбуша і його стосунки з євре-
ями38. Не менш цікавою була і публікація
Олександром Тарнавським “Реб Лейб-
Сурес. Із гебрейських легенд” у
перекладі П. Марусика, запозичена з жур-
налу “Киевская старина” за 1883 рік39. Не
залишилася непоміченою і стаття М. Жер-
динівської про єврейських письменників та
філософів Іспанії ХІІ–ХV століть40. Тема ця
велика, благодатна і практично не відома
українському читачеві. На жаль, сьо-
годнішні новини з Близького Сходу, про які
повідомляється по телебаченню та в пресі,
не залишають місця для висвітлення історії
плідного співробітництва євреїв і арабів за
інших обставин, в інші епохи.

Наш короткий огляд ситуації, що скла-
лася в Україні на ниві ознайомлення з літе-
ратурною спадщиною єврейського народу
мовою іврит, свідчить про зацікавлення і
науковців, і літераторів, і просто читачів
тим, що може дати стародавня земля Ізраї-
лю, з якою пов’язані могутні джерела ду-
ховності.

Учені і перекладачі мають широке поле
діяльності, щоб зробити скарби класичної і
сучасної ізраїльської літератури доступни-
ми українському народові. Надія на моло-
дих, які сьогодні десь виводять у зошитах
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“алеф”, “бет”, або “а”, “бе”, щоб пізніше
стати посередниками, що донесуть до нас
усе розмаїття ізраїльської мислі і
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Вопросы и проблемы, связанные с воз-
можными путями развития еврейского об-
разования, рассматриваются в Израиле и
в странах диаспоры уже не один десяток
лет. Отрадно заметить, что практически
во всех странах, где существуют сегодня
еврейские общины, отсутствуют какие-
либо формальные препятствия для разви-
тия системы еврейского образования или
издания соответствующей учебно-методи-
ческой литературы. Однако, полярные раз-
ногласия относительно задач системы про-
свещения, существующие в области наци-
онального самосознания учащихся, приво-
дят к практической невозможности выра-
ботать какую-либо линию деятельности,
приемлемую для большинства лиц, при-
званных эту линию проводить. Поэтому
необходимо выработать единую концепцию
как национального образования на Украи-
не в целом, так и определить основные на-
правления в преподавании предметов,
входящих в структуру еврейского образо-
вания.

Создание системы еврейского образо-
вания в Украине началось на рубеже
90-х годов. Структура еврейского образо-
вания в нашей стране сегодня имеет дос-
таточно разноплановый и разнообразный
характер. Еврейские образовательные уч-
реждения представлены еврейскими шко-
лами (средними и воскресными), которые
содержатся за счет еврейских общин, мес-
тных и иностранных спонсоров, различных
образовательных учреждений. Большин-
ство дневных школ дает учащимся не
только еврейское воспитание, но и аттес-
таты о среднем образовании, которые при-
знаются на ряду со всеми аттестатами, по-
лучаемыми гражданами Украины и соот-
ветствуют государственному образцу. Ана-
лиз региональных условий преподавания
иврита в еврейских общеобразовательных
школах Украины показал, что основная
трудность, с которой сталкивается адми-
нистрация школ и преподаватели, заклю-
чается в следующем: в соответствие с го-
сударственным законом “Про освiту” все

выпускники общеобразовательных школ
должны получить базовый уровень знаний
по основным общеобразовательным пред-
метам, включенным в школьный цикл.
С такими предметами, как математика,
география, всемирная история проблем не
возникает. Однако отсутствие единого под-
хода к предмету иврит, а следовательно, и
отсутствие определенной модели обучения
ивриту в общеобразовательной школе зат-
рудняет лицензирование этого предмета.

Вторая половина 90-х годов ХХ ст. дала
новые импульсы для развития еврейского
образования. Всесторонний интерес к его
развитию со стороны государственных ор-
ганов Украины дал возможность получе-
ния лицензий общеобразовательным еврей-
ским школам. Преимущественно все они
относятся к т.н. “школам нового типа”: спе-
циализированные школы с углубленным
изучением одного или нескольких базовых
предметов (в рассматриваемом контексте
базовыми являются предметы еврейского
цикла), лицеи, гимназии и т.п. Во всех этих
школах иврит является одним из базовых
предметов.

Преподавание иврита в общеобразова-
тельных школах Украины имеет ряд педа-
гогических и методических особенностей.
Прежде, чем рассмотреть их, приведем
пять проблем, которые, по мнению Элвина
И. Шиффа, должны быть решены для дос-
тижения эффективности еврейского обра-
зования:

1) приведение в равновесие задач се-
мьи и школы;

2) достижение правильного взаимодей-
ствия между познавательной и эмоциональ-
ной сферой учащихся;

3) внедрение знаний еврейского культур-
но-исторического наследия;

4) передача как общечеловеческих, так
и специфических еврейских ценностей;

5) использование подходящей обучаю-
щей технологии [Элвин И. Шифф 2001].

Определяя методические особенности
преподавания иврита, необходимо прежде
всего решить, как он будет представлен в
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школьных программах – как родной язык
еврейских детей, как второй язык или как
иностранный. Рассматривая статус языка
иврит в системе образования Украины,
определим исторические предпосылки в
преподавании иврита и современные
тенденции.

В конце ХIХ – начале ХХ века рост ев-
рейского национального и социального са-
мосознания, сионистские настроения при-
вели к созданию национальных
ремесленных школ, в которых наряду с об-
щеобразовательными и специализирован-
ными предметами (“по ремеслу”) препо-
давался и иврит. Инициатива преподавания
иврита в основном исходила от учителей-
энтузиастов и учащихся [Гончаров 2001].
Борьба с ивритом в Украине началась в
ходе антирелигиозной кампании в 1920 г.
В этом же году вышло постановление Нар-
комата образования УССР, в котором го-
ворится: “Родным языком еврейской мас-
сы является язык идиш, а не иврит
(древнееврейский язык). Иврит из обще-
образовательных программ семилетней
трудовой школы должен быть исключен”.
Для выполнения этого постановления во
всех учебных заведениях иврит был зап-
рещен, а учебники языка иврит были изъя-
ты [Козерод 2001]. На протяжении 1920 г.
в советские органы поступали заявления
от учащихся школ Украины с просьбой раз-
решить “свободу изучения и преподавания
еврейского языка (иврита), еврейской ли-
тературы (на иврите) и еврейской культу-
ры”. В Президиум Совета Национально-
стей ЦИК СССР в 1926 году были
направлены из УССР подписные листы в
поддержку иврита, собранные в учебных
заведениях страны – всего около 4380 под-
писей. К сожалению, давление властей при-
вело к тому, что в 20-е годы преподавание
иврита в Украине проходило полулегально
и только в рамках деятельности сионист-
ских организаций. Такое положение не мог-
ло способствовать развитию системы пре-
подавания иврита в Украине в целом.
С середины 20-х годов, как известно, пре-
подавание иврита в СССР, в том числе и в
УССР, было фактически запрещено.

Как было отмечено выше, возрождение
общинной жизни в 90-х годах привело и к
возобновлению преподавания иврита в уже
независимой Украине. Интересным, на наш
взгляд, является тот факт, что иврит изу-

чается не только в ульпанах, частных ву-
зах или школах, финансируемых общинны-
ми центрами и посольством государства
Израиль, но и в государственных вузах и
школах. Интерес к изучению иврита, ев-
рейской истории, еврейской литературы и
культуры проявляют представители мно-
гих национальностей, проживающих на тер-
ритории Украины. Крайне важно учитывать
и эту тенденцию тоже. Курс преподавания
иврита в школе должен быть построен та-
ким образом, чтобы дети всех националь-
ностей могли приобщиться посредством
языка к богатой еврейской культуре и ис-
тории. При определении целей и задач пре-
подавания иврита в школах любого типа
обучение межкультурной коммуникации
должно быть поставлено во главу угла.

Современная украинская национальная
политика направлена на развитие нацио-
нальной культуры и образования и, соот-
ветственно, на поддержку еврейского об-
разования. Этот фактор способствует
поднятию интереса к изучению иврита.
Однако на сегодняшний день в Украине нет
единого образовательного и научного цен-
тра, который бы объединял работу по усо-
вершенствованию преподавания иврита в
Украине. Хотя необходимость в создании
такого центра назрела давно. Сегодня боль-
ше чем в двадцати школах по всей Украи-
не ведется преподавание иврита. Подав-
ляющая часть учителей, работающих
преподавателями иврита, не имеют специ-
ального филологического образования
(зачастую это преподаватели географии,
истории, начальных классов и даже физи-
ки, владеющие в той или иной степени ив-
ритом). Естественно, такое положение
(да еще и на фоне отсутствия единой кон-
цепции обучения ивриту в школах Украи-
ны) не может являться положительным
фактором для дальнейшего преподавания
и изучения иврита.

В этих условиях важно определить та-
кие концептуальные понятия, как статус
языка иврит (второй или иностранный),
цели, задачи, содержание обучения иври-
ту. Четкое определение этих понятий с од-
ной стороны, позволит уточнить программ-
ные требования и составить программу
обучения ивриту, соответствующую требо-
ваниям государственного образовательно-
го стандарта Украины (без чего невозмож-
но лицензирование вновь создаваемых
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еврейских школ и аккредитация уже суще-
ствующих), с другой – даст возможность
учителям повысить качество преподавания
иврита и поднять престиж изучения этого
языка.

Наиболее сложным является вопрос оп-
ределения статуса языка. Современные
психолингвистические и педагогические
теории позволяют нам раскрыть такие по-
нятия, как родной язык, второй язык, иност-
ранный язык. Психологический анализ би-
лингвизма (полилингвизма) основан на
определении двух групп факторов. Первая
группа включает анализ генезиса личности,
владеющей двумя и/или более языками.

Ранний билингвизм развивается в си-
туации, когда ребенок с раннего детства
учиться говорить на двух языках одновре-
менно. Диглоссия или поздний билинг-
визм характерен в том случае, если ребе-
нок овладевает вторым языком, уже в
достаточной степени владея первым (речь
идет о детях старше 4-х лет). Оба поня-
тия представляют так называемый есте-
ственный билингвизм.

В том случае, если второй язык изуча-
ется в ситуации оторванной от естествен-
ной языковой среды, мы будем говорить о
субординативном билингвизме. Именно
такой вид билингвизма характерен для де-
тей и взрослых, изучающих язык вне сре-
ды его естественного распространения.
Понятие субординативного билингвизма
рассматривается как в контексте изучения
второго языка, так и в контексте изучения
иностранного языка.

Вторая группа факторов определяет ста-
тус языка в социальных условиях. Соци-
альный статус языка определяется по ко-
личественным и качественным показате-
лям, а также по социолингвистическим
условиям его существования. Количе-
ственные показатели представляют разно-
образие и эффективность используемых
речевых идиом и выражений каждым че-
ловеком и возможное развитие речевых на-
выков в течение всего времени использо-
вания языка в коммуникации. Качест-
венные показатели представляют
субъективную оценку языковых знаний и
уровня развития речевых навыков и уме-
ний. Анализ качественных и количествен-
ных показателей владения человеком дву-
мя языками представляет билингвизм
симметричный и асимметричный.

При симметричном билингвизме уро-
вень развития языковых и речевых навы-
ков в обоих языках одинаковый, при асим-
метричном же коммуникативные навыки
и умения в первом языке развиты лучше,
чем во втором.

Социологический анализ представляет
три вида билингвизма: билингвизм соци-
альный – два или более языка накладыва-
ются друг на друга в соответствии с соци-
альными условиями их использования.
Например, в некоторых областях Украины
русский язык как язык повседневного об-
щения и образования, а украинский – язык
делопроизводства и науки; билингвизм
стилистический – первый и второй язык
имеют одинаковый статус для всех чле-
нов данной социальной группы; билингвизм
индивидуальный – владение несколькими
языками внутри одной группы или популя-
ции, преимущественно одноязычной.

Определяя статус языка иврит, на наш
взгляд, целесообразно остановиться на та-
ком понятии как научный билингвизм.
Примером научного билингвизма может
служить широко распространенное знание
латыни и греческого средневековыми уче-
ными. Современные врачи и филологи так-
же в достаточной степени владеют “мер-
твыми” языками – латынью, древнегре-
ческим, старославянским и т.д. Знания
этих языков используются ими в своей на-
учной и профессиональной деятельности.
Научный билингвизм не является доста-
точно распространенным внутри даже по-
лилингвальной популяции и не приводит к
языковым изменениям в “живых” языках.
По мнению Марселя Коэна, тот факт, что
“мертвые” языки не изменились в течение
тысячелетий, дало им возможность быть
достаточно распространенными на про-
тяжении длительного времени. Так, распро-
страненное в иудаизме изучение древне-
еврейского языка (иврита) дало возмож-
ность сохранить язык, несмотря на
возникновение и развитие других еврейс-
ких языков. В то же время этот факт по-
служил базой для возрождения иврита в его
современном виде, со всеми функциями,
характерными для “живых” языков. Сегод-
ня иврит в полной мере можно считать на-
циональным и государственным языком.
В мировой истории это единственный при-
мер возрождения языка со всеми функци-
ями, характерными для живых языков.

Преподавание иврита в Украине
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Научный билингвизм в иврите характерен
в том случае, когда ученый или исследо-
ватель владет библейским ивритом, ара-
мейским языком, но не владеет современ-
ным ивритом.

Рассмотрев все эти факторы, опреде-
лим статус иврита в Украине.

Диглоссии “русский – иврит”, “украин-
ский – иврит” нет (да и быть не может),
поэтому мы рассматриваем билингвизм
двух языков русского и иврита как асим-
метричный и индивидуальный. На наш
взгляд, реально существующий вариант
создания модели преподавания иврита в об-
щеобразовательных школах Украины дол-
жен быть основан на определении иврита
как второго (иностранного) языка. Хотя это
трудно принять с т. з. значения языка для
развития национального самосознания.

Следующий важный вопрос, который
необходимо решить для развития препода-
вания иврита на качественно новом уров-
не, это направления и пути составления
учебных программ и планов по ивриту.

Каким же образом можно решить воп-
рос о совершенствовании программ по ив-
риту в настоящее время? Можно ли про-
сто обновить старую программу или
необходимо разработать принципиально
новую? На наш взгляд, необходимо, опира-
ясь на научную концепцию составления про-
грамм по иностранному языку и учитывая
особенности преподавания иврита в диас-
поре, создать принципиально новые подхо-
ды к составлению программ по ивриту для
еврейских дневных/общеобразовательных
школ. Это позволит адаптировать уже су-
ществующие авторские программы и мак-
симально приблизить их к государственно-
му образовательному стандарту Украины.

Если разрабатывать принципиально но-
вую программу, то следует определить, что
необходимо в нее заложить. На наш взгляд
программа:

1. Должна быть ориентирована на но-
вые условия обучения и учитывать специ-
фические особенности, связанные с препо-
даванием иврита как исторического языка
еврейского народа.

2. Должна иметь более широкого адре-
сата, быть ориентирована на реального по-
требителя, т.е. школу, учителя

3. Не должна быть жесткой, она долж-
на задавать ориентиры, намечать основ-
ные направления в достижении целей, пре-

доставлять возможности выбора (в т.ч.
выбора как языковых средств, так и тех-
нологий обучения), быть достаточно от-
крытой для изменений, для адаптации к кон-
кретным условиям обучения.

4. Должна быть ориентирована на конк-
ретный курс обучения, например базовый,
на определенный тип учебного заведения,
например еврейская национальная школа,
и отражать новую концепцию обучения в
целом и базового курса в частности.

5. Должна реально побуждать учителя
к творчеству, а не просто декларировать
этот тезис, поскольку на ее основе педаго-
гические коллективы школ могут создавать
свои конкретные модификации программы.

Речь идет, по сути, о том, что, помимо
авторских программ, должна быть типовая
программа, которая служила бы опорой для
создания различных учебников и учебных
материалов и приближалась бы по своим
функциям к тому, что за рубежом носит на-
звание сертификата. Ее основная задача –
задавать цели и планируемые результаты
обучения, выделять конкретные уровни
обученности. Поскольку подавляющее
большинство преподавателей иврита не
имеет профессиональной подготовки в об-
ласти преподавания языка, необходимость
в создании подобной программы становит-
ся более актуальной. Такая программа кон-
кретно представит цели обучения, опреде-
лит содержание обучения и планируемые
результаты обучения. При этом типовая
программа не должна навязывать жесткой
последовательности в овладении матери-
алом, должна давать возможность распре-
делять материал по годам обучения в за-
висимости от конкретных условий обучения
и концепции авторов учебников, использу-
емых в школах. При подходе, когда отсут-
ствует жесткая увязка языкового матери-
ала с определенным годом обучения,
ученик получает возможность продвигать-
ся в его усвоении своим темпом, в наибо-
лее подходящем ему режиме.

Каким же образом можно реализовать
в программе по ивриту выдвинутые выше
требования? Мировой опыт составления
программ по иностранному языку (ИЯ)
дает определенный ответ на этот вопрос.
Он заключается в четком представлении
планируемого результата обучения и в раз-
работке на его основе уровней обученнос-
ти. Стремление добиться результативнос-
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ти обучения стало причиной определения
инвариантного ядра в системе подготовки
по предмету. Наличие разных курсов обу-
чения привело к выделению базового уров-
ня обученности (БУ). БУ выступает как не-
кий государственный стандарт, достижение
которого обязательно для всех, независи-
мо от выбранного курса обучения (углуб-
ленного, неуглубленного). Этот уровень
может быть превышен, но ниже опускать-
ся нельзя [Бим, Маркова 1992]. Если ста-
вить своей задачей разработку типовой про-
граммы базового курса, то следует
отталкиваться от целей, выдвигаемых пе-
ред обучением ивриту именно на БУ. Це-
лью обучения в этом случае является до-
стижение элементарной коммуникативной
компетенции в устной речи (УР) и письме
и продвинутой коммуникативной компетен-
ции в чтении.

Что же можно отнести к планируемому
результату обучения? Попробуем схемати-
чески представить его основные компонен-
ты. В таблице представлены все цели и за-
дачи, выдвигаемые в обучении ивриту как
общеобразовательному предмету, взаимо-
связь практических, образовательно-разви-
вающих и воспитательных целей обучения.
Таким образом, планируемый результат
рассматривается как взаимосвязь всех
компонентов обучения.

Таблица 1.

Исходя из целей, стоящих перед БУ обу-
ченности по ивриту, в его рамках могут
быть достигнуты:

а) для УР и письма – уровень I, II
(I – начальный (уровень начинающего изу-
чать ИЯ);

II – средний (уровень элементарной ком-
муникативной компетенции).

I уровень овладения разговорной ре-
чью и письмом носит преимущественно
репродуктивный характер, предполага-
ет непосредственную опору на образец.
Основной речевой продукт – стандартные
диалоги, знакомящие учащихся с речевым
этикетом в указанных сферах общения,
краткие описания, сообщения, несложные
в содержательном плане. Ученики долж-
ны овладеть самыми необходимыми и ис-
ходными языковыми знаниями, касающи-
мися произносительной, грамматической,
лексической и орфографической сторон
речи на иврите, а также знаниями еврейс-
кой традиции и истории, исходными стра-
новедческими знаниями. Однако приобре-
тенные на этом уровне умения и навыки
недостаточно прочны, механизмы комби-
нирования и варьирования развиты в недо-
статочной степени; отсутствует речевая
инициатива, мешает неуверенность в себе.
Кроме того, учащиеся должны овладеть
общими и специальными учебными уме-
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Таблица 2.

ниями: работать с учебником, выделять
значимую информацию (зачитывать и вы-
писывать слова, словосочетания), уметь
оформлять письменные работы, придумы-
вать подписи к рисункам, заучивать наи-
зусть.

II уровень свидетельствует о дости-
жении элементарной коммуникативной ком-
петенции, хотя ученик еще недостаточно
самостоятелен и при продукции речи нуж-
дается в опорах для ее
оформления (например,
вербальных – ключевые
слова, план, тезисы и т.п.).
Учащиеся обладают тре-
буемыми знаниями, уме-
ниями и навыками, но
сформированность их недо-
статочна, допускают зна-
чительное количество ре-
чевых ошибок, фоновые
знания, в т.ч. страновед-
ческие недостаточно
полны.

Первые два уровня мо-
гут быть достигнуты на на-
чальном этапе обучения
(5–6 классы, при обучении
ивриту с 5 класса; 2–4 кл.
при обучении со 2-го клас-
са) и среднем этапе (7–8
классах);

б) для чтения – уро-
вень III – продвинутый
(достигается в 8–9 клас-
сах).

На этом уровне у уча-
щихся совершенствуются
общие и специальные учеб-
ные умения. Учащиеся
умеют работать со спра-
вочной литературой, в
случае затруднения само-
стоятельно пользуются
словарем. Происходит ов-
ладение опытом творчес-
кой деятельности, разра-
ботка совместных учебных проектов.
Ученик умеет оформлять свою речь в со-
ответствии с нормами речевого иноязыч-
ного этикета, проявляет интерес к беседе,
владеет речевыми клише. Он также про-
являет психологическую готовность ис-
пользовать изучаемый язык в других ви-
дах деятельности: познавательной, игровой.

Овладение языком способствует развитию
мышления, внимания, памяти, воображения
и творческой фантазии, трудолюбия. Изу-
чение иврита способствует и еврейскому
воспитанию в целом.

Таким образом, чтобы показать, ка-
ков должен быть результат обучения,
нами кратко представлены лишь три
уровня. Выделение уровней обученности
дает учителю и учащимся возможность

отойти от конкретного материала опре-
деленного года обучения и обучать (ся)
в темпе, наиболее приемлемом для от-
дельных групп.

Следующий возможный путь адаптации
государственного образовательного стан-
дарта Украины для предмета иврит – рас-
ширение содержательных линий предмета.
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С учетом всего сказанного выше содер-
жание предмета иврит может быть пред-
ставлено следующей схемой.

Коммуникативная компетенция пред-
ставлена как результат языковой, речевой
и социокультурной компетенций.

В свою очередь, речевая компетенция, –
это компетенция в четырех видах речевой
деятельности: аудировании (А), разговоре
в двух его видах – диалогической речи
(ДР) и монологической речи (МР), чтении
(Ч) и письме (П).

Социокультурная компетенция, являюща-
яся составной частью межкультурной ком-
муникации, должна стать основой обучения
ивриту в общеобразовательной школе.

Бесспорно, что в начале нового века
целью обучения ИЯ уже не может являть-
ся передача лингвистических знаний, уме-
ний и навыков. Центральное место в педа-
гогическом процессе должно занять
формирование способности к участию в
межкультурном общении, что особенно
важно сейчас, когда смешение народов,
языков, культур достигло невиданного раз-
маха и как всегда остро встала проблема
воспитания терпимости к чужим культурам,
пробуждения интереса и уважения к ним,
преодоления в себе чувства раздражения
от избыточности, недостаточности или
просто непохожести других культур.

Межкультурное обучение должно охва-
тывать целый ряд отдельных аспектов, а
именно лингвистический (обучение бе-
зэквивалентной лексике, устойчивым вы-
ражениям и др.), прагматический (как
правильно вести себя в определенной си-
туации, какие выражения речевого этике-
та использовать), эстетический (что счи-
тается красивым или отталкивающим в
другой культуре), этический (что пред-
ставляют собой моральные ценности).

Различия между культурами разной ре-
лигиозной направленности достаточно су-
щественны и для понимания их требуется
интерпретация. Важно понять сходство и
различия культур, не создавая стереотипов,
необходимо глубокое понимание особенно-
стей менталитета, стиля жизни и системы

моральных ценностей другого народа. Осо-
бенно важной становится реализация та-
кого подхода в том случае, если иврит изу-
чают учащиеся не евреи. Как мы отметили
выше, таких случаев в Украине достаточ-
но много и популярность языка иврит не
уменьшается. Здесь нам хочется присое-
диниться к мнению А. Эпштейна и К. Де-
мидова о том, что “еврейское образование
должно стать частью приобщения учащих-
ся к общечеловеческим ценностям миро-
вой культуры, в создании и развитии кото-
рой еврейские мыслители принимали
непосредственное и самое деятельное
участие” [Эпштейн, Демидов 2001, 23].

Итак, учитывая современные методи-
ческие и педагогические направления в
преподавании как иностранных языков во-
обще, так и иврита в частности, необходи-
мо определить направления составления
учебных планов и программ по ивриту. Та-
кая модель должна определить начальные,
промежуточные и конечные цели обучения
ивриту. Необходимо также учитывать мно-
гопрофильную и модульную (секционную)
направленность учебных планов и про-
грамм. Многопрофильные программы
представляются нам как программы, в ко-
торых определены общие цели обучения
вне зависимости от типа учебного заведе-
ния (общеобразовательная школа, нацио-
нальная школа). Модульные программы
ориентированы на конкретный тип учебно-
го заведения. В них должны быть представ-
лены также промежуточные цели и задачи
обучения ивриту, определено основное со-
держание обучения по этапам и классам.
Такие модули могли бы содержать инфор-
мацию о разнообразных путях и методах
обучения ивриту, способы использования
знаний из других школьных предметов, про-
блемы межкультурного порядка.

Иврит, историю, культуру и литератур-
ное творчество народа Израиля следует
преподавать как элемент формирующей-
ся культурной реальности, в которой свое-
образие израильской культуры будет про-
являться в контексте ее позитивной связи
с мировой культурой.

Преподавание иврита в Украине
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The problem with Hekhalot texts is that this
field has already been dealt with for quite a
long time, and there is not much to be said on
the level of “grand narratives”. Now what is
left is a “close” reading of the texts themselves,
which would entail further work on a com-
mentary. The latter one would provide us with
a sort of paradigm, which could be used in
situations when we are puzzled over a certain
problem within the text, that is we do not quite
know what is this about and how to interpret
it. Generally, this sort of a problem stems from
the fact that we have difficulties reconstruc-
ting the historical context of the Hekhalot li-
terature (HL); that is why frequently you
would find yourself in a situation when you
would expect a certain word in a certain
context, but would find instead an unexpected
combination, which leaves you in a state of
bewilderment for some time.

1. Hekhalot Literature: Past and
Present

Terminology: the term Hekhalot stems
from the word hekhal – the heavenly palace,
chamber; thus, Hekhalot literature deals with
the description of the sacred space and the
journey leading to it. Some scholars though
prefer the term Merkavah literature (merka-
vah – chariot; consequently, general term to
denote the mystical speculation concerning the
vision of the Chariot and Throne of Glory, first
described by the prophet Ezekiel), which is
attested in the rabbinic literature. Strictly
speaking, in the current academic scholarship,
the term Hekhalot literature is used to desig-
nate a rather fluid conglomerate of textual tra-
ditions, Merkavah being one of them.

Date and Place: much disputed among the
scholars, ranging from the 1-2 cent. Palestine
to the 6-8 cent. Babylonia. Probably, large
sections of the HL originated during Talmudic
times (1-5 cent.), but some of them were not
edited until the 8-9th cent. The situation is even
more complicated due to the fact that major
part of the MSS underwent the editing process
by the so-called Hasidei Ashkenaz (ascetic
movement of the pious Jewish mystics from
Germany, 12-13 cent.). Central ideas most

probably go back to the 1-2 CE; we may
suppose that for some time they circulated in
an oral form, and only later on were written
down).

Language: Mishnaic Hebrew and Aramaic.
Content: description of the hidden worlds

and their inhabitants, revelations concerning
the Throne of Glory and God; description of
the heavenly ascent; angelic hymns, lists of
obscure divine names, awesome accounts of
the splendor of an anthropomorphic deity.
Because it has been considered esoteric, the
authors of such texts concealed themselves
as well. That is why it is very difficult to de-
termine the historical and social conditions of
the authors.

It is curious to observe how the canon of
the approaches to the HL has been and still is
created. There is a tendency to look down at
any kind of phenomenological approach, for
which it is no way to provide necessary his-
torical evidence (Schaefer/Davila). The world
setting of the scholars is also discernable
through their approaches; e.g., P.Schaefer de-
nies the possibility to provide a critical edition
of one manuscript of Hekhalot, that is why he
chose to do it in a synoptic way. Thus, rather
than prefer one voice, he let them all speak
for themselves. Before we embark into analy-
sis of the chosen passage, we should provide
a general review of the Hekhalot studies, in-
cluding the origin and content of the texts, as
well as mention several debates currently
present in this field.

Texts Available: the main source as far
as the texts are concerned, is a group of about
50 medieval MSS in Hebrew and Aramaic,
which contain copies (as a rule, severely edit-
ed), of the works generally assigned to the
Hekhalot corpus. Until 1981, they were avail-
able only in descriptions and abstracts from
the secondary sources, on microfilms, or in
uncritical editions. All this changed with the
publication of the Synopse zur Hekhalot Lite-
ratur, a synoptic edition of 7 of the most im-
portant MSS, by Prof. P.Schaefer. This for-
mat was chosen due to the exceedingly fluid
nature of the texts, varying seriously from one
MS to another1. There is often no clear indi-
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cation where one document ends and another
begins. Schaefer uses the term “macroform”
for the larger, constantly shifting units, which
are composed of smaller blocks (“micro-
forms”). The latter ones can appear in more
than one text, or in different places in differ-
ent MSS of the same work, often with signif-
icant textual variants. The extent and nature
of the textual problems varies as well. For
example, MSS of Hekhalot Rabbati have
relatively little internal variation, whereas oth-
er parts could vary to such an extent that it is
difficult to talk about the possibility to recon-
struct the Urform. Thus, P.Schaefer sees this
attempt as a hopeless one, while J.Davila
claims it possible to provide a critical edition
for Hekhalot Rabbati2.

To summarize, the HL has undergone a
complex process of transmission and redac-
tion, which makes it problematic to talk about
the canonical texts within the corpus. Because
of that, different scholars tended to empha-
size different aspects within the text: some put
more stress on the heavenly journey
(G.Scholem), others – on adjurations
(P.Schaefer, D.Halperin).

Lineage: HL stems from the visionary tra-
dition found within the Apocalyptic Jewish
literature of the Late Antiquity (Book of
Enoch). The ideas made their way to the rab-
binic literature (1-5 cent.), probably through
the intermediary of Qumran.

It is possible to discern two basic ways of
looking at the rabbinic period: 1. as a single
culture and religion of nearly all Jews in an-
cient Palestine and Babylonia (2-5 cent. CE);
2. as a product of an isolated elite with a lim-
ited influence on Jews outside the academia.
As M.Swartz has pointed out, “recent there
has been increased recognition that ancient
Palestinian and Babylonian Jewish societies
were complex ones, encompassing tensions
between circles within the rabbinic estate, and
between the academy and other sectors of
population (Swartz, 1996, 11).

Character: the ascetic character of the
literature aroused opposition among the Rab-
binic circles, although both Mishna and Talmud
mention the traditions on Merkavah (based on
the Book of Enoch) and Bereshit (based on
the 1st chapters of the Genesis), and several
limitations placed on the public dissemination
of such a subject. That is why those texts could
originate from both rabbinic circles, taking into
consideration the religious turmoil typical for

the Judaism at the turn of the eras (sects with
heterodox ideas, resulting from the mixture of
the inner compulsion, and outside influence),
as well as gnostic sects within Judaism –
transmitted those ideas to the Greek, Coptic
and Mandaic literature.

Among others, we can mention the follo-
wing features inherent in HL:

– the usage of particular mystical termi-
nology (different ways of “seeing”, words for
the chamber, chariot, the process of ascent to
the Throne of Glory, etc.), some of which can
be traced in the Talmud and Dead Sea Scrolls.

– specific conditions imposed on initiates:
age limit, ethical qualities, physiognomy, chi-
romancy.

HL appears to be a complex phenomenon,
comprising different textual traditions, and
inspired by the latter ones:

– apocalyptic, Qumaranic literature;
– Talmud, midrashim (in terms of content,

not style);
– Hebrew and Aramaic theurgic texts, non-

Jewish Gnostic literature (Greek magic papy-
ri, Gnostic texts like Pistis Sophia, 4 CE);

– inscriptions on the Babylonian magic
bowls, incantations, amulets, prayers, Sefer ha-
Razim (book on magic containing descriptions
similar to those found in HL; names of angels,
lots of Greek words. Palestine, 4 c.(?)

One of the major debates in the field of
HL concerns the authorship of the texts.
Thereupon, the following hypotheses have
been expressed:

– rabbinic circles;
– elite post-rabbinic circles;
– non-elite post-rabbinic circles (synagogue

functionaries, liturgical poets, scribes);
– a group called ‘amme ha-aretz (which is

difficult to determine, but most probably peo-
ple who lacked all the nuances of rabbinical
education), opposed to the rabbinic establish-
ment;

– magic practitioners with some rabbinic
education, “shamanists”.

Still, there is no consensus on that matter
among the scholars.

Historical background of HL: the texts
refer to historical figures, tannaim and amo-
raim (R.Ishmael, R.Akiba, R.Nehunia ha-
Qanah, R.Eliezer the Great). However, these
attestations are pseudepigraphic, in the same
way as the apocalypses are always ascribed
to the great figures from the Bible. R.Ishmael
– early 2nd CE, R.Nehunia ha-Qanah – sec-
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ond half of the 1st c. A-historic nature of the
texts: they mention R.Akiva and R.Ishmael
together with events occurring in connection
with the Temple, whereas these talmudic fi-
gures died in the 2nd CE, 50-100 years after
the destruction of the Second Temple.

Style: we do not find here the typical rab-
binic exegetic and homiletic tradition; instead,
the text displays a style based on heavenly
testimonies, magical incantations, etc.

Exegesis or Experience? One of the main
questions to be asked about HL is about the
ultimate aim of the texts. Do they describe a
real phenomenon – otherworldly experience
and everything it entails, or is it just a literary
construction, conventional one, based on cre-
ative exegesis of the Scripture and rabbinic
literature, and there is hardly any genuine ex-
perience behind them? A number of scholars
have argued that the dichotomy between these
two is a false one (Alexander, Idel, Fishbane).
Also E.Wolfson elaborated on the subject:
“The dichotomy between revelation and inter-
pretation is a false one. It seems to me, there-
fore, that it is of little value to distinguish
between one text that assumes a “real” ascent
and another that is merely a “literary” report
of an ascent…On the contrary, the connec-
tion between the process of textual
interpretation (midrash) and prophetic states
of consciousness or visionary experience…is
found already in Ps.119:18 and becomes
pronounced in apocalyptic texts, the Qumran
scrolls, and early Jewish mysticism…There is
thus an essential convergence of tradition,
revelation, and interpretation that is
characteristic of the visionary experience in
apocalyptic and Hekhalot literature” (Wolfon,
1994,120-121). On the other hand, recent
approaches to the text more or less agree on
the point that it is necessary to analyse it as a
ritual instruction rather then only a literature,
that is to look at it as a purifying experience,
needed for getting prepared for heavenly
liturgy and interacting with angels (P.Schaefer,
D.Halperin, M.Swartz, R.Lesses).

In his recent publication Descenders to the
Chariot: People Behind the Hekhalot Lite-
rature, J.Davila argues that it would be worth-
while to look at the authors of Hekhalot in light
of the anthropological construct called
shamanism. On the ground of the cross-cul-
tural analysis carried out by him, he claims that
in such a way we can provide some sort of
unity for the otherwise fluid and bizarre nature

of these texts, because shamans made used
of both adjurations and otherworldly journeys.
However, while being interesting in itself, such
an approach seems to neglect the historical
background behind Hekhalot, and does not
seem to take into consideration the fact that
shamanism is a predominantly oral
phenomenon, while in the case of Hekhalot
we have only texts at our disposal.

Another approach has been proposed by
M.Swartz, who deals with the Sar ha-Torah
texts3 within HL. His idea was to discern with-
in the text the authors’ views on the notions of
tradition and authority, in order to single out
their attitude to the Scripture, and consequently
to find out where they place themselves within
Jewish canon. This approach – checking how
did the authors of the text look at certain basic
notions, could be helpful for a better description
of their place in the society.

I.Chernus offered to look at HL, more spe-
cifically the practice of Merkavah – heavenly
journey, as a substitute for a real pilgrimage to
the Temple, sacred centre, which no longer
existed. In this case, the heavenly Temple
could be seen as corresponding to the earthly
one, and a pilgrim had to go through the similar
ritual practices he would undertake while
traveling to the real historical Temple.

As we can see, there is variety of ap-
proaches to the Hekhalot phenomenon; how-
ever, we are still in need of a detailed his-
torical-literary commentary, which would be
really helpful for those who, so to speak, toil
on the texts.

2. Commentary on the §204–205, Hek-
halot Rabbati

This modest paper originated from such
a puzzlement, encountered in one of the pas-
sages describing yerida (“descent”), the
journey to the Merkavah (Synopse, §204–
205). We would like hereby to provide a
commentary for these paragraphs. The He-
brew text reads:
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לירד למרכבהוכיון שהיה אדם מבקש 
קורא אותו סוריה שר פנים
ומשביעו מאה ושנים עשר פעמים בטוטרוסיאי …
שלא יוסיף על מאה ושנים עשר פעמים
ולא יגרע מהם
או מוסיף או גורע דמו בראשו
אלא פיו יוצא שמות
ואצבצות ידיו מאה ושנים עשר יספרו
מיד יורד ושולט במרכבה
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And when a man seeks to descend to the
merkavah,

He should call him, Suria, Prince of the
Countenance,

And adjure him hundred and twelve
times with Tutrusi’ei/Totrosi’ei [multiple
names follow].

He should not add to these hundred and
twelve times,

And will not deduct from them.
Whether he adds or deducts, his blood is

on his head,
but his mouth brings forth names,
and the fingers of his hands count hundred

and twelve,
immediately he descends and has power/

rules over/reigns over merkavah.

There are a couple of issues in this pas-
sage we would like to dwell upon:

1. the notion of yerida;
2. Suria, Prince of Countenance;
3. Tutrusai;
4. “his blood is on his head”;
5. “he…has power/rules over merkavah”.

1. First, it is worthwhile to mention that not
all of the heavenly journeys mentioned in Hek-
halot literature, are called by this name or
contain the details you would expect to be
included into yerida.

The main discussions concerning the na-
ture of this phenomenon go back to G.Scholem,
Major Trends in Jewish Mysticism. In his
view, Hekhalot texts reflect the experience of
a mystical group within mainstream orthodox
Judaism, whose aim was to witness God en-
throned. During the journey, the adept needs
to show certain seals to the angels, who are
displaying hostility towards him. The aim of
the journey is the passage through the seventh
gate, which ends with the contemplation of
God enthroned. At this moment, the mystic is
transformed into a fiery angel (similar to Enoch,
who was transformed into Metatron) – a rather
dangerous experience.

However, some of the elements of this
“classical” description later on became the
subject of discussion. We will only men-
tioned some of them, without going into de-
tails4:

– the possibility to see God on His throne
has been questioned (I.Chernus, R.Elior).
Different units within Hekhalot texts seem
to underline different aims and means for

yerida. You encounter multiple remarks as
to the danger of such a visionary experience;

– subjects of the experience: masses
(Halperin); elite (Elior); combination of the two
(Gruenwald, Swartz); either select group, or
the whole community, even the whole of Isra-
el (Chernus).

We should explain here the major ap-
proaches to yerida. The contradictory char-
acter of the term displays itself through the
fact that, although having the meaning of “de-
scend”, it has been used to describe ascen-
sion to heaven.

According to A.Kuyt, the main character-
istics of the journey are:

– it is carried out during the lifetime of the
yored;

– consequently, the traveler returns to earth
after it;

– it is voluntary and active;
– the traveler has to go through six pala-

ces, in order to arrive to the seventh one, where
the merkavah with the Throne, on which God
is sometimes present, can be located;

– the angels are always present in these
surroundings (Kuyt, 1995, 375).

However, as we will see later on in this
paper, there are more nuances to be said about
yerida-phenomenon.

2. Suria, the Prince of Countenance: it
is not quite clear whether סוריה from §204 and
which can be found in other passages ,סוריאל
in Hekhalot, are the same. Usually, Suriel is
mentioned in rabbinic literature as one of the
four angels of the Divine Presence, or Coun-
tenance (מלאכי פנים). According to the book of
Enoch, their place is on each of the four sides
of God’s Throne. The other three are Micha-
el, Gabriel, Uriel or Raphael (EJ, vol.2, 963).

3. Tutrusi’ai/ (טוטרוסיאי): most probably,,
this name refers to the Tetragrammaton, God’s
secret Name, and stems from the Greek
 – “four”. There are more names men-
tioned in the paragraph; however, there is no
certainty as to their meaning. The name
Totrosi’ai is commonly used in Hekhalot texts
for adjuration, as well as a number of others
that “arose in Jewish setting, passed into the
Greco-Roman adjurations, and then returned
to the Hekhalot authors in a newly hellenized
form” (Lesses, 1998, 305). Usually, they re-
ferred to the angels-guardians of each palace
within Hekhalot universe.

4. “His blood is on his head”: parallels
from the Bible help us with understanding the
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expression Particularly, in Jos.2:19 .דמו בראשו
it can be interpreted in a sense of responsibil-
ity or fault taken upon oneself: “It shall be,
that whoever shall go out of the doors of your
house into the street, his blood shall be on his
head, and we shall be guiltless…”. In our con-
text, it certainly implies that the yored merka-
vah should be careful while descending (es-
pecially while counting), otherwise the outcome
will turn against him.

Before we enter into the fifth point, let us
first elaborate on the nature of “seeing” in
Hekhalot texts. The realm of the chariot, de-
scribed in Hekhalot texts, is visual in its na-
ture. To behold  “King is his beauty” is the
goal of the one who enters merkavah. One
the other hand, within the same corpus of texts
we can also find statements, which can be used
as a proof for the opposite; they underline that
no human being can see God and his throne.
For example, in the so-called Shi’ur Qomah
passages two tendencies are extant at the
same time5: one speaking about the hidden
character of God, another one giving detailed
description of His measurements (Wolfson,
1994, 90). Another passage provides an even
more straightforward account of the danger
involved6: “Measure of holiness, measure of
might, and awesome and terrifying
measure…The eyes of no creature can be-
hold it, neither the eyes of any being of flesh
and blood nor the eyes of His servants” (Wolf-
son, 92). Later on, the text specifies all kinds
of harm, which are likely to happen to the one
daring to cast a look at God. The multitude of
the verbs used for description of the visual
experience is also striking. Thus, the reader
encounters at least six of them:
,צפה ,ראה ,חמה ,עון  ,נבט סכל . It is really diffi-
cult, and probably impossible to make any
clear-cut distinction among them. The last one,
however, is frequently used in a combination
with בצפיית המרכבה .

It seems that according to the authors of
Hekhalot Rabbati, it is not impossible, and even
necessary to have a vision of God; however,
this involves a great danger for the initiate.
Thus, in §169 the yorde merkavah are
prescribed not only to see the Divine counte-
nance, but also to report their experience (it
remains unclear, though, what will be the au-
dience of such a discourse):

A heavenly decree will be against you,
Those who descend to the chariot,

If you do not report and tell what you
have heard…

The tension between the two tendencies –
possibility to have a vision of merkavah, and
the danger involved – can be traced on the
basis of the verb usage. As N. Deutsch stress-
es, “its [anthropomorphism of the Shiur
Qomah tradition] existence confirms that the
Hekhalot and Shiur Qomah can not be inter-
preted as a homogenous whole” (Deutsch,
1995,103). On the basis of the following ex-
amples, we could argue that there is a distinc-
tion in the usage of the verbs andסכל  צפה .
The first one usually appears in the context,
which communicates the danger involved, or
impossibility to have a vision, while the sec-
ond states just the opposite.

Let us take a closer look at the examples:
a. §39: “                                 ”

“That everyone who is looking at them,
immediately starts burning”.

§42: ”שכל המסתכל בו עיניו וכהות מזיו גדול שעליו“
“That everyone who is looking at him, his

eyes dim because of great light from above
him”.
b. §403:
“ ראיתי הדר גאוה חדרי חדריםמרכבהבצפייתבשצה שצפיתי ”;

“At the moment when he had a vision of
the chariot, he saw the glorious crown, the
chamber of chambers”.

”רואה מעמקים צופה בנסתרים מביט המחשכים“  :256§
“[One who] sees the depths, contemplates

the mysteries, and looks [into] the darkness”
§557:

הכבוד“ לפני וצופה במרכבה רואה כל מה שעושין כסא  ”
“[One who] contemplates the chariot, sees

everything which is executed in front of the
Chair of Glory”.

Interestingly enough, §346 constitutes a
somewhat separate case, which is interme-
diary in a way that it uses להסתכל  in a situa-
tion, when you would expect לצפות  to be
used. This paragraph provides description
of R.Aqiba’s heavenly journey. When he
arrives to the celestial curtain, the angels of
destruction are about to harm him, the Holy
One says:

Leave this old one alone,
Because he is worthy to look (להסתכל ) at

Me (N8128)/my Glory (other MSS).
We could argue that although the vision in

this context is possible, it is only relevant for
R.Aqiba, while the other yorde merkavah
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remain to be endangered. In this context, the
usage of להסתכל  is rather logical.

5. The last sentence we would like to dis-
cuss here - “…Immediately he descends and
has power/rules over merkavah” - is the most
puzzling in the whole paragraph. Here we en-
counter a standard formula, used in “yerida”
stories:…מיד יורד. While it is a question in it-
self, how to explain מיד , what follows after-
wards leaves you in a state of puzzlement:
As we tried to argue earlier in .ושולט במרכבה
this paper, the idea of having vision of merka-
vah seemed to be problematic for the authors
of Hekhalot texts. In this case, it even goes
further, since has the meaning “to rule; to שלט
have power over” (Jastrow, 1581). What is
more striking is that in rabbinical literature this
verb is primarily used in a negative or dange-
rous context, together with subjects like
עין הרעה, מלך המות שטן יצר הרע   (Kosovsky,,
1966, 1978). Why would the author prefer to
use this very verb in such an elevated con-
text?

There are two ways to look at this prob-
lem. First one would be to try and understand
the usage of -here by extending its se שלט
mantic field, or even going outside the text. In
this case, it is highly possible, so to say, to read
the meaning into the text – usual accusation
brought against the proponents of hermeneu-
tics. Secondly, we can argue that the usage of
is determined by the context itself, which שלט
speaks of danger involved in being engaged in
yerida (especially, since blood is mentioned
earlier in the paragraph).

Before we turn to any of the positions, it is
useful to discuss the issue of relations between
Hekhalot and rabbinic lore. The necessity of
this stems from an attempt to illuminate the
mysterious passages in Hekhalot by bringing
the rabbinic texts into discussion.

I.Chernus in his articles on Merkavah of-
fers to look at the texts from the point of view
of V.Turner’s approach, based on the theoret-
ical-cultural notions of structure and anti-struc-
ture. In this respect, rabbinic Judaism can be
viewed as a “massive acceptance of struc-
ture” (Chernus, 1987, 17). The proponents of
Merkavah (as a movement) placed themselves
within the framework of rabbinic Judaism, and
all the essential ideas were shared with the
latter: “…hardly a line of the Heikalot texts
can be properly understood without reference
to the world-view, ethos, institutions, and lan-
guage of exoteric rabbinic Judaism” (Cher-

nus, 18). Of course, more recent study showed
a lot of parallels connecting Hekhalot with the
diverse ritual practices and sources of the Late
Antiquity – Greek, Mandaic, Babylonian (see
R.Lesses, 1998); however, in overall this state-
ment still remains relevant.  We can therefore
suppose, that somehow the rabbinic worldview
allowed for a certain degree of “ordered anti-
structure” (Chernus, 19), which provided a
temporary release from the pressure of the
mainstream discourse and enriched the soci-
ety with new ideas and practices.

Given this as a starting point, we can now
look for parallels within rabbinic literature,
which would be helpful in illuminating the
paragraph we are looking at. We are going to
use the story of R.Jonathan’s dismounting,
which appears in Tosefta (T.Hag. 2:1), PT
(Hag.77a, II 45-63) and BT Hag.14b (Halp-
erin, 1980, 110-111). We shall quote the whole
story in the version of BT Hag.14a:

“Once R. Johanan b. Zakkai was riding on an
ass when going on a journey, and R.  Eleazar
b.’Arak was driving the ass from behind.
[R.  Eleazar] said to him: Master, teach me a chap-
ter of the ‘Work of the Chariot’. He answered:
Have I not taught you thus: ‘Nor [the work of]
the Chariot in the presence of one, unless he is
a Sage and understands of his own know-
ledge’? [R. Eleazar] then said to him: Master,
permit me to say before thee something which
thou hast taught me. He answered, Say on!
Forthwith R.  Johanan b.  Zakkai dismounted
from the ass, and wrapped himself up, and sat
upon a stone beneath the olive tree. Said
[R.  Eleazar] to him: Master, wherefore didst thou
dismount from the ass? He answered, Is it
proper that whilst thou art expounding the
‘Work of the Chariot’, and the Divine Presence
is with us, and the ministering angels
accompany us, I should ride on an ass!
Forthwith, R. Eleazar b.’Arak began his
exposition of the ‘Work of the Chariot’, and
fire came down from the heaven and encom-
passed all the trees in the field; [thereupon]
they all began to utter [divine]
song…[Thereupon] R. Johanan b. Zakkai rose
and kissed him on his head and said: Blessed
be the Lord God of Israel, Who hath given a
son to Abraham our father, who knoweth to
speculate upon, and to investigate, and to ex-
pound  the ‘Work of the Chariot’. There are
some who preach well but do not act well, oth-
ers act well but do not preach well, but thou
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dost preach well and act well. Happy are thou,
O Abraham our father, that R. Eleazar b.’Arak
hath come forth from thy loins…”.

There are a couple points in it, which will be
helpful for our understanding of the mysterious
expression -first, R.Johanan des :ושולט במרכבה
cended (וירד)7 from the ass, wrapped himself
and sat under the olive tree. Secondly, R.Eleazar
opened his discourse concerning ma’aseh
merkavah, and interpreted, or expounded
Also, the text relates that consequently .”(ודרש)
“…fire came down from the heaven and en-
compassed all the trees in the field”.

D.Halperin interprets the act of dismoun-
ting as one which “symbolizes a change in the
relationship between the two characters;
R.Jonathan shows his esteem for the ass-driv-
er’s brilliance by suspending the servile rela-
tionship” (Halperin, 1980, 126). While it seems
a fairly logical explanation, we would like to
expand it a bit and suggest that in this case
yerida can be understood as an outcome of
some kind of illumination, mental shift,
caused by different numerological techniques,
as well as by contact with angels, and leading
to new insights into interpretation of the scrip-
tures. That is, yerida is rather the result of
the journey than the journey itself. Of course,
in order to prove this statement, further analy-
sis of the passages dealing with yerida should
be carried out.

 Somewhat similar approach has been sug-
gested by E.Wolfson, who observes that “a
perusal of the places in which the term yeridah
la-merkava occurs in Hekhalot Rabbati and
the Oznayah text8 reveals that in the vast ma-
jority of cases the yeridah does not refer to
the entire ascent, as has been previously thought,
but refers rather to the culminating stage of the
heavenly journey” (Kuyt, 371)9.

Our argument suggests that the usage of
the two verbs – -in the Talmudic sto -ירד ודרש
ry might point out to the yerida, described in a
somewhat metaphoric way. Now, how is the
verb שלט connected to this? As we have al-
ready mentioned, שלט in Hekhalot texts has to
do with the visionary experience. This mea-
ning is also suggested by another passage in
Hekhalot – ואין העין יכולה לשלוט בהן   (§371,
N8128), where the object of the discussion is
אש להבי , surrounding the Throne of the Glo-
ry. In its turn, this highlights the connection
between the expounding of ma’aseh merka-
vah, and a fire as a result of such an exercise.
Taking into account the general meaning of
the verb שלט as “to have power, to reign”, we
can suppose that in this context it gives an idea
of a visionary ability to perceive merkavah and
also– possibly – to interpret this vision. The
choice of שלט can be furthermore explained
by the fact that contact with merkavah has
been usually considered as dangerous
experience.

In this paper we offered a commentary to
the §§204-205 of Hekhalot Rabbati. Using the
extant scholarship in the field, we brought up
some new shades of meaning as far as con-
tent of the paragraphs is concerned, and ela-
borated on the verbs of “vision” in Hekhalot.
As we already mentioned, Hekhalot texts dis-
plays a lot of obscurities for its reader; thus,
we would like to stress the necessity to pro-
vide for a detailed, line by line contextual com-
mentary to the text. It is clear now that the
linguistic and textological commentary by
P.Schaefer, while being of great help in itself,
can not and probably was not supposed to
answer the questions which arise when it
comes to the close reading of the text – those
questions, which are provoked by the context.
This should be a subject for further research.

Hekhalot Texts in Contemporary Scholarship

1 The character of  “fluidity” has been nicely described by D.Halperin: “Open Schaefer’s Synop-
se at any point…and you find yourself plunged into a swirl of hymns, incantations, divine names,
and fantastic descriptions of heavenly beings. All of this usually seems to be assembled in no
discernable pattern and to no discernable purpose” (D.Halperin, Faces of Chariot, 1988, 367).

2 J.Davila, “Prolegomena to a Critical Edition of the Hekhalot Rabbati”, Journal of Jewish Studies 45
(1994), 208–223.

3 This  unit contains numerous magical adjurations and techniques of memorization.
4 For a general review of the major debates on Hekhalot, see R.Lesses, Ritual Practices to Gain Power

(Harvard Theological Studies 1998), pp.13–55.
5  Synopse, §§948–949.
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6 Synopse, §102.
7 There is similar story in Genesis Rabbah (לב ,יט ), where R.Jonathan, travelling to Jerusalem, is

approached by a Samaritan, who challenges him with the question; while R.Jonathan is confused for a
moment, the ass-driver gives a crushing reply, and “thereupon, R.Jonathan immediately descended from
the ass (מיד ירד ) and mounted the ass-driver on it for a span of three mils, and he recited (קרא ) in his regard
the following verses of the Scripture” (Genesis Rabbah 32:10, transl. By J.Neusner, vol.1, 1985, 337).

8 Geniza fragments of Hekhalot, in which angel Oznayah appears in order to teach R.Ishmael yeridat
he-merkavah.

9 As we did not succeed to obtain the original text of the article (E.Wolfson, “Yeridah la-Merkavah:
Tupology of Exstasy and Enthronement in Ancient Jewish Mysticism”, in: R.Herrera (ed.), Mystics of the
Book (New York, 1993), the quotation is taken from: A.Kuyt, The ‘Descent to the Chariot, Tübingen 1995.
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Корпус текстів Старого заповіту, який
укладався протягом багатьох століть, без-
перечно, є складним багаторівневим по-
єднанням частин тексту різного походжен-
ня. Традиція текстологічного вивчення
Старого Заповіту враховує особливості са-
мого тексту, про що свідчать численні спро-
би відокремити різні літературні шари в
Біблійному тексті, а також спроби датуван-
ня різних фрагментів за їхнім походженням.
Цілком природним є те, що в процесі
здійснення таких спроб різні дослідники
вдавалися до різних методів: від стандар-
тних текстологічних [Тов] до суто філоло-
гічних [Барр 1987] та лінгвістичних [Ал-
танн, Андерсен, Барр 1989]. Враховуючи
давність тексту і багату традицію його по-
бутування в стародавні часи, стає зрозумі-
лим, що певні процеси усталення, що відбу-
лися задовго до початку наукового
текстологічного вивчення цього матеріалу,
могли призвести до того, що фрагменти
(різні як за часом так і за місцем поход-
ження) могли увійти до складу більших
текстових блоків, і після певного періоду
кодифікації та сакралізації сприймалися як
монолітний фрагмент без розрізнення особ-
ливостей усередині самого фрагменту. Тра-
диція передання Біблійного тексту мосоре-
тами, в свою чергу, закріпила такий
усталений текст, внаслідок чого на сучас-
ному етапі ми маємо великий корпус до-
сить давніх текстів, які мало відрізняють-
ся одне від одного. На відміну від
християнської традиції, де біблійний текст
передавався різними мовами і, відповідно,
не існувало такої досконалої техніки точ-
ного передання самого тексту, іудейська
традиція мала справу з текстом Старого
Заповіту мовою оригіналу, тож донесла до

нас цей текст у вигляді, в якому його сприй-
няли мосорети. Дослідження, що їх було
здійснено в ХХ столітті, а особливо після
кумранських знахідок, дещо прояснили кар-
тину побутування цього тексту, зокрема
підтвердили наявність двох літературних
шарів у деяких місцях Старого Заповіту,
наприклад, у книгах Єремії, Єзекііля, Са-
муїла 16–18, Суддів 6 та Второзаконня 5
[Тов 303–327].

Очевидно, що біблійний текст, який
складався переважно на межі VI–
VII століть до н.е., фактично був близь-
кий до текстів, з яких робилися давні пе-
реклади, які у свою чергу, стали джерелом
для християнського Старого Заповіту, був
кодифікований та усталений і зберігав до-
сить високу стабільність протягом усьо-
го періоду свого побутування. Що сто-
сується решти свідоцтв Біблійного тексту,
зокрема, Самаритянського П’ятикнижжя,
Vorlage інших давніх перекладів, то в мов-
ному відношенні вони теж мало чим
відрізняються від відомого нам масо-
ретського тексту. Тим не менше, навіть
доволі поверхневого погляду на структу-
ру самого Старого Заповіту досить, аби
побачити, що окремі фрагменти цього тек-
сту мають різне походження, тому випа-
дають із загальної структури пам’ятки.
Насамперед це стосується синтаксису.
І хоч аналіз лексичних елементів також
дає певні результати, але саме синтаксис
зберігає риси “іншого” походження тексту.
Тому, на нашу думку, аналіз синтаксичних
особливостей окремих “підозрілих” фраг-
ментів може допомогти визначити або
відокремити фрагменти різного походжен-
ня в межах єдиного текстового блоку.
Таке дослідження, у свою чергу, може

ДО ПИТАННЯ ПРО
ФУНКЦІОНУВАННЯ
НЕНОМІНАТИВНИХ
СЕМАНТИЧНИХ
ДЕТЕРМІНАНТ У ТЕКСТАХ
СТАРОГО ЗАПОВІТУ

О.О. Хамрай
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бути ще ефективнішим, якщо залучити до
аналізу методологічні засади, на які спи-
раються розвідки в галузі історичної син-
тактики, здійснювані в межах контенсив-
ної типології [Климов]. Згідно з
концепціями, прийнятими в цій галузі, роз-
виток граматичної системи мови відбу-
вається в напрямку від семантики до мор-
фології через синтаксис, а це, у свою чергу,
обумовлює той безперечний факт, що син-
таксис, з одного боку, зберігає в собі певні
риси архаїчного устрою мови, а з іншого –
залишається відкритим для інновацій. Це
забезпечує відносно високу “витри-
валість” синтаксичних конструкцій і збе-
реження їх у текстах навіть після виник-
нення в мові інших експресивних засобів
за рахунок, наприклад, метафоризації, пе-
реносу значення, виникнення нових лексем
тощо. Виходячи з тези про неномінативне
минуле афразійських мов [Дьяконов 257]
доцільно, на нашу думку, шукати в геб-
райському синтаксисі і, зокрема, в івритсь-
ких текстах Старого Заповіту сліди саме
цього минулого. Однак, якщо обмежити-
ся суто синтаксисом, то, з одного боку,
поза увагою дослідника залишатимуться
такі речі, як зв’язки з семантикою, а з
іншого – важко буде дослідити реалізацію
основних семантичних детермінант, які
мали місце на різних етапах функціонуван-
ня мови як самої по собі, так і в складі
семітської або афразійської мовної єдності.
Тому, на нашу думку, такий аналіз варто
здійснювати через призму вивчення функ-
ціонування різних семантико-граматичних
категорій, які виникали в різні часи, зали-
шалися в мові, будучи переосмисленими
в процесі розвитку мови або навіть зника-
ли з мови, так і не ставши граматичними
категоріями, але залишивши помітний слід
в її сучасному граматичному складі, особ-
ливо у синтаксисі. До таких категорій на-
лежить, на нашу думку, категорія роду, що
виникла ще в пізньокласну добу як резуль-
тат перегрупування субстантивів, об’єдна-
них у складі стабільних лексико-семантич-
них класів на лабільніші макрокласи. Один
із таких макрокласів міг увібрати в себе,
наприклад, соціально-активні об’єкти і ста-
ти основою для виникнення чоловічого
граматичного роду, а інші класи об’єктів
послужили основою для виникнення жіно-
чого роду. В сучасному івриті результати
цих процесів можна спостерігати хіба що

в наявності імен чоловічого і жіночого роду
за використанням та імен спільного роду.

Припустимо, що ті фрагменти Біблійно-
го тексту, де спостерігається дифузність
іменників відносно граматичного роду, на-
лежать до більш давніх та архаїчних
пластів Біблійного тексту. Але конструкції,
утворені у результаті такої дифузності, що
дуже легко могли бути використані в пізніші
часи і таким чином навіть статистичне
вивчення таких випадків навряд чи може
служити надійним критерієм для відокрем-
лення фрагментів названого типу.

Значно евристично потужнішою в цьо-
му розумінні є категорія відмінку. Аналіз
цієї категорії в гебрайській мові усклад-
нюється, по-перше, відсутністю системи
синтетичних форм позиційних відмінків, а
по друге – високим рівнем розвитку прий-
менникових конструкцій, які використовува-
лися для передання різноманітних відмінко-
вих відносин. Водночас наявність у тексті
архаїчних форм відмінювання, таких як
аллатив та інессив на -а, що не склалися в
окрему систему, сама по собі теж не
свідчить про більш архаїчне походження
того чи іншого фрагмента. Більш цікавіши-
ми з погляду дослідження архаїки в області
синтаксису є випадки нетрадиційного ви-
користання відмінкових конструкцій.

Так, звертає на себе увагу керування
деяких дієслів двома додатками без прий-
менників або з прийменником -яке нага ,את
дує дихотомію ближчого та дальшого до-
датків, притаманну мовам органічно-актив-
ного ладу:

נפש וקבע את קבעיהם   і відніме душу у
їхніх грабителів 1 Царів, 24, 18

חכמהרוחמלאתיו   я наповнив його духомм
мудрості Вих., 28, 3

לחיכיתה את כל איבי כי ה  адже ти вдарив
по щелепах всіх моїх ворогів Ісайя, 3, 8

נחשתכל כליו עשה   всі свої сосуди він зро-
бив з міді Вих. 38, 3

Як бачимо, в усіх чотирьох наведених
прикладах непрямий додаток подається як
прямий, але передає в кожному випадку
різні відмінкові відносини, тобто спостері-
гається характерна для мов органічно-
активного ладу дифузність непрямих
відмінкових конструкцій щодо поверхневих
відмінкових відносин, причому не розрізня-
ються навіть дирекціональні та інструмен-
тальні відносини. Це, на нашу думку, мож-
на розглядати як прояв залишків функціо-
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нування в біблійному івриті абсолютного та
інактивного непозиційних відмінків, орієнто-
ваних не на граматичну роль субстантива,
а на його семантику, пов’язуючи синтак-
сичне оформлення іменника з приналежні-
стю керуючого ним дієслова до класу та-
ких, що мають значення “зробити кого-
небудь або що-небудь чимось” [Гезеніус
530], тобто до класу активних перехідних
дієслів, що є характерними для мов орган-
ічно-активного ладу, де роль додатка роз-
різняється за його відстанню від предика-
та. Але найбільш цікавим явищем, яке мог-
ло бути зафіксованим у вигляді різноманіт-
них конструкцій, що збереглися в сучасно-
му стані мови є, без сумніву, форми та
структури, які відображали різні етапи фун-
кціонування та інтерпретації основних се-
мантичних детермінант. Як відомо, основ-
ною семантичною детермінативою орга-
нічно активного ладу є активність/інак-
тивність, яка в різних проявах мовної струк-
тури призвела до появи специфічних семан-
тико-граматичних категорій, притаманних
органічно активному ладу. Однією з основ-
них та найбільш досліджених категорій та-
кого порядку є, як відомо, категорія не-
відчужуваної приналежності [Філлмор 217–
242]. Ця категорія розповсюджується, на-
гадаємо, на три класи субстантивів, а саме:
частини тіла, терміни спорідненості і абст-
рактні характеристики, що тісно пов’язані
з певними предметами, які або самі є осо-
бами, або належать до двох згаданих вище
груп субстантивів. Третя група є найціка-
вішою з точки зору дослідження семанти-
ко-граматичних зв’язків, адже в процесі її
“відчужування” (що є неможливим без пе-
ренесення значення) виникають метафори,
які потім служать основою для опису аб-
страктних понять. До цієї групи належать
такі слова, як: тінь, хода, різноманітні ха-
рактеристики зовнішнього характеру або,
навпаки, такі, що характеризують певні
внутрішні невід’ємні властивості об’єкта
тощо.

М. Джонсон вважає, що ми сприймає-
мо світ переважно на підставі нашого
фізичного тілесного досвіду, що базується
на наших п’яти відчуттях і є тим, що ми
розуміємо буквально (це включає рухаль-
ний досвід, відчуття тілесного положення
та руху) і багато абстрактних концептів є
розширенням фізичних концептів [Ченкі
343–344].

В когнітивних дослідженнях прийнято
вирізняти метафору як термін від метафо-
ричного виразу. Під метафорою розумієть-
ся концептуальна метафора – спосіб дума-
ти про одну галузь через призму другої.
Метафоричний вираз – це відображення
метафор у мові [Ченкі 346].

Метафора передбачає розуміння однієї
області через призму іншої. Таким чином
метафору можна розглядати як перенесення
значення з області джерела в область
мішені. А. Ченкі робить на основі вивчення
теорії концептуальної метафори такі вис-
новки: 1) метафора – важливий механізм,
за допомогою якого ми розуміємо абст-
рактні поняття та міркуємо про них; 2) ме-
тафора за своєю природою – не мовне, а
концептуальне явище; 3) метафорична
мова – це поверхневий прояв концептуаль-
ної метафори; 4) метафоричне поняття ба-
зується на неметафоричному понятті, тоб-
то на нашому сенсомоторному досвіді;
5) образно схематична структура області-
джерела проекується на область-ціль спо-
собом, що відповідає структурі останньої;
Лакоф називає це принципом інваріантності;
6) система загальноприйнятих концептуаль-
них метафор переважно не усвідомлюєть-
ся і автоматично вживається без помітно-
го зусилля; 7) метафора базується швидше
на відповідностях у нашому досвіді, ніж на
подібностях навколишніх об’єктів, а образ-
джерело і образ-ціль не пов’язані за своєю
сутністю; 8) система метафор відіграє роль
як в лексиконі так і граматиці мови; 9) ме-
тафора в поезії це, насамперед, розширен-
ня нашої загальноприйнятої системи мета-
форичного мислення [Ченкі 352].

Отже, функціонування метафор у мові
тісно пов’язане із взаємовпливом фактуаль-
ного та концептуального рівнів тексту, а
процеси метафоризації мовлення, що відбу-
ваються при перенесенні значення прояв-
ляються, насамперед, у функціонуванні та-
ких лексико-граматичних категорій, як ка-
тегорія невідчужуваної приналежності.
У процесі свого розвитку і функціонування
спочатку в мовах активного устрою (особ-
ливо на пізньоактивному етапі), а також у
процесі безпосередньої номінативізації
органічно активних мов, що мала місце в
афразійських, зокрема в семітських мовах,
ця категорія оформлялася різними
специфічними способами. Тому, на нашу
думку, вивчення наявних у тексті слово-
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сполучень та конструкцій, які утворилися в
результаті “відчуження” імен невідчужува-
ної приналежності, може дати результати
щодо виявлення більш архаїчних включень.
Так, зокрема, присутність у фрагменті ве-
ликої кількості відповідних метафоричних
виразів може, на нашу думку, свідчити про
більш пізнє походження цього фрагмента і
при відповідному статистичному аналізі
дасть надійну інформацію, на підставі якої
можна відокремити досліджуваний фраг-
мент від інших, більш архаїчних. Припус-
тимо, що коли фрагмент містить велику
кількість метафоричних виразів, у яких “не-
відчужувані” субстантиви вжиті надто бук-
вально, він може належати до більш архаїч-
ної групи. Так, в одному з найдавніших
текстів ТаНаХу, благословення Якова (Бут.
49), можна побачити метафоричні вирази,
в яких зустрічаються іменники, що позна-
чають частини тіла:

נזיר אחיוולקדקד יוסף לראש תהיין  хай бу-
дуть вони на голові Йосипа і на тім’ї
того, хто відзначився серед братів своїх
Бут. 49, 26

але, як можна помітити, ці вирази тут
ще залишаються «живими» метафорами,
а не перифразами на зразок מצה חן בעיניים  –
сподобатися (букв. «знайти прихильність
в очах»), як це відбувається в пізніших
біблійних та особливо в мішнаїтських тек-
стах.

Ще однією цікавою категорією є кате-
горія часу. Справа в тому, що темпо-
ральність у мовах органічно активного
ладу фактично перебуває в сфері лексики,
а в сфері граматики представлена дуже
слабо, а ті форми, що згодом набувають
темпорального значення, служать скоріше
для ідентифікації діяча. Таким чином, ви-
падки, коли та чи інша сучасна темпораль-
на форма в івриті не відповідає своєму ос-
новному значенню, вказують, в першу
чергу, на субстантив, а не на характерис-
тику дії. Наприклад, випадки коли форма
перфекту вживається замість наказової
форми, є “підозрілими” з точки зору мож-
ливості виникнення відповідних конструкцій
в архаїчному стані мови.

אליהםואמרתהדבר אל בני ישראל   говори
до синів Ізраїлю та скажи  їм.. .
Лев. 1, 2

את שם אלהיךוחללתהולא תשבעו בשמי   не
клянися хибно іменем моїм аби не гань-
бити ім’я всесильного твого Лев. 19, 12

וכרתרק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא אתו תשחית 
מצור על העיר אשר הוא עשה עמך מלחמה עד רדתהובנית

тільки дерево, про плоди якого знаєш,
що вони не їстівні, рубай аби зводити
вежі для облоги міста, яке веде з то-
бою війну, допоки не переможеш його
Втор. 20, 20

Як бачимо, в наведених фрагментах
форми перфекта вживаються як для позна-
чення наказу, так і для оформлення підряд-
ного речення мети і прислівникового зво-
роту без будь-якої налаштованості на
передання темпоральних відносин, що є
основною функцією форми перфекта в
мішнаїтському та сучасному івриті. Такий
стан є характерним для мов органічно-ак-
тивного ладу, де дієслівні словоформи ха-
рактеризують дію з точки зору активності/
інактивності та ідентифікують діяча через
його здатність виконувати певну дію або
перебувати в тому чи іншому стані. Отже,
на нашу думку, ті конструкції, в яких часові
форми дієслова вживаються не з метою
позначення часу і, будучи позбавленою тем-
поральності, виконують суто ідентифікуючі
функції, можна вважати такими, що стосу-
ються архаїчного використання відповідних
словоформ.

Наступна категорія, на яку варто звер-
нути увагу, це категорія перехідності/непе-
рехідності. Як відомо, в мовах активної
типології вона відсутня і виявляється тільки
в ергативних та номінативних мовах. Зно-
ву ж таки, основні конструкції, в яких мож-
ливе виявлення архаїчних способів реалі-
зації сучасної семантичної детермінанти
належатимуть скоріш до тих, де спостері-
гається дифузне вживання дієслівних форм
щодо перехідності та неперехідності. На
нашу думку, такі конструкції повинні бути в
іменних реченнях, де колишній активний
відмінок або агенс, або, можливо, абсолют-
ний відмінок позначає не активного діяча,
а субстантив, який посідає центральне
місце в реченні, причому це може бути ніяк
не підкріплено сучасними граматичними
засобами, та в дієслівних реченнях, де дія
передається неперехідним дієсловом або
дієсловом стану.

זמה הוא שארההנה  кровозмішення це ,
розпуста це Бут. 18б 17

עלה קיטור הערץוהנהוירא   і побачив ,і ось,
підіймається дим від землі Бут. 18, 29

רבים עם הערץ־הןוימר פרעו  і сказав фара-
он: “ось, численні люди країни” Вих. 5, 26

О.О. Хамрай
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Наведені приклади поєднують наявність
частки הנה ( ־הן )та “афективний” характер
їхньої побудови, де основною є ідея сприй-
няття дії, стану або якості чи властивості,
а не діяч чи власник, як це часто буває в
мовах органічно-активної та ергативної ти-
пології. Це дало змогу окремим дослідни-
кам говорити про окремий, афективний, тип
мов [Лосев 96].

У сфері морфології інтерес також пред-
ставляють випадки інкорпоративного зв’яз-
ку, який є відносно поширеним у гебрайській
мові Біблійного тексту. Залишки інкорпору-
ючого зв’язку є характерними для семітсь-
ких мов взагалі, але в процесі функціонуван-
ня конструкцій, що виникли в результаті ре-
алізації цього явища, поступово було втра-
чено семантику складових означених кон-
струкцій і виникла певна надлишковість з
точки зору передання окремих службових
відносин. Відсутність подібної надлишко-
вості може бути свідченням більш давньо-
го характеру походження тієї чи іншої кон-
струкції, хоча тут знову ж таки до уваги тре-
ба брати статистичні дані. Так, наприклад,
відоме інкорпоративне “речення” –
הבאה אלי עשו הכצעקתה ואראה  – і подивлюсь
чи за криком її, що до мене дійшов, вони
зробили Бут. 18, 21 – аж ніяк не можна вва-
жати ознакою архаїчності відповідного фраг-
мента, а тенденція до збільшення кількості

синтетичних форм може мати винятково
стилістичне пояснення.

Таким чином сама по собі наявність у
тексті архаїчних синтаксичних конст-
рукцій ще не може бути підставою для
того, щоб вважати той чи інший фрагмент
більш архаїчним, але дослідження реалі-
зації семантичних детермінант у різних
поверхневих явищах, особливо в тих ви-
падках, коли є можливість простежити
еволюцію різних підходів до цієї реалізації,
а також вивчення зсуву її змістових ак-
центів може дати цінний матеріал для ви-
окремлення різних мовних й літературних
шарів Біблійного тексту.

Отже, можна зробити висновок, що
наявність у біблійному тексті архаїчних
словоформ та синтаксичних конструкцій
сама по собі ні в якому разі не свідчить
про архаїчність тексту як такого. З іншо-
го боку, одним з індикаторів прина-
лежність досліджуваного тексту до ар-
хаїчної традиції  може слугувати
дифузність наявних в ньому мовних кон-
струкцій відносно діючих у мові  на су-
часному етапі розвитку її граматичної си-
стеми семантичних детермінант, при
цьому ця дифузність часто зберігає сліди
налаштованості відповідних побудов на
обслуговування детермінант, притаман-
них іншим контенсивним мовним типам.
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Держава Ізраїль існує вже півстоліття в
умовах жорстокої конфронтації зі своїми
безпосередніми сусідами і всім арабським
світом. Обділена природними ресурсами
пустельна країна, семимільйонне населен-
ня якої складається переважно з емігрантів
з усіх країн Європи та Близького Сходу, зу-
міла в непростих умовах не лише виграти
чисельні війни зі своїми арабськими про-
тивниками, але й досягти одного з найви-
щих для країн Близького Сходу рівня еко-
номічного розвитку, що цілком відповідає
західним стандартам. Набагато складні-
шим завданням правлячої еліти Ізраїлю за-
лишається нормалізація відносин з арабсь-
ким світом та розв’язання палестинської
проблеми.

Феноменальний успіх держави Ізраїль
пояснюється багатьма чинниками. Власне
створення Ізраїлю в 1949 році стало можли-
вим завдяки симпатіям європейських дер-
жав до ізраїльського народу, який втратив у
нацистських концтаборах у роки Другої
світової війни понад шість мільйонів чоловік
(кожного третього представника єврейсько-
го народу), фінансовій підтримці заможних
євреїв з США та доброзичливій позиції
СРСР, який вбачав у проголошенні Ізраїлю
першу тріщину в британській колоніальній
системі на Близькому Сході. Неузгод-
женість дій армій арабських держав, їхні
територіальні претензії на деякі частини Па-
лестини та масова втеча палестинців до
суміжних з Ізраїлем арабських країн дали
можливість ізраїльтянам досить легко захо-
пити східний берег річки Йордан і західну
сучасну частину Єрусалиму. В 1956 році
Ізраїль став автором нового приниження
арабів, коли приєднавшись до англійців та
французів у війні за Суецький канал, завдав
рішучої поразки військам єгиптян на Си-
найському півострові та в секторі Газа. По-
кращення відносин із Францією дало змогу
Ізраїлю в 1957 р. за допомогою французь-
ких підприємств розпочати роботи з будів-
ництва ізраїльського ядерного реактора в
Дімоні. Найзнаковішою для Близького Схо-

ду стала війна 1967 р., у результаті якої
Ізраїль захопив у Єгипту Синайський
півострів і сектор Газа, Східній Єрусалим з
усіма його релігійними святинями, Західний
берег річки Йордан у Йорданії і стратегічно
важливі Голанські висоти у Сирії.

У результаті війни Ізраїлю вдалося ней-
тралізувати Єгипет – свого найсильнішого
противника, який у 1979 р. погодився укла-
сти з Ізраїлем сепаратний мирний договір
в обмін на повернення багатого нафтою
Синайського півострова. Без Єгипту, як
найбільш населеної арабської країни (понад
70 млн. чол.), будь-яку загрозу існуванню
Ізраїлю з боку арабських сусідів вже не
можна розцінювати як серйозну. Згодом на
основі власних запасів урану і французьких
технологій ізраїльські вчені створили ядер-
ну зброю і засоби її доставки, остаточно
змінивши баланс сил у регіоні на користь
Ізраїлю. Хоч Тель-Авів і оголосив, що ніко-
ли не використає ядерну зброю на Близь-
кому Сході, його зусилля були спрямовані
на те, щоб зберегти ядерну монополію
Ізраїлю в регіоні. Зокрема, у 1982 році, ко-
ристуючись ірано-іракською війною, 16
літаків ізраїльських ВПС безкарно знищи-
ли іракський ядерний реактор. Через своє
лобі в Конгресі Ізраїль також прикладає
чималі зусилля, щоб за допомогою амери-
канських санкцій ізолювати Іран, який ви-
являє в останні роки великий інтерес до
атомної енергетики.

Завдяки виробничій кооперації з амери-
канськими корпораціями та значній амери-
канській допомозі Ізраїлю вдалося забезпе-
чити армію країни різноманітним арсеналом
звичайних озброєнь, закупити велику
кількість американської військової техніки,
виробництво якої в країні не було налагод-
жено через відсутність масштабного вироб-
ництва цих спецвиробів. Наприклад, Ізраїль
має на озброєнні найбільший за межами
США повітряний флот винищувачівF-16, що
становить 302 літаки останніх модифікацій,
98 літаків F-15 і 97 сучасних бойових гелі-
коптерів. Про високий технічний потенціал

П.М. Ігнатьєв
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ВПК Ізраїлю свідчить той факт, що країна
лише за незначної допомоги США розроби-
ла і випускає чотири покоління основних бо-
йових танків “Меркава” та надсучасні сис-
теми протиракетної оборони “Хома”. При
такому оснащенні збройних сил Ізраїлю
більше загрожує палестинська інтифада і
терористичні акти, ніж збройний напад
сусідів.

Водночас конфронтація з арабами не
могла не позначитися на економіці країни,
що опинилась у кризі після торговельної
блокади, запровадженої усіма сусідніми
арабськими країнами. Більшість із 55 му-
сульманських країн світу теж запровадили
проти Ізраїлю торговельні санкції в тій чи
іншій формі. Далися взнаки і високі витра-
ти на оборону, закладені в державний бюд-
жет, необхідність асимілювати все нових і
нових єврейських емігрантів зі Східної
Європи. До того ж, Ізраїль виявився над-
звичайно обділеним природними ресурса-
ми. В країні є лише незначні запаси фос-
фатів і мінерали з Мертвого Моря, а
більшість її території знаходиться на пус-
тельних землях. Відзначимо також постій-
ну загрозу терористичних актів, що згубно
позначається на економічній активності в
країні і відлякує потенційних інвесторів. На-
приклад, друга палестинська інтифада
обійшлась економіці Ізраїлю в 4 млрд дол.
У результаті щоденного перебування в ат-
мосфері терору серед євреїв почало з’яв-
лятися все більше бажаючись виїхати до
США або повернутися до країн СНД.

Отже, Ізраїль потребував значних коштів
для забезпечення нормальної життєдіяль-
ності країни. Вихід зі складного становища
було частково знайдено завдяки зовнішній
допомозі. Зокрема, в Ізраїль надходили ве-
ликі приватні пожертвування від євреїв з
країн Європи та США, грошова компенса-
ція з ФРН за геноцид проти євреїв у роки
Другої світової війни. У 1952 р. Ізраїль і
ФРН підписали угоду, згідно з якою Бонн
виділяв 850 млн. дол. як компенсаційну пла-
ту за військові злочини. Неоціниму допо-
могу було отримано від США на офіційно-
му рівні: Ізраїль посів перше місце у списку
країн, що отримують американську допо-
могу. Щорічно країна отримує від США 1,8
млрд. дол. на військові і 1,2 млрд. дол. на
цивільні потреби, американці, в обумовле-
них випадках, фінансують високозатратну
роботу ізраїльських військових НДІ. За ос-

танні 50 років американська допомога ма-
ленькому Ізраїлю сягнула 81,3 мільярди
доларів. У цю суму входять також витра-
ти США на облаштування емігрантів в
Ізраїлі. Зазначимо, що не існує офіційних
даних про приватні пожертвування замож-
них общин євреїв з Нью-Йорка та Бостона
своїм ізраїльським одновірцям, які швид-
ше за все є значними.

Однак однієї лише зовнішньої допомоги
було недостатньо для виживання країни,
тим більше, що залежність від неї робить
населення пасивним і безініціативним.
Ізраїль, незважаючи на величезні матері-
альні витрати, завжди заохочував пересе-
лення єврейських емігрантів на свою тери-
торію, намагаючись таким чином
збалансувати чисельність свого населен-
ня відносно чисельності населення арабсь-
ких країн, які оточують його. Навіть сьо-
годні Тель-Авів готовий оплачувати переїзд
усе нових і нових переселенців. Зокрема,
під час особливо жахливих “голодних”
бунтів в Аргентині прем’єр-міністр країни
Арієль Шарон закликав створити особли-
вий фонд для фінансування переселення
250 тис. аргентинських євреїв. Отже, самої
економічної допомоги з Заходу явно не ви-
стачало. Але як розвивати виробництво в
країні, настільки обділеній природними ре-
сурсами?

Протягом століть євреї були народом
підприємців, купців та лихварів. Сьогодні
єврейські ділові кола тримають у своїх ру-
ках велику економічну владу в США та
країнах Західної Європи. Саме вони висту-
пають основними торговельними партне-
рами ізраїльських євреїв. Тож Ізраїль пови-
нен випускати конкурентноспроможну
продукцію, щоб заповнити вільні ніші на
світовому ринку. Історично євреї здійсню-
вали операції з дорогоцінним камінням. У
роки Другої світової війни, коли фашиста-
ми був захоплений Антверпен – найбільший
європейський центр операцій з коштовним
камінням, обробку та експорт коштовного
каміння було налагоджено на території
Ізраїлю. Сьогодні Ізраїль є одним з основ-
них експортерів коштовного каміння.

В умовах конфронтації з найближчими
сусідами виробництво експортних товарів
Ізраїлю повинно було орієнтуватися на спо-
живачів у країнах, що належали до інших
регіонів світу. А це передбачало домінуван-
ня у структурі ізраїльського експорту про-
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дукції з високим рівнем обробки. Тому ке-
рівництво країни прийняло рішення про по-
вне сприяння розвитку галузей високотех-
нологічного виробництва, враховуючи
наявність в Ізраїлі кваліфікованої і високо-
освіченої робочої сили. Науковий потенці-
ал країни значно зріс після розпаду Ра-
дянського Союзу й еміграції до Ізраїлю
600 тис. росіян і українців, серед яких було
чимало талановитих учених. Як наслідок,
Ізраїль посідає перше місце у світі за
кількістю вчених (135) на 10 тис. жителів
та провідне місце за рівнем публікацій нау-
кової літератури.

Вороже оточення, в якому існувала дер-
жава, і політична ненадійність експортерів
зброї до Ізраїлю (наприклад, після війни
1967 р. Франція відмовилася продавати
зброю до Ізраїлю, а ще раніше це зробили
країни соцтабору) сприяли становленню
виробництва продукції військово-промис-
лового комплексу та засобів забезпечен-
ня індивідуальної безпеки жителів країни.
Зокрема, Ізраїль виробляє та експортує
широкий асортимент сучасних озброєнь,
серед яких чільне місце посідають вогне-
пальна зброя, танки, ракети, тренувальні
тренажери, електроніка і лазерна техніка.
Вдосконалюючи електронні системи
літаків, танків та військових кораблів країн,
що розвиваються, Ізраїль посів важливу
нішу на світовому ринку послуг з модерні-
зації військової техніки. У середині 1990-
х років ця країна вже посідала п’яте місце
в світі серед експортерів продукції ВПК.
Країна також монополізувала цілі сегмен-
ти світового ринку сигналізації, замків, си-
стем вогнегасіння, засобів індивідуальної
безпеки. Наприклад, ізраїльською систе-
мою “Multi-loc” сьогодні оснащено до тре-
тини легкових автомобілів світу.

Важливо, що у високотехнологічний сек-
тор Ізраїлю з початку 80-х років почали над-
ходити інвестиції з розвинених західних
країн. Палестинські теракти майже ніколи
не були спрямовані проти транспортної та
виробничої інфраструктури Ізраїлю, а кон-
центрувалися на соціальній та житловій
інфраструктурі. У будь-якому разі, теро-
ризм не може завдати такої шкоди еко-
номіці країни, як війна. Цим пояснюється
динамічне зростання рівня інвестицій після
останньої перемоги ізраїльтян над араба-
ми у 1973 р., коли інвестори зрозуміли, що
Ізраїлю вже не загрожує вторгнення ззовні.

Крім того, після поділу Палестини на дві
держави в 1948 році економіка Ізраїлю жод-
ного разу не була об’єктом масованих
ударів арабів, оскільки ізраїльська армія
здійснювала блискавичні удари по території
противника, знищуючи танкові колони на
марші та арабську авіацію на аеродромах.

Разом з тим палестинська інтифада та
теракти дещо підірвали позиції туристич-
ної індустрії країни, однак це не применшує
значення того факту, що Ізраїлю вдалося
створити потужну туристичну галузь. Щоп-
равда, для цього існували сприятливі пере-
думови – країна омивається трьома моря-
ми (серед них – унікальне Мертве море) і
є місцем паломництва для туристів з усьо-
го світу, оскільки там сконцентровані най-
святіші для євреїв, християн і мусульман
релігійні місця. В цьому контексті відзна-
чимо унікальність таких міст, як Єрусалим,
Назарет та Віфлеєм. Ізраїль виважено ско-
ристався мирною угодою з Йорданією і на-
лагодив комбіновані туристичні маршрути,
що поєднують принади обох країн і корис-
туються надзвичайною популярністю.
Ефективно експлуатуються сольові родо-
вища Мертвого Моря, які стали основою
косметичної індустрії країни і першими су-
венірами для західних туристів.

До того ж, завдяки США Ізраїлю вда-
лося також “перестрибнути” арабський на-
фтовий бойкот. До падіння в 1979 р. про-
американського режиму шаха Рези Пехлеві
Іран забезпечував левову частку нафтово-
го імпорту Ізраїлю. Після укладання Кемп-
Девідської мирної угоди між Ізраїлем та
Єгиптом Каїр погодився продавати Ізраї-
лю нафту зі своїх великих нафтоносних
полів на Синайському півострові, що без-
посередньо прилягає до території Ізраїлю.
Також ізраїльські вчені майже півстоліття
успішно вдосконалюють енергозберігаючі
технології. Більше того, між США та Ізраї-
лем існує угода про постачання (в разі не-
обхідності) нафтопродуктів зі стратегічних
запасів США.

Високий рівень життя ізраїльтян не оз-
начає, що в країні не існує проблем. Ізраїль
живе відокремлено не тільки в арабському
регіоні, але й перебуває в певній політичній
ізоляції у світі. Для країни важливе по-
літичне значення мають відносини з США
та арабськими сусідами, з усіма іншими
державами домінантною є саме торговель-
но-економічна площина співробітництва.

П.М. Ігнатьєв
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США залишаються для Ізраїлю єдиним
вікном у світ, оскільки його політика сто-
совно палестинців викликає різкий осуд і
критику в розвинених країнах Європи. Євро-
пейські країни традиційно налаштовані про-
палестинськи, оскільки вони пов’язані з
арабським світом тісними торговельними
зв’язками, у багатьох з них (зокрема,
Франції, Іспанії) проживає чисельна арабсь-
ка діаспора.

Для виживання Ізраїлю, який також зна-
ходиться у дипломатичній ізоляції в ООН,
відносини з США є найпріоритетнішими.
Вашингтон використовує своє місце в Раді
Безпеки ООН, щоб заблокувати будь-яке
рішення, спрямоване проти Ізраїлю, впли-
ває на позицію багатих монархій Затоки в
питанні надання фінансової допомоги пале-
стинським екстремістам.

Найбільший політичний внесок Сполу-
чених Штатів полягав в їх успішній ролі по-
середника під час Кемп-Девідського мир-
ного процесу. Тоді США за допомогою
щедрої фінансової і гуманітарної допомоги
(понад 2 млрд. дол. на рік), а також обіцянок
щодо продажу сучасних американських
озброєнь і списання боргу остаточно схи-
лили єгипетське керівництво до підписан-
ня мирної угоди з Ізраїлем в обмін на по-
вернення Синаю. Американці також
підтримали вимогу Ізраїлю щодо проведен-
ня переговорів з іншими арабськими краї-
нами на сепаратній основі замість укладан-
ня великої мирної угоди типу Ізраїль – усі
арабські сусіди. Такі сепаратні переговори
з Єгиптом, а потім і з Йорданією, загост-
рили відносини між країнами арабського
табору і сприяли його розколу.

Вашингтон робить усе можливе, щоб
забезпечити технологічну перевагу Ізраї-
лю над його арабськими сусідами. Зокре-
ма, США продають Тель-Авіву, на його про-
хання, найсучаснішу високотехнологічну
зброю, що відповідає завданням військової
доктрини Ізраїлю, яка передбачає якісну
перевагу особистого складу і озброєнь армії
Ізраїлю на противагу чисельній перевазі
арабів. Крім того, американці, користую-
чись страхом заможних країн Перської За-
токи перед Іраком та Іраном, збувають їм
теж досить сучасні системи озброєння. При
цьому політичну еліту нафтовидобувних
країн Перської Затоки попереджають про
неприпустимість використання американсь-
кої зброї проти Ізраїлю.

Наразі США активно пропагують Ізраїль,
як міст між Близьким Сходом і Європою,
вчиняють тиск на арабські країни з тим, щоб
останні відмовилися від торговельного бой-
коту Ізраїлю і разом з ним інтегрувались у
світову економічну систему. При цьому ара-
бам пропонуються різноманітні заохочення.
Конгрес США, де традиційно сильні позиції
має єврейська фінансова еліта, часто вис-
тупає на підтримку євреїв. Вважається, що
президент США Джордж Буш програв на
виборах кандидату Уїльяму Клінтону саме
тому, що не користувався підтримкою мо-
гутньої єврейської общини, дуже роздрато-
ваної рішучою відмовою Буша фінансувати
з американського бюджету еміграцію євреїв
з СРСР до Ізраїлю.

У свою чергу, Ізраїль зарекомендував
себе як надійний партнер США на Близь-
кому Сході. Під час війни короля Йорданії
Хусейна з палестинськими збройними уг-
рупуваннями в 1970 р. Ізраїль пригрозив
Сирії прямою військовою інтервенцією,
якщо вона введе свої війська до Йорданії.
В очах США Хашемітське королівство
Йорданія – важливий елемент стабільності
в регіоні. Згодом, у роки президентства
Рональда Рейгана, Ізраїль офіційно вклю-
чився своїми НІІ як підрядчик до роботи
над програмою “зоряних війн” (СОІ), яка,
щоправда, закінчилася крахом. Нарешті, під
час вигнання військ Саддама Хусейна з
Кувейту в 1991 р. США, які сформували
широку міжнародну коаліцію з участю
арабських країн, примусили Ізраїль не
відповідати на обстріли його території
іракськими “Скадами”, щоб не поставити
під удар єдність антиіракської коаліції. Стри-
маність Ізраїлю сприяла збереженню ко-
аліції аж до повної перемоги над Іраком.
Ізраїль повністю підтримав політику пре-
зидента Клінтона “подвійного стримуван-
ня Іраку та Ірану”, а також був головним
прибічником запланованої президентом
США Дж. Бушем військової операції про-
ти Іраку. Ізраїль дуже боїться можливих
атак балістичних ракет з території Ірану та
Іраку, тому розпочав фундаментальні ро-
боти над створенням інтегрованої систе-
ми протиповітряної оборони “Хома”, лево-
ва частка яких фінансується США.

Окремою статтею двосторонніх відно-
син є “ядерне питання”. США були серйоз-
но занепокоєні роботою над ядерним реак-
тором, яка розпочалася в ізраїльському
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науково-дослідному центрі в пустелі Дімо-
на в 1957 р. Але після тривалих переговорів
сторони дійшли компромісу: Ізраїль відмо-
вився від оголошення себе ядерною дер-
жавою та дав обіцянку не здійснювати
ядерні вибухи, а США відмовилися від тис-
ку на Тель-Авів з метою припинити його
ядерну програму. Сьогодні ядерна зброя
Ізраїлю слугує вагомим аргументом стри-
мування для його арабських сусідів. На-
самперед, це стосується Єгипту, армія яко-
го за якістю військово-матеріальної
частини все більше нагадує ізраїльську.

Та все-таки Ізраїлю важко наодинці про-
тистояти арабам, тому він шукає регіональ-
них партнерів. США підштовхує Ізраїль до
союзу з Туреччиною, який у майбутньому
може стати фундаментом для широкого
стратегічного альянсу із союзників США
на Близькому Сході. На карті регіону вид-
но, що Туреччина є природним союзником
Ізраїлю в арабському світі. Взагалі обидві
країни мають багато спільного – обидві є
найпотужнішими у військовому й індуст-
ріальному відношенні на Близькому Сході,
підтримують особливі партнерські відноси-
ни з США, та ворогують з Сирією і Іраком.
Для Ізраїлю Сирія є основним супротивни-
ком, ізраїльські війська утримують Го-
ланські висоти, перебуваючи всього в
60 кілометрах від Дамаска. Туреччина три-
має в своїх руках продовольчу безпеку
Сирії та Іраку, оскільки з її території витіка-
ють дві головні річки регіону – Тигр та
Євфрат. Отже, союз Ізраїль–Туреччина є
дуже загрозливим для двох головних про-
тивників Тель-Авіва.

Поки що не йдеться про великі двосто-
ронні проекти, але країни вже обмінюють-
ся розвідувальною інформацією, здійсню-
ють тренувальні польоти над територією
одна однієї, займаються виробничою коо-
перацією деяких систем озброєнь. Для Ту-
реччини, в світлі започаткування нею ве-
ликих проектів освоєння пустельних земель
у неспокійному Курдистані, велике значен-
ня мають ізраїльські сільськогосподарські
технології. У майбутньому планується про-
ведення великих військових навчань, умов-
ними цілями яких стануть, звичайно, Сирія
та Ірак. Тактичний союз між Туреччиною
та Ізраїлем, не зважаючи на його обме-
женість, дуже налякав арабський світ і
навіть сприяв примиренню Дамаска та Баг-
дада, що досі здавалося неможливим.

Як бачимо, Ізраїль успішно виконує зав-
дання свого державного розвитку навіть в
умовах блокади в регіоні. Але без мирного
врегулювання палестинської проблеми
Ізраїль ніколи не зможе розраховувати на
стабільність. Палестинський конфлікт виз-
начає багато в чому обличчя близькосхід-
ного регіону. Для ізраїльських політиків па-
лестинська проблема є найскладнішим
тестом їхньої політичної діяльності, адже
питання Палестини є не тільки основопо-
ложним для зовнішньої політики країни, воно
багато в чому визначає весь внутрішній
розвиток Ізраїлю та політику забезпечен-
ня національної безпеки. Протистояння на
політичній арені партій “Лікуд” та “Авода”
глибоко пов’язане з питаннями війни та
миру, поступок арабам, збільшення військо-
вого бюджету і безпосередньо стосується
палестинської проблеми.

Надання незалежності Палестинській
Автономії в прийнятних для арабів кордо-
нах може стати головною передумовою
нормалізації відносин Ізраїлю з країнами
світової спільноти. Досі сторони спромог-
лися на один прорив: у 1993 р. в Осло пале-
стинці визнали право Ізраїлю на існування,
а Ізраїль визнав Організацію визволення
Палестини як законного представника па-
лестинського народу. На цьому самміті
була досягнута принципова угода про ство-
рення Палестинської Автономії, розподіле-
ної на три сектори – А, Б і С. У секторі А
палестинці мали повний контроль над те-
риторією, в Б – лише адміністративний, у
секторі С повний контроль належав Ізраї-
лю. Наразі сектори С і Б поширюються на
60 відсотків території Палестини.

За допомогою цієї угоди Тель-Авів
періодично закривав свої сектори для руху
палестинців усередині Автономії, не пускав
їх на роботу на територію Ізраїлю, пере-
шкоджав виїзду палестинців до сусідніх
країн. Наприклад, після початку другої інти-
фади Ізраїль повністю блокував сполучен-
ня між окремими містами Західного Бере-
га, розбивши територію на 31 ізольований
сектор. Унаслідок такої політики у 2000 р.
безробіття в Палестині сягнуло 50% насе-
лення, слабка економіка країни була по-
вністю паралізована. Палестина могла б
опинитися на порозі повного економічного
краху, якби не 2 млрд. дол. допомоги, які
щорічно надає світова спільнота. Цих гро-
шей ледве вистачає для утримання цент-
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рального апарату Автономії та фінансуван-
ня деяких соціальних програм.

Протистояння з Ізраїлем Палестині заг-
рожує повним економічним крахом, але
Тель-Авів несе також великі матеріальні
втрати. Більше того, в Ізраїлі панує атмос-
фера страху, пов’язана з постійними терак-
тами палестинських смертників, частина
населення стомилась від життя в не-
стерпній атмосфері насилля та непевності.
Але багато чинників перешкоджають згоді
між євреями і палестинцями.

Конфлікт триває ціле століття і вже встиг
стати принциповим питанням для арабів і
палестинців. Сторони несуть великі еко-
номічні та людські втрати, вже не одне по-
коління виросло в обстановці ненависті та
нетерпимості. При владі в Ізраїлі зазвичай
перебувать, незалежно від партійної прина-
лежності, колишні бойові генерали, що про-
водили військові компанії проти палестинців.
Досить згадати імена Е. Барака, А. Шаро-
на, І. Рабіна, М. Бегіна. Специфіка
ізраїльської демократичної системи поля-
гає в тому, що прем’єр-міністр може бути
одночасно і міністром оборони, а отже, без-
посередньо приймати надзвичайно непопу-
лярні заходи щодо палестинців. Наприклад,
п’ять із семи прем’єр-міністрів Ізраїлю від
Робітничої партії суміщали ці дві посади.
Протистояння, яке відбувається між сто-
ронами сьогодні, лише загострює пам’ять
про історичне минуле. Цікаво, що в
ізраїльському суспільстві панує глибокий
поділ на два табори – “голубів” та “яст-
рубів”, виходячи з того, з якого географіч-
ного регіону світу прибули єврейські еміг-
ранти. Зокрема, ортодоксальні євреї, що
емігрували з багатьох країн Близького Схо-
ду та Азії мають більш жорстку позицію
щодо палестинців, ніж емігранти зі Східної
Європи та колишнього СРСР. Наразі ці дві
групи населення однакові за своєю чисель-
ністю, оскільки в ортодоксальних євреїв
значно вища народжуваність, але євреї зі
Східної Європи становили основну групу
емігрантів.

Існують більш конкретні причини, що
перешкоджають налагодженню діалогу між
сторонами. Це статус Єрусалиму, де в без-
посередній близькості (на одній горі) знахо-
дяться дві святині обох народів – територія
площею 12 га на вершині гори Моріах. Тут
розташована мечеть Аль-Акса (в перекладі
з арабської “найбільш віддалена”), третя за

святістю в мусульманському світі релігійна
споруда, з якої (згідно з легендою) пророк
Мухамед знісся на небо, а також Стіна Пла-
чу – залишки зруйнованого римлянами в 70
році н.е. іудейського храму, що є головними
місцями поклоніння для євреїв. Ще більш
заплутаною ситуацію робить розташований
менше ніж у двох кілометрах від Храмової
гори Храм Гроба Господнього, який є най-
святішим місцем для християн. До початку
правління Єхуда Барака більшість ізраїль-
тян і майже всі прем’єр-міністри Ізраїлю ви-
ступали за перенесення столиці з Тель-Аві-
ва до Єрусалима, який, на їхню думку,
повинен бути “єдиним та неподільним”.

Ізраїль, не зважаючи на критику світо-
вої спільноти, продовжує споруджувати
єврейські поселення на західному березі
річки Йордан і нищить будинки палестинців
на окупованих територіях. Сьогодні лише
на Західному березі річки Йордан прожи-
ває 200 тис. єврейських переселенців, які
мігрували туди як з релігійних переконань,
так і з економічних мотивів (Ізраїль надає
їм щедрі субсидії на облаштування на но-
вих землях). Відомо також, що єврейські
переселенці використовують у шість разів
більше води, ніж арабські жителі окупова-
них територій, що викликає дефіцит водо-
забезпечення в Палестині. До того ж, євреї
в Палестині стають зазвичай першими жер-
твами арабських бойовиків. Сьогодні, у
рамках плану мирного врегулювання “До-
рожня карта”, між лідерами США, Палес-
тинської автономії та Ізраїлю вже досягну-
то згоди про евакуацію єврейських посе-
ленців на територію Ізраїлю.

Але неузгодженим залишається питан-
ня про повернення палестинських вигнанців
1948 р. та їхніх нащадків на батьківщину,
проти чого категорично виступає Ізраїль.
Адже в семимільйонній значною мірою пу-
стельній країні може виникнути продоволь-
ча проблема в разі збільшення її населення
навіть на третину, а палестинців за межа-
ми Ізраїлю проживає 3,8 млн чол. До того
ж, наразі невідомо, як поводитимуться па-
лестинці після свого повернення. На ідео-
логічному рівні реалізація “права на повер-
нення” означатиме, що Ізраїль може
припинити своє існування як єврейська дер-
жава і стати переважно арабо-єврейським
утворенням. Тому Ізраїль пропонує лише
матеріальну компенсацію палестинцям.
Якщо наведені вище перешкоди до врегу-
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лювання палестинської проблеми подола-
ти цілком реально, то питання повернення
палестинців навряд чи вдасться вирішити
шляхом компромісу.

Між тим, війна палестинців з ізраїльтя-
нами продовжується. Весь Ізраїль живе
фактично у військовому стані. Постійні те-
ракти в Ізраїлі розладнали нормальне жит-
тя населення. Смертника з вибухівкою
вдається знешкодити нечасто, а після ви-
буху його практично ніколи не можливо
ідентифікувати. Звичним явищем для краї-
ни стали патрулі, перевірки документів та
речей, обшуки приміщень шкіл на предмет
вибухівки, поява у великих міських цент-
рах тисяч собак для запобігання терактів.
Згідно з релігійними віруваннями арабів,
собака вважається нечистою твариною,
перебуваючи поряд з якою мусульманин-
смертник не може потрапити на небо. Щоб
там не було, всі ці заходи впливають на
економічне здоров’я Ізраїлю.

 Ізраїль вимагає гарантій безпеки для
себе, арешту й видачі терористів, що пере-
ховуються в автономії. Однак Арафат не
контролює радикальні елементи в середо-
вищі палестинців, які використовують те-
рор для залякування населення Ізраїлю, зри-
вання угод між ОВП і правлячими
єврейськими колами. Постійні теракти в
Єрусалимі і Натанії змусили керівництво
Ізраїлю оголосити про намір побудувати
“стіну безпеки” навколо Єрусалиму довжи-
ною 350 км. Стіна, обладнана найновіши-
ми пристроями стеження, сигналізацією і
озброєннями, ймовірно, надовго поховає пи-
тання статусу Єрусалиму і разом з ним
близькосхідний мирний процес.

Оскільки Арафат не може самостійно
боротися з радикальними елементами в
Автономії, як вважають ізраїльтяни, дер-
жава Ізраїль бере правосуддя у свої руки.
На палестинських територіях проводяться
масштабні обшуки та арешти, знищення
будинків смертників та осель тих палес-
тинців, які переховують у себе зброю та
допомагають рухові опору. Нещодавно
Ізраїль прийняв рішення про каральні захо-
ди щодо сімей смертників, що може зму-
сити останніх припинити теракти. Ізраїльсь-
ка спецслужба “Моссад” знищує бойовиків
на території автономії, а коли це не вдаєть-
ся, ізраїльські війська вбивають палес-
тинських поліцейських та охорону Арафа-
та. Такі дії дають привід палестинцям

говорити на міжнародних форумах про не-
можливість арешту бойовиків силовими
структурами Палестинської Автономії, бо
ізраїльтяни вбивають служителів закону та
знищують їх матеріально-технічну базу. Дії
Ізраїлю критикують міжнародні правоза-
хисні організації, які називають акції Тель-
Авіва “неадекватною відповіддю” та “ак-
тами державного тероризму”. Ця критика
має серйозне підґрунтя, адже лише під час
другої інтифади ізраїльтяни вбили понад 200
і поранили 10 тис. палестинців. Щоб змен-
шити критику на свою адресу, Ізраїль пішов
на широкомасштабну закупку так званої
несмертельної зброї (сльозоточивого газу,
гумових та пластмасових куль, речовин з
неприємним запахом), використання якої
зменшить втрати серед палестинців.

Негаразди у відносинах з палестинця-
ми негативно позначаються також на взає-
минах Ізраїлю з арабськими країнами, що
оточуть його. Наприклад, Єгипет підтри-
мує відносини з Ізраїлем на мінімально не-
обхідному для збереження миру рівні, тор-
гівля та культурні обміни між країнами прак-
тично не розвиваються. Подорожі євреїв до
Єгипту зазвичай закінчуються трагедією,
оскільки час від часу в Єгипті та Йорданії
на ізраїльських туристів вчиняються напа-
ди. В часи загострення палестинської про-
блеми між обома країнами розпочинаєть-
ся “газетна війна”. Між Ізраїлем і його
арабськими сусідами не буде повнокров-
них відносин доти, доки не врегульовано па-
лестинське питання. Більше того, саме на-
явність цієї проблеми опосередковано
сприяє радикалізації політичних сил і поси-
ленню фундаменталістських настроїв в
арабських країнах, для яких політика Ізраї-
лю є зручним приводом відвернути увагу
арабської спільноти від актуальних проблем
внутрішнього розвитку.

З часу своєї незалежності Ізраїль брав
участь у шести великих війнах, на його те-
риторії відбулося дві інтифади і щоденно лу-
нають вибухи терористів. Але Держава
Ізраїль виживає в ворожому арабському
оточенні завдяки масованій закордонній до-
помозі та заснованому на новітніх техно-
логіях народному господарстві, глибоко
інтегрованому в світову економічну систе-
му. Та доки існує палестинське питання,
Тель-Авів не може розраховувати на по-
внокровну регіональну інтеграцію та покра-
щення свого економічного становища.

П.М. Ігнатьєв
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Предлагаемая статья обозревает роль
и влияние “еврейского” фактора на харак-
тер развития взаимоотношений между Со-
ветским Союзом и Израилем. Выбор ука-
занных в заглавии хронологических рамок
объясняется следующим. В 1967 г. совет-
ско-израильские дипломатические отноше-
ния были разорваны по инициативе СССР.
Двадцать лет спустя в Израиль прибыла
советская консульская группа, что стало
знаком постепенного сближения между
двумя странами. Таким образом, в статье
рассматривается наиболее сложный пе-
риод межгосударственных взаимоотноше-
ний. При этом отсутствие прямых дипло-
матических контактов мы также
рассматриваем как одну из форм отноше-
ний между странами.

В 1948–1967 гг. советско-израильские
отношения носили нестабильный харак-
тер. Хотя на первых порах еврейское го-
сударство пользовалось поддержкой Со-
ветского Союза, впоследствии Москва
стала более сдержанно относиться к уст-
ремлениям израильтян. Дипломатические
отношения между двумя странами были
разорваны по инициативе Сталина в фев-
рале 1953 г. Их удалось восстановить уже
в июле того же года, после того как в
Кремле укрепились позиции политиков, на-
строенных на более реалистичные отно-
шения с окружающим миром. Причиной
этого первого серьезного кризиса послу-
жили антисемитская кампания в СССР
(так называемое “Дело врачей”) и анти-
советская кампания в Израиле, увенчав-
шаяся террористическим актом против
советского посольства в Тель-Авиве
(9 февраля 1953 г.) [Советско-израильские
отношения… Книга 2 2000, 430–434].

Затем нормальное развитие взаимоот-
ношений между двумя странами осложни-
лось наличием проблемы свободного
выезда советских евреев в Израиль. К се-
редине шестидесятых годов советско-из-
раильские контакты стали более редкими
в связи с развитием “холодной войны”.

Израильский исследователь Й. Говрин
считает, что катализатором наступивше-
го в 1966 г. кризиса в советско-израильских
отношениях был приход к власти в Сирии
левого крыла партии БААС (партии араб-
ского социалистического возрождения).
В феврале 1966 г. баасисты взяли курс на
сближение с Советским Союзом и даже
включили в состав сирийского правитель-
ства одного представителя компартии.
Последнее было совершенно несвойствен-
но для стран Ближнего Востока. Помимо
этого, в страну возвратился лидер комму-
нистов Х. Багдаш. В апреле того же года
сирийская делегация во главе с премьер-
министром Ю. Зуэйном посетила Москву,
после чего СССР стал рассматривать Си-
рию в качестве своего главного опорного
пункта на Ближнем Востоке.

Сирия поддерживала палестинское дви-
жение сопротивления и выступала с посто-
янными призывами к возобновлению “на-
ционального освободительного движения
против Израиля”. Советский Союз в какой-
то мере поддержал этот курс и стал уг-
лублять свои военно-политические отно-
шения с Сирией [Говрин 1994, 287].

Как пишет Й. Говрин : “Этот поворот в
тактике СССР, выражавшийся в уменьше-
нии числа призывов к урегулированию ара-
бо-израильского конфликта путем полити-
ческих переговоров на основе предпочте-
ния компромисса военному варианту, начал

Ю.М. Корогодский

СОВЕТСКО-ИЗРАИЛЬСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ (1967–1987):
“ЕВРЕЙСКИЙ” ФАКТОР



Східний світ №3  2003128

ощутимо чувствоваться еще со времен
Синайской кампании. Арабо-израильский
конфликт отвечал интересам СССР в ре-
гионе, поэтому СССР был заинтересован
если и не в увековечении конфликта, то в
его продолжении. Ведь для СССР было
предпочтительнее гарантировать свой кон-
троль над регионом путем крупных поста-
вок оружия Египту и Сирии, чем гаранти-
ровать мир (путем урегулирования конф-
ликта), потеряв контроль”. [Говрин 1994,
286]. Приведенная точка зрения израиль-
ского исследователя не может считаться
бесспорной, поскольку содержит элемен-
ты предвзятого подхода. Кроме СССР, был
еще ряд стран заинтересованных в разви-
тии военного конфликта в регионе.

Признаком намечавшегося конфликта
стало снижение культурных контактов. Так
были отменены гастроли Израильского
филармонического оркестра в СССР. Со-
ветская сторона сообщила об этом 22 сен-
тября 1966 г. Поводом для такого шага ста-
ла, якобы, “проводимая в Израиле
антисоветская кампания, связанная с воп-
росом о евреях СССР” [Говрин 1994, 137].
Очевидно, что советские власти были уве-
рены в слишком сильном воздействии из-
раильских исполнителей на национальные
чувства евреев, приходивших на эти выс-
тупления. Подобные мероприятия были
весомым фактором усиления репатриаци-
онных настроений.

Кремлевские власти учитывали это
явление. В их интересы не входило своими
собственными руками создавать ситу-
ацию, в которой Израиль становился более
привлекательным, чем СССР. Поэтому
представляется вполне закономерным, что
в обстановке прекращения “оттепели”
брежневское руководство пошло на такой
жесткий шаг. Почти через год после
описанных событий на Ближнем Востоке
разразился кризис, ставший тяжелым
испытанием для советской и израильской
дипломатии.

Первый день Шестидневной войны
произвел смешанное впечатление на совет-
ское руководство. Характерно, что в СМИ
ничего не сообщалось об успехах израиль-
ских войск. Вряд ли это было результатом
осознанных действий со стороны цензоров.
Можно предположить, что первоначально
в Советском Союзе просто не хотели ве-
рить в то, что происходило на фронтах тре-

тьей арабо-израильской войны. Слишком
невероятным казался факт разгрома араб-
ских армий. Но главным было даже не это,
а то, что арабы терпели сокрушительное
поражение, будучи оснащены новейшим
советским вооружением. Престижу СССР
как военной супердержавы был нанесен
ощутимый урон. Психологические послед-
ствия этого события могли иметь далеко
идущий характер.

В заявлении Советского правительства
от 5 июня 1967 г. подчеркивалась “реши-
тельная поддержка Советским Союзом
борьбы арабских стран за свободу и неза-
висимость”. В нем содержалось “катего-
рическое осуждение израильской агресcии”
и выдвигалось требование о ее немедлен-
ном прекращении и “безусловном выводе
израильских войск за линию перемирия
1948 г.” В заявлении указывалось, что “со-
ветское правительство сохраняет за собой
право предпринять все меры, которых тре-
бует создавшееся положение” [СССР и
ООН 1975, 134].

6 июня 1967 г. Совет Безопасности ООН
принял резолюцию № 233, в которой при-
зывал конфликтующие стороны безотлага-
тельно принять все меры для немедленно-
го прекращения огня и прекращения всех
военных действий.

7 июня 1967 г. по инициативе СССР Со-
вет Безопасности принял резолюцию № 234.
Призыв к сторонам о прекращении огня и
военных действий, содержавшийся в пре-
дыдущей резолюции, заменялся в ней со-
ответствующим категорическим требова-
нием Совета. Устанавливался также
конкретный предельный срок в несколько
часов для выполнения этого требования.

8 июня 1967 г. представитель СССР
внес на рассмотрение Совета Безопаснос-
ти проект резолюции, содержавшей реши-
тельное осуждение “агрессивных дей-
ствий” Израиля. 9 июня под давлением
СССР Совет принял резолюцию № 235 о
немедленном прекращении всех военных
действий на израильско-сирийском фронте.
Следует отметить, что на протяжении всех
вышеупомянутых дней, израильтяне про-
должали развивать наступление, невзирая
на решения Совета Безопасности ООН.

В тот же день было принято совмест-
ное заявление ЦК компартий семи социа-
листических стран (НРБ, ЧССР, ГДР, ВНР,
ПНР, СССР и СФРЮ). В заявлении гово-

Советско-израильские отношения (1967–1987): “еврейский” фактор
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рилось, что “ указанные соцстраны счита-
ют необходимым сделать соответствую-
щие выводы из того факта, что Израиль
не выполняет решения Совета Безопасно-
сти”. В заявлении подчеркивалось, что
“если Израиль не прекратит агрессию, то
подписавшие заявление социалистические
страны сделают все необходимое, чтобы
помочь народам арабских стран дать ре-
шительный отпор агрессору” [СССР и
ООН 1975, 135–137].

Последнее предложение этого заявле-
ния можно было понять как прямую угро-
зу стран ОВД начать боевые действия про-
тив Израиля уже в ближайшие дни. 10 июня
1967 г. правительство СССР заявило о вто-
ром за свою короткую историю разрыве
дипломатических отношений с Израилем.
Разрыве, который затянулся почти на чет-
верть века и распространялся не только на
дипломатические, но и на другие виды
межгосударственных отношений [Государ-
ство Израиль… 1992, 254].

Беспрецедентный для советской дипло-
матической практики двукратный разрыв
отношений с Израилем заставляет нас за-
думаться о причинах такого шага. По всей
видимости, Израиль занимал особое место
в глазах советского руководства. Израиль-
ские дипломаты не рассчитывали на такой
крутой маневр Кремля. Ведь в 1956 г. Из-
раиль также угрожал одной из арабских сто-
лиц, но Москва тогда ограничилась только
отзывом посла. Однако, ситуация 1967 г.
отличалась тем, что США в этот раз были
на стороне Израиля, и сам СССР был го-
раздо больше связан с арабскими режима-
ми, чем это было 11 лет назад. “Холодная
война” начинала приносить свои плоды.

Интересную версию, объясняющую
мотивы такого решения советских руко-
водителей, выдвинул директор Институ-
та Африки РАН А.М. Васильев. По его
мнению, московские военные были гото-
вы вмешаться в конфликт и “помочь”
арабам, чтобы спасти их от разгрома, а
заодно и повысить пошатнувшийся ста-
тус советского оружия. Поэтому предсе-
датель Совета Министров Н. Косыгин и
министр иностранных дел А. Громыко
решили упредить военную акцию разры-
вом дипломатических отношений [Васи-
льев 1993]. Эта версия имеет право на
существование, хотя доказать ее пра-
вильность пока что не представляется

возможным в силу отсутствия соответ-
ствующих документов.

Многочисленные дебаты, проходившие
во второй половине 1967 г. в стенах ООН,
не давали надежд на скорое разрешение
ближневосточной проблемы. Однако сто-
ронам в итоге удалось достичь некоего про-
межуточного соглашения. 16 ноября
1967 года Совет Безопасности принял ком-
промиссное предложение представителя
Великобритании, содержавшее требование
отвода израильских войск и увязанное с
требованием взаимного признания сувере-
нитета всеми участниками арабо-изра-
ильского конфликта [СССР и ООН 1975,
147]. В данном случае СССР одержал ча-
стичную победу, поскольку добился приня-
тия требования о выводе израильских
войск. Израиль также был доволен, по-
скольку отвод войск был увязан с вопро-
сом о взаимном признании. Однако, если
израильтяне признавали своих арабских
соседей, то сами арабы были пока далеки
от подобных действий, что и подтвердила
конференция глав арабских государств в
сентябре 1967 г.

После Шестидневной войны резко вы-
рос уровень национального самосознания
советских евреев. Движение за свободный
выезд из страны приобрело новые черты,
стало более массовым. Возможно Кремль,
стремясь компенсировать негативные по-
следствия разрыва с Израилем, стал по-
степенно менять свою эмиграционную по-
литику. В научной и публицистической
литературе послевоенный выезд советских
граждан на постоянное место жительства
за границей получил название “третья вол-
на эмиграции”.

 Исследователь этого явления С. Хейт-
ман делит историю “третьей волны” на три
периода: 1948–1970, 1971–1980 и 80-е гг.
(периодизация была осуществлена Хейт-
маном в конце 80-х гг.).

Как отмечал Хейтман: “Третья волна”
была беспрецедентным эмиграционным
событием в Советском Союзе. Она была
уникальна, своеобразна и единственна в
своем роде, поскольку впервые с 1917 г. это
была добровольная, организованная и раз-
решенная властями эмиграция из СССР
тех советских граждан, которые сами это-
го пожелали” [Heitman 1987, 20].

На протяжении первой половины 60-х
годов СССР покинуло незначительное чис-
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ло евреев. Заметный рост наблюдался с
1965 г., когда из страны выехал 891 чело-
век. В следующем году таковых было уже
2047[Морозов 1998, 24]. Принято считать,
что решающим событием, подтолкнувшим
советское еврейство к началу массового
выезда, стала Шестидневная война. Од-
нако, вышеприведенные данные говорят о
том, что рост сионистских настроений на-
чинался еще до 1967 г.

Происходившие события требовали при-
нятия соответствующих законодательных
мер. 17 февраля 1967 г. появился не под-
лежавший опубликованию указ президиу-
ма Верховного Совета СССР, гласивший:
“Установить, что лица, переселяющиеся в
соответствии с выраженным ими желани-
ем из СССР в Израиль на постоянное жи-
тельство, считаются выбывшими из совет-
ского гражданства с момента их выезда
из СССР” [Морозов, 1998]. Указ был под-
писан председателем президиума Верхов-
ного Совета СССР Н. Подгорным. Глав-
ным в этом документе было то, что
выезжающим отказывалось в праве доб-
ровольного выхода из советского граждан-
ства. Евреи, заявившие о своем желании
переехать на постоянное место жительства
в Израиль, автоматически лишались совет-
ского гражданства. Тоталитарная система
не оставляла никому права на выбор.

Брожение, происходившее внутри совет-
ского еврейства на протяжении 60-х гг., до-
стигло своего пика в июне 1967 г. Репатриа-
ционные настроения стали психологически
обоснованными, а желание совершить вы-
езд больше не сдерживали опасения за
судьбу страны, которая была объектом
этих стремлений.

Как пишет известная активистка и ис-
следователь еврейского национального дви-
жения Людмила Дымерская–Цигельман:
“Шестидневная война сыграла огромную
роль в укреплении чувства национального
достоинства среди еврейской молодежи.
К концу 60-х годов в Москве и других круп-
ных городах спонтанно возникли группы
молодежи, главным интересом которых
стал Израиль. Фира Кантер, ныне израиль-
ская актриса, вспоминала, что стремление
студенческой московской молодежи конца
60-х в Израиль напоминало эпидемию”[Ды-
мерская-Цигельман 1994, 86].

Военные успехи Израиля на некоторое
время загнали в тупик советскую эмигра-

ционную политику. Выезд на постоянное
место жительства в Израиль был прекра-
щен. Трудно сказать, почему это произош-
ло. Возможно, эмоции сыграли здесь боль-
шую роль, чем трезвый расчет. Безусловно,
запрет на выезд был логическим продол-
жением происшедшего перед этим разры-
ва дипломатических отношений. Советские
руководители, таким образом воздейство-
вали на Израиль, не давая ему возможнос-
ти усилиться за счет новых репатриантов.
Это был достаточно прямолинейный шаг.

Партийные руководители тогда еще не-
дооценивали масштабы возможного недо-
вольства внутри страны. Ведь в Союзе ос-
тавались люди, находившиеся уже на
пороге выезда в Израиль. Запрет на эмиг-
рацию сочетался для этих людей с ограни-
чением прав в самом Союзе, где они ста-
новились “отщепенцами”. Загоняя в угол
людей, желавших совершить репатриацию,
Кремль сам создавал движение, апеллиро-
вавшее к странам западной демократии.

Впоследствии советское руководство
стало менять свое отношение к проблеме
эмиграции. Летом 1968 г. Ю. Андропов и
А. Громыко высказали идею о целесооб-
разности возобновления выезда советских
евреев в Израиль[Морозов 1998]. Это было
непростое решение, выходившее за рамки
традиционных советских подходов. Созда-
вался прецедент, могущий существенно
сказаться на внутриполитических процес-
сах. Пример евреев мог оказаться зарази-
тельным для представителей других наро-
дов СССР. Но у авторов данного
предложения были свои причины для его
внесения.

В своем проекте Андропов и Громыко
особое внимание уделяли тому, что выез-
жающие евреи могут использоваться в раз-
ведывательных целях  [Морозов 1998]. Мы
не знаем, насколько подобные прагмати-
ческие расчеты повлияли на принятое ре-
шение но, безусловно, отъезд некоторых
еврейских семейств мог использоваться
КГБ с этой целью.

В 1968 г., после драматических и слож-
ных размышлений, высшие партийные кру-
ги все-таки склонились к постепенному
развертыванию эмиграционного процесса.
Может быть, они хотели избавиться от не-
лояльной части населения, не поддававшей-
ся социалистическому перевоспитанию.
Вряд ли советское руководство было за-
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интересовано в том, чтобы эти люди оста-
вались внутри страны.

С. Хейтман по этому поводу писал: “Си-
туация, которая сложилась в конце 60 –
начале 70 годов, возникла благодаря влия-
нию трех факторов. Первым был подьем
частично злобной волны антисемитизма,
сравнимой только с подобными проявле-
ниями в последние годы жизни Сталина…
Вторым фактором была оглушительная
победа израильтян в Шестидневной войне,
которая пробудила еврейскую нацио-
нальную гордость во всем мире, включая
и СССР. Третьим фактором было развер-
тывание политики разрядки, которая была
не только результатом облегчения во вза-
имоотношениях между Востоком и Запа-
дом, но также вела к смягчению советского
внутриполитического контроля” [Heitman
1987, 44].

Израильский автор М. Альтшулер дает
оценки в целом схожие с выводами
С. Хейтмана: “После Шестидневной вой-
ны усилилось внешнее давление на СССР.
Тогда одной из главных тем западной про-
паганды стал вопрос о воссоединении се-
мей. Позиция Израиля, отношения которо-
го с Советским Союзом были на самом
худшем уровне, стала более однозначной
и менее двусмысленной… Давление на
Советский Союз, как внешнее так и внут-
реннее, усиливалось. На этом фоне вопрос
о воссоединении семей стал постепенно
доходить до высших кругов партийного ру-
ководства”  [Altshuler 1995, 57–58].

Любопытно, что вначале властями пла-
нировалась эмиграционная квота, которая
должна была составить полторы тысячи
человек  [Морозов 1998, 16]. Однако, ни в
1969 г., ни в последующие годы, это прави-
ло не выполнялось. В 1968 г. из СССР на
постоянное место жительства в Израиль
выехало 229 человек (выезд был тогда
только возобновлен, и небольшое число ре-
патриантов объясняется именно этим). Но
уже в 1969 г. число репатриантов состави-
ло 2979 евреев [Морозов 1998, 23–24], что
почти в два раза превысило установлен-
ную самими же властями квоту. Советское
руководство вело себя слишком непосле-
довательно. С одной стороны, было настой-
чивое желание сохранить в неприкосновен-
ности общественные традиции Страны
Советов. С другой – не ослабевало жела-
ние совершить некоторые уступки по от-

ношению к сионистам, которые пользова-
лись западной поддержкой. Режим демон-
стрировал свою слабость. Он не мог вы-
полнять даже свои собственные требова-
ния. Позднее такая ситуация привела к
усилению внешнего и внутреннего давле-
ния, под натиском которых Кремль стал
совершать дальнейшие отклонения от пре-
жнего курса.

Вопрос о советском еврействе посте-
пенно становился предметом обсуждения
на мировом уровне. Это было достаточ-
но удачным ходом американской и изра-
ильской дипломатии, сумевших навязать
Советскому Союзу свои правила ведения
политической борьбы. В данном контек-
сте определенный интерес представляют
документы МИД УССР, позволяющие
лучше проследить особенности этой дис-
куссии, сопровождавшейся принятием
важных решений по ближневосточному
урегулированию.

Министр иностранных дел УССР Д.Би-
локолос уделил в своем отчете о работе
на сессии Генеральной ассамблеи ООН
(1969 г.) некоторое внимание вопросу о ха-
рактере израильской критики: “… в срав-
нении с предыдущими сессиями делегаты
Израиля, стремясь парировать критику по
своему адресу, усилили клеветническую
кампанию про так называемые преследо-
вания евреев в Советском Союзе. Пред-
ставители СССР, УССР и некоторые дру-
гие делегации дали этим попыткам
решительный отпор…” [ЦДАГОУ, Ф.1,
оп.25, д.247, 4].

На проходившей в 1970 г. 25-й сессии
Генеральной ассамблеи ООН вопросы
Ближнего Востока рассматривались в от-
дельном порядке. Такой порядок обсужде-
ния был применен впервые после 1967 г.
Требование о проведении специальной се-
сии было выдвинуто делегацией Объеди-
ненной Арабской Республики.

Как сообщал 11 ноября 1970 года пер-
вому секретарю ЦК КПУ П. Шелесту
тогдашний министр иностранных дел
УССР Г. Шевель: “Серьезному обостре-
нию ситуации способствовали также про-
вокационные заявления руководства Из-
раиля, поддержка его позиций со стороны
правящих кругов США, и одновременные
поставки Израилю со стороны США боль-
шого количества наступательного воору-
жения. Государственные деятели США,
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сионистская пропаганда и американская
пресса, которые находятся под серьезным
влиянием сионистов, начали невиданную
по своим масштабам кампанию, направ-
ленную на оправдание отказа израильских
агрессоров вести дальнейшие переговоры
по урегулированию” [ЦДАГОУ, Ф. 1,
оп. 25, д. 249, 26].

В этой фразе Г. Шевель обьяснял пре-
дысторию событий, вызвавших специаль-
ное обсуждение в ООН. Комментируя дан-
ное высказывание, хотелось бы отметить,
что Израиль вовсе не уклонялся от пере-
говоров со своими арабскими противника-
ми. Проблема была еще и в прямолиней-
ной позиции арабских стран, которые не
шли на переговоры без выдвижения пред-
варительных условий.

25-я сессия приняла резолюцию, пред-
ложенную группой афро-азиатских стран.
Эта резолюция преимущественно продол-
жала линию решений, принятых Советом
Безопасности еще в 1967 г. По-прежнему
речь шла об отводе израильских сил, хотя
это и было сформулировано в достаточно
мягкой форме.

В конце своего доклада министр иност-
ранных дел УССР Г. Шевель постарался
сделать некоторые выводы: “Сейчас еще
рано подводить окончательные итоги про
влияние решений на ситуацию на Ближнем
Востоке, но характерно, что cогласно пос-
ледним сообщениям прессы, в результате
этого решения Израиль вынужден манев-
рировать, и он уже не решается срывать
усилия по мирному урегулированию…”
[ЦДАГОУ, Ф. 1, оп. 25, д. 249, 33]. Стоит
только удивиться тому, какую трактовку
получали некоторые события в глазах со-
ветских руководителей. Ведь маневриро-
вал не только Израиль, но и его арабские
противники, позиции которых также не
были слишком стабильными.

К началу 1970 г. Советское правитель-
ство в вопросе по принятию четкой эмиг-
рационной политики находилось на своеоб-
разном распутье. С одной стороны,
ощутимую роль играли антизападные сте-
реотипы, приводившие к запрещению выез-
да из страны. С другой – развертывавший-
ся процесс разрядки требовал действий,
способных снять напряженность во взаи-
моотношениях с Западом.

В этой ситуации решающим могло ока-
заться любое событие неординарного ха-

рактера. И таким событием стало так на-
зываемое “самолетное дело” в Ленингра-
де. 15 июня 1970 г. в аэропорту Смольный
под Ленинградом были арестованы 11 че-
ловек, которых обвинили в подготовке к
попытке угона самолета в Швецию. Аре-
стованными были сионисты из Ленингра-
да и других городов СССР. Их задачей
было привлечение мировой общественно-
сти к проблеме выезда советских евреев
в Израиль – выезжать могли немногие из
числа, желавших это совершить. Сионис-
ты хотели заставить советское правитель-
ство пойти на упрощение процедуры вы-
дачи разрешений на выезд.

В декабре 1970 г. двое из организаторов
акции были приговорены к расстрелу. Ос-
тальные получили различные сроки тюрем-
ного заключения (от 8 до 15 лет). Реакция
мирового сообщества не заставила себя
ждать. В результате оказанного давления
советское правительство вынуждено было
отступить и отменить смертные приговоры.
Летом 1971 г. прошел еще ряд процессов над
сионистами Риги, Ленинграда и Кишинева.
Приговоры на этих “околосамолетных” су-
дах уже не были такими суровыми.

Описывая обстановку перед попыткой
совершения “самолетной акции”, один из
ее организаторов Э. Кузнецов писал: “Еще
в период подготовки к нашей акции отчая-
ния я говорил своим будущим подельни-
кам,… что СССР вот-вот должен начать
попрошайничать у Запада, а тот если не
сглупит, потребует в ответ каких-то усту-
пок…Кремль, похоже, будет вынужден в
чем-то попятиться, если требование об
этих уступках будет исходить не только из-
за бугра. Но и отсюда. Будучи при этом
громким. Скандально громким…” [Кузне-
цов 2000, 6–7].

Проанализировав эту цитату в контек-
сте других известных нам фактов, можно
отметить, что хотя фактор западного дав-
ления играл в глазах советского руковод-
ства важную роль, не менее важным было
и наличие внутри страны оппозиционного
течения, которое своей главной целью ста-
вило изменение эмиграционной политики
режима.

Когда был достигнут некоторый пере-
лом в отношении правящего режима к про-
блеме выезда, выяснилось, что сами вла-
сти совершенно не готовы к столь
стремительному развитию событий. Так,
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например, не были полностью урегулиро-
ваны финансовые аспекты взаимоотноше-
ний между уезжавшими на постоянное ме-
сто жительства и страной, которую они
покидали.

В этом случае любопытным представ-
ляется документ, в котором как раз выс-
казывается озабоченность по поводу по-
терь советского бюджета. Потери эти
возникали при выполнении властями реше-
ний, принятых в другой социально-полити-
ческой обстановке. 26 марта 1971 г. пер-
вый секретарь ЦК КПУ П.Шелест писал
в ЦК КПСС, что: “в соответствии с инст-
рукцией Министерства финансов СССР от
30 мая 1958 г. “О порядке досрочного вы-
купа облигаций государственных займов у
граждан, выезжающих на постоянное ме-
сто жительства за границу, и о компенса-
ции за совершенные экономические опера-
ции”, производится досрочный выкуп
облигаций государственного займа за пол-
ную их стоимость… По нашему мнению,
подобная практика, ставящая в привилеги-
рованное положение лиц, уезжающих из
СССР, наносит не только экономический
ущерб, но и политический вред интересам
нашей страны” [ЦДАГОУ, Ф. 1, оп. 25,
д. 546, 1].

Надо сказать, что инициатива партий-
ного руководства УССР была с понимани-
ем воспринята в ЦК КПСС. 10 июня того
же года Политбюро приняло решение об
отмене существовавшего до этого поряд-
ка выкупа облигаций.

В 1972 г. процесс выезда советских
граждан в Израиль принимал все более се-
рьезный для правящих кругов характер.

Власти должны были как-то реагиро-
вать на события, к которым они не были
полностью готовы. Ведь кроме необходи-
мости согласиться с фактом наличия в со-
ветском обществе эмиграционных настро-
ений, им еще нужно было определить свое
отношение к различным оппозиционным
группам, активизировавшим свою деятель-
ность в связи с вышеуказанными событи-
ями. Особую роль в этом случае играло
движение так называемых “отказников”, то
есть людей, подавших документы на
выезд, но не получивших разрешения от
властей.

9 марта 1972 года в ЦК КПУ была на-
правлена записка, подписанная председа-
телем КГБ УССР В. Федорчуком, мини-

стром внутренних дел республики И. Го-
ловченко и генеральным прокурором УССР
Ф. Глух. Темой записки было проис-
ходившее обострение внутриполитической
обстановки. Авторы этого документа:
“…за последнее время произраильски на-
строенные элементы некоторых городов
республики проводят коллективные анти-
общественные проявления, например пись-
ма-протесты, жалобы и обращения в орга-
ны советского государства и зарубежные
организации с клеветой на советский госу-
дарственный и общественный строй и, с
целью разжигания националистических
тенденций и эмиграционных настроений,
организовывают массовые сборища, на
которых распространяют измышления о
якобы существующей дискриминации ев-
реев в СССР…” [ЦДАГОУ, ф.1 , оп.25,
д.699, 4; Khanin 2002 ].

Нам трудно с достаточно большой до-
лей уверенности сказать, насколько были
правдивы руководители правоохранитель-
ных органов УССР. В том случае, когда
писали о “массовых сборищах”, они, воз-
можно, немного преувеличивали масшта-
бы происходившего. Исследователь исто-
рии советской эмиграции Б.Морозов
считает, что со стороны КГБ всегда было
желание “приукрасить” некоторые факты,
создав у партийных вождей ощущение
сильного роста оппозиционных настроений.
Это было тем более легко сделать в усло-
виях, когда партийное руководство плохо
ориентировалось во многих деталях ситу-
ации в стране [Морозов 1998, 18].

Описывая серьезный характер произра-
ильской агитации внутри страны, руково-
дители “силовых” структур предлагали
принять ряд мер: “Органам прокуратуры,
КГБ и МВД УССР по всем письмам, жа-
лобам и заявлениям, в которых содержит-
ся клевета на советский государственный
и общественный строй…, производить про-
верки, возбуждать уголовные дела и винов-
ных привлекать к строгой ответственнос-
ти.” Также авторы записки предлагали:
“привлекать организаторов массовых сбо-
рищ к административной и уголовной от-
ветственности” [ЦДАГОУ, ф.1, оп. 25, д.
699, 4; Khanin 2002].

Описывая эмиграционную ситуацию,
которая сложилась к 1972 г. в контексте
внешней политики СССР, исследователь
американо-советских отношений М. Голд-
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ман писал: “Брежнев отказывался разре-
шить неограниченную эмиграцию совет-
ских евреев, также по причинам внешней
политики. Он не хотел противопоставлять
СССР его арабским союзникам на Ближ-
нем Востоке, которые противились въезду
евреев в Израиль. Арабы полагали, что со-
ветские евреи увеличивают население
страны и обогащают ее своими техноло-
гическими знаниями. Подобная позиция со-
ветского руководства стала особенно важ-
ной летом 1972-го года, когда Кремль
потерял свое влияние в Египте…”
[Goldman 1995, 52 ].

Разумеется, вождям страны было важ-
но знать о последствиях своих шагов по
либерализации эмиграционной политики.
Некоторые итоги можно было подвести
уже в те годы. Как писал в своем отчете о
состоянии иудейской общины в 1973 г. пер-
вый заместитель председателя Совета по
делам религий при Совете Министров
СССР А. Барменков: “Большинство упол-
номоченных, объясняя уменьшение актив-
ности и сокращения числа верующих в
иудейской религиозной общине, связывают
это сокращение с выездом части еврей-
ского населения в Израиль. Поскольку вы-
езжают прежде всего националисты и про-
сионистски настроенные лица, то это
сказывается не только на количестве мо-
лящихся, но и на тонусе и настроении ос-
тавшихся. “Демонстрации” лиц еврейской
национальности около московской, ленинг-
радской и киевской синагог в значительной
степени лишились своих организаторов и
“активистов” [РГАНИ, ф. 5, оп. 67,
д. 115, 197].

Cтоит заметить, что оценка, данная
А. Барменковым представляется, на наш
взгляд, не совсем верной. Хотя выезд не-
которой части нелояльного населения дей-
ствительно имел место, нужно также учи-
тывать, что сам по себе процесс эмиграции
мог стимулировать репатриационные на-
строения среди остальной части еврейско-
го населения. Кроме того, очевидно, что
такие события подтачивали основы совет-
ского общества, базировавшегося на отри-
цании наличия более выгодных социальных
условий за пределами Страны Советов.

Американская исследовательница
Л. Сэлитэн также считает, что попытка со-
ветских властей избавиться от той части
населения, которая была негативно настро-

ена по отношению к СССР, не совсем уда-
лась. По ее мнению, начало массового вы-
езда стало дополнительным популяризато-
ром прозападных настроений в обществе
[Salitan 1992, 45].

В 1975 г. по инициативе Советского Со-
юза и ряда других стран, так или иначе от
него зависимых, Генеральная ассамблея
ООН приняла решение об объявлении сио-
низма одной из форм расизма [КЕЭ, т. 7
1994, 995]. Это было чисто политическое
решение, поскольку сионизм всегда и вез-
де на протяжении своей истории призывал
только к переселению всех евреев в Стра-
ну Израиля, и ни к чему больше. Сионизм
никогда не нес в себе идей ненависти по
отношению к другим народам или расам.
После принятия этого решения, проводив-
шиеся в Советском Союзе гонения на ак-
тивистов сионистского движения, получи-
ли дополнительное обоснование.

На международной арене такое реше-
ние Генеральной ассамблеи ООН также
давало новые аргументы сторонникам ан-
тиизраильской риторики. Дискредитация
политического сионизма, бывшего одним
из главных элементов израильской нацио-
нальной идеи, стала серьезным ударом по
престижу страны.

Думается, что это антиизраильское ре-
шение преследовало также другие цели.
Убеждая Генеральную ассамблею в необ-
ходимости принятия резолюции, осуждаю-
щей сионизм, советские руководители рас-
считывали и на внутриполитический
эффект этой акции. Ведь именно в 1975 г.
постепенно усиливалась очередная волна
массового выезда советских евреев из
страны [Salitan 1992, 46]. Для советского
режима это явление было опасно тем, что
эмигрантские настроения охватили не
только еврейство отдаленных районов
СССР. Страну стали также покидать ев-
реи Москвы, Ленинграда, Киева и Минс-
ка. Хотя они в основном попадали тогда не
в Израиль, а в США, их отъезд из страны
происходил по “израильскому” каналу.
Объявление сионизма одной из форм ра-
сизма делало этих людей “расистами” в
глазах своих друзей, соседей, сослуживцев.

Резолюция, осуждающая сионизм, была
очень сильным аргументом в антисионист-
ской кампании, разворачивавшейся на
страницах советской публицистической и
научно-популярной литературы. После
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1975 г. практически каждый автор, писав-
ший на антисионистские темы, делал
разъяснение этой резолюции центральной
темой своей книги или статьи. В то же вре-
мя нам хорошо известно, какой популярно-
стью среди широких читательских кругов
пользовались в СССР такие книги, изда-
вавшиеся большими тиражами в разных
городах и республиках страны.

Таким образом, мы можем сделать
предположение о том, что решение, при-
знающее сионизм одной из форм расизма,
было рассчитано не столько на внешнюю,
сколько на внутреннюю политику Совет-
ского Союза.

В последующие годы эмиграционная
политика Советского Союза не претерпе-
ла существенных изменений. Безусловно,
были отдельные колебания, вызванные те-
кущими политическими событиями, но в
целом курс правящего режима оставался
неизменным. Выезд был разрешен преж-
де всего для лиц, не обладавших допуском
к военно-технической информации секрет-
ного характера. Структура еврейского на-
селения страны как раз была такой, что
людей, работавших на секретных объек-
тах, было сравнительно много. Поэтому с
ростом числа подавших документы на
выезд, росло и количество людей, получив-
ших от властей так называемый “отказ”.
Наряду с этим наблюдалась еще одна не-
маловажная тенденция. В конце семиде-
сятых годов основными участниками
эмиграционного процесса стали ассимили-
рованные евреи из крупных городов Рос-
сии и Украины. В чем-то это была их ре-
акция на ухудшение условий жизни внутри
Советского Союза [Jilison 1984, 13].

Советское руководство очень опасалось
усиления массового выезда из страны. Та-
кие опасения в итоге привели кремлевских
вождей к выводам, не очень приятным для
положения советского еврейства. Как пи-
сал американский исследователь Ц. Ги-
тельман : “Массовая эмиграция усилила
подозрения режима по отношению к евре-
ям как к населению, которое либо неодно-
значно в своих внешнеполитических сим-
патиях, либо настроено резко негативно по
отношению к СССР. Возникла некая вера
в то, что евреи должны быть перемещены
в нижние слои общества, поскольку им
нельзя доверять как лояльным гражданам”
[Gitelman 1988, 282–283].

Продолжавшийся выезд некоторой час-
ти еврейского населения имел негативные
последствия для экономики страны. По
мнению С. Хейтмана: “для СССР послед-
ствия эмиграционного движения представ-
лялись достаточно тяжелыми, поскольку
они выражались в потере квалифицирован-
ных специалистов в период экономической
стагнации…Также выезд опроверг утвер-
ждения советского режима о разрешении
национальных проблем в СССР” [Heitman
1987, 108].

К концу семидесятых годов обстанов-
ка в мире стала постепенно меняться в сто-
рону большего нагнетания политической
напряженности, что выразилось в усилении
гонки вооружений и обострении региональ-
ных конфликтов в разных частях земного
шара. В 1980 г. к власти в США пришла
администрация Р. Рейгана, взявшая курс на
глобальное противостояние с Советским
Союзом. Подобное положение предопре-
делило ход событий на Ближнем Востоке
на последующие несколько лет.

Взаимоотношения Советского Союза и
Израиля находились в это время в крайне
удручающем состоянии. Последние на тот
период контакты между представителями
двух вышеуказанных стран происходили в
1975 г. После этого обе страны предпри-
нимали секретные попытки достичь неко-
его диалога, перспективы которого были на
то время не совсем ясны. Ситуация отсут-
ствия дипломатических отношений вряд ли
устраивала тогда как Советский Союз, так
и Израиль, но в условиях продолжавшейся
конфронтации, стороны не видели выхода
из сложившегося положения.

Начало восьмидесятых годов характе-
ризовалось осложнением внешнеполити-
ческого положения Советского Союза, что
несомненно сказалось на пропагандистской
ситуации внутри страны. Как уже было
сказано, обострение антисионистской кам-
пании в Советском Союзе в семидесятые
годы было вызвано в основном внутрипо-
литическими причинами. Происходил мас-
совый выезд советских евреев в Израиль,
и это влияло на работу советской пропа-
гандистской машины.

После 1980 г., ситуация определялась
немного другими факторами. Начатый ад-
министрацией США процесс глобального
противоборства привел к изменению совет-
ской эмиграционной политики, что вырази-
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лось в почти полном прекращении массо-
вого выезда. В то же время пропагандист-
ская машина работала по-прежнему, вре-
мя от времени усиливая резкость своих
атак. Когда стало ясно, что процесс ухуд-
шения отношений с США необратим, про-
изошел новый всплеск антисионистских
выступлений.

По подсчетам израильского исследова-
теля Б. Пинкуса, в 1980 г. в Советском Со-
юзе было выпущено 28 книг, направленных
против сионизма и Израиля, в то время как
в 1975-1979 гг. в печати появилось 30 ана-
логичных работ. Исследователь также за-
фиксировал появление достаточно большо-
го числа рассматриваемых нами книг и
брошюр – 19, в следующем, 1981 г. [Pinkus
1988, 256].

Обострение военно-политической ситу-
ации на Ближнем Востоке в 1982 г. поро-
дило новую волну антиизраильских выс-
туплений. Ливанская война стала
катализатором антисионистской деятель-
ности Кремля.

В 1983 г. советские власти предприня-
ли попытку создания общественной орга-
низации, которая по их замыслу должна
была представлять еврейство СССР на
международной арене и вести борьбу про-
тив “международного сионизма”. Это была
уже третья, после создания Евсекции и
Еврейского антифашистского комитета,
попытка Кремля взять под свой контроль
процессы, происходившие внутри еврейской
общины. Речь шла о создании управляе-
мой организации, возглавляемой видными
представителями советского еврейства,
которым отводилась роль проводников офи-
циальной советской политики.

29 марта 1983 г. Секретариат ЦК КПСС
постановил создать Антисионистский ко-
митет советской общественности. В поста-
новлении говорилось о том, что комитет
создается согласно предложению Отдела
пропаганды ЦК КПСС и КГБ СССР. Со-
ветскому фонду мира было поручено обес-
печить финансирование деятельности ко-
митета, а Объединенному управлению
делами общественных комитетов – мате-
риально-техническое обеспечение. Пред-
седателем комитета утвердили генерала
Д. Драгунского [Морозов 1998, 238–240],
широко известного как внутри страны, так
и за ее пределами. Драгунский должен был
играть роль “убежденного еврея-антисио-

ниста”, пропагандирующего свои взгляды
перед евреями СССР и других стран ди-
аспоры.

Пост первого заместителя председате-
ля комитета занял С. Л. Зивс, игравший бо-
лее важную роль в процессе формирова-
ния этой организации идеологии. Во всяком
случае, именно подпись С. Зивса стоит под
документами, которые конкретно очерчи-
вают направления деятельности АКСО
[РГАНИ, ф. 89, оп. 11, д. 95, 13].

Интересную оценку вглядов С. Зивса
дает израильский исследователь Б. Пинкус:
“С самого начала, между членами комите-
та существовала некоторая разница во мне-
ниях, о том как определять сионизм и как
против него бороться. Беляев и Солодарь
выступали за крайние меры, в то время как
Зивс и Зиманас были более сдержанны, а
Драгунский оставался на неопределенных
позициях”[Pinkus 1988, 257].

1 апреля 1983 г. в центральных органах
советской печати появилось обращение
инициативной группы, состоявшей из Дра-
гунского, Зивса, Зиманаса и Колесникова.
Обращение, по сути дела, положило нача-
ло деятельности комитета. К концу апреля
был окончательно сформирован руководя-
щий состав, в который власти включили
только одного нееврея – обозревателя “Ли-
тературной газеты” Беляева.

Б. Пинкус отмечает одну интересную
особенность, проявившуюся при подборе
кадров для АКСО. Так, в частности, в со-
ставе комитета не было представителей
Еврейской автономной области, неашкеназ-
ских субэтнических групп еврейства СССР
(горских, бухарских, грузинских евреев).
И самое удивительное, в АКСО не вклю-
чили ни одного из сотрудников журнала
“Советиш Геймланд”. Московский раввин
Фишман выражал желание присоединить-
ся к комитету, но не успел этого сделать в
связи с собственной смертью. Впослед-
ствии, в 1985 г., его преемник раввин Шае-
вич вошел в состав комитета, где был един-
ственным из людей, имевших прямое
отношение к еврейской традиционной жиз-
ни [Pinkus 1988, 257].

Существует ряд документов, позволя-
ющих более подробно представить различ-
ные стороны деятельности АКСО и его
взаимоотношения с руководящими струк-
турами партии. Необходимо помнить, что
АКСО с самого начала своего существо-
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вания был сугубо марионеточной органи-
зацией и поэтому разработанные им про-
екты, скорее всего, впервые возникали за
его пределами, и без участия его руковод-
ства. Мы располагаем проектом плана де-
ятельности АКСО на 1984–1985 годы. План
включал в основном краткую информацию
о намечавшихся связях АКСО с органи-
зациями капиталистических, социалисти-
ческих и развивающихся стран. Разумеет-
ся, в данном случае речь шла только об
организациях, стоявших на “прогрессивных
антисионистских позициях”.

План предварялся письмом, адресован-
ным в ЦК КПСС и подписанным первым
заместителем председателя АКСО С. Зив-
сом. С. Зивс сообщал о том, что предус-
мотренные в плане мероприятия нацелены
на подготовку к запланированному на ко-
нец 1984 г. международному симпозиуму
по “актуальным проблемам борьбы про-
тив международного сионизма” [РГАНИ,
ф. 89, оп. 11, д. 95, 13].

Однако, как становилось ясно из даль-
нейшего текста письма, главной целью ак-
тивистов АКСО было событие гораздо бо-
лее серьезного масштаба. С. Зивс
сообщал, что в комитете имеются планы
по созыву в 1986 г. Всемирного антисио-
нистского конгресса [РГАНИ, ф. 89, оп. 11,
д. 95, 13].

Все мероприятия, представленные на
утверждение в ЦК КПСС, должны были
служить именно этой главной для совет-
ского руководства цели – проведению ши-
рокого форума антиизраильских сил. Зна-
чение этого собрания могло иметь
далекоидущий характер.

Пока еще нельзя точно сказать, на-
сколько большое внимание уделялось в
Советском Союзе идее вывода антисио-
нистской кампании на более высокий меж-
дународный уровень. В любом случае,
речь шла о серьезном качественном из-
менении ситуации. Раньше борьба с сио-
низмом велась внутри Советского Союза,
и лишь отдельные ее отголоски были
слышны благодаря активности советских
СМИ, вещавших на Запад. Если же идеи
по проведению всемирного съезда анти-
израильских сил действительно существо-
вали, то мы можем говорить о планиро-
вавшемся обширном наступлении СССР
на пропагандистском поле “холодной
войны”.

6 апреля 1984 г. Секретариат ЦК КПСС
постановил: “согласиться с планом связей
АКСО с организациями капиталистичес-
ких, социалистических и развивающихся
стран на 1984–1985-й годы” [РГАНИ, ф.
89, оп. 11, д. 95, 28]. Таким образом, идея
проведения всемирного конгресса антиси-
онистских сил не была отвергнута, хотя в
то время она уже могла казаться доста-
точно авантюрным предприятием.

План деятельности комитета состоял из
пяти частей: выезды представителей ко-
митета в капиталистические и развиваю-
щиеся страны, приглашение в СССР
представителей “прогрессивных антисио-
нистских сил” из капиталистических и раз-
вивающихся стран, выезды представите-
лей комитета в социалистические страны,
приглашение в Советский Союз предста-
вителей “прогрессивных антисионистских
сил” из социалистических стран и прове-
дение международных мероприятий.

Стоит отметить, что география запла-
нированных представителями комитета
пропагандистских поездок была достаточ-
но обширной. Она включала такие разные
страны, как Австралия, Аргентина, Фран-
ция, Италия и Швеция. В вышеуказанные
государства было запланировано совер-
шить по две поездки, а в Израиль – толь-
ко одну.

Темы, предлагавшиеся для обсужде-
ния во время этих агитационно-пропаган-
дистских мероприятий, носили относитель-
но стандартный характер. Речь обычно
шла о “расширении контактов с предста-
вителями прогрессивных еврейских анти-
сионистских организаций”, “выработке
конкретных совместных мероприятий по
борьбе с сионизмом” или же “обмене мне-
ниями по актуальным вопросам борьбы с
сионизмом” [РГАНИ, ф. 89, оп. 11,
д. 95, 3–12].

Более интересным для нас является раз-
дел плана, посвященный будущим между-
народным акциям комитета. Этот раздел
состоял всего из двух пунктов, каждый из
которых был весьма важен с точки зрения
стратегических целей АКСО.

В 1984 г. АКСО предлагал провести
международный симпозиум “по актуаль-
ным проблемам борьбы с сионизмом”.
Симпозиум предположительно должен был
состояться либо на территории Италии,
либо в Швейцарии. На него ожидалось при-
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бытие 60 человек. Заседания симпозиума
были рассчитаны на 5 дней.

На 1986 год намечалась организация
Всемирного антисионистского конгресса,
который также должен был пройти на тер-
ритории одной из западноевропейских
стран. На него планировалось пригласить
около 200 участников [РГАНИ, ф. 89, оп.
11, д. 95, 14–27].

3 мая 1984 г. заведующий Отделом про-
паганды ЦК КПСС Б. Стукалин, замести-
тель заведующего Международным отде-
лом В. Загладин и заместитель
заведующего Отделом по связям с ком-
мунистическими и рабочими партиями со-
циалистических стран Г. Киселев подписа-
ли документ, содержавший следующие
положения, посвященные деятельности
АКСО: “В плане предусмотрено установ-
ление контактов, расширение имеющихся
связей АКСО с зарубежными прогрессив-
ными еврейскими и нееврейскими органи-
зациями, а также общественными дея-
телями, ведущими борьбу против
международного сионизма. Общее количе-
ство выезжающих за рубеж представите-
лей АКСО составит 82 человека, прини-
маемых – 80 человек. Проект плана
согласован с заместителем председателя
КГБ СССР т. Бобковым Ф.Д.” [РГАНИ,
ф. 89, оп. 11, д. 95, 1].

Надо сказать, что ни одно из серьез-
ных международных мероприятий, указан-
ных в плане деятельности АКСО на 1984–
1986 годы не состоялось. Ситуация в мире
не благоприятствовала усилению антисио-
нистских тенденций, а внутренняя полити-
ка советского режима как раз в это вре-
мя не отличалась стабильностью. К тому
же кадровый состав АКСО не был на-
столько хорошо подобран, насколько это
было необходимо для организации подоб-
ной деятельности. Советское руководство
само сделало АКСО мертворожденной
организацией.

Взятый в Советском Союзе курс на пе-
рестройку основ государства не мог не ска-
заться на внешней политике страны. По-
степенно в Кремле все больше стали
осознавать необходимость более равномер-
ного отношения к участникам арабо-изра-
ильского конфликта. Летом 1987 г. на тер-
риторию Израиля прибыла советская
консульская группа, состоявшая из трех че-
ловек. Формально группа должна была

решать вопросы, связанные с имуществен-
ными правами Советского Союза на зе-
мельные участки и недвижимость, приоб-
ретенные еще до революции Российским
палестинским обществом. Также в сферу
ее компетенции входили вопросы, связан-
ные с проживающими в Израиле лицами,
имеющими советское гражданство [Бовин,
2001]. Фактически же появление в Тель-
Авиве нескольких советских дипломати-
ческих работников означало вполне ощу-
тимый поворот во взаимоотношениях
между двумя странами.

Правда, сближение между Советским
Союзом и Израилем происходило не так
быстро, как этого ожидали. Израильская
консульская группа прибыла в Советский
Союз только в 1988 г., то есть на год поз-
же. Сторонам очень не хватало взаимного
доверия.

Что же влияло столь тяжелым образом
на развитие взаимоотношений между дву-
мя странами? Мы можем предположить,
что именно “еврейский” фактор сделал
столь напряженными советско-израильские
отношения. На наш взгляд, причины гео-
политического характера или какие-либо
иные сопутствующие причины влияли на
процесс развития советско-израильских
отношений в гораздо меньшей степени.
Свою роль играла шедшая в эти годы “хо-
лодная война”. Однако напряженность в
отношениях между Москвой и Тель-Ави-
вом возникла бы и без американского учас-
тия, поскольку спор шел о праве на сво-
бодный выезд.

Проблема заключалась в особом ста-
тусе еврейского населения страны. Нем-
цы, греки и армяне также претендовали на
право свободного выезда из страны. Тем
не менее, именно “еврейский вопрос” был
единственным, получившим международ-
ную известность.

Евреи принадлежали к городскому на-
селению, причем проживали в основном в
крупных городах: Москве, Ленинграде, сто-
лицах союзных республик и промышлен-
ных центрах всесоюзного значения. Среди
советских евреев была непропорциональ-
но высока доля людей с высшим образо-
ванием, принадлежавших к творческой или
научной интеллигенции. Их выезд не мог
быть безболезненным или малозаметным.

Когда это явление стало беспокоить со-
ветские власти? В какой период количество
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евреев, стремящихся к репатриации достиг-
ло критической точки? В научной литера-
туре существует расхожее мнение о реша-
ющей роли Шестидневной войны в процессе
“сионизации” советского еврейства. Эта
точка зрения оправдана, но она не отража-
ет более глубокую картину событий. Про-
буждение еврейского национального само-
сознания и усиление репатриационных
настроений происходили все время, начиная
с момента образования Государства Изра-
иль и прибытия в Советский Союз израиль-
ской дипломатической миссии.

Советские власти не были заинтересо-
ваны в ослаблении основ своего режима.
Их естественной реакцией на появление
таких настроений было стремление пога-
сить столь негативные тенденции. Вопрос
был только в том, каким способом это сде-
лать. В 1967 г. был выбран наиболее жест-
кий вариант, предусматривавший не про-
сто прекращение дипломатических связей,
но и определявший отсутствие всех про-
чих межгосударственных отношений.

Можем предположить, что при этом ста-
вилась задача ослабления дезинтеграцион-
ных процессов в советском обществе.
Однако, как показали последующие собы-
тия, результат получился прямо противо-
положный. Изменение советской политики
по отношению к Израилю только увеличи-
ло симпатии евреев по отношению к своей
исторической родине. Более того, процесс
“сионизации” стал приобретать все более
массовый характер.

С годами разрыв советско-израильских
отношений стал принимать все более за-
тяжной и бесповоротный характер. Влас-
ти СССР могли первыми пойти на сближе-
ние, поскольку инициатива прекращения
дипломатических контактов принадлежала
им. Однако этого не происходило.

Советский Союз имел различные воз-
можности для смягчения своей антиизра-
ильской позиции, но в итоге так и не сде-
лал этого вплоть до конца восьмидесятых
годов. Израиль также в конце концов стал
одним из ударных звеньев той широкой ан-
тисоветской коалиции, которую постепен-
но сколачивали по всему миру Соединен-
ные Штаты.

К началу семидесятых годов Советский
Союз стали преследовать хронические не-
удачи в сфере ближневосточной политики.
Ситуация внутри страны также не предве-

щала стабильности, поскольку начатый са-
мими же властями процесс разрешения
выезда в Израиль стал подтачивать осно-
вы советского общества, базировавшегося
на отрицании идеи свободной эмиграции.

Существует несколько теорий, пытаю-
щихся объяснить причины изменения со-
ветской эмиграционной политики. Различ-
ные авторы выдвигают на первый план как
последствия советско-американского диа-
лога о разрядке, так и желание властей из-
бавиться от нелояльной части населения,
или же скрытую попытку воздействия та-
ким путем на несговорчивых союзников
СССР в арабском мире.

На мой взгляд, ключевым в данной си-
туации было отсутствие со стороны со-
ветского руководства стратегической
внешней и внутренней политики, что и при-
водило к шагам, которые на сегодняшний
день труднообъяснимы. Зачастую крем-
левские руководители попросту не успе-
вали за ходом событий и вместо проду-
манной политики применяли решения,
продиктованные им окружающими усло-
виями. В этом случае наблюдалось не
воплощение политического курса, а реак-
ция на свершившиеся события.

Именно этим можно объяснить колеба-
ния советской эмиграционной политики.
В начале рассматриваемых событий вы-
езд из страны был некоторое время зак-
рыт. Затем в конце шестидесятых годов
наметился некий поворот в сторону либе-
рализации и эта тенденция держалась все
время на протяжении семидесятых. Нако-
нец в начале восьмидесятых годов, после
ухудшения политической обстановки в
мире, эмиграция была, хотя и не запреще-
на полностью, но сведена до минимума.

Примерно то же самое можно сказать и
по поводу антисионистских кампаний, пер-
вая из которых прокатилась по Советскому
Союзу в конце шестидесятых – начале се-
мидесятых годов и была своеобразным
спутником либерализации эмиграционной
политики. Эта кампания была нацелена на
дискредитацию идеи выезда как таковой.
Однако, как показали последующие собы-
тия, выполнить эту задачу не удалось.

Можно предположить, что смягчение
эмиграционной политики было проявлением
“западнических” тенденций в советском ру-
ководстве, а в свою очередь, ужесточение
антисионистской пропаганды демонстриро-
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вало другую позицию, присущую лидерам
страны. Это также является очередным ар-
гументом в пользу предположения об отсут-
ствии в Кремле стратегической линии по
отношению к Израилю и еврейскому нацио-
нальному меньшинству.

“Израильский” фактор постоянно вли-
ял на советскую политику в “еврейском
вопросе” и не менее симметрично фактор
советского еврейства влиял на отношение
Кремля к Израилю. Нельзя забывать и о
том, какое значение в самом Израиле при-
давалось эксклюзивной политике по отно-
шению к евреям СССР. К концу шестиде-
сятых годов советское еврейство осталось
для Израиля последним потенциально ве-
сомым репатриационным ресурсом.

Именно в таком переплетении внешних
и внутренних причин заключается ответ на
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вопрос об истоках советско-израильских
противоречий. Огромная еврейская общи-
на СССР неминуемо оказывалась на пе-
ресечении советских и израильских нацио-
нальных интересов, не совпадавших
между собой.

Стремление многих евреев к соверше-
нию репатриации не могло позитивно вос-
приниматься советским руководством, и
это накладывало свой отпечаток на его от-
ношение к Израилю. Кроме того, сложив-
шаяся ситуация делала советское еврей-
ство потенциально нелояльным в глазах
Кремля. В свою очередь, Израиль также
формировал свое мнение о Советском Со-
юзе, исходя из наличия проблемы репат-
риации. Советское еврейство, само того не
желая, становилось слишком значимым
фактором во взаимоотношениях двух стран.

Советско-израильские отношения (1967–1987): “еврейский” фактор
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Понимая опасность полной утраты “на-
следия тысячелетнего творчества”,
С.А. Ан-ский уже в 1908 г. делает первые
попытки организовать еврейскую фольк-
лорно-этнографическую экспедицию сила-
ми ЕИЭО. В сентябре 1909 г. он пишет
Х. Житловскому; “Чем больше думаю,
тем больше прихожу к убеждению, что ев-
рейство лежит в 4000-летней психологии и
4000-летней культуре. Удастся нам приспо-
собить нашу культуру к жизни – будем
жить, не удастся – будем мучиться и вы-
дыхаться пока не умрем. А пришить нам
чужие головы и сердце ни одному хирургу
не удастся. У меня теперь план – если
удастся, буду счаслив бесконечно. Хлопо-
чу, чтобы Еврейское Этнографическое об-
щество командировало меня собирать по
России еврейские народные песни, посло-
вицы, сказки, заговоры и т.д., короче на-
родное творчество. Если удастся – посвя-
щу охотно этому весь остаток жизни. Это
огромная культурная задача. Нужно для
этого от 8 до 10 тысяч. Удастся достать –
самый счастливый человек буду”1.

«Ввиду интенсивного проникновения в
еврейскую массу новых культурных влия-
ний, грозящих уничтожить множество ос-
татков еврейской старины и народного
творчества, крайне необходимо приступить
по возможности скорее к собиранию:

1. Материалов по фольклору: записыва-
нию со всей научной точностью преданий,
легенд, сказок, притч, песен, пословиц, по-
говорок, присловий, загадок, особенностей
местных диалектов и т.п. Записыванию
обычаев, поверий, заговоров, примет, ле-
чебных средств и т.п.

2. Исторических материалов, касаю-
щихся каждой местности, – пинкосов, до-
кументов, старинных бумаг, мемуаров, рас-
сказов очевидцев и проч.

3. Предметов еврейской старины (для
будущего еврейского музея): старинные
книги, рукописи, документы, предметы ев-
рейского искусства: “Misrachim”, поройхе-
сы, резьба на амвоне, менойры, украше-
ния свитков Завета, предметы культа,
старинные женские украшения, старые ко-
стюмы, реликвии, предметы, связанные с
памятью выдающихся лиц или выдающих-
ся событий и т.п.

4. Производить фотографические сним-
ки типов, сцен, исторических мест, памят-
ников, старинных или замечательных зда-
ний, предметов и др.» – писал С. Ан-ский
накануне экспедиции, намечая основные
задачи работы на много лет. В этих запи-
сях имеются и сведения того, что с само-
го начала он планировал охватить
экспедиционными обследованиями обшир-
ную территорию “черты оседлости” в Ев-
ропейской части Российской Империи.

“Экспедиция, рассчитанная на три года,
рассчитывает обследовать непосредствен-
но около 300 наиболее интересных в куль-
турно-историческом отношении пунктов 10-
ти губерний черты оседлости. Остальные
менее значительные пункты предполагает-
ся обследовать при помощи письменных
сношений или командирования туда одно-
го лица”. Наряду с научными, задуманные
Ан-ским экспедиции преследовали полити-
ческие и просветительские цели, которые
этнограф определил так: “Систематичес-
кое собирание произведений народного
творчества и всестороннее обследование
экономической жизни имеет для еврейско-

И.А. Сергеева

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ
СЕМЕНА АН-СКОГО В ДОКУМЕНТАХ



Східний світ №3  2003142

го народа помимо общего художественно-
научного значения и особенный, специфи-
ческий, злободневный интерес. Если анти-
семитские теории основываются на
клеветническом определении вредной эко-
номической роли еврейства, то необходи-
мо быть вооруженными теми материала-
ми, ярче всего рисующими облик
еврейского народа, его воззрения, верова-
ния, надежды и чаяния, которые нам дает
непосредственно народное творчество”2.

Первой экспедиции предшествовали
многочисленные поездки С. Ан-ского по
Украине, выступления с публичными лек-
циями, публикации, основанные на фольк-
лорном материале. Одна из таких лекций
“Характер и основы еврейской литерату-
ры” состоялась после длительных согла-
сований и переговоров с властями в Киеве
в 1910 г. и была организована Киевским от-
делением Общества для распространения
просвещения между евреями в России
(ОПЕ)3. Отчет об этой лекции был опуб-
ликован в материалах деятельности Киев-
ского отделения ОПЕ4.

Вплотную к реализации идеи проведе-
ния экспедиций Ан-ский приступает в
1911 г. Деньги в размере 10 тысяч руб. на
проведение исследований он получил от
киевского мецената, сына известнейшего
еврейского финансиста, филантропа и об-
щественного деятеля Горация Осиповича
Гинцбурга – Владимира Гинцбурга. Сохра-
нилась в фонде Ан-ского его обширная пе-
реписка с В. Гинцбургом5. В письмах пи-
сатель и этнограф сообщает респонденту
о текущих делах и ближайших планах, об-
суждает организационные вопросы, связан-
ные с предстоящими экспедициями.
Из этой переписки следует, что помимо
достаточно ощутимой финансовой под-
держки Гинцбурга, Ан-скому приходилось
в поисках дополнительных средств совер-
шать многочисленные поездки в Москву,
Баку, Царицын и другие города. В январе
1912 г. он писал В. Гинцбургу: “По отъезде
из Киева я побывал по поводу экспедиции
в Харькове и Москве, но вследствие на-
ступивших тогда рождественских праздни-
ков … большинство общественных деяте-
лей было в отъезде… К этому же времени
(середине февраля – И.С.) рассчитываю
побывать также в Баку и Царицыне…”6.
В это же время Ан-ский стремится при-
влечь к работе экспедиции лучшие силы

еврейской интеллигенции. Он надеется, что
с помощью собранного материала удаст-
ся переломить негативное отношение час-
тично ассимилированной городской интел-
лигенции к народному быту, к предметам
еврейского декоративно-прикладного ис-
кусства, традиционному фольклору.

Для обсуждения целей и задач экспеди-
ции и, особенно статуса, 24–25 марта 1912
г. в Петербурге по инициативе Ан-ского было
собрано совещание еврейских ученых и ин-
теллигенции. В результате длительной и
достаточно острой полемики было принято
решение об организации экспедиции, ее ад-
министративном статусе (имеет самос-
тоятельную организацию; является
автономной при Еврейском историко-этног-
рафическом обществе, причисляется к Мос-
ковскому обществу распространения
правильных сведений о евреях).
В организационную комиссию экспедиции
вошли С. Ан-ский, Ш. Дубнов, Л. Сев,
М. Кулишер, Г. Слиозберг, Л. Штернберг,
А. Браудо. В письме В. Гинцбургу от 13 ап-
реля 1912 г. Ан-ский пишет об этом: “В со-
вещании приняло участие человек 20, в том
числе трое из Москвы (Д-р Вермель, Ма-
рек и Энгель) и Д-р С.А. Вайсенберг из Ели-
саветграда. Были прочитаны доклады по
антропологии, этнографии, фольклору и на-
родной музыке, были обсуждены вопросы
о рамках исследований, в особенности –
включить ли экономические исследования,
о приемах работы, о маршруте и т.д. По
большинству вопросов состоялся только об-
щий обмен мнений, причем была избрана
комиссия из 7 человек для детальной раз-
работки их. Между прочим, был решен воп-
рос начать работу с Волынской губернии”7.
Предложение начать работы с Волынской
губернии на Совещании внес П. Марек: “Для
опыта следовало бы начать с мест более
древнего поселения евреев. Наиболее под-
ходящий в этом смысле район: часть Во-
лынской губернии по Западному Бугу и так
называемый Брестский округ, входившие в
“Ваад четырех стран”. Удобнее всего было
бы начать от Старо-Константинова, Заслав-
ля, по направлению к Владимиру-Волын-
скому, Луцку и дойти до Гродненской губер-
нии, южнее Бреста. Все это места наиболее
старого еврейского поселения, восходяще-
го к ХV веку”8.

Совещание остановилось также на воп-
росе об административном статусе экспе-

Этнографические экспедиции Семена Ан-ского в документах
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диции. Не найдя окончательного взаимно
приемлемого решения, собравшие переда-
ли этот вопрос на усмотрение организаци-
онной комиссии в составе С. Ан-ского,
С. Дубнова, Л. Сева, М. Кулишера, Г. Сли-
озберга, С. Гинзбурга, Л. Штернберга и
А. Браудо. В письмах к В. Гинцбургу Се-
мен Ан-ский рассуждает о трех возмож-
ных вариантах юридически оформленного
существования экспедиции: организация
нового общества; причисление экспедиции
к Еврейскому историко-этнографическому
обществу; причисление к Московскому Об-
ществу распространения правильных све-
дений о евреях. Сам Ан-ский считает, что
первую поездку следует совершить само-
стоятельно, “безо всякой фирмы”9, только
заручившись открытым письмом от Ака-
демии Наук или Географического обще-
ства. При этом реплика Ан-ского: “Мне
лично кажется, что незачем торопиться с
передачей экспедиции какому-либо обще-
ству”10 подразумевает, что “Среди членов
комитета как Петербургского, так и Мос-
ковского нет таких знатоков еврейского
быта и письменности, которым можно было
бы доверить руководство работами и ре-
дакцию материалов. В обоих обществах
таких людей всего три (Дубнов, Мазе,
Марек), и те заняты другими делами»11.
В свою очередь В. Гинцбург в ответном
письме высказывается в пользу предложе-
ния о передаче экспедиции под ЕИЭО, по-
скольку организация самостоятельного об-
щества, несмотря на всю заманчивость
идеи, потребовала бы больших материаль-
ных затрат, времени на выработку устава
и его легализацию12.

Немаловажным моментом первого
организационного этапа было установление
статуса экспедиции и ее полное юридичес-
кое название. Идея о присвоении данному
предприятию имени Горация Осиповича
Гинцбурга, мецената и филантропа, умер-
шего в 1909 г.13, принадлежала, по-видимо-
му, Ан-скому. Обсуждение имени находим
в письме В.Гинцбургу от 9 февраля 1912 г.14

В ответном письме Владимир Гинцбург
пишет: “На одно я хотел бы все таки обра-
тить ваше внимание не дожидаясь свида-
ния. Это на вопрос о названии предприя-
тия именем покойного Горация Осиповича.
Согласятся ли на это указываемые Вами
общеимперские учреждения. А между тем,
по разным причинам я это название счи-

таю важным для дела. Мне, как сыну, труд-
но настаивать на этом, но в интересах дела
я не могу закрыть глаза и не видеть прак-
тических последствий от положительного
или отрицательного решения этого
вопроса”15.

Накануне экспедиции, в апреле–мае
1912 г. С. Ан-ский активно работает над
составлением “Программы для собирания
материалов по еврейской этнографии”.
По его замыслу, эта программа должна
была представлять капитальный труд из
более чем 10 000 вопросов, распределен-
ных в разделы и охватывающих практичес-
ки все стороны еврейского быта и верова-
ний. Накануне экспедиционной поездки
С. Ан-ский пишет В. Гинцбургу: “В виду
того, что при самой интенсивной работе я
могу не успеть выполнить эту работу к
июню к началу поездки, я хотел привлечь
к ней целую группу молодых людей, зна-
токов еврейского быта...”16.

Несколько забегая вперед, покажем, как
шла работа над Программой. Если в нача-
ле работы вопросы, охватывающие по за-
мыслу ее создателей все аспекты жизнен-
ного цикла еврея, носили чисто
теоретический характер и были разрабо-
таны на основе научного подхода, диктуе-
мого научными этнографическими требо-
ваниями, то со временем подход к
вопроснику изменился.  Собранные в про-
цессе экспедиционной работы материалы
дали новое направление работе, четче обо-
значили основные разделы и вопросы.
В конце 1913 – начале 1914 гг. (т.е. после
первых двух сезонов экспедиции) С. Ан-
ский вместе с группой молодых исследо-
вателей (студентов Курсов Востокове-
дения в Петербурге) работает над
подготовкой к печати первой части этно-
графической программы, озаглавленной
“Der mentsh” (Человек). Кроме Ан-ского
в работе принимали участие Ш. Вайнштейн,
А. Юдицкий, Ш. Локшин, И. Лурье, И. Не-
усыхин, И. Фикангур, И. Киммельман,
И. Равребе, А. Рехтман и Ш. Шраер.
Л.-И. Вайнштейн, секретарь бюро Этно-
графической экспедиции при отделе фольк-
лора и этнографии ЕИЭО в письме к Ан-
скому от 7 ноября 1913 г. пишет о работе
так: “Над программой мы работаем мно-
го, насколько это возможно. По правде го-
воря, работа эта идет не быстро и не лег-
ко. Я должен Вам признаться, что если бы

И.А. Сергеева
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в день Вашего отъезда из Петербурга я
был бы знаком со всем материалом, я бы
не взял на себя эту работу”17 (письмо на
идиш – перевод Л. Шолоховой).

Программа включала такие основные
разделы (с многочисленными подраздела-
ми и пунктами): “Дитя”, “От хедера до
свадьбы”, “Свадьба”, “Семейная жизнь”,
“Смерть” и, таким образом, охватывала
жизненный цикл человека. В Отделе фон-
да иудаики ИР НБУВ сохранились черно-
вые материалы по подготовке и составле-
нию программы. Среди них – подробней-
ший вопросник анкеты “Taneysim” (Посты)
и “Кhasidim” (Хасиды), составленный
А. Юдицким и не вошедший в первую пуб-
ликацию.

Итак, 1 (14) июля 1912 г. экспедицион-
ная группа в составе руководителя экспе-
диции С. Ан-ского, фотографа и художника
С. Юдовина, музыковеда и композитора
Ю. Энгеля выехала в пробную поездку
(без официального статуса и подчинения)
на Украину, работая в этом сезоне в Во-
лынской губернии, в частности в Старо-
Константинове. За день до отъезда, в пред-
чувствии интересных открытий, Ан-ский
пишет: “Сильно волнуюсь как перед боль-
шой неизвестностью. Как то пойдет дело?
Сумею ли приобрести доверие тех бедных
и темных, из среды которых сам вышел,
но от которых так далеко ушел за эти
годы? Моментами даже жутко делается.
Но, вместе с тем, в душе огромное радост-
ное чувство, что начинается осуществле-
ние заветнейшей мечты целой жизни”18.

“Сумею ли приобрести доверие...” От-
ветом на этот, впрочем, риторический воп-
рос, может быть только цитата из отчета
о поездке одного из участников экспеди-
ции Юлия Энгеля, который, с присущим ему
тонким юмором, пишет о взаимоотноше-
ниях с населением, проблемами, с которы-
ми сталкивалась экспедиция при записи на
фонограф. “...Нас приняли даже на время
за граммофонщиков, т.е. людей, торгующих
песнями и сказками. Но Ан-ский с его поч-
тенным видом, соблюдением обрядов и
умением говорить со стариками, здесь, как
всюду впоследствии, сумел поправить
дело. О себе я не говорю. Помимо того,
что я по-еврейски говорил плохо, я внушал
недоверие старикам уже одним своим бри-
тым видом. Но вслед за Ан-ским и мне
легче было добыть, что нужно”19.

Накануне отъезда экспедиции из Киева
(1.07.1912 г.) Ан-ский писал Владимиру
Гинцбургу: “Делаем последние приготовле-
ния и завтра, 1-го выезжаем… Четверто-
го нашего товарища мы встретим в мест.
Ружин Киевской губ., куда мы сейчас и
едем, так как нам обещаны там особо цен-
ные материалы. Оттуда мы поедем в По-
лонное, Славуту, Новоград-Волынский и
т.д. по заранее выработанному маршру-
ту”20. В своих воспоминаниях Ю.Энгель
так описывает первую экспедицию: “Но
только в прошлом году, летом я впервые
получил возможность с головой окунуться
в самую гущу глухих еврейских местечек,
своеобразная жизнь которых еще во мно-
гом столь тесно связана с традициями про-
шлого и таким образом представляет наи-
более благоприятные условия для
сохранения памятников старинного народ-
ного творчества…Поехало нас трое: еврей-
ский писатель, поэт и этнограф Ан-ский, я
и еще один молодой человек (Соломон
Юдовин – И.С.). Ан-ский по части соби-
рания сказок, легенд, поговорок, интерес-
ных предметов старины, я – по музыкаль-
ной части, молодой человек – для
фотографических работ. Отправились мы
в губернии Киевскую и Волынскую, – с од-
ной стороны так как там много мест, от-
носящихся к старейшим поселениям евре-
ев в России, с другой стороны – по
некоторым соображениям чисто практи-
ческого характера, Я пробыл в пути немно-
гим меньше месяца, Ан-ский же больше
трех месяцев...”21.

Таким образом, первым пунктом в
“пробной поездке” 1912 года стало мес-
течко Ружин, резиденция ружинского цади-
ка, одно из старейших еврейских местечек.
Ю. Энгель пишет далее: “Ружин отстоит
от станции железной дороги верстах в 18–
20. С момента прибытия на станцию у нас
решено было говорить только по еврейски.
Это был путь единственно правильный,
хотя для меня и тяжелый, ибо я с языком
знаком был больше книжно, чем в живой
речи. Постепенно, однако, и я кое-как во-
шел в колею.

Оказалось, впрочем, что на еврейскую
речь не всегда можно получить еврейский
ответ. Мы сразу натолкнулись на это у ба-
лаголы, т.е. извозчика, которого сняли, что-
бы свезти нас в Ружин. Звали его Гено-
хом. Ан-ский спрашивает у него (...), а
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Генох отвечает по малорусски: “Э... какой
город, такой заезд”. Он мог бы прибавить:
“какой город, такой и извозчик” – потому
что повозка его была ужасна.

И так шло дальше: мы по-еврейски, он
по-русски, – очевидно думая, что мы шут-
ки шутим. Генох принял нас сначала за ак-
теров, потом Ан-ского за хазана, а меня за
регента. Эта мысль привела его в восторг.
Оказалось, что синагогальное пение его
страсть, да и у самого у него есть голос.
Он тут же решил, что сегодня больше не
поедет на вокзал (хотя было утро), чтобы
послушать хазана. Вообще он оказался
очень увлекающимся человеком и артис-
том в душе, часто прибегал он потом к нам
в качестве своего человека, был в востор-
ге от фонографа, причем не раз забывал,
что его ждут лошади, надо купить новое
дышло и т.п.

Из первой же беседы с ним еще в по-
возке, выяснилось, что в Ружине 3 равви-
на, 2 хасидских, 1 миснашдский, что мас-
са ружинских евреев живет в нищете, что
сохранились еще предания о знаменитом
ружинском цадике реб-Исроэль, но что на-
род теперь становится уже не тот...

В Ружине нам пришлось туго. Грязь все
время на улицах была невылазная, какой я
в жизни не видывал. Заезд тоже непри-
ветливый без каких бы то ни было удобств.
Но это все пустяки. Главное же самое от-
ношение к нам было сначала не совсем до-
верчивое, в чем отчасти мы и сами были
виноваты по неопытности. Всякое начало
трудно”22.

Из Ружина экспедиция отправилась в
Паволочь, несколько отклонившись от за-
ранее намеченного маршрута. “Следую-
щей нашей остановкой было местечко Па-
волочь, верстах 25 от Ружина, –
продолжает Ю. Энгель. – Это местечко
больше Ружина, но такое же бедное и
сильней охвачено эмиграцией. Здесь мы
чувствовали себя лучше. У нас имелся
теперь уже опыт, да и почва в Паволочи
было подготовлена для нас некоторыми
лицами заранее, между прочим и у хозяев
заезда, которые оказались очень предуп-
редительными.

Но и здесь работать было очень труд-
но, женщины, например, ни молодые, ни
старые ни за что не хотели петь. Тоже са-
мое было и в Ружине. Обещали, но не при-
ходили, а когда я предлагал идти к ним с

фонографом, увиливали даже заводские
работницы. “Почему?” – спрашивал я.
“Me scheimt nich – стыдятся”. Много ме-
шала делу толпа, вечно осаждавшая нас,
особенно на улице. Мне, например, реко-
мендовали местного тойхета, как челове-
ка, который знает хорошие старые мело-
дии и даже сам умеет списывать их на
бумагу. Но когда я пошел к нему с фоног-
рафом в руках, тотчас же облепила меня
и пошла со мной такая толпа взрослых и
детей, что пришлось вернуться. Я попро-
сил нашего фотографа для отвода глаз
выйти на улицу с большим фотографичес-
ким аппаратом. Толпа тотчас отвалила к
нему, а я покуда задворками тайком по-
шел к тойхету, у которого впрочем нашел
меньше чем ожидал.

Большое впечатление произвело на
меня посещение старого и нового кладби-
ща в Паволочи. На старое кладбище нас
провожал шамес (синагогальный служка).
Когда мы вошли в ограду этой заброшен-
ной, невзрачной обители мертвых, шамес
остановился и громко произнес на древне-
еврейском языке с легким напевом “вы все
здесь почивающие, простите нас, что мы
нарушаем. Но мы пришли сюда не для зла
вам, а для чести Израиля”. То же повто-
рил он, когда мы уходили с кладбища”23.

Из Паволочи участники экспедиции пе-
реехали в Сквиру, небольшой уездный го-
родок Киевской губернии.  «В конце кон-
цов, в Паволочи моя добыча оказалась не
особенно интересной. Зато большой улов
достался на мою долю в Сквире, куда мы
отправились из Паволочи.

Сквира – уездный город Киевской гу-
бернии, только в нынешнем году получив-
ший подъездной железнодорожный путь.
Ракише  же – ближайшая станция желез-
ной дороги отстояла от этого глухого угла
на 30 верст. Для нас Сквира представляла
собой особый интерес, как резиденция из-
вестного во всей той округе сквирского
цадика...

…В Сквире имеются уже достаточно
комфортабельные гостиницы вполне евро-
пейского типа, но мы нарочно выбрали оби-
тель поскромнее, чтобы не смущать на-
ших посетителей – обычно самый простой
люд. Большую помощь оказали нам в
Сквире молодые люди – экстерны, учите-
ля. Такие местные интеллигентные силы
находятся всюду.

И.А. Сергеева
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Запись песен организована была в Скви-
ре не только у меня в №, но и в одном
училище в послеклассные часы. Это об-
легчило сношение с женщинами, раньше
может быть стеснявшимися ходить в гос-
тиницу»24 (полную публикацию текста см.
на стр. 181–194).

В июле–августе перемещения участни-
ков экспедиции попадают в поле зрения
Департамента полиции (особое внимание
уделяется при этом С. Ан-скому, достаточ-
но давно представлявшему для полиции
“неблагонадежный элемент”). По донесе-
ниям и сводкам наружного наблюдения за
“членом партии социалистов-революционе-
ров Раппопортом, носящим кличку Ан-
ский”, можно восстановить даты и насе-
ленные пункты в сезоне. 18 августа он
прибыл из Сквиры в Полонное и 20 авгус-
та выбыл в Бердичев. Далее указывается,
что “Агентурным путем выяснено, что Рап-
попорт имеет в Староконстантинове  и в
м.Полонном Волынской губернии художе-
ственное ателье (в одном из них в м.По-
лонном Юдовин работает подмастерь-
ем)”25. О работе в Полонном упоминает и
Ю. Энгель: “Из Сквиры отправились мы в
Полонное, но там я пробыл только два дня
и по моем отъезде музыкальную часть
работы взял на себя там Ан-ский”26.

Исходя из планов маршрута, намечен-
ных Ан-ским в письме Гинцбургу накану-
не выезда (30 июня (13 июля) 1912 г.),
можно с большой вероятностью предполо-
жить, что до конца лета экспедиция посе-
тила также Славуту, Новоград-Волын-
ский27, Бердичев.

Юлий Энгель принимал участие в ра-
боте экспедиции 1912 г. только в июле –
августе, по семейным обстоятельствам он
вынужден был вернуться в Петербург.
После его отъезда «дело записывания на
фонограф мотивов и песен» перешло в руки
С. Ан-ского28.

В сентябре, в сезон религиозных “осен-
них праздников” (от начала Рош-а Шана
до поста на Йом-Кипур) участники экс-
педиции вынуждены были прервать на две
недели работы. “Праздничное время, от
Нового года до начала Йом-Кипура, ока-
залось самым неудобным для наших ра-
бот, – писал С. Ан-ский в письме В. Гинц-
бургу. – Помимо того, что в праздничные
дни нет возможности ни записывать чего-
нибудь, ни делать снимки, во все это вре-

мя население, с которым преимуществен-
но приходится иметь дело, в виду усилен-
ного религиозного настроения, совершен-
но не расположено заниматься не только
пением песен, сообщением сказок, но
даже рассказыванием вполне благочес-
тивых легенд”29.

На некоторое время Ан-ский возвраща-
ется в Петербург для того, чтобы привес-
ти в порядок многочисленные полевые за-
писи, передать Энгелю фоновалики для
расшифровки, сформировать новый состав
группы. В это время ему удается встре-
титься с Хаимом-Нахманом Бяликом, вы-
дающимся еврейским поэтом и заинтере-
совать его собранными материалами. Бя-
лик пообещал принять участие в работе в
сентябре – октябре. С. Ан-ский, уверенный
в том, что участие Бялика необычайно
важно как для дела собирания материалов,
так и для поднятия престижа экспедиций,
писал В. Гинцбургу: “Помимо того, что он
(Х.-Н. Бялик – И.С.) редкий знаток сокро-
веннейших сторон еврейской жизни, он мно-
го работал в этой области (он недавно из-
дал 6 томов обработанных и классифици-
рованных еврейских “Агадот”). Он должен
приехать завтра в Ровно”30.

15 сентября 1912 г. С. Ан-ский в сопро-
вождении С. Юдовина возвращается на
Волынь, в Ровно. Оттуда начинается зак-
лючительный этап работы в сезоне. По
планам Ан-ского он должен продлиться до
10–15 октября. В уже процитированном
письме намечен и дальнейший маршрут:
Острог – Заслав – Мирополь – Остро-
поль – Старо-Константинов – Кременец.
В Ровно участники планировали пробыть
последние дни праздника Суккот, заверша-
ющиеся Симхас-Тойре – интереснейшего,
с точки зрения записывания хасидских
праздничных напевов и колоритных фо-
тосъемок, времени.

По всей видимости, в этот же проме-
жуток группа побывала и в Шепетовке
(в письме Ш. Вальбе читаем: “…Передай-
те Юдовину, чтобы прислал снимки, а то
покою не дают…”31).

Последние 8 дней сезона Ан-ский про-
вел в Луцке. Оттуда он писал И. Цинбер-
гу: “Эта пробная экспедиция дала гораздо
больше, чем я ожидал от  нее: несколько
сот легенд, сказаний, исторических преда-
ний, сказок, более 500 народных песен, нес-
колько сот интересных стишков, около 200

Этнографические экспедиции Семена Ан-ского в документах



Східний світ №3  2003 147

предметов, купленных для музея, книги,
рукописи и т.д. И это – десятая доля того,
что можно было бы собрать при большем
опыте, организованности и умелости.
Я уверен, что большая экспедиция может
собрать колоссальный во всех отношени-
ях материал”32.

О маршруте экспедиции и собранном
звуковом материале можно судить по ста-
тистическим данным фоноархива экспеди-
ции, который хранится в настоящее время
в Институте рукописи Национальной биб-
лиотеки Украины имени В.И. Вернадско-
го: Луцк – 2 фоновалика, Ружин и окрест-
ности – 10, Сквира – 12, Полонное – 5,
Острог – 3 (часть записей была сделана в
1913 г.), Ровно – 5, Бердичев – 41 (экспе-
диция работала в сезонах 1913–1914 гг.).
На каждом фоноцилиндре в большинстве
записаны 3–5 мелодий. Датировка записей,
исполнители, место записи и имя того, кто
ее выполнил содержатся, в Инвентарных
книгах, которые обработаны и опубликова-
ны Л. Шолоховой33.

Несколько позже, в 1917 г., вспоминая
сезон 1912 года, Юлий Энгель писал: “Те-
перь перед обществом (Еврейской народ-
ной музыки – И.С.) стоит между прочим
огромная задача по разработке богатейше-
го музыкального материала, собранного во
время этнографической экспедиции имени
барона Гинцбурга. Экспедиция эта, создан-
ная по инициативе С.А. Ан-ского-Раппопор-
та, поставила себе целью этнографически
обследовать всю, не доброй памяти, чер-
ту оседлости. Собирались еврейские сказ-
ки, предания, притчи, поговорки, заговоры,
песни, мелодии, игры, а также предметы
еврейской старины, искусства, фотографии
с обрядов, типов, сцен, синагог, оремкой-
дешов (имеется в виду Арон-а-Кодеш –
И.С.) и т. п. Начала работать эта экспеди-
ция летом 1912 года и работала до самой
войны, когда, конечно, все оборвалось.
Однако, и собранного только за два года
материала оказалось так много, что он по-
служит богатейшим фундаментом для
проектируемого еврейского музея.

В области музыки экспедиция также
собрала массу сокровищ народного твор-
чества. Она воскресила немало имен,
славных на поприще еврейского искусст-
ва, но забытых, – по крайней мере, интел-
лигенцией. Таковы авторы чудесных песен
Рабби Лейви Ицхок из Бердичева, гениаль-

ный кантор и композитор Нисе Бельзер,
скрипач Педоцур и др.

Я принимал участие в этой экспедиции
именно в самом начале ея. Здесь мы меж-
ду прочим впервые применили для запи-
сывания еврейских песен фонограф. И это
дало прекрасные результаты. После меня
работал в экспедиции З.А. Кисельгоф, один
из самых видных деятелей по части соби-
рания еврейских народных песен»34.

К ноябрю 1912 г. С. Ан-ский вернулся в
Петербург, куда привез экспедиционные
дневники, полевые записки, записи на фо-
ноцилиндры, фотографии и зарисовки. При-
вез он также и часть собранных материа-
лов. Большая же часть коллекции осталась
в Киеве в комнате, выделенной по распо-
ряжению Владимира Гинцбурга для их хра-
нения.

О работе экспедиции, своих впечатле-
ниях и собранном материале С.Ан-ский в
декабре сделал доклад в Московском Об-
ществе для распространения правильных
сведений о евреях (о его согласии на это
выступление см. письмо Комитета Обще-
ства от 30 ноября 1912 г.: “…Комитет…
Общества для распространения правиль-
ных сведений о евреях с живейшей радо-
стью узнал о Вашей готовности прочесть
в Общем Собрании доклад о впечатлени-
ях Ваших во время летней поездки по чер-
те…”35). Доклад этот имел целью не толь-
ко представить собранные материалы, но
и заинтересовать делом экспедиций по-
тенциальных меценатов. “Все это время,
после моего возвращения из Киева, у меня
ушло в хлопотах по поводу подписки на
экспедиции. Почти все присутствовавшие
на моем докладе выразили готовность
подписаться”36.

Вдохновленный успехом первой пробной
экспедиции, Ан-ский в марте 1913 г. раз-
рабатывает план предстоящего сезона и
вместе со сметой расходов представляет
на рассмотрение меценатов-евреев, спо-
собных оказать финансовую поддержку.
В этом плане он указывает о намерении
посетить более чем 250 местечек
(за 3 года), планируя на сезон 1913 г. – 80,
указывает примерный состав экспедиции.
В работу по подписке для экспедиции это-
го года были вовлечены такие известные
еврейские общественные деятели, как
Г. Слиозберг и М. Шефтель. Детали
подготовительного этапа отражены в
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переписке Семена Ан-ского и Владимира
Гинцбурга.

Осуществление миссии по обеспечению
финансовой поддержки работ обязывало
писателя к частым поездкам, было связа-
но с многочисленными встречами, перего-
ворами и, в результате – частыми разоча-
рованиями. Так, в письме от 24 мая 1913 г.
он пишет: “В Москву на прошлой неделе
пришлось ехать еще раз (тринадцатый раз
со времени начала переговоров об экспе-
диции!!)”37. Однако, по поводу предложе-
ния М. Шефтеля провести этнографичес-
кую поездку 1913 года в том же объеме,
что и предыдущую и ограничиться сокра-
щенным финансированием, Ан-ский в уже
упоминавшемся письме замечает: “Для та-
кого совета не стоило мне шесть месяцев
обивать пороги.., я лучше откажусь совер-
шенно в нынешнем году от экспедиции,
чем вести ее в урезанном виде и скомпро-
метировать все дело”38.

Следует заметить, что такое предложе-
ние было вызвано не столько меньшим, чем
ожидалось, поступлением подписных денег,
сколько нерадивостью добровольных по-
мощников. Например, г-н Слиозберг, обязав-
шийся собрать деньги в Москве, так затя-
нул это дело, что только вмешательство
Ан-ского и Гинцбурга смогло спасти ситуа-
цию. “Осталось только кому-нибудь взять
на себя труд объездить этих лиц (тех, кто
во время лекции в Обществе распростра-
нения правильных сведений высказали же-
лание участвовать в подписке – И.С.) с под-
писным листом. Это всецело взял на себя
Г.Б. Слиозберг. Но он был настолько занят
обилием других дел, что никак не мог со-
браться и сделать это. Так оттянул он дело
до праздников и теперь поневоле пришлось
отложить его до 7–8 января, когда все сно-
ва съедутся. Теперь мне категорически обе-
щали заняться подпиской И. Шефтель и
общественный раввин М.Г. Айзенштадт.
Признаться, на них я больше надеюсь, чем
на Г.Б-ча (Слиозберга – И.С.)”39.

Состояние дел с подписным листом, хло-
поты, связанные с организационными де-
лами, отнюдь не придают оптимизма.
В конце января 1913 г. Ан-ский писал Вла-
димиру Гинцбургу: “Глубоко благодарен
Вам за Ваше теплое письмо от 5 (18) ян-
варя, которое несказанно обрадовало и обо-
дрило меня среди здешних мытарств с под-
пиской, которые до сих пор еще не

закончены. Созвал я комиссию, избранную
Совещанием, ознакомил ее с положением
дела и просил взять на себя организацию
подписки, но Генрих Борисович (Слиоз-
берг – И.С.) отклонился от участия, обе-
щав, что он сам сделает все, что нужно и
снова поручился за 8 тысяч р. от Петер-
бурга. Свое бездействие за все это время
он объяснил случайными обстоятельства-
ми, отсутствием некоторых лиц, которые
должны были бы открыть Лист, праздни-
ками и т.д. Мне ничего не оставалось, как
… согласиться и ждать. Должно же это ког-
да-нибудь кончиться. Тем более, что весь
вопрос здесь исключительно в том, чтобы
Ген.Бор. или Мих.Ис. Шефтель нашли
несколько свободных часов для поездки
с листом.

Помимо того, что это нудное отклады-
вание дела со дня на день само по себе
очень тяжело, оно чуть не отразилось ро-
ковым образом и на организации дела в
Москве”. Далее Ан-ский описывает свою
встречу с Д.В. Высоцким, долгие разгово-
ры о собирании денег, во время которых
последний пытался убедить этнографа в
том, что Москва “в 10 раз беднее Киева и
Петербурга”. После всего Высоцкий по-
обещал собрать в Москве деньги только к
Пасхе и поручился за 5 тысяч рублей.40

В это же время Ан-ский представляет
на рассмотрение комиссии план проведе-
ния работ в сезоне 1913 г. и смету необхо-
димых расходов. И то и другое было одоб-
рено Комиссией. Копии этих документов
Ан-ский через Закса и Маховера передал
В. Гинцбургу.

Параллельно с подготовкой экспе-
диционных работ Ан-ский пишет статьи
для русско-еврейских периодических изда-
ний, участвует в работе обществ
(с 1912 г. он состоит членом Правления Ев-
рейского историко-этнографического обще-
ства, Еврейского литературного общества,
Общества еврейской народной музыки), ре-
дактирует журнал “Еврейский мир”41, вы-
ступает с докладами и не прерывает лите-
ратурной работы.

25 марта 1913 г. С. Ан-ский читает в
Еврейском Историко-Этнографическом
обществе в зале Тенишевского училища в
Петербурге большую публичную лекцию
“Еврейское народное творчество”, подго-
товленную на основе собранных в первом
сезоне народных сказок, сказаний, погово-
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рок и сопровождавшуюся “туманными кар-
тинами” (подробная программа опублико-
вана в Годовом отчете Общества)42.

В это же время он активно включается
в создание Еврейского музея в Петербур-
ге. “Комиссия по устройству архива и му-
зея и в истекшем году озабочена была при-
исканием соответствующего помещения
для этих учреждений, и лишь в начале
1913 года, благодаря любезному содей-
ствию пожизненного члена Общества М.А.
Гинцбурга, было отведено под эти учреж-
дения специально оборудованное помеще-
ние в доме Богадельни, выстроенном им
на Васильевском Острове, по 5 линии,
№ 50. С получением надлежащего поме-
щения Общество может направить свои
усилия к собиранию и хранению докумен-
тов и памятников еврейской старины”43.
“Не помню, писал ли я Вам, что М.А. Гин-
сбург предоставил в распоряжение экспе-
диции большую комнату в здании его бо-
гадельни – и я перевез сюда все
материалы, инвентарь, библиотеку (…) и
бюро” – писал об этом Ан-ский44.

В марте 1913 г. на совещании предста-
вителей Киевской, Московской и Петер-
бургской групп содействия решается воп-
рос об организационном статусе экспеди-
ции: “Экспедиция организуется как
автономная комиссия при ЕИЭО и имеет
свою самостоятельную администрацию и
отчетность”, за Ан-ским закрепляется “ис-
ключительное право по обработке для
печати собранного при его участии
материала”45.

По плану, представленному Ан-ским Ко-
миссии Совещания, экспедиция должна
была начать работу 1 апреля 1913 г., но фи-
нансовые затруднения, бесконечные отсроч-
ки со сбором денег по подписке (о которых
уже писали) вынудили этнографа перенести
дату выезда. “Подготовительная работа, до
последней мелочи еще неделю тому назад
была закончена, из Киева 3000 руб. были
своевременно получены, – и единственной
задержкой оказалась со стороны москвичей
и петербуржцев… Наконец, М.И. и Ген.Бор.
обещали на будущей неделе инкассировать
уже обещанные им 3000 р. (1000 мне было
выдано на предварительные расходы). Так
что, Петербург за этот год внесет 4000 р.
…и сам не знаю, верить ли этому обеща-
нию. Во всяком случае на будущей неделе
вопрос решится окончательно…”46. Далее

в этом же письме Ан-ский приводит реаль-
ную смету на сезон, объясняя ее сокраще-
ние тем, что работы начнутся только 1 июня,
отказом от использования синематографа и
печатания большой программы (пишет, что
напечатал только краткую, для каждого
места). “На эту сумму (8000 р. – И.С.) на-
деюсь провести экспедицию в предполага-
емых размерах, до конца года. …В общем,
не смотря на затруднения, я уверен, что к
1-му мы уже приступим к работе”47.

Летом, 9 (22) июня 1913 г. экспедиция
снова начинает работать на Волыни и пос-
ле двух месяцев работы переезжает в По-
дольскую губернию. “В четверг, 6/19 июня
наша экспедиция отправляется в путь и в
воскресенье мы уже приступим к работе”48.

Это направление было выбрано не слу-
чайно, ибо среди других регионов Восточ-
ной Европы именно Восточная Галиция,
Волынь и Подолия выделялись и выделя-
ются до сих пор обилием памятников ев-
рейской старины. Именно здесь, и особен-
но в Подолии, относительно удаленной от
старых центров еврейской культуры, уст-
ная легендарная история расцветала осо-
бенно пышно, конкурируя с письменной
историей, дополняя, а то и замещая ее. Кро-
ме того, именно в этих местах зародился
хасидизм с его культом святых могил и чу-
дотворчества. Во время этой экспедиции
С. Ан-ский приходит к пониманию важно-
сти собирания, анализа и публикации ма-
териалов еврейского декоративно-приклад-
ного искусства. Волынь и Подолия
открыли перед участниками экспедиции
самобытное и высокое народное художест-
венное творчество, отразившееся в резь-
бе мацев (надгробных стел), в убранстве
и росписях синагог, в изобразительных мо-
тивах и орнаментах старинных рукописей,
в том числе и пинкасим (записных книг
еврейских общин). С. Юдовин выполняет
сотни фотографий и зарисовок, копий с
изобразительного материала, что, кстати,
впоследствии оказало огромное влияние на
все его творчество как художника-
графика49.

На необходимость собирания истори-
ческих материалов, фотографирования и
фиксации памятников народной архитекту-
ры, зарисовки и копирования эпитафий еще
в 1912 г. обращал внимание Владимир
Гинцбург, когда писал: “Занимались ли Вы
при осмотре зданий и утвари, а также и кам-
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ней вопросом о времени, к которому тако-
вые относятся. Это очень интересная сто-
рона дела, хотя относится скорее к исто-
рии, нежели к этнографии и фольклору”50.
С целью охватить и этот аспект исследо-
ваний к работе экспедиции, помимо
С. Юдовина, были привлечены студенты
Курсов востоковедения А. Рэхтман, И. Фи-
кангур и С. Шраер.

Юлий Энгель не смог принять участие
в работе, поэтому место “музыкального
человека” в этой поездке было закреплено
за Зиновием Кисельгофом. “Теперь я
(С. Ан-ский – И.С.) намереваюсь пригла-
сить другого музыкального человека, ко-
торый, вместе с тем, мог бы выполнять и
другие работы”51. З. Кисельгоф принимал
участие в полевых работах только до тре-
тьей декады августа – своего отъезда в
Витебск, так как был ограничен во време-
ни работой в педагогическом училище.
В одном из писем к Ан-скому (13 августа
1913 г. из Петербурга в Старо-Константи-
нов) он писал: “Приехать к Вам, дорогой
Семен Акимович, я вряд ли сумею. Я се-
годня говорил с Югенбургом (заведующим
училищем) об отпуске: он не соглашается
мне таковой дать. …Не согласились бы Вы
на то, чтобы я вместо себя послал Вам
заместителя: Мильнера или Розовского.
Они серьезные композиторы и вполне мо-
гут меня заменить”52.

В работе экспедиций в неменьшей сте-
пени, чем остальные организации, было за-
интересовано Общество еврейской народ-
ной музыки (Ан-ский в 1912 г. вошел в
состав Правления Общества). “Деятель-
ность общества началась с основной его
задачи – собирания и записывания еврей-
ских народных мелодий. Наиболее актив-
ное участие в осуществлении этой задачи
принимал все время З.А. Кисельгоф, запи-
сями которого главным образом пользова-
лись композиторы Общества для обработ-
ки и разработки еврейских песен и других
музыкальных произведений (…) При всем
старании музыкального комитета  к пла-
номерности работы по записи народных
мелодий пришлось все-таки довольство-
ваться, главным образом, спорадическими
поездками членов комитета. Настоящее
обследование по всей России мелодичес-
кого материала народной песни требовало
бы таких больших средств, которые Об-
щество не сумеет ассигновать и в ближай-

шем будущем. По счастью, этим зани-
мается еврейская этнографическая экспе-
диция имени барона Горация Гинцбурга во
главе с С.А. Ан-ским (являющимся и чле-
ном правления “Общества еврейской на-
родной музыки”); эта экспедиция привлек-
ла к своим работам  Общество еврейской
народной музыки в лице его музыкантов.
Что-же касается материала, необходимо-
го для композиции, то одних записей
З.А. Кисельгофа хватило для композито-
ров Общества на протяжении пяти лет и
на составление специального сборника
(для школы и семьи)”53.

Немаловажную информацию о работе
экспедиции и собранных материалах мо-
гут дать письма 1913–1914 годов Лейви-
Ицхока Вайнштейна – коллеги по экспеди-
ционной работе, поверенного в делах
экспедиции и секретаря бюро. Эти письма
на фирменных бланках экспедиции отража-
ют работу над составлением этно-
графической программы, содержат деталь-
ный отчет о корреспонденции на имя
Ан-ского и обзор многочисленных этно-
графических материалов, поступающих на
петербургский адрес этнографической.
В них также имеются сведения о пересыл-
ке поездом материалов, собранных во вре-
мя полевых работ54.

На основании имеющихся в ИР НБУВ
документов Фонда 339 (Ан-ского) инвен-
тарных книг записей фоноцилиндров мы
можем установить ключевые точки и даты
маршрута экспедиции 1913 года.

Как уже писали, работы начались толь-
ко 6 (19) июня, когда экспедиция выехала
из Киева на Волынь. Первым из зафикси-
рованных в документах пунктом стало ме-
стечко Дубно, куда 17 июня приехала экс-
педиция и где работала до 27–28 июня.
30 июня были сделаны записи в Млинове и
Муравице, в окресностях Дубно.

В Олыке работали приблизительно с 31
июня по 7 июля. 8 июля – Богополь. После
Олыки ненадолго (с 3 по 5 июля) вновь воз-
вращаются в Дубно. В эти же дни, а имен-
но 4 июля, имеем документ, указывающий,
что группа находилась в Озаринцах. В пись-
ме Веры Натансон указано: “Написала
Азарен, а Гиля говорит Зарен, не знаю,
верно ли”.

С 7 по 12 июля экспедиция находилась
в Кременце. 17 июля датированы записи,
сделанные в местечках Клеван и Людмир.
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Имеем еще запись, сделанную 8 июля в
Богополе Подольской губернии. Около се-
редины июля посетили Ковель.

Приблизительно с 26 июля по 5 августа
были в Заславе (Изяславе), где были сде-
ланы записи синагогальной литургии в ис-
полнении Симхи Кобреника, хазана Боль-
шой Синагоги.

Во второй половине августа исследова-
тели работают в Подольской губернии.
Однако в сентябре они вынуждены сделать
краткий перерыв в работе, обусловленный
двумя неделями религиозных праздников.
О работе в 1913 г. С. Ан-ский пишет
В. Гинцбургу (письмо отправлено в конце
августа из Киева): “Все это время мы
разъезжали по самым глухим местечкам,
находились в такой обстановке, что не
было органической возможности уединить-
ся. Одна из особенностей работы экспе-
диции заключается в том, что с раннего
утра до глубокой ночи наши комнаты пол-
ны народом. Это невероятно утомляет, но
против этого ничего нельзя поделать”55.

В этом же письме этнограф подводит
предварительные итоги обследования Во-
лынской губернии: “За 2,5 месяца экспеди-
ция побывала в 25 пунктах (8 уездных горо-
дах и 17 местечках), собрала материал
вдвое, если не более, превышающий мате-
риалы прошлогодней экспедиции, сделала
более 500 фотоснимков, записали до 1000
мотивов и песен, огромное число сказок и
сказаний, приобрели 169 предметов для
музея, среди которых немало старинных и
ценных, в том числе до 20 рукописных, б.ч.
ненапечатанных сочинений XVIII–
XX веков, много писем известных лиц и т.д...
Среди фотографий прибавился еще один от-
дел – обложки пинкусов. Сняли и скопиро-
вали около 40, среди которых множество
оригинальных и художественных”56.

Время перерыва Ан-ский использует
для участия в процессе Бейлиса в качестве
корреспондента от газеты “Речь”. Не прос-
то интерес, а активное участие в процессе
началось для Ан-ского еще в 1912 г. (впол-
не естественно, что как социал-революцио-
нер, еврейский националист в самом ши-
роком смысле этого понятия, он не мог сто-
ять в стороне). Еще в декабре 1911 – ян-
варе 1912 г. он пишет большую статью “Ри-
туальные наветы в еврейском народном
творчестве”, которую отдает В. Королен-
ко для публикации в “Русском богатстве”

и надеется, что статья эта поможет писа-
телю при защите Менахема Бейлиса57.
“Спешил я с этой работой очень, чтобы Вы
успели ознакомиться с легендами для ста-
тьи, которую Вы намереваетесь написать
по поводу наветов для декабрьской книж-
ки и которая могла бы получить огромное
значение. Я написал ее в 4–5 дней, рабо-
тая по 15–16 часов в сутки и не успел даже
как следует прочесть ее”58.

Во время посещений Киева Ан-ский
свозит в специально отведенную (по рас-
поряжению В. Гинцбурга) комнату мате-
риалы, собранные в экспедиции. (“Теперь
выбрался на день в Киев, привез два боль-
ших ящика с рукописями и предметами
для музея”)59.

С. Ан-ский имел намерение продолжить
этнографическую поездку по Подольской
губернии до 1 ноября 1913 г., в это же вре-
мя он предполагал исследовать часть Ки-
евской губернии. Эти планы отражены в
письме В. Гинцбурга к Ан-скому. Касаясь
темы финансирования работ, он пишет: “Вы
помните, что мы условились продолжать
экспедицию нынешнего года, пока того
позволит погода, не считаясь с петербург-
скими средствами”60.

Во второй половине сентября экспеди-
ция возвращается к полевым работам, по-
сещает Проскуров (Хмельницкий). Посе-
тив 40 местечек (кроме перечисленных –
Острог, Триск, Корец, Деражню, Судилков,
Шепетовку, Славуту, Аннополь и ряд дру-
гих), экспедиция заканчивает обследова-
ние Волынской губернии и начинает
Подольскую.

Во многих городах и местечках, в ко-
торых работала группа, Ан-ский, обладав-
ший удивительным обаянием и умением
общаться с людьми разного возраста и со-
циального положения, приобретает друзей,
с которыми потом долгие годы состоит в
переписке, встречается во время новых по-
сещений этих мест. А. Рэхтман в мемуа-
рах о экспедиции, изданных в 1957-м на
идиш в Буэнос-Айресе, описывает встре-
чи Ан-ского с евреями местечек, начинав-
шиеся обычно в синагоге сразу после мо-
литвы с вопросов к этнографу, с его
рассказов о жизни столицы, а затем про-
должавшиеся у Ан-ского в гостях, где ста-
рики за чашкой чая или рюмкой водки де-
лились воспоминаниями, отвечали на
вопросы исследователя, рассказывали по
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его просьбе местные предания. Он также
упоминает стариков – гостей Ан-ского,
ежевечерне заполнявших его гостиничный
номер, неизменно кипящий здесь самовар,
обстановку тепла и гостеприимства, рас-
полагающую к беседе, звучащие песни и
легенды. Успех экспедиций, колоссальный
собранный материал А. Рэхтман связыва-
ет с отношением местных жителей к ее
руководителю. “И стар и млад все дни и
вечера находились в его комнате. И толь-
ко благодаря этой любви удалось собрать
все, что мы собрали”61.

Подольская губерния представляет для
Ан-ского особый интерес, так как именно
там сохранились богатства еврейского
фольклора и пластических искусств. Имен-
но здесь зародились и получили распрост-
ранение хасидизм, саббатианство и фран-
кизм, мистические напряжения которых
нашли непосредственное проявление в ис-
кусстве и народных легендах. Продолжая
записи словесного и музыкального фольк-
лора, Ан-ский не обходит вниманием и яв-
ления изобразительного искусства. Он тон-
ко подмечает художественный вкус, с
которым выполнены предметы домашне-
го обихода, обращает особое внимание на
архитектуру синагог и резьбу каменных
надгробий, особенности и функциональ-
ность жилых построек.

В Подолии в сезоне 1913 года экспе-
диция посетила и обследовала более 20
пунктов, в том числе такие известные, как
Миколаев, Тульчин, Немиров, Проскуров,
Хмельник, Шаргород. В Меджибоже за-
писали разнообразные предания из жизни
раби Исроэля Баал Шем Това, здесь же
приобрели для музея великолепный пин-
кас Общества для изучения Мишны (ти-
тульный лист которого опубликован в
“Альбоме еврейской художественной ста-
рины”), записали редкие музыкальные
произведения62. Некоторые из легенд, за-
писанных в Меджибоже, были литератур-
но обработы Ан-ским и подготовлены к
публикации. Среди них: “Встреча (Леген-
да)”, “История с Бештом и святопогиб-
шими из-за навета. Сказание”, “История
с Бештом и убитым христианином. Ска-
зание”, “Сказка про алмазные слезки”,
“Кошмарная загадка. История одного за-
гадочного убийства младенца” (написана
в 1913 г., безусловно под влиянием про-
цесса Бейлиса), “Янте (жена Раби Исроэ-

ля)”, “Чудо цадика”, “Вне человека. Ле-
генда”63.

Письмо З. Кисельгофа в Киев (И. Махо-
веру для С. Ан-ского) датировано 9 ноября
1913 г. Вероятно, что в это время в Киеве
оканчивалась работа сезона этого года.

В собрании ИР НБУВ материалы сезо-
на 1913 г. представлены большим количе-
ством музыкального материала, собранны-
ми пинкасим, литературными обработками
хасидских легенд. Надо заметить, что в
качестве собирателя Зиновий Кисельгоф
был просто незаменим. Он не только су-
мел записать и впоследствии обработать
(сделать нотные и текстовые расшифров-
ки), но и великолепно зарегистрировать
материалы еще в процессе экспедицион-
ной работы. Благодаря тщательности за-
писей в инвентарных книгах, точного ука-
зания даты, места записи и исполнителя мы
имеем возможность реконструировать
маршрут сезона, проанализировать основ-
ные интересы, цели, задачи.

Поездка 1913 г. была более длительной
и значительно более насыщенной: участ-
ники экспедиции посетили Подольскую гу-
бернию (Богополь, Летичев, Меджибож,
Сатанов, Проскуров), Киевскую (Тетиев,
Бердичев), Волынскую (Олика, Ковель,
Триск, Заслав, Кременец, Полонное, Дуб-
но, Ровно, Корец, Деражню, Луцк, Судил-
ков, Муравицу, Шепетовку, Славуту, Анно-
поль, Владимир-Волынский). В этом же
сезоне исследователи сделали часть запи-
сей и на территории современной Белару-
си – в Могилевской (Дубровно) и Витеб-
ской губерниях.

Так как маршрут этого сезона, как и
предыдущего, в основном пролегал через
хасидские местечки, большинство записей
мелодий и преданий имеют пометки: “за-
писано” или “услышано” от брацлавских,
ружинских, волынских, трискерских хаси-
дов, от Авраама Ицхока Бердичевского,
Иосифа из Тального, чернобыльского ребе
и в совокупности являются фактически
энциклопедией хасидских песнопений. Кро-
ме того, характерным признаком этой час-
ти коллекции является большое количество
материалов, которые представляют сина-
гогальные литургические пения, записан-
ные непосредственно от хазанов – еврей-
ских канторов (например, Ицхока Бермана
из Олики, Симхи Кобреника из Заслава).
Прекрасны записи детских песен, испол-
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нителями которых были малыши 4–10 лет.
В уже упоминавшемся отчете Ю. Энгеля
есть воспоминания о записях детских пе-
сен в Ружине: “Отношение к нам сначала
было не совсем доверчивое, в чем отчас-
ти мы и сами были виноваты по неопытно-
сти. Мы с первого же дня приезда вступи-
ли в сношения с детьми, записывали от них
сказки, песни и т.п. За каждый номер они
получали по пятаку, и под конец чуть ли не
все детское население Ружина перестало
ходить в хедера и с утра осаждали наш
заезд. Некоторые сами пытались сочинять
сказки самые книжные, другие старались
вспомнить, все были очень возбуждены.
Помимо того, что это было очень беспо-
койно, это роняло нас в глазах стари-
ков...”64.

К периоду экспедиций 1912–1913 гг. от-
носится и собранная С. Ан-ским коллек-
ция пинкасим, о которых он упоминает в
приведенном выше письме. Мы не знаем,
сколько и какие конкретно из материалов,
находящихся сейчас в библиотечном соб-
рании (Ф. 321, оп. 1) 104 пинкасим были соб-
раны во время экспедиций. На основании
“Альбома еврейской художественной ста-
рины” можно только определить некоторые
из них: Старо-Константинов, Копычинцы,
Кременец65.

Не лишено вероятности предположение,
что современная коллекция НБУВ пред-
ставляет собой материалы, собиравшиеся
в ЕИЭО по призыву Шимена Дубнова (не
только оригиналы, но и копии)66, экспеди-
ционные материалы и документы, выве-
зенные из прифронтовой полосы самим
С. Ан-ским. Например, пинкас из Копычин-
цев поступил в музей скорей всего во вре-
мя работы писателя в Восточной Галиции,
так как среди экспедиционных материалов
это местечко не упоминается. Известно,
что часть документов и материалов, соб-
ранных Ан-ским поступила в архив
ЕИЭО67. В Государственном Этнографи-
ческом музее Петербурга хранятся копии
титульных листов и отдельных страниц де-
корированных пинкасим, выполненные
С. Юдовиным во время экспедиций.

О работе экспедиции, собранном бога-
тейшем материале, планах на будущий
(1914-й год) С. Ан-ский подробнейшим
образом доложил в лекции “О работах эт-
нографической экспедиции имени барона
Г.О. Гинцбурга, обследовавшей более 60

пунктов Волынской и Подольской губер-
нии”, читанной в Общем собрании Исто-
рико-Этнографического Общества, состо-
явшемся в Петербурге 19 апреля 1914 г.68.

Сразу же по возвращении из экспеди-
ции, С. Ан-ский начинает хлопотать о пред-
стоящем сезоне. Как и в прошлом году, ос-
новной заботой является сбор средств на
проведение работ. “Мне было тяжело пи-
сать Вам все это время, так как пришлось
бы повторять все те грустные повество-
вания, что и в прошлом и в нынешнем
году, – писал Ан-ский Владимиру Гинцбур-
гу. – Только в последние дни, к отъезду Ген-
риха Борисовича, были инкассированы не-
которые суммы и положение предстоящей
экспедиции более или менее выяснилось.
…По инкассировании этих денег в кассе
будет 2688 р. По смете же, на 7 месяцев
потребуется 5060 р. (Смета сильно сокра-
щена, упразднено Бюро в Петербурге.
В экспедицию поедут 3 человека вместо
4-х). Так что для проведения экспедиции
будет недоставать 2371 р. В виду того, что
экспедиция выедет не 1-го июня, а 1-го
июля расходы сократятся еще на 400. Так
что, в общем, недостает около 2000 р. Те-
перь вопрос, как быть?”69. Как и в про-
шлые годы, Владимир Гинцбург и в этот
раз помог другу. “Ваше письмо от 17/30
июня не могло доставить мне большого
удовольствия. Денежное наше положение
крайне тяжело… Мои 10 000 руб. исчер-
паны. Все же дела останавливать не сле-
дует и я Вам требуемые р.2000 дам. …Что
касается общего плана Вашей деятельно-
сти, то я вижу следующее. Всем жертво-
вателям мы говорили, что собирание ма-
териалов продлится три года. Далее
очевидно, источники средств для нашего
дела иссякают и поэтому на снаряжение
дальнейших экспедиций (4-й, 5-й и т.д.)
надежды нет... Принимая все это во вни-
мание, мне кажется, нужно этим и ограни-
чится, оставив в стороне Польшу и Литву,
которые потребовали бы еще много труда
и таких средств, которые мы получить не
можем”70.

Одновременно с поиском средств Ан-
ский много работает над составлением
Программы-анкеты, предназначенной для
организации этнографичской работы в
самых широких массах. В разработке ан-
кеты ему помогают слушатели Петербург-
ский курсов востоковедения Ш. Вайн-
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штейн, Ш. Локшин, И. Лурье, И. Неусы-
хин, И. Фикангур, И. Климельман, И. Рав-
ребе, А. Рэхтман. Успела выйти только
первая часть “Еврейской этнографической
программы” под названием “Человек” (под
редакцией Л. Штернберга)71. Эта часть
включает 2087 вопросов, касающихся тра-
диционной жизни еврея на всем ее протя-
жении от момента рождения до кончины,
местных обычаев, обрядов, преданий, свя-
занных с каждым из этапов и событий жиз-
ненного цикла. Издание второй части Про-
граммы, посвященной праздникам и
особым дням годового цикла, было подго-
товлено к печати, но не состоялось из-за
начала Первой мировой войны.

Если исходить из единственной имею-
щейся даты –1 июля (как указывал Ан-ский
в уже упомянутом письме) экспедиция вы-
ехала в Киев, имея целью завершить ра-
боты в Подольской и Киевской губерниях.
Единственным, четко датированным
1914 годом пунктом маршрута является
местечко Ступицы. Из записей в инвентар-
ных книгах можно предположить, что ра-
ботали так в Бердичеве, Тетиеве, Турий-
ске (?), Дубровне, Судилкове, Меджибоже.
Четких дат записей, сделанных в этих ме-
стечках, нет.

О работе в Подольской губернии и по-
сещении местечек в Киевской пишет в сво-
их воспоминаниях и А. Рэхтман. Например,
он приводит сюжет с арестом по подозре-
нию в шпионаже Рэхтмана и Юдовина в
Житомире. Только благодаря вмешатель-
ству Ан-ского и Л. Штернберга подозре-
ваемые были освобождены. Документы,
сохранившиеся в архиве ЕИЭО, относят
этот эпизод к началу марта 1914 г.72.

К сожалению, работы экспедиции были
прерваны с началом Первой мировой вой-
ны, в которую Россия вступила на стороне
стран Антанты.

Отчет о работе экспедиций 1912–
1914 гг. С. Ан-ский помещает в письме,
присланном в редакцию “Еврейской стари-
ны” из Галиции. Впоследствии этот отчет
выходит отдельным оттиском. Согласно
ему, за время работы экспедиция обсле-
довала более 70 местечек “черты оседло-
сти”, собрано было более 700 предметов
старины, представляющих музейную и ху-
дожественную ценность, записано огром-
ное количество народных сказок, пословиц,
поговорок, “1500 народных песен, до 1000

народных мотивов, песенных, застольных,
синагогальных и музыкальных (записано
на фонограф)… Собрано несколько сот ста-
ринных документов, имеющих историчес-
кое значение, коллекции писем выдающих-
ся лиц, мемуаров, до ста старинных
рукописей, пинкусов. Собрана большая кол-
лекция старинных оригинальных рисунков,
заглавных листов пинкусов, мизрахов, кет-
туб и др., сделано около 1500 фотографи-
ческих снимков со старинных синагог,
внутреннего их украшения, кивотов и ам-
вонов, художественных предметов культа,
надгробных памятников, типов, сцен и
т.д.”73. В опубликованной в 1916 г. в газе-
те “Еврейская жизнь” информации “От ев-
рейской этнографической экспедиции”
С. Ан-ский еще раз приводит уже указан-
ные данные74.

Как результат работы экспедиций, пи-
сатель задумывает большое исследование
“Евреи в их бытовой и религиозной жиз-
ни”, несколько вариантов плана которого
сохранились в фонде75.

Несмотря на военное время, участие Ан-
ского в санитарных отрядах Союза городов
русских и его активную работу в Обществе
помощи евреям-беженцам, Владимир Гинц-
бург, понимая важность работы трех лет, на-
стоятельно рекомендует не оставлять эт-
нографической работы. “Я понимаю, что
неотложные вопросы настоящего времени
поглощают Вашу энергию, но все же мне
бы хотелось оторвать Вас для нашего дела,
хотя и остановленного в силу обстоятельств
в своем дальнейшем развитии, не должно,
однако, заглохнуть на полпути. Из уваже-
ния к Вашим <…> трудам, необходимо, по
крайней мере, зафиксировать работу и если
останавливаться, быть может, на неопреде-
ленное время, то останавливаться на точ-
ке, а не на запятой”76. Ан-ский и думать не
мог об остановке. Вся его энергия, несмот-
ря на военное время и ужасные картины,
встречавшиеся на каждом шагу, в каждом
населенном пункте, где бывал с санитарны-
ми отрядами (а в большинстве  он бывал
до войны, встречался с людьми, видел дру-
гую жизнь), была направлена на идею пуб-
ликации материалов,  собранных в 1912–
1914 гг.

С. Ан-ский задумал осуществить мно-
готомное издание, представляющее ре-
зультаты работы: “Вследствие перерыва
работы экспедиции в связи с войною, было
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приступлено к классификации и подготов-
ке к печати собранного материала, кото-
рый едва поместится в 40 томах.

Считая необходимым сейчас же прис-
тупить к изданию собранных материалов,
которые должны лечь в основу еврейской
этнографической науки, призванной сыг-
рать большую роль в деле расцвета еврей-
ской культуры, литературы и искусства,
Экспедиция наметила к изданию в первую
очередь: А) Пять томов фольклорного и
исторического материала: 1) Легенды о
кровавом навете, 2) Исторические сказа-
ния. 3) Мистерии. 4) Заговоры и 5) Исто-
рические документы. Б) Пять томов му-
зыкальных произведений: 1) Песни без
слов (застольные, хасидские). 2) Синаго-
гальные мотивы. 3) Музыкальные моти-
вы (преимущественно свадебные). 4) и
5) Два тома народных песен с мотивами.
В) Пять “Альбомов еврейской художе-
ственной старины”: 1) Еврейская графика,
рисунки, заглавные листы, мизрахи и т.д. –
до ста листов, из которых около 20 в крас-
ках. 2) Синагоги и их внутреннее украше-

ние, кивоты, амвоны, орнаменты, до 100 ли-
стов 3) Художественные предметы культа
и обихода, куда войдет часть предметов
музея, более 300 снимков. 4) Надгробные
памятники великих людей, исторических
лиц и имеющие оригинальные орнаменты,
до 200 снимков и 5) Ритуальные и быто-
вые сцены и типы, до 200 снимков”77.
А самой важной для себя задачей С. Ан-
ский видел создание Еврейского этногра-
фического музея в Петербурге. “…Потом
он вдруг круто переменил разговор и стал
рассказывать о музейных еврейских цен-
ностях, которые он собирал, когда ездил с
известным собирателем народных еврей-
ских песен З.А. Кисельгофом.

– Какой мы создадим музей! – с вос-
торгом воскликнул он. – Это будет акаде-
мия, где станут изучать фольклор. У меня
сотни дивных сказок и легенд, дивные ре-
ликвии синагог, словом, увидите, что мы
создадим!

И недавно еще грустное и всегда пре-
красное лицо писателя вдруг засияло ра-
достью”78.
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Щойно видана праця Володимира Бере-
жинського “Военная организация, войны и
военное искусство Волжской Булгарии
[Монография]” присвячена вивченню історії
військової справи однієї з могутніх і силь-
них держав середньовічної Східної Європи
– Волзької Булгарії. Автор книги – канди-
дат історичних наук, старший науковий
співробітник, полковник Бережинський Во-
лодимир Григорович представник плеяди
кадрових військових, хто в числі перших у
національній військовій школі досліджує про-
блему воєнної історії нашої минувшини.
У ній автор робить наголос на озброєння
волзьких булгар, його вплив на структуру
війська, бойові порядки і тактику бою. Пра-
ця є спробою узагальнення даних, що
дійшли до наших часів.

Волзька Булгарія була заснована у
VІІІ ст. в Нижньому Прикам’ї, Приураллі і
Середньому Поволжі та займала велику те-
риторію, мала високий рівень розвитку.
В писемних джерелах вона згадується як
самостійна держава з кінця Х ст., а період
її становлення проходив під владою Ха-
зарського каганату. Тісні контакти з різни-
ми країнами Євразії, зокрема з Київською
Руссю, особливе географічне положення на
стику частин світу сприяли виробленню
оригінального комплексу озброєння і харак-
терної системи військової справи. Вивчен-
ня їх тим більш цікаве, що багато в чому
перегукується з воєнною історією Давньо-
руської держави.

Цінність книги полягає в тому, що її ав-
тор науково обґрунтовано підійшов до вик-
ладу фактичного матеріалу. Вперше зроб-
лено спробу на підставі наявного матеріалу
проаналізувати військову організацію
Волзької Булгарії VІII–XIII ст., виявити
структуру і організацію її війська у процесі
переходу від кочового способу життя до осі-
лості, а також властивого їм комплексу оз-
броєння, тенденцій його еволюції та впливу
на структуру війська, побудову бойових по-
рядків, тактику веденя бою та розвиток

їхнього воєнного мистецтва. Монографія є
надзвичайно інформативною і не має ана-
логів щодо фундаментальності висвітлен-
ня поставлених проблем. Вимогливість у
підборі матеріалу, ілюстрацій, високий
рівень об’єктивності аналізу археологічних
і історичних матеріалів зумовлений тим, що
автор у своїй роботі спирається на багату
джерельну базу та літературу, які допов-
нюють і роблять її ще більш цікавою.

Позитивним є те, що автор спирається
на праці попередників, використовує апро-
бовані дослідницькі методи, вироблену
термінологію, структуру військово-історич-
ного зброєзнавчого дослідження. Історіо-
графія військової справи, озброєння і війн
Волзької Булгарії (VІІІ–ХІІІ ст.) нараховує
більше 100 років. До неї зверталися руські
літописи і частіше за все з причин русько-
булгарських війн. Починаючи з другої по-
ловини XIX ст. виходять перші наукові праці
з цієї тематики таких учених-дослідників,
як С.М. Шпилевський, А.Ф. Ліхачов,
Н.Ф. Висоцький, А.А. Штукенберг,
Н.С. Голіцин, В.В. Григор’єв. У 20–30-х
роках ХХ ст. Побачила світ низка праць
В.Ф. Смоліна, Н.Н. Фірсова, А.П. Смір-
нова, Б.Д. Грекова, які досліджують струк-
туру булгарського війська та їхнє військове
мистецтво. В.Ф. Каховський, Т.А. Хлєбні-
ков, А.Х. Халіков, Ш.Ф. Мухамед’яров роз-
глядають різні аспекти військової справи і
військової фортифікації, а також ведення
різного роду війн. Вивченням озброєння
булгар займалися такі вчені, як Е.П. Каза-
ков, Р.Г. Фахрутдінов, А.Н. Кирпичников,
А.Ф. Медведєв, І.Л. Ізмайлов та ін.

Озброєння є вихідним пунктом у вив-
ченні військової справи будь-якої держави,
будь-якої армії. Тому автор не випадково
робить наголос на комплексі озброєння
(зброї ближнього і дального бою та захис-
ному спорядженні), яке здійснювало вирі-
шальний вплив на результат воєнних сути-
чок і визначало його тенденції розвитку
загалом. Аналіз предметів і комплексів оз-

ÊÍÈÆÊÀ ÏÐÎ Â²ÉÑÜÊÎÂÓ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²Þ,
Â²ÉÍÈ ÒÀ ÂÎªÍÍÅ ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ ÂÎËÇÜÊÎ¯ ÁÓËÃÀÐ²¯

Бережинский В.Г. Военная организация, войны и военное искусство
Волжской Булгарии. – К.: НИЦ ГП ВСУ, УИВИ, 2002. – 283 с.: ил.
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броєння дав змогу виявити певні законо-
мірності поступу булгарської військової
справи, її специфічні риси й особливості.
У праці систематизовано вживані булгара-
ми засоби ведення бою, уточнено хроно-
логію їхнього озброєння, з’ясовано основні
тенденції його розвитку, показано комплекс
булгарських бойових засобів, структуру
військової організації і тактику бою.

У книзі автор розкриває склад і якість
комплексу озброєння, а також родовий і
соціальний склад війська. Дає загальну ха-
рактеристику комплексу озброєння війська
булгар та вказує на зміни в його основних
традиційних видах, які постійно доповню-
валися новинками і запозиченнями, що
відповідало умовам місцевої бойової прак-
тики. Добре досліджено зброю ближнього
бою – шаблі, мечі, палаші, бойові ножі і
кинджали, списи, бойові сокири, булави і
кистені, а також захисне спорядження та
спорядження вершника.

Монографія належить до науково-істо-
ричної літератури. Її привабливість визна-
чається як високим рівнем друкарської
культури, так і гарним художнім оформлен-
ням, супроводжується великою кількістю
ілюстрацій та схемами автора. Використан-
ня у книзі значного офіційного документаль-
ного матеріалу, який стосується розкриття
даної проблеми, дає можливість читачеві
самостійно розібратися у складних питан-
нях, порівняти раніше прочитаний матері-
ал з думками та висновками автора.

Автор при написанні книги використав
понад 350 писемних джерел, цінність яких
важко визначити. Автор вказує праці
вітчизняних та зарубіжних вчених-дослід-
ників, які розробляли дану проблему, виз-
начаючи творчий доробок кожного з них, а
також спирається на багатий археологіч-
ний матеріал (предмети озброєння, кінсько-
го спорядження). Дає загальну характери-
стику військової організації Волзької
Булгарії (VІII–XІІІ cт.), яка розвиваючи ре-
месла, в першу чергу добування металу і
виготовлення озброєння, розширюючи
торгівельно-економічні зв’язки створила
стійку економічну базу для військового бу-
дівництва.

На прикладі ведення війн і воєнних
конфліктів автор розкриває розвиток воєн-
ного мистецтва Волзької Булгарії (VІII–
XІІІ cт.) і його вдосконалення. Всі держа-
ви кочівників вели постійні війни з сусідами

і воєнні набіги основною метою яких були
захоплення нових територій, торгівля раба-
ми, отриманя данини з поневолених народів.
У цьому полягає основна суть кочового
способу життя, де діють суто біологічні
закони.

Автор зазначає, що основу стратегії ста-
новили: в наступальних війнах – концент-
рація сил для захвату і підпорядкування
території противника або для удару по важ-
ливому стратегічному пункту і швидкий
відхід; для оборонної кампанії – опора на
укріплений центр оборони і збір військових
сил для організації відпору противнику.
В цілому рівень розвитку військової справи
булгарів перебував на значно вищому щаблі
розвитку порівнянно з іншими європейсь-
кими державами того часу. Сильною його
стороною була ставка на легку кінноту.
З переходом від кочового способу життя
до осілості в них з’являються стаціонарні
укріплення, які потребують оборони. Харак-
терною рисою воєнного мистецтва було
вироблення тактики активної оборони, яка
поєднувала опору на фортеці і маневри в
тилу з використаням кіноти, піхоти і суден
з метою виснажити противника, позбавити
ініціативи і підготувати контрудар. Завдан-
ня оборони укріплень спричинили зміни в
тактиці бою і його динаміці. Так виник но-
вий вид бою – оборонний, який вимагав
наявності нового роду військ – піхоти з
відповідним озброєнням. Поява захисних
засобів, необхідність боротьби з важкоекі-
пірованими вершниками спричиняла появу
важкої кінноти. Змінюється побудова бойо-
вого порядку, зростає число його елементів,
збільшується кількість підрозділів, виді-
ляється резерв. Загони, озброєні переваж-
но одним видом зброї, заклали початки но-
вим родам військ. Частиною оборонної
операції були маневри, метою яких було
виснажити противника в невеликих битвах,
оточити його головні сили, перервати по-
стачання, зірвати активний наступ. Засто-
сування оточення противника було прогре-
сивним елементом у воєнному мистецтві
того часу. Поряд з відволікаючим ударом і
маневром війська використовували опера-
тивне заманювання переважаючих сил про-
тивника з наступним його охватом, атакою
і розгромом.

Бойовий порядок війська, як правило,
будувався в один ешелон і складався на-
ступним чином: авангард, центр (інколи
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виділялися фланги) і резерв. В авангарді
перебувала легка кіннота, за нею розташо-
вувались основні сили, в центрі котрих зна-
ходилася дружина правителя, а в резерві –
дружина найбільш відданого васала.
Військо, основане на організованій системі
феодальних дружин, складалося з малих
підрозділів, бойові порядки ставали більш
подрібленими, що надавало їм гнучкості та
стійкості, давало можливість вводити
війська в бій частинами, поступово наро-
щуючи силу удару. Хід битви вирішувався
в ближньому бою із застосуванням усього
набору зброї. Як орієнтири для керування і
контролю за діями підрозділів використо-
вувалися знамена і штандарти полків, за-
гонів і дружин.

Послідовне введення в наступ легкої
кінноти, а в розрахунку на вирішальний удар
– важкої, мало за мету прорвати лінію
фронту. Першими в бій вступали кінні луч-
ники авангарду, які накочувалися на про-
тивника хвиля за хвилею, засипали його
стрілами та намагалися розладнати його
ряди. Завданям авангарду було примусити
противника розпочати відступ або ж ата-
кувати, після чого до бою вводилися ос-
новні сили, а верхові стрільці відводились
на фланги. Вирішальний удар наносився
дружиною, яка в рукопашному бою лама-
ла бойові порядки противника і змушувала
його відступати чи втікати. Противника, що
втікав або відступав, переслідувала легко-
озброєна кіннота.

У відповідності з бойовим порядком
фази бою визначалися послідовним введен-
ням у бій підрозділів війська. Бій розпочи-
нався атакою кінних стрільців, які на повно-
му скаку проносилися перед строєм
противника, якого засипали шквалом стріл.
Головну роль на цьому етапі бою відігра-
вала метальна зброя. Пізніше лучники не
тільки зав’язували бій, але й турбували про-
тивника на марші, виконували обхідні ма-

неври, рейди в глибину його тилу, розвідку
та першими атакували противника в польо-
вому бою. Змінювалися способи ведення
бою, застосування зброї в бою, коли відбу-
валося зіткнення основних сил – важкооз-
броєних кінних рицарів. Вони атакували
один одного зімкнутими масами зі списа-
ми наперевіс, галопом, щоб набрати силу
для удару.

Маючи добре розвинуту військову
організацію і озброєння, Волзька Булгарія
(VІII–XІІІ cт.) успішно вела як наступальні,
так і оборонні бойові дії. Великий вплив
військова справа булгар справила на фор-
мування і розвиток воєнної організації, ком-
плексу озброєння і воєнного мистецтва
Давньоруської держави. Монографія
містить велику кількість (з 216 до 284 с.)
цікавих ілюстрацій (зображення воїнів і
вершників, бойового спорядження, сцен бо-
ротьби на стінах, пам’яток писемності і то-
ревтики, різних видів озброєння, типів по-
селень і укріплень, планів фортець), карт,
таблиць і схем (воєнна організація, родова
структура та бойові порядки війська, кла-
сифікація його озброєння).

Безперечно, що з виходом праці Бере-
жинського В.Г. історичне зброєзнавство
поповнилося ще однією вагомою працею,
яка заповнила одну з білих плям в воєнній
історії середньовічної Східної Європи. Зроб-
лено вагомий внесок у вивчення оригіналь-
ного воєнного мистецтва волзьких булгар,
історії їхнього війська та озброєння, що при-
служиться справі подальшого досліджен-
ня і багато в чому переосмислення воєнної
історії Давньоруської держави – найближ-
чого сусіда і союзника, провідного торгі-
вельного партнера, а часто й основного
військового супротивника Волзької Булгарії.
Адресована широкому колу читачів.

Ігор ПЕЧЕНЮК,
підполковник,ад’юнкт кафедри

історії ВГІ НАОУ
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Упродовж останнього десятиріччя знач-
но збільшився інтерес до історії національ-
них меншин в Україні. Особливу увагу дос-
лідників привертають багатонаціональні
регіони зі своїм самобутнім укладом жит-
тя, своєрідними економічними, суспільни-
ми та культурними відносинами.

Місця перетину торгових транзитних
шляхів, особливо в прикордонній смузі, зав-
жди притягували підприємливих людей, що
використовували всі можливі легальні і не-
легальні засоби до збагачення, одночасно
формуючи своєрідну етику, ментальні риси
місцевого населення. Додавши до зазначе-
них чинників політичні – формування апа-
рату владних і силових інституцій різного
часу держав, під зверхністю яких знаходив-
ся сучасний Ніжин, можна означити появу
в місті поляків, німців, греків, росіян, євреїв,
асирійців тощо.

Усім, хто цікавиться історією та старо-
житностями, Ніжин досить широко відомий
завдяки дослідженням суспільно-
політичних, культурно-мистецьких подій і
явищ. Місцеві національні меншини вивчені
допоки недостатньо. Заповненню зазначе-
ної прогалини покликана слугувати започат-
кована в 1999 р. серія збірок “Греки в
Ніжині”. Після її другого випуску, світ по-
бачили “Поляки в Ніжині” та, нарешті, ре-
цензоване видання.

Попри відсутність структурації за
змістом [contents], статті логічно групують-
ся за об’єктом дослідження: третину ста-
новлять розвідки з історії іудейської гро-
мади Ніжина, решта – біографічні
дослідження і спогади про найвідоміших її
представників.

Вступна стаття професора КНУ імені
Т.Г. Шевченка О.Г. Астаф’єва (на час по-
яви збірки він працював у Ніжинському дер-
жпедуніверситеті) окреслила актуальність
збірки “Євреї в Ніжині”. На думку профе-
сора, вона має особливо прислужитися у
спростуванні активно генерованих останнім
часом у кількох сучасних медіа-виданнях

антисемітичних настроїв, як-от: відсторо-
неність або протидія євреїв щодо українсь-
ких визвольних змагань першої чверті ХХ
ст., їх вирішальна роль у становленні тота-
літаризму та масових репресіях 1920–1950-
х років у СРСР тощо.

У нарисі “До історії єврейської грома-
ди” М.А. Мень зосереджує основну увагу
на останній чверті ХІХ – першій третині ХХ
ст. У цей час громада зміцніла, набула
юридичного оформлення і найбільш інтен-
сивно й плідно діяла. Євреї, що наприкінці
ХІХ ст. становили не менше 15% місцево-
го населення, активно займалися різнома-
нітною торгівлею, промисловістю; значна
частина міських нововведень з’явилася в
місті саме завдяки їм: перший салон сіне-
матографа, ветеринарна аптека, тютонові
заводи тощо. У віданні громади як органу
самоврядування була справа опіки над си-
ротами, початкова освіта, догляд за сина-
гогами, вирішення суперечок адміністра-
тивного та морального характеру. Автор
статті відзначає досить активну участь
єврейської молоді у суспільно-політичних
подіях початку ХХ ст., зокрема в місцевих
відділеннях Бунду та “Поалей Ціону” (де-
тальніше ця проблематика висвітлена в
іншій розвідці збірки – “Роль євреїв у рево-
люційних подіях у 1900–1910-х роках”
Т.О. Діденко). Прихід радянської влади,
попри стереотипні уяви щодо загальної при-
хильності євреїв до більшовизму, став для
громади справжньою катастрофою.
Збільшилася кількість декласованого еле-
менту з числа місцевих євреїв. Націоналі-
зація і політика “воєнного комунізму” пе-
рекрила кисень оптовій і роздрібній торгівлі,
що майже на 50% перебувала в руках
євреїв. Більшість уцілілих після денікінсь-
кого погрому 1919 р. підприємців-євреїв
стали службовцями своїх же заводів чи
крамниць. Назавжди в місті зникли цілі га-
лузі виробництва, наприклад тютюнова.
Цікавою є розповідь про своєрідні утворення
– єврейські комуни та про ставлення до них

С.Ю. Зозуля. Євреї в Ніжині. Науковий збірник (ред. і упор. Надія Онищенко) /
Чернігівська обласна єврейська організація, Іудейська релігійна громада міста

Ніжина, Ніжинське міське товариство української мови імені Тараса Шевченка
“Просвіта”. Серія: Ніжинська старовина. Випуск ІІІ.

– Ніжин, 2001. – 178с.

Ö²ÊÀÂÅ ÂÈÄÀÍÍß Ç ÐÅÃ²ÎÍÀËÜÍÎ¯ ²ÓÄÀ¯ÊÈ



Східний світ №3  2003162

міського населення. Спиняючись на най-
важливіших подіях у житті ніжинського
єврейства в повоєнний час, М.А. Мень вка-
зує на позитивні зрушення протягом ос-
танніх 10–12 років: відновлення роботи си-
нагог, утворення міської єврейської
громадської організації, поширення діяль-
ності міжнародних єврейських агенцій, зок-
рема “Сохнут–Україна”. Незважаючи на
помітну еміграцію євреїв протягом останніх
кількох десятиріч, автор вважає, що міська
іудейська громада має певні перспективи
розвитку, де основним напрямком має бути
культурно-просвітницький.

Матеріал розвідки М.А. Меня, можли-
во варто було б тісніше пов’язати з сус-
пільно-політичним й етнічним розвитком
регіону. Це не тільки зробило б його більш
цікавим, але й додало б цілісності, оскільки
викладена історія саморозвитку громади
позбавляє читача об’єктивності суджень,
розуміння певних причинно-наслідкових
зв’язків між наведеними фактами. Проте
відсутність охоплюючої роботи з історії
ніжинського єврейства, як і з історії націо-
нальних меншин Ніжина загалом, пояснює
бажання автора розвідки насамперед оз-
найомити з фактологічною інформацією.

Доповненням до нарису є стаття цього
ж автора “Ніжин – один із духовних центрів
іудаїзму України”. Серед напрямів іудаїз-
му в Ніжині з середини ХІХ ст. особливого
розповсюдження набув хадисизм, зокрема
ХаБаД (абревіація від חכמה, בינה, דעת
мудрість, осягнення, розум) – раціоналіс-
тична течія, де пануючим має бути не по-
чуття, екстаз, а розум, пануючий і керую-
чий ними. Поширення ХаБаДу пов’язане з
подвижницькою діяльністю Любавицьких
равинів Шнеерсонів – родини, яка бере ко-
рені від перших меджибозьких равинів-ха-
сидів ХVІІІ ст. З 20-х років ХІХ ст. цент-
ром хадисизму в Російській імперії стали
білоруські Любавиці; з того ж часу в Ніжині
з’являються перші із Шнеерсонів. Накла-
даючи культурно-просвітницьку і громадсь-
ку діяльність ніжинських равинів на істо-
рію місцевої іудейської громади, М.А. Мень
зазначає їх роль у становленні і офіційному
затвердженні громади, заснуванні органу
єврейського самоврядування, забезпеченні
релігійно-обрядових потреб із місцевих дже-
рел. На думку автора, статті поховання на
місцевому єврейському цвинтарі кількох зі
Шнеерсонів, визнаних цадиками (правед-

никами), що особливо шанується серед
іудеїв, мало б слугувати предметом палом-
ництва, на кшталт Умані чи Меджибожу.
Однак статус Ніжина як одного з духов-
них центрів іудаїзму, зазначає М.А. Мень,
досі належним чином не використовується.

Кілька розвідок збірки присвячено роз-
виткові єврейської освіти. Г.М. Морозова
в статті “Освіта євреїв на Ніжинщині у
1861–1917 рр.” відзначає помітну тенден-
цію імперського уряду розмежувати для
євреїв світську і релігійну освіту. Задля
цього було заборонено викладання російсь-
кої мови та загальноосвітніх дисциплін у
хедерах, що фактично перетворило їх на
початкові школи. Відтак, указує дослідник,
місцеве єврейство було позбавлене націо-
нального виховання, оскільки іудаїзм зав-
жди був важливим чинником його само-
ідентифікації. На прикладі матеріалів
Держархіву Чернігівської області у розвідці
проілюстровані заходи щодо запроваджен-
ня світської освіти серед євреїв шляхом
відкриття казенних єврейських училищ.
Однак через русифікаторську спрямо-
ваність та протидію меламедів (учителів
хедерів) серед єврейського населення такі
навчальні заклади популярністю не корис-
тувалися, що призводило до їх закриття.
На особливу увагу заслуговують статис-
тичні  дані, наведені Г.М. Морозовою в
дослідженні.

У Ніжині казенне єврейське училище
існувало протягом 1854–1977 р. Детальні-
ше його історія викладена в іншій розвідці
збірки – “Єврейське казенне училище”
В.І. Симоненка.

Цікавими є дослідження кількох епізодів
щодо відносин ніжинського єврейства з
місцевим населенням і поширення юдо-
фобських настороїв у Ніжині на зламі ХІХ–
ХХ ст. Найганебнішій сторінці з історії
міста – єврейським погромам – присвяче-
но дослідження В.І. Симоненка. В 1881 р.
погром спричинили чутки про причетність
євреїв до вбивства імператора, в 1905 р.
він був організований місцевим відділенням
“Союзу руського народу” після появи мані-
фесту 17 жовтня, в 1919 р. – денікінськими
військами після нападу на Ніжин загону
червоних партизан А.Г. Кропив’янського
(брата керівника відомого повстання). До
цього переліку можна також долучити зак-
лики до побиття місцевої єврейської теат-
ральної трупи в 1912 р. Автор розвідки вба-
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чає основною причиною погромів рецеди-
ви обивательського юдофобства, що актив-
но підігрівалося місцевою владою. Проте
побутовий антисемітизм інколи використо-
вувся з політичним розрахунком. В.І. Си-
моненко, аналізуючи статтю “Ніжинська
революція і контрреволюція” професора
Ніжинського історико-філологічного інсти-
туту князя Безбородька М.І. Лілєєва (то-
дішнього міського голови), а також архівні
документи, спогади професорів місцевого
інституту, приходить до висновку: метою
організаторів погрому було приборкання
революційних настроїв студентів інститу-
ту та розправа з демократично налашто-
ваними професорами.

У статті “Справа Бейліса” в Ніжині”
В.М. Ємельянов відтворює антиєврейські
настрої та фобії від часу поразки першої ро-
сійської революції до вбивства П.А. Столи-
піна. Увагу дослідника привернула участь
професора ніжинського інституту П.В. Ти-
хомирова в розплутуванні резонансної “Спра-
ви Бейліса”. Як спеціаліст з історії релігії,
релігієзнавства і богослів’я, він піддав сум-
ніву кон’юктивну експертизу про ритуальне
вбивство. Висновок, зроблений разом із про-
фесорами Кошевцевим і Троїцьким, став ви-
рішальним для виправдання Бейліса.

Спростовуючи тезу про примиренство
євреїв до нацистів, пасивну роль у антифа-
шистському русі опору, В.М. Ємельянов у
розвідці “Ніжинський “Бабин яр” наводить
чисельні приклади про нацистські репресії
серед євреїв Ніжина. Відзначаючи випад-
ки рятування місцевими жителями євреїв
від арештів, зазначено особливу заслугу в
цьому підпільної організації Я.П. Батюка.
Цій же темі присвячено статті біографіч-
ного характеру про євреїв-фронтовиків
А.І. Тарнопольського, І.Л. Хайтовича.

Друга частина збірки “Євреї в Ніжині” –
це біографічні статті та статті-спогади

В.М. Ємельянова, В.С. Шоходька,
Н.М. Дмитренко, П.А. Галактіонова,
І.П. Костенка, Н.О. Онищенко про відомих
євреїв, які в різні часи проживали в Ніжині.
Серед них засновник земської медицини на
Ніжинщині Савелій Ковнер, учителі
С.М. Рейнерт, С.М. Епштейн, викладачі
місцевого педінституту О.М. Барам,
П.Х. Самородницький, І.І. Ліхтенфельд,
Л.В. Полонський, Р.Л. Гуревич, М.Ш. Круг-
ляк, О.І. Близнюк, М.С. Кармінський, відо-
мий американський єврейський поет Мані-
Лейб та трубач Тимофій (Тевелі) Докшицер,
радянська акторка Е.А. Бистрицька та ак-
тор і співак Марк Бернес (М.-М.Н. Нейман),
чемпіонка світу з легкої атлетики Жанна
Пінтусевич-Блок (Тарнопольська) та інших.
Загалом охоплено 30 персоналій.

У цілому матеріали збірки відзначають-
ся новизною інформації, свіжістю думок і
поглядів. Попри тривалу історію проживан-
ня євреїв у Ніжині і спорадичні, переважно
краєзнавчого характеру, дослідження з
місцевої іудаїки, “Євреї в Ніжині” є першою
спробою зведення подібних студій, котра
відтворює скільки-небудь повно історію
проживання  євреїв у цьому місті. Збірка є
реалізацією місцевого дослідницького по-
тенціалу – практично всі матеріали напи-
сані ніжинськими науковцями, краєзнавця-
ми, журналістами. Вбираючи в себе як
наукові розвідки, так і суто публіцистичні,
видання не зовсім відповідає задекларова-
ному статусу наукового збірника. За напов-
ненням – це швидше збірка наукових і пуб-
ліцистичних праць, що робить її дещо
специфічною. Малий наклад видання –
лише 100 примірників – дуже ускладнює
ознайомлення з нею навіть вузького кола
фахівців-дослідників. Проте збірка “Євреї
в Ніжині” буде цікавою і корисною не тільки
дослідникам у галузі іудаїки чи регіоналіс-
тики, але й широкому загалу читачів.
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Юго-восток Европы в VI–X столетиях
находился по большей части в обладании
Хазарской державы, которая сумела на вре-
мя внести сравнительное спокойствие в эту
обширную область, служившую перед тем
проходной дорогой и сборным местом для
азиатских народов, вторгавшихся в Евро-
пу и после падения хазар получившую сно-
ва такое же значение. Историческая роль
хазар – не столько завоевательная, сколь-
ко об‘единяющая и умиротворяющая. Это
обстоятельство выдвигает их из множес-
тва народов азиатского происхождения,
последовательно сменявших друг друга на
пространстве между Волгой, Доном и Кав-
казом и заставляет внимательнее присмат-
риваться к их судьбам и к их быту, несмотря
на препятствия, которые ставят отрывоч-
ность и скудость относящихся к ним ис-
точников письменных и столь же явная
недостаточность памятников вещест-
венных.

Древнейшие судьбы хазар очень тем-
ны. Если не считать совершенно недосто-
верных известий грузинской хроники Вах-
танга и поэмы Фирдоуси Шах-Наме,
которые упоминают о хазарах примени-
тельно к дохристианской эре, то первые
правдоподобные сведения об этом народе
сохранились в армянских источниках, го-
ворящих об их вторжениях в Закавказье в
II–IV веках по Р. X. Позднее хазары, кото-
рых греческие писатели этого времени на-
зывают иногда акацирами, попадают под
власть гуннов. С падением гуннской дер-
жавы и с продвижением аваров на запад,
после мимолетного появления смутно из-
вестных нам орд турок из Азии, которые в
60–70 гг. VI века проникли по византийским
источникам даже до киммарийского Бос-
пора, хазары быстро заняли преобладаю-
щее положение в стране к югу от нижнего
Дона и нижней Волги и сохраняли его в
течение четырех столетий.

Из сказанного следует, что хазары дав-
но обитали в прикаспийских степях и если
и меняли свои места жительства в разгар
народных движений IV–VI веков, то раз-

мах их возможных передвижений был зна-
чительно меньшим, чем у их соседей и воз-
можных соплеменников.

В ученой литературе XIX века суще-
ствовало несколько мнений относительно
племенного происхождения хазар, сближав-
ших их то с турками, то с финнами. Веро-
ятно, первое мнение ближе к истине. Ха-
зары были по видимому одного
происхождения с гуннами, аварами и бол-
гарами. Возможно, впрочем, что их боль-
шая оседлость и долгое обитание вблизи
Кавказских гор привели к тому, что в тюрк-
скую основу вошли значительные инопле-
менные примеси, которые может быть не-
сколько видоизменили первоначальный
состав племени. К сожалению, нам почти
вовсе неизвестен язык хазар, который мог
бы раз’яснить этот неясный вопрос.

Возвышение политического могущества
хазар начинается с конца VI столетия. Уже
в 20-х годах следующего века они являют-
ся могущественными союзниками импера-
тора Ираклия в его борьбе с персами. Од-
новременно или почти одновременно
хазары распространяют свое владычество
в сторону Азовского моря и Крыма и ов-
ладевают территорией древнего Боспор-
ского царства. В Крыму, однако, до конца
VII столетия вне хазарской зависимости
оставались Херсон и готская область.
И степная область, окружающая низовья
Дона и Азовское море, подпадает под их
власть. Их данниками становятся угры-
мадьяры и та часть болгар, которая про-
должала кочевать у низовьев Дона и вдоль
восточного берега Азовского моря. У нас
совсем нет данных, чтобы судить, когда
хазарская власть распространялась к се-
веру и северо-западу, по течению Донца и
далее до бассейна Днепра.

Из русской летописи мы узнаем, что в
половине IX в. хазарам платили дань киев-
ские поляне, освобожденные от нее Ас-
кольдом и Диром. Северяне и радимичи
продолжали платить ее до Олега, т. е. при-
мерно до конца IX века, а вятичи на верхо-
вьях Десны и Оки даже до Святослава.

Ю.В. Готье
ХАЗАРСКАЯ КУЛЬТУРА

К публикации статья подготовлена доктором исторических наук Л.В. Матвеевой
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Письмо царя Иосифа, перечисляя народы,
подвластные хазарам, еще называет вяти-
чей (Вентит), “север” и славян, хотя до
960 года это было почти анахронизмом.
Таким же анахронизмом было и упомина-
ние о болгарах, буртасах, мордве, эрзи (Ари-
су) и черемисе (Цармис), как о хазарских
данниках, ибо мы знаем, что уже в 920-
х годах, при посещении болгар Ибн-Фад-
ланом, они составляли независимое от ха-
зар государство. Но сообщение царя
Иосифа может быть верным для более
раннего времени, пока на средней Волге не
сложилось и не усилилось Болгарское го-
сударство. О восточных границах хазар-
ской державы говорить очень трудно. Воз-
можно, что в эпоху наибольшего расцвета
их могущества сфера их влияния доходила
до Уральских гор и реки Яика. Но в X веке
течение Яика было уже в руках болгар.

Внешняя история хазарской державы в
VII–XI веках, до времени исчезновения их
с политической карты Европы, сводится к
их отношениям – к персам и арабам с од-
ной стороны, к византийцам – с другой.
В X столетии приобретают первостепен-
ную важность отношения хазар к нарож-
дающейся русской державе. Кроме того,
на внешние судьбы хазарского государства
оказывают влияние степные кочевники,
вроде угров-мадьяр и печенегов, сродные
хазарам по происхождению, но отставшие
от них в культурном развитии.

Отношения хазар к их южным соседям
были ни чем иным, как вековой борьбой за
обладание странами, лежащими к югу от
Кавказских гор. Она велась посредством
походов и нашествий, дорогою для кото-
рых служило преимущественно западное
побережье Каспийского моря. Здесь, что-
бы воспрепятствовать вторжениям хазар,
персидские сассаниды построили в VI веке
крепость Дербент, что, однако, не помеша-
ло хазарам вновь опустошать Азербайд-
жан и северную Персию в союзе с импе-
ратором Ираклием. В VII веке персов
сменили арабы, но смена господствующе-
го народа не изменила отношений. Дело
началось с попытки арабов в царствова-
ние халифа Османа (644–656) проникнуть
к северу от Дербента. Поход закончился
разорением хазарской столицы Семен-
дера, но это обстоятельство не сломило
хазар, только их политический центр с это-
го времени перемостился к северу, в Итиль,

на низовья Волги, борьба же с арабами с
переменным успехом продолжалась до кон-
ца VIII столетия. Хазары проникали в За-
кавказье, арабы, в свою очередь, опусто-
шали южные пределы Хазарии. Под
799 годом в царствование Гаруна-аль-Ра-
шида мусульманские писатели описывают
последнее нашествие хазар на северные
пределы владений халифов, с тех пор в
этой области устанавливается относитель-
ное равновесие, об’ясняемое тем, что обе
стороны, пережив эпоху завоеваний и рас-
пространения вширь, вступили в сравни-
тельно более спокойную эпоху своей исто-
рии.

Отношение хазар к Византии склады-
валось иначе, нежели к персам и арабам.
Общая вражда сначала к персам, потом к
арабам сделала их очень рано союзника-
ми. Союзные и дружественные отношения
оказались устойчивыми и продолжались
долго, отдельные перерывы и вспышки
вражды не меняют общей картины. Союз
хазар с Ираклием способствовал пораже-
нию персов. В 695 г. у хазар нашел себе
пристанище последний представитель ди-
настии Ираклия, Юстиниан II Ринотмет,
который вступил в брак с дочерью хазар-
ского гахана. В это время уже вся терри-
тория древнего Боспорского царства была
под властью хазар, а когда немного позднее
Юстиниан, снова заняв престол, задумал
отомстить ненавистным ему херсонесцам,
то последние призвали хазарскую помощь
и в городе появился “тудун” – хазарский
наместник.

В правление императоров иконоборцев
отношения империи и хазарской державы
продолжают оставаться дружественными
настолько, что заключается второй брач-
ный союз между царственными домами
обеих стран. Ирина, жена Константина V
(741–775), была хазарка, а их сын Лев IV
(775–780) остался в истории с прозванием
Хазара. Такая же дружба Византии с ха-
зарами существовала и при Амморейской
династии. При Феофиле (829–842) хазары
просят византийских инженеров для пост-
ройки крепости на Дону; в ответ на это че-
рез Херсонес и Азовское море отправля-
ется экспедиция Петроны Каматера, под
наблюдением которого и был воздвигнут
Саркел. В царствование Михаила III в Ха-
зарию ездила духовная миссия, в которой
п ринимал участие св. Константин-Кирилл,

Ю.В. Готье
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будущий просветитель славян. Как союз-
ники Византии против дунайских болгар,
хазары выступали при императоре Льве VI
Философе, а при его сыне Константине
Багрянородном, в византийской армии су-
ществовал особый хазарский отряд.

В дальнейшем известия византийских
писателей о хазарах почти прекращаются.

Внешней причиной упадка и гибели ха-
зар были их отношения к северным сосе-
дям – русским с одной стороны, степным
кочевникам – мадьярам и печенегам с дру-
гой. Хазарская держава в VIII–IX веках
доходила, как мы знаем, до Оки и Днепра.
Это было возможно потому, что в степях
было относительно спокойно, а оседлое
население к северу от степи еще не успе-
ло или не сумело сплотиться. Дело изме-
нилось как только сложилась киевская дер-
жава с норманскими витязями во главе.
К княжению Олега, а может быть его пре-
емника, Игоря, относится по видимому
первый большой наступательный поход
русских на Хазарию. Об этом походе под-
робно рассказывает арабский писатель
Масуди, относя его ко времени после 300
года Гиджры, падающего на 913–914 год
нашей эры. Критический разбор рассказа
заставляет одного из современных иссле-
дователей вопроса передвинуть его при-
близительно на 925–926 годы.1) Русы из
устьев Днепра через Крым, Керченский
пролив, Азовское море и Дон перешли во-
локом в Волгу и затем в Каспийское или,
как Масуди его называет, Хазарское море.
Эта часть похода происходила с согласия
хазарского гахана и его правительства.
Русы подвергли опустошениям все южное
и юго-западное побережье Каспия, затем
возвратились на север и поплыли вверх по
Волге. Здесь, по рассказу Масуди, на них
напали мусульманские подданные хазарс-
кого гахана и нанесли им полное пораже-
ние; так что спаслись лишь немногие.

Подробности о втором походе на Хаза-
рию так же, как будто неудачном, мы уз-
наем из недавно открытого письма (напи-
санного в половине X века) знатного
хазарского еврея. Поход, предпринятый
Хальгу, царем руссов был начат по науще-
нию императора Романа Лекапена, кото-
рый послал большие дары царю Хальгу.
Хальгу захватил повидимому Тмутаракань,
но был отбит хазарским полководцем Пе-
сахом, который затем напал на принадле-

жавший Византии город Шуршун, т.е., ве-
роятно, Херсон, и затем нанес окончатель-
ное поражение Хальгу. Условием мира было
обязательство для Хальгу идти войною
против императора. “И пошел тот против
воли и воевал против Константинополя на
море четыре месяца”. Далее хазарский ис-
точник воспроизводит в общих чертах рас-
сказ о неудачном походе Игоря 941 года.
Не имея возможности подвергнуть здесь
полному критическому разбору приводи-
мый рассказ, я отмечу связь, которую он
стремится установить между походом рус-
ского князя на хазар и известным нам по
византийским и русским источникам пер-
вым походом Игоря. Не имея в руках дру-
гих источников, кроме рассказа хазарско-
го еврея, мы не в состоянии проверить,
была ли на самом деле такая связь. Но
возможность ее отрицать нельзя; изворот-
ливая византийская политика с одной сто-
роны, предприимчивость и удаль варяго-
русских князей – с другой, могли и
направить удар на Хазарию и повернуть
его в известный момент против империи.
Очень интересно имя Хальгу; оно несом-
ненно подтверждает историческое суще-
ствование Олега, однако, скудость факти-
ческих данных русской летописи за это
время не позволяет выяснить, почему имя
Олега в хазарском рассказе заменяет со-
бою имя Игоря, действительно предприняв-
шего в 941 г. неудачный поход на греков.

В основе рассказа Масуди о первом по-
ходе лежат, несомненно, сведения местно-
го происхождения, идущие если не от ха-
зар, то от мусульманского населения
Хазарии, подробно изложенный рассказ о
втором походе явно хазарского происхож-
дения. Оба они говорят о походе хазар и о
неудачах русов. Но так ли было на самом
деле, сказать решительно нельзя, так как
оба рассказа проникнуты чувством патрио-
тического самовосхваления. Во всяком
случае, если русы и терпели неудачи, то
последние не отбивали у их князей охоты
повторять походы на хазар. Государство,
слагавшееся на северо-западных границах
Хазарии, лишь развивало свою мощь.

Третий поход русских на хазар был пред-
принят Святославом, после того как он,
подчинив себе вятичей, покончил с после-
дними следами хазарского владычества
среди славянских племен. Наша летопись
говорит очень коротко об этом походе: “иде
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Святослав на Козары. Слышавшие же Ко-
зари, изыдоше противу с князем своим
Каганом и соступишася бити; и бывше
брани, одоле Святослав Козаром и град их
Белу Вежу взя. Ясы победи и косоги”.

Несмотря на сомнения некоторых со-
временных нам писателей, весьма вероят-
но, что поход Святослава тождественен с
походом, о котором сообщает арабский пи-
сатель Ибн-Хаукаль, относя его к 968 году
нашей эры. По словам Ибн-Хаукаля, русы
разграбили также Итиль и Семендер и ов-
ладели временно всей хазарской землей.
Удар, во всяком случае, был очень силен и
хазарское царство от него никогда не мог-
ло вполне оправиться.

О четвертом походе русских на Хаза-
рию в 1016 году сохранилось только визан-
тийское известие. Он был введен совмес-
тно с войсками императора Василия II и
закончился пленением последнего хакана.

Упадку хазарской державы в X веке в
известной степени способствовали отно-
шения, сложившиеся к этому времени в
русских степях. До конца VIII века хазары
были хозяевами южно-русских степей, где
обитали очень немногочисленные остатки
кочевых племен, уцелевшие от эпохи пе-
реселений, и, может быть, разбросанные и
едва ли многочисленные славянские коло-
нисты. Между тем, как-раз в это время на
востоке и на севере скоплялись тучи, ко-
торым суждено было нарушить мир и рав-
новесие, временно водворившиеся в при-
азовских и черноморских степях.

В стране между нижней Волгой и Яиком
кочевали в это время печенеги, тюркское
племя, родственное по своему происхож-
дению хазарам, но еще обладавшее энер-
гией и силой, присущей всем тюркским пле-
менам в момент их появления на арене
истории. За ними кочевало, наседая на пе-
ченегов, такое же тюркское племя узов.
В начале IX века из далекого северо-вос-
тока, вероятно, из бассейна Камы потяну-
лось на юг финское, хотя и испытавшее уже
некоторое влияние тюркских народов, пле-
мя угров или мадьяр. Дойдя до нижнего
Дона, угры столкнулись с хазарами. Одна-
ко, столкновение разрешилось мирным пу-
тем. Хазары пропустили угров в степи к
западу от Донского устья. Они отдали им
обширный край до Буга и Ингула, который
хазары или угры в это время называли по
словам Константина Багрянородного «Ле-

бедией». Угры, в свою очередь, признали
высшую власть хазар и в течение всего
времени пребывания в южно-русских сте-
пях, оставались их вассалами и союзника-
ми. Союз был первоначально скреплен, как
говорит тот же Константин, браком угорс-
кого вождя с хазаркой знатного происхож-
дения. Таким образом, появление угров,
как будто не подорвало хазарской власти
на юге России, но оно нарушило то равно-
весие и тот мир, который установился в
южно-русских степях за два столетия ха-
зарской власти. Для собственно степного
и пограничного со степью оседлого насе-
ления, появление угров повторяло времена
гунов и авар и предваряло грабежи пече-
негов. Появление последних не заставило
долго себя ждать. Уже в половине IX века
хазары постройкой Саркела старались ог-
радить от кочевников территорию, непос-
редственно находившуюся в их власти.
В конце этого века печенеги, теснимые уза-
ми, прорвались из-за Волги на запад, в свою
очередь, вытеснили угров из южно-русских
степей, и более чем на полтора века сде-
лались их полными хозяевами. На этот раз
это были не союзники и вассалы, подобно
уграм, а враги. В то самое время, когда
русские князья начали наступать на хазар,
последним приходилось напрягать силы
для постоянной защиты своих владений от
узов и печенегов, охвативших их владения
широкой дугой от Каспия до Крыма.

Если попытаться отдать себе вкратце
отчет в сделанном сейчас обзоре внешней
истории хазар, то, думается, самою замет-
ною ее чертою является постепенное и
медленное падение их военного могуще-
ства. В VI веке они еще сохраняют всю
первобытную стихийную силу кочевников
и направляют ее на закавказские страны.
Здесь их ожидает отпор персов и арабов, и
натиск хазар постепенно замирает к концу
VIII века. Они не сломлены, но надломле-
ны, это сказывается очень скоро, в X сто-
летии они уже не в силах справиться с рус-
скими и подчинить себе печенегов, как они
это сделали несколько ранее с уграми.

Причин упадка былой силы и былого
могущества хазарской державы надо ис-
кать в особенностях ее внутренней исто-
рии, ее культуры и ее отношений к наро-
дам, обитавшим на подвластной хазарам
территории. Первоначальный, вероятно,
чисто кочевой быт хазар исчез довольно
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рано, сменившись каким то промежуточ-
ным состоянием между кочевничеством и
оседлостью. «Зимою все население живет
в городах», – говорит Ибн-Даста,– с на-
ступлением же весны выходит из них в
степь, где и остается до приближения
зимы2. “Поселков не видно в окрестностях
их столицы. Тем не менее местность усе-
яна обработанными участками. Летом
жители Итиля собирают жатву и перево-
зят в город на повозках или на лодках”.
(Таково свидетельство Ибн-Хаукаля3). Со-
общение мусульман подтверждается в
письме хазарского царя Иосифа к испанс-
кому ученому еврею Хиздан Ибн-Шапру-
ту, которое как и помянутое выше письмо
анонима написано было около 960 года: “в
месяц Нисан (апрель) мы выезжаем из это-
го города (Итиля) и каждый направляется
к своим виноградникам, к своим полям и к
своей работе. Каждый род имеет свое на-
следственное имение и туда он направля-
ется и живет там. К концу месяца Кислев
(ноябрь) мы опять возвращаемся в нашу
резиденцию”4. Так, хазарский город – это
центральная зимовка, из которой на лето
жители расходятся по степному приволью.
Но первоначальный скотоводческий быт
уже уступил место земледелию и виноде-
лию; кроме того, по берегам Волги и Кас-
пия они – рыболовы: по отзывам очень
многих восточных писателей рыба – глав-
ная пища хазар. Если всмотреться побли-
же в это явление, то невольно припомина-
ется очень схожий быт жителей
Боспорского царства первых веков после
Р. X.: тоже сосредоточение населения зи-
мой в городе и разброд его по степи на лет-
ние работы – как земледельческие, так и
скотоводческие. Занимаясь постоянной
работой в степи, жители Боспора остава-
лись, тем не менее, конными воинами,
всегда готовыми к бою. Оставались ими и
хазары. «Царь их возложил на зажиточных
и богатых из них обязанность поставлять
всадников, сколько могут они, по количе-
ству имущества своего и по успешности
промыслов своих. Хазары ходят ежегодно
войною против печенегов. Когда войска
выступают куда бы то ни было, то высту-
пают в полном вооружении, со знаменами
и копьями, одетые в прочные брони»5).
Однако, если в начале исторической дея-
тельности хазар их было достаточно, чтоб
поддерживать блеск хазарского имени, то

в начале X века хазарское конное войско
было, по видимому, немногочисленно и не
превышало по словам Ибн-Даста 10 000
всадников. Чтоб усилить его, хазарское пра-
вительство держало еще гвардию, которую
Ибн-Хаукаль исчисляет 12 000 человек.
Гвардия эта состояла на постоянном жа-
ловании. Вероятно, в число ее входили и
пригородные хазары. Однако, лучшая
часть ее до 7 000 человек состояла из му-
сульман, которые, по словам Ибн-Хаука-
ля, переселились из Средней Азии, спаса-
ясь от голода. Эта мусульманская стража
«составляет лучшее войско хакана; ей он
доверяется более всех на войне»6). Му-
сульманская стража вооружена была ко-
пьями и луками; воины одеты были в коль-
чуги и шлемы. В X веке хазарские
вооруженные силы не могли уже комплек-
товаться из среды господствующего пле-
мени; для поддержания страны приходи-
лось прибегать к наемникам, которые
пользовались, по словам того же писате-
ля, особой и опасной для государства при-
вилегией: они были избавлены от обязан-
ности воевать против своих единоверцев.

Хазарское население в IX–X веке пред-
ставляется состоящим из полуоседлых
людей, занятых разведением скота, обра-
боткой полей и виноградников и ловлей
рыбы. Часть его выделяется; это родовая
знать, наследственные владельцы земель-
ных участков, несущие военную службу и
поставляющие воинов из числа людей под-
властных им в экономическом и социаль-
ном отношении. Хазарское население груп-
пируется, главным образом, вокруг
немногочисленных главных городов стра-
ны, вроде Итиля или Семендера. Но ока-
зывается, что к X веку, даже для военной
защиты оно было недостаточным.

Между тем, хазарские города были цен-
тральными торговыми пунктами юго-вос-
точной Европы. Такое значение их вполне
понятно для всего времени хазарского гос-
подства. Во-первых, с падением самосто-
ятельного Боспорского царства упало то ве-
ковое торгово-экономическое значение,
которое Боспорские города имели как по-
средники между варварской юго-восточ-
ной Европой с одной стороны и цивилизо-
ванными странами с другой. При этом в
Боспоре скрещивались, как пути ведшие из
Римской империи, так и пути, шедшие из
ожившегося Ирана и Месопотамии. Во-
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вторых, с ростом могущества сассанидс-
кого царства, равно как и при политически
сменившем его халифате, оживился и по-
лучил самостоятельное значение торговый
путь вдоль западного побережья Каспийс-
кого моря, ведший какраз в Хазарию. Го-
рода Хазарии, которая какраз держала в
своих руках ключ к путям Боспорско-Дон-
скому и Каспийско-Волжскому и должны
были приобрести экономическое господ-
ство на все время, пока безопасность тор-
говли была обеспечена хазарским оружи-
ем. До нас дошли описания главных
хазарских городов. «В Семендере было
много садов, говорят, что он содержал око-
ло 40 000 виноградников. Его населяли му-
сульмане и другие; мусульмане имели в
нем мечети, христиане – церкви, евреи –
синагоги»7. “Город Итиль окружен стеною;
две части его, разделенные рекою, имеют
каждая по двое ворот, одни выходящие к
реке, другие в степь. В городе есть рынки
и бани. Дома разбросаны; это хижины, вы-
строенные из дерева или войлока; глиной
пользуются мало. Только царский дворец,
расположенный на острове сообщающем-
ся с западной частью города посредством
пловучего моста, выстроен из кирпича.
Употребление последнего запрещено час-
тным лицам. Лишь придворные обитают
на западном берегу реки; другая (восточ-
ная), большая по размерам, населена ма-
гометанами, христианами, евреями и языч-
никами”8. Уже эти краткие описания
показывают, насколько колонии иностран-
цев в хазарских городах бросались в глаза
чужеземным путешественникам. Что же
делали иностранцы, обитавшие в городах
Хазарии? Предоставим слово современни-
кам. “Преимущественная пища хазар есть
рис и рыба; то же, что привозится из их
страны, мед и меха, то это привозится к
ним из страны Русов и Булгар”9). “Что же
касается купцов русских, – они суть пле-
мя из славян – то они вывозят меха выд-
ры, меха черных лисиц и мечи из дальней-
ших концов Славонии”. Они “ходят на
кораблях по реке Славонии (Волге), прохо-
дят по заливу хазарской столицы, где вла-
детель берет с них десятину. Затем они
ходят по морю Джурджан (Каспий) и вы-
ходят на любой берег”10. “Царь хазарский
не имеет судов и его люди не привычны к
ним”11. “Страна хазар не производит ниче-
го чтобы вывозилось на юг, кроме рыбье-

го клея, ибо мед, воск, меха, которые Пер-
сия получает из Хазарии, ввозится туда из
Руси, Булгар и Киева. Их свозят в восточ-
ную часть города Итиля, населенную пре-
имущественно купцами. Хазары не выде-
лывают материи; те, в которые они
одеваются, происходят с южных берегов
Каспийского моря, из Римской (Византий-
ской) империи, и из других соседних стран.
Государственные доходы Хазарии состо-
ят из пошлин, платимых путешественника-
ми и из десятины, взимаемой с товаров по
всем дорогам, ведущим к столице”12.

Свидетельства современников, на ред-
кость между собою согласные, создают
очень ясное и определенное впечатление.
Хазарские города, и, особенно, столица
страны Итиль – это центральная товарная
биржа, где сосредоточена торговля всеми
продуктами севера, юга и востока. Из Руси,
по Волге «купцы-русы» привозят воск, мед,
меха, а также невольников; с юга и восто-
ка идут ткани и всякие изделия, обрабо-
танные и роскошные. Несомненно, и этим
путем направлялась на север металличес-
кая утварь сассанидского происхождения,
образцы которой чудесным образом сохра-
нились в таком большом количестве в лес-
ных дебрях бассейна Камы и Вятки. Не-
которые предметы роскоши шли и из
Византии, вероятно, через Херсонес, кото-
рый в эту эпоху, как мы знаем, сделался
главным опорным пунктом византийского
влияния на северном берегу Черного моря.
Товарная биржа была всецело в руках
приезжих иностранцев, населявших боль-
шую и более богатую половину Итиля.
О купцах-хазарах нет нигде ни слова; на-
против, все свидетельства единогласно
противополагают хазар правителей, воинов
и земледельцев восточным и “русским”
купцам, в большом числе посещающим
Хазарию и живущим в хазарских городах.
Хазары даже не чеканят монет.

В чем же заключалась их роль? В цен-
тральной товарной бирже они были хозяе-
вами помещения и стражами, обеспечива-
ющими безопасность совершаемых
сделок. За то и другое взималась десяти-
на с привозимых товаров; на это существо-
вало хазарское правительство и содержа-
ло войско, охранявшее мир и тишину в
гигантском международном торжище, ка-
ким был Итиль и другие города Хазарии.
В движущей созидательной работе, направ-
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ленной на добывание и на производство ма-
териальных благ, служивших предметом
обмена, хазары не принимали никакого
участия, и вся их материальная культура
была чужеземной и привозной. Это очень
заметно по материальным остаткам един-
ственного хазарского города, развалины ко-
торого нам известны: в Саркеле найдены
предметы византийского, русского и вос-
точного происхождения, но ничего, что бы
говорило об оригинальной хазарской мате-
риальной культуре. Естественным покажет-
ся и другой вывод. Центральная товарная
биржа могла существовать только, пока
хозяин помещения был способен поддер-
живать в нем порядок и безопасность. Но
уже к началу X века были на лицо призна-
ки того, что хозяин слабеет. Сто лет спус-
тя он совершенно потерял силы; тогда бир-
же пришлось переместиться в иные места.

Переходя к анализу культурной жизни
хазар надо заранее оговориться, что здесь
дело может идти только о высших слоях
хазарского общества. Они были наиболее
просвещенным элементом. В своей осно-
ве первоначальный быт хазар, очень мало
нам известный, должен был быть подоб-
ным быту других тюркских племен в оди-
наковой стадии развития. Во главе стоял
вождь – хакан (точно так же, как, напри-
мер, у ранних дунайских болгар или позднее
у татар, у которых он назывался ханом).
Его окружали беги и тарханы; так бегом
или «пехом» назывался его ближайший со-
ветник, что то вроде визиря. Тарханы упо-
минаются и в досимеоновской Болгарии;
термин этот хорошо известен у поздней-
ших татар. Хан вместе со своими прибли-
женными родовыми аристократами, обя-
занными выводить на службу хана конные
отряды, составляли ядро той воинской
силы, которая создавала в раннее время
могущество хазар, как оно обеспечивало
владычество болгар, а потом мадьяр над
покоренными славянами или владычество
татар над русскими. Отмечу еще торже-
ственный обычай царского провозглашения,
посредством поднятия избранного на щите;
обычай этот, искони господствовавший, по
словам императора Константина, у хазар
был передан ими мадьярам, у которых со-
хранялся до нашего времени. Первоначаль-
ная религия хазар, также видимо была схо-
жа с религией других тюркских племен.
Они поклонялись огню, чтили Тенгри-хана,

высшего властителя неба. Но главное
свойство их язычества был религиозный
индиферентизм и поныне свойственный не-
которым народам Дальнего Востока; он
выражался в терпимости к другим религи-
ям и в легкости перехода к религии более
сильной и яркой, что нередко сопровожда-
лось колебаниями, на какой религии оста-
новиться. И хазары, судя по различным со-
временным известиям, некоторое время
колебались между магометанством, хри-
стианством и иудейством, подобно тому,
как дунайские болгары почти в одно вре-
мя с хазарами колебались между магоме-
танством, католичеством и православием,
а мадьяры-угры в X веке – между католи-
чеством и православием.

Для хазар вопрос о перемене религии
решился единственным в истории спосо-
бом. Хакан и высшие слои хазарского об-
щества приняли еврейскую веру. Этот нео-
бычайный факт исторически об’яснить
сравнительно легко; гораздо труднее вы-
яснить точно, когда и при каких условиях
произошел переход хазар в еврейство. Нам
уже хорошо известно, какое значительное
сосредоточение еврейства наблюдалось в
Боспорском царстве в первые века хрис-
тианской эры. Мусульманские писатели,
напр. Масуди, уверяют, что в царствова-
ние Гарун-аль-Ра-шида, т. е. в конце VIII
или в начале IX столетия, из Константино-
поля были изгнаны все евреи, которые и
направились в Хазарию. Нам нет никакой
нужды останавливаться на степени досто-
верности этого известия. Было ли это со-
бытие или нет, еврейство уже давно свило
прочное гнездо на северо-восточном по-
граничии империи; отсюда оно должно
было потянуться далее, что в особеннос-
ти понятно в связи с перемещением торго-
вых центров от Керченского пролива к Кас-
пию и низовьям Волги.

Другим местом широкого распростра-
нения еврейства издавна были Месопота-
мия, Иран и восточное Закавказье. Из этих
местностей, также в связи с оживлением
торговых путей вдоль западного берега
Каспия евреи в значительном числе долж-
ны были продвинуться в торговые города
Хазарии. Здесь для них могло быть и еще
одно преимущество, немыслимое ни в им-
перии, ни у персидских сассанидов, ни в
сменившем их халифате: возможность пол-
ной свободы и отсутствие каких бы то ни
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было преследований со стороны религиоз-
но-индифферентных язычников хазар.

Предания и рассказы о принятии иуда-
изма хаканом и высшим слоем хазарского
общества можно свести к двум основным
редакциям. Первая представлена недавно
открытым письмом анонима; вторая –
письмом царя Иосифа, с которым так или
иначе возможно согласовать известия му-
сульманских писателей. Рассказ анонима
представляет дело так: евреи во множе-
стве бежали в страну хазар; здесь они были
приняты язычниками и забыли свой закон.
Так продолжалось до тех пор, пока один
молодой еврей совершил такие подвиги во
время одного похода, что его избрали в
цари. Вдохновляемый женой, он возобно-
вил во всей полноте закон Моисеев. Это
произошло, однако, после прений о вере, в
которых, кроме иудеев, принимали участие
христиане и магометане. Царь-еврей, на-
званный Савриилом, сделался родоначаль-
ником хазарских парей; но рядом с ним
избрали высшего судью, называемого ха-
каном. По версии царя Иосифа, род хазар-
ских царей туземного происхождения. Один
из его предков, Булан, за 340 лет до пись-
ма Иосифа, т. е. около 620 года н. э. принял
иудейство, будучи к этому побужден чу-
десным божественным откровением; и тут,
прежде чем царь принял окончательное ре-
шение, имело место прение о верах. Воз-
буждает сомнение не факт, а время, к ко-
торому Иосиф относит реформаторскую
деятельность Булана. Более вероятно, что
он жил в первой половине VIII века: по край-
ней мере грузинские летописи говорят о по-
ходе хазарского полководца Булхана на За-
кавказье в 731 г. Интересно также то
обстоятельство, что Булхан назван не ца-
рем, а полководцем; он, следовательно, был
не великим каганом, а его наместником.
Спустя некоторое время один из потомков
Булана, Обадия, произвел вторичную ре-
форму, “обновил государство и укрепил ис-
тинную веру”. После Обадии царствовали
несколько царей, которых Иосиф перечис-
ляет поименно. Себя Иосиф считает по-
томком брата Обадии в седьмом поколе-
нии; таким образом, считая по 30 лет на
поколение, реформа Обадии должна была
иметь место во второй половине VIII века.

Мусульманские писатели и ранее дру-
гих Масуди относят обращение хазар в
иудейство приблизительно ко времени Га-

руна-аль-Ра-шида и также приводят рас-
сказ о религиозных прениях. Однако у му-
сульман есть известие о том, что до того
хазары были принуждены халифом Меру-
аном (743–750) принять ислам. Наконец су-
ществует еще рассказ о миссии Констан-
тина-Кирилла в Хазарию в 50-х годах IX
века. В нем говорится о религиозных пре-
ниях, об успехах миссии в деле обращения
хазар-язычников в христианство, но не го-
ворится о каком-либо обращении самого
главы хазарского государства.

Во всех известиях о перемене веры ха-
зарами так много противоречий, что совре-
менная наука не могла до сих пор придти к
окончательным выводам в этом вопросе.
Событие не было отмечено письменно со-
временниками, и тот материал, которым
мы располагали, есть не более как мате-
риал преданий и легенд. Думается, одна-
ко, что рассказ анонима, проникнутый ев-
рейским национализмом, менее всего
заслуживает доверия и должен быть прос-
то отброшен. Общий мотив, свойственный
всем рассказам, – это прения о вере. Воз-
можно,  нечто подобное могло иметь мес-
то при несомненном наличии в Хазарии
проповедников всех соперничавших рели-
гий и при индифферентизме самих хазар.
Однако, не надо забывать, что этот рас-
сказ повторяется и при рассказе об обра-
щении в христианство болгарского князя
Бориса и русского князя Владимира. По-
вторяемость рассказа не внушает к нему
большого доверия. Время реформы Оба-
дии возможно более или менее согласовать
с известием Масуди, который относит об-
ращение хазар в иудейство к царствованию
Гаруна-аль Рашида (786–809). До того мог-
ли иметь место какие-то добровольные или
вынужденные внешними причинами коле-
бания хазар в сторону ислама. Если корни
иудаизма восходят к совершенно истори-
чески неясному царю Булану, то, возмож-
но, что реформа Обадии и была вызвана
именно отклонением от иудаизма к исла-
му, которое хазарские государи испытали
в промежутке между Буланом и Обадией.
С остальными рассказами может быть
примирен и рассказ о миссии Константи-
на-Кирилла, находимый в его житии: в нем
ничего не говорится об обращении в хрис-
тианство самого государя, а обращение
язычников (даже из хазарской знати) мог-
ло иметь место, так как все известия о
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Хазарии согласны в том, что иудейство
было принято только государем и частью,
(по видимому даже небольшой) знати и
народа.

Обращение это, однако, имело большие
последствия для хазар. В дальнейшем оно
сообщило Хазарии налет еврейства, заста-
вило хазар-иудеев усвоить еврейскую
письменность и еврейскую культуру, что и
сообщило хазарам особую оригинальную
историческую физиономию, которой они
были совершенно лишены до того. Самая
яркость еврейского облика Хазарии долж-
на объясняться тем именно, что до своего
обращения хазары никаких оригинальных
черт в своем культурном облике не имели.
Но несомненно переход воинственного на-
рода от языческого индифферентизма, с
присущим ему презрением к смерти, к ре-
лигии высококультурной, но в данную эпо-
ху отнюдь невоинствующей, должен был
действовать понижающе на воинствен-
ность хазар, точно так же как принятие
христианства таким же точно образом по-
влияло на дунайских болгар и угров-
мадьяр. Позднее только принятие воин-
ствующего ислама поддержало на время
властные и завоевательные стремления
татар. Перемена религии была одним из
первых шагов численно слабых хазар к
утрате своего исконного облика орды за-
воевателей, а следовательно, и к полити-
ческому упадку.

Политический строй Хазарии не изме-
нился с принятием иудейства. В нем есть,
однако, черта, о которой согласно говорят
все мусульманские писатели, и на которую
намекает автор анонимного письма это –
существование в Хазарии двоевластия.
Анонимный автор письма говорит, что од-
новременно с царем-евреем Савриилом ха-
зары избрали высшего судью, которого
называют каганом. Константин Багряно-
родный, описывая посольство хазар к им-
ператору Феофилу, говорит, что оно было
отправлено от хакана и пеха, т. е. бега, его
заместителя. Мусульманские писатели по-
стоянно противополагают хакана, высше-
го государя недоступного народу, и его на-
местника-царя, которого они называют
“малик” “иша”, или “хакан-бег”. Вся дей-
ствительная власть принадлежала царю-
наместнику. Высшему хакану воздавались
почти божеские почести, но доступ к нему
имел лишь царь-наместник и два сановни-

ка, носившие титулы “кендер-бега” и “ча-
ушиара”. т. е. “привратника”. Мусульман-
ские писатели идут далее и приводят под-
робности о жизни и положенин хакана,
которые без критической проверки, – для
которой мы не имели материала, – кажут-
ся баснословными. Так, они говорят, что
при вступлении на престол хакана, сан ко-
торого был наследственным, царь-намест-
ник делал ему наставления, после чего на-
брасывал на шею нового хакана веревку и
при этом спрашивал, сколько лет тот же-
лает царствовать. Если хакан переживал
назначенный им самим срок, то его убива-
ли. Все попытки удовлетворительно объяс-
нить хазарское двоевластие до сих пор (по
состоянию источников) не увенчались ус-
пехом; но факт существования двоевлас-
тия слишком настойчиво и согласно сви-
детельствуется современниками, чтобы
можно было подвергнуть его сомнению.
Принимая во внимание двоевластие, рож-
дается вопрос, на который мы опять-таки
не можем дать удовлетворительного отве-
та. Кто был тот “царь”, как он себя назы-
вает –  Иосиф, который писал испанскому
еврею Хисдан-хакан или “царь”, в соб-
ственном смысле, т.е. малик, иша или акан-
бег? Не лишено вероятия, что он был имен-
но последним, т.е. вторым по праву, но на
самом деле действительным владыкой
страны: это предположение подтверждает-
ся косвенно, если вспомнить, что предок
Иосифа – Булан, или Булхан, был, вероят-
но, не каганом, а его полководцем-намест-
ником.

Несмотря на отсутствие у хазар каких-
либо сильных и оригинальных черт, кото-
рые давали бы им определенную истори-
ко-культурную физиономию, хазарская
держава все-же имеет черты, почти един-
ственно ей свойственные. Как ни слабело
в военном отношении хазарское племя, оно
все-таки до половины X века оставалось
силой, которая сплачивала самые разнооб-
разные этнические элементы и умела обес-
печивать мир и спокойствие на громадной
территории, где и до хазар, и после них гос-
подствовали народные бури и волнения.

Тюркские племена, созидавшие держа-
вы из покоренных народов, можно разде-
лить на две группы. Те из них, которые при-
нимали воинствующий в то время ислам,
оставались угнетателями покоренных ими
народов. Наоборот, те, которые исконный
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религиозный индифферентизм сменяли на
более мягкую и менее воинствующую ре-
лигию, становились властителями мягки-
ми, – с ними сравнительно легко уживалось
подвластное население. Так было с право-
славными болгарами дунайскими; в ран-
ние века их истории таковы были приняв-
шие католичество угры; яснее всего этот
тип представлен хазарами.

В иудейство обратилась численно не-
большая часть хазар и даже, по видимому,
не вся хазарская знать. Рядом с хазарами
иудеями продолжали спокойно существо-
вать хазары и нехазары христиане, мусуль-
мане и даже язычники. Самой характер-
ной иллюстрацией этому служит факт,
приводимый Мас уди и Ибн-Хаукалем.
В Итиле было 7 судей: двое из них для му-
сульман, двое – для хазар, которые судят
по закону Торы (т.е. иудейскому), двое для
тамошних христиан, которые судят по за-
кону Инииля (т.е. Евангелия); один же из
них для славян, русов и других язычников;
он судит по закону язычества, т.е. по зако-
ну разума”13. Авторы-магометане идут
даже далее и утверждают, что в спорных
случаях конечной инстанцией были едино-
верные им судьи, но это, может-быть, сле-
дует относить на счет их некоторого при-
страстия.

В хазарских городах жило, как уже зна-
ем, очень много иностранцев, и жилось им,
не тяжело. С такой же сравнительной мяг-
костью относились хазары к покоренным
ими народам. Ибн-Фадлан высказывает
общее суждение: “хазаре и царь их – все
евреи; славяне и все соседние народы на-
ходятся в его власти, он обращается с
ними, как со слугами, и они повинуются ему
покорно”. Основной формой покорности
была дань. Наша летопись хорошо помнит,
что большая часть славянских племен пла-
тила дань “хазарам, но нигде она не вспо-
минает, чтоб хазарская дань была особен-
но тяжелой, чтобы хазары “примучивали”
славян, подобно обрам-аварам. Когда ха-
зары имели дела не с анархическими пле-
менами, а с более организованными соеди-
нениями, подчинение хазарской державы,
помимо дани, закреплялось союзом, часто
сопровождаемым браком между вождями
покоренных и знатными хазарскими рода-
ми, а иногда даже с царским домом. Ано-
нимный автор письма рассказывает, что
когда царь хазарский Аарон победил алан

и взял в плен их царя, “он оказал ему боль-
шой почет и взял дочь его в жены своему
сыну Иосифу. Тогда обязался ему аланский
царь в верности, и отпустил его царь Аарон
в свою землю”14; так выходит, что и сам
царь Иосиф, автор письма Хиздаи, имел в
числе жен аланскую царевну. Так же не-
сколько ранее хазары поступили с уграми,
выдав, по словам Константина Багрянород-
ного, знатную хазарку за вождя их Лебе-
дя. Скрепление союзных отношений бра-
ком хазары практиковали даже по
отношению к Византии, причем брак из-
гнанника императора Юстиниана ІІ с ха-
зарской царевной мог, с точки зрения ха-
зарского правительства, преследовать и
практические цели. В житии Иоанна Гот-
ского сохранилось очень интересное изве-
стие о том, как действовали хазары в Кры-
му. Дело происходило в конце VIII века. т.е.
тогда, когда хазарская держава была на
верху славы и могущества. Епископ Готии
Иоанн „вместе со своим народом выдан
был властителям хазарским, потому что
вошел в соглашение с господином Готии и
всем его народом, чтоб не владели стра-
ной их хазары. Ибо хакан, пославши, занял
крепость их, называемую Дорос, и поста-
вил в ней вооруженных стражей. Их то и
выгнал преподобный вместе со своим на-
родом и завладел также горными прохо-
дами4*. В ответ на открытое восстание ха-
кан все-таки “оказал пощаду господину
Готии, а епископ, заключенный под стра-
жу, получил возможность спастись бег-
ством и переправился в Амастриду” на ма-
лоазиатский берег. Так мягкой политикой,
мягким отношением к покоренным наро-
дам и религиозной терпимостью хазары
сумели создать и сохранить в течение че-
тырех веков большое государство, которое
от Крыма до Яика не имело никаких есте-
ственных границ. Лучшим средством обо-
роны был внутренний “хазарский мир”, ко-
торый царил в эти века в стране от Каспия
до устьев Днепра и от Кавказских гор до
лесных дебрей средней России.

Сделанный нами очерк достаточно уяс-
няет все то своеобразное и большое зна-
чение, которое хазарская держава и ее
культура имела для юго-востока нашей рав-
нины в течение более чем трех веков.
Однако, один вывод напрашивается сам
собою. С одной стороны, несомненно гро-
мадное влияние и власть, но власть нео-
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бычайно для той эпохи умиротворяющая и
соединяющая в одно целое самые разно-
образные элементы, с другой –  как будто
некоторая внутренняя слабость, или, по
крайней мере, постепенное ослабление са-
мих хазар (представителей и носителей
власти) и отсутствие оригинальной куль-
туры, присущей этому племени. Так ли это
было на самом деле? Не создается ли впе-
чатление отсутствия оригинальной культу-
ры у хазар недостаточным количеством
сведений, которыми мы обладаем о них?
А сведения эти, действительно, недоста-
точны. Нашими главными письменными
источниками являются писатели византий-
ские, закавказские и арабские и в мень-
шей степени –  наша древнейшая летопись,
отрывочные известия которой о хазарах
относятся к X веку. Но что сообщают нам
о хазарах источники нехазарские, а инозем-
ные? Это, главным образом, более всего
известия о войнах; только арабские геогра-
фы прибавляют к ним некоторые сведения
о внутреннем быте хазар, которыми мы и
воспользовались выше, но и эти сведения
дают возможность очертить быт и куль-
туру хазар чисто эскизно; они больше про-
буждают любознательность, нежели удов-
летворяют ее. К письменности собственно
хазарского происхождения можно отнести
только два письма, написанные на еврей-
ском языке: одно принадлежащее царю
Иосифу, другое – анониму. Они оба напи-
саны уже в последний период самостоя-
тельного существования хазар и написаны
на литературном языке, которым пользо-
валось принявшее иудейство высшее ха-
зарское общество. В них много чисто ли-
тературного элемента, не разъясняющего,
а затемняющего смысл событий, о кото-
рых они говорят. Письма приходится кри-
тически изучать, прежде чем ими руко-
водствоваться. Вот и все, чем мы
располагаем в области письменных источ-
ников, а надежды на появление новых па-
мятников нет почти никакой.

Не многим лучше обстоит дело отно-
сительно изучения вещественных памят-
ников хазарской культуры. Южные города
хазар Семендер и Беленджер до сих пор
не только не исследованы, но даже не оп-
ределены топографически, хотя есть мно-
го мест вблизи Каспийского побережья
Дагестана, где есть развалины древних го-
родов. Места эти настойчиво зовут к себе

исследователей. Итиль – их столица на
низовьях Волги, также не обследована и
не отыскана. Чтобы выяснить вопрос об
Итиле и о возможности найти его подлин-
ные остатки, надо внимательно обследо-
вать территорию Астрахани и ее окрест-
ностей. Только Саркел или Белая Вежа,
расположенная близь Цымлянской стани-
цы, подверглась систематическим раскоп-
кам. К сожалению, последние не дают
удовлетворительного ответа на вопрос о ха-
зарской культуре. Там найдены остатки
очень сильной крепости и против нее на
другом берегу Дона, городище с остатка-
ми торгового поселения, где были обнару-
жены предметы общевосточного, византий-
ского и, наконец, русского происхождения.
То, что дал Саркел, как раз способствует
появлению и укреплению мысли об отсут-
ствии оригинальной хазарской культуры.
Однако, едва ли можно на этом поставить
точку. Саркел был пограничною крепостью,
к тому же построенной иностранными ин-
женерами. В XI веке в Саркеле жило мно-
го русских, что мы знаем из нашей лето-
писи. Пограничный город, вполне понятно,
мог носить не чисто хазарский, а несколь-
ко международный характер; это, в свою
очередь, могло отразится на находках в его
развалинах. Таким образом, по находкам
одного только Саркела мы еще не можем
решить вопрос о материальной культуре
хазар и об ее остатках. Отмечая неудов-
летворительное состояние наших сведений
о вещественных памятниках Хазарии, сле-
дует, однако, сказать, что здесь мы все-
же в лучшем положении, чем в области
письменных источников. Здесь мы вправе
надеяться, что в будущем археологичес-
кий материал, может существенно увели-
читься. Чтобы достигнуть этого, необхо-
димо идти по двум направлениям.

Следует внимательно изучить археоло-
гический материал, имеющийся в провин-
циальных музеях Саратова, Астрахани и
Северного Кавказа; надо выделить из него
все то, что относится к VI–X векам нашей
эры, и подвергнуть все такие предметы при-
стальному исследованию с тою целью, что-
бы, если возможно, найти элементы мест-
ного самостоятельного производства. По
видимому, в отношении керамики это мо-
жет дать положительные результаты. Если
такой труд увенчается успехом, и если мы
получим возможность говорить о какой-то

Хазарская культура
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особой культуре, территорией распростра-
нения которой было западное побережье
Каспия от Дербента до Астрахани и ниж-
него течения Волги, то тогда мы вправе
будем считать эту культуру хазарской. Од-
нако, не это самое главное. Необходимо те-
перь же, не теряя более упущенного време-
ни, приступить к систематическому
обследованию окрестностей Астрахани и
там, где возможно, самой территории этого
города, а также приняться за систематичес-
кое исследование тех городищ, в которых
можно ожидать найти развалины Семенде-
ра и Беленджера. Думается, что планомер-
ную раскопку этих городищ надо поставить
на первый план: они сулят более верные и
несомненные результаты, чем гадательные
поиски Итиля. Для обнаружения Семенде-
ра и Беленджера должны быть приложены
все усилия и все средства, ибо в развали-
нах этих городов можно найти ответ на воп-

рос о характере и сущности хазарской куль-
туры. Подсобным средством может быть
обследование живой старины, некоторых
малоизвестных уголков приморского Дагес-
тана. Горная область – естественное и
обычное хранилище пережитков седой ста-
рины. Правильно поставленное сравнитель-
но-этнологическое исследование может нео-
жиданно поставить нас лицом к лицу с
отголосками древней хазарской культуры, а
живые отголоски дают ключ к объяснению
мертвых памятников. Дружными усилиями
ученых при содействии автономной респуб-
лики Дагестана, уже столь много сделав-
шей для изучения местных древностей, мог
бы быть разрешен вопрос о самобытной ха-
зарской культуре. Этим вопросом урывка-
ми интересовались в давно прошедшее вре-
мя, в первой половине XIX века;
систематически его не ставили никогда. Эту
ошибку пора исправить.

1 Вестберг. К анализу восточ. источников о восточной Европе. 5. Поход руссов после 300 г.
Гиджры. Журнал Мин. Нар. Просв., 1908 г., № 2, стр. 382–386.

2 Хвольсон. Известия Ибн-Даста, 17.
3 D‘Ohsson. Les peoples du Caucase.
4 Евр. Библиот. VII, 161.
5 Хвольсон, Изв. Ибн-Даста, 18.
6 D‘Ohsson, там же 36.
7 Гаркави, Сказания мусульманских писателей (Ибн-Хаукель), 220.
8 D‘Ohsson. Les peoples du Caucase.
9 Гаркави, Сказания, 215 (Ибн-Хаукель).
10 Гаркави, Сказания, 49 (Ибн-Хордабе); тоже, 251.
11 Гаркави, Сказания, 133 (Масуди).
12 D‘Ohsson. Les peoples du Caucase.
13 Гаркави. Сказания, 129–130; D‘Ohsson. Les peoples du Caucase.
14 Коковцев. Новый еврейский документ о хазарах, 12.

Ю.В. Готье
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ЕВРЕЙСКАЯ
НАРОДНАЯ ПЕСНЯ.
ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА1

Ю.Д. Энгель

«Нет культуры без преемственности, не мо-
жет быть творческих накоплений без наследства,
без прошлого, – писал в январе 1908 года еврей-
ский еженедельник “Рассвет”. – Горе нашей
интеллигенции заключается в том, что она пре-
рвала эту нить, отбросила старое историческое
наследство, что она пыталась созидать все из
своего опустошенного я». Опровергая эти горь-
кие слова, молодые еврейские музыканты – Чле-
ны Общества еврейской народной музыки –
первоочередную свою задачу видели в восста-
новлении преемственности, в воссоздании свя-
зи с прошлым через освоение и постижение
музыкального богатства народа. Огромная зас-
луга в деле собирания музыкального фолькло-
ра и его пропаганды принадлежит Юлию Дмит-
риевичу Энгелю, чья деятельность заложила
основы еврейской музыкальной этнографии и
стала “побудительным примером для петер-
бургских еврейских музыкантов”.

Ю. Энгель (1868–1927) – композитор, музы-
кальный критик и издатель –  являлся одним из
признанных лидеров еврейского музыкального
возрождения в России начала XX в. Способность
мыслить концептуально, энциклопедическая
образованность, незаурядный талант организа-
тора выделили его из плеяды современных ему
представителей еврейской музыкальной интел-
лигенции.

В 1890-е гг., в бытность свою студентом Мос-
ковской консерватории Ю. Энгель находился под
влиянием популярных идей и настроений, гос-
подствовавших в “Захарьинке” – известном в
Москве кружке молодой еврейской интеллек-
туальной элиты. Пробуждение интереса к род-
ной культуре, языку, истории еврейского наро-
да позднее стало для Ю. Энгеля импульсом к
созданию логически выверенной концепции по-
строения самостоятельной еврейской нацио-
нальной школы в музыке.

Путь к ее созданию не был скорым. Поста-
новка оперы “Эсфирь”, осуществленная по
инициативе Ю. Энгеля силами “захарьинцев” в
канун Пурима 1894 г. явилась как бы “момен-
том рождения идеи”. А.Д. Идельсон, будущий

известный публицист и общественный деятель,
а в то время один из духовных лидеров “Заха-
рьинки”, соавтор Ю. Энгеля по либретто опе-
ры, отнесся очень серьезно к этому событию и
позднее рекомендовал С. Гинзбургу и П. Маре-
ку обратиться к Ю. Энгелю для музыкальной
редакции первой фундаментальной антологии
“Еврейские народные песни в России” (СПб.,
1901; далее – Гинзбург–Марек). Ю.Энгель вспо-
минает: “Как-то раз <...> Марек делает мне та-
кое предложение. Редакция “Восхода” хочет из-
дать сборник еврейских народных песен,
собранных им, Мареком, и Гинзбургом. Не
возьмусь ли я отредактировать мелодии, при-
сылаемые иногда вместе с текстом – может быть
удастся издать также и их? Я, конечно, взялся.
Оказалось, однако, что нотные записи почти все
сделаны неумелыми руками, так что не всегда
можно было установить даже приблизительный
смысл их. Издать такие мелодии нельзя было.
Но некоторый материал, а именно мелодий к
текстам – они дали. И когда к этому новому ма-
териалу я добавил накопившийся у меня ста-
рый – главным образом, нигуним без слов
(хасидские напевы), нигуним клезмерские, а так-
же мелодии с текстами” – (Институт рукописи
Национальной библиотеки Украины имени
В.И. Вернадского. Ф. 190. № 263. Л.5; далее ссылки
на этот источник – ИР НБУВ).

Несомненно, под “накопившимся старым
материалом” следует понимать записи из уни-
кальной нотной тетради Ю. Энгеля, датирован-
ной 1898 г., которая хранится сейчас  в Институ-
те рукописи Национальной библиотеки
Украины им. В.И. Вернадского в Киеве (Ф. 190.
№ 139). Эти записи были выполнены исследова-
телем в Украине, в подольском местечке Томаш-
поль от Лейба Козашинера и Константина Хей-
феца. Несколько позднее наброски к сборнику
Гинзбурга и Марека значительно пополнили
содержание тетради.

Тетрадь Ю. Энгеля  является первым свиде-
тельством о начале систематической работы в
сфере еврейской музыкальной фольклористи-
ки. На основании записей Ю. Энгеля мы имеем
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возможность частично восстановить мелодии
к сборнику Гинзбурга и Марека, который по
сути представляет собой систематизированное
собрание песенных текстов, изложенных на
идиш в двух вариантах – в традиционном еврей-
ском алфавите и в латинской транслитерации.

Своеобразной презентацией сборника Гин-
збурга и Марека стал первый концерт еврей-
ской народной музыки, состоявшийся 30 нояб-
ря 1900 г. в Московском Императорском
обществе любителей Естествознания,  Антро-
пологии и Этнографии. В нем Ю. Энгель высту-
пил с докладом, посвященном музыкальной ха-
рактеристике еврейских народных песен.
В качестве иллюстраций звучали выполненные
им обработки еврейских народных мелодий.

С этого момента Ю. Энгель уже планомер-
но работает в сфере популяризации еврейской
музыки. В различных городах России он с бри-
гадой артистов-энтузиастов выступает с лекци-
ями-концертами. При его активном содействии
в 1908 г. было организовано Петербургское об-
щество еврейской народной музыки. В много-
численных статьях шлифуется стиль Энгеля-
ученого и музыкального публициста.

Вполне в духе передовых идей своего вре-
мени Ю. Энгель намечает программу еврей-
ского музыкального возрождения, включаю-
щую следующие направления:

1. Собирание и исследование народных пе-
сен (путь еврейского музыкального самопозна-
ния);

2. Художественная обработка еврейских на-
родных песен, введение их в современный му-
зыкально-культурный обиход (путь еврейского
музыкального саморазвития);

3. Самостоятельное музыкальное творчество
в народном духе, создание в этом направлении
совершенно новых художественных ценностей
(путь еврейского музыкального самоопре-
деления).

При создании собственных вокальных и ин-
струментальных миниатюр композитор часто
обращался к своей нотной тетради как к перво-
источнику.  Музыку на народные темы Ю. Эн-
гель писал не только повинуясь вдохновению,
согретому любовью к родному фольклору, но
в равной степени его творчество было движи-
мо  сознательным стремлением внедрить в прак-
тику свои теоретические идеи.

Миниатюры Ю. Энгеля представляют собой
выполненные  с тонким вкусом обработки фоль-
клорного материала, целиком погруженные в
атмосферу классической европейской гармо-
нии. По признанию самого композитора, такие
“пьесы для слушанья” он писал с расчетом на
определенную аудиторию, которая состояла
обычно из представителей ассимилированной
еврейской интеллигенции, мало знакомой с тра-
дициями своего народа.

В 1912 г. (июль–август) Ю. Энгель принимал
участие в первой еврейской этнографической
экспедиции, инициатором и руководителем ко-
торой был известный фольклорист и писатель
С.А. Ан-ский. В докладе об этнографической
поездке Ю.Энгель упоминает названия месте-
чек Киевской  губернии, в которых ему удалось
побывать: Ружин, Сквира, Паволочь, Полонное.

В основные рабочие обязанности Ю. Энге-
ля входила запись на фонограф религиозных
песнопений, хасидских напевов, еврейских на-
родных песен. Однако при использовании фо-
нографа фольклорист столкнулся с опреде-
ленными трудностями, обусловленными
консерватизмом взглядов еврейского населения
местечек. По поводу своего пребывания в мес-
течке Паволочь, что неподалеку от Ружина,
Ю. Энгель пишет: “Женщины [...] ни молодые,
ни старые, ни за что не хотели петь. Обещали,
но не приходили, а когда я предлагал идти к ним
с фонографом, увиливали даже заводские ра-
ботницы. “Почему?”, – спрашивал я. “Me shemt
zikh”, – стыдно” (ИР НБУВ. Ф.190. № 266. Л. 12).

В Сквире, в недалеком прошлом  знамени-
той резиденции сквирских цадиков, запись пе-
сен была организована очень хорошо. Огром-
ную помощь собирателям оказала местная
интеллигенция. Сеансы записи проходили в го-
стинице, где остановились участники экспеди-
ции, а также в одном из местных еврейских учи-
лищ после занятий. Контингент исполнителей
составляли в основном представители низшего
и среднего социальных сословий: рабочие, бу-
лочники, портные, приказчики, мелкие купцы.

В отчете о поездке, написанном в манере
путевых заметок, Ю. Энгель с тонким чувством
юмора описывает нестандартность рабочей ат-
мосферы, в которую приходилось погружаться
исследователям. О записи детских песен в Ру-
жине он сообщает: “Отношение к нам сначала
было не совсем доверчивое, в чем отчасти мы
и сами были виноваты по неопытности. Мы с
первого же дня приезда вступили в сношения с
детьми, записывали от них сказки, песни и т.п.
За каждый номер они получали по пятаку, и под
конец чуть ли не все детское население Ружина
перестало ходить в хедер и с утра осаждало наш
заезд. Некоторые сами пытались сочинять сказ-
ки самые книжные, другие старались вспомнить,
все были очень возбуждены. Помимо того, что
это было страшно беспокойно, это роняло нас в
глазах стариков <...> Но Ан-ский с его почтен-
ным видом, соблюдением обрядов и умением
говорить со стариками здесь, как и всюду впос-
ледствии, сумел поправить дело. О себе я не го-
ворю. Помимо того, что я и по-еврейски гово-
рил плохо, я внушал недоверие старикам уже
одним своим бритым видом. Но вслед за Ан-
ским и мне легче было добыть, что нужно” (там
же. Л.10). Полный текст публикуем далее.

Ю.Д. Энгель
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В программе сегодняшнего вечера ска-
зано, что я сделаю сообщение о еврейской
народной песне. Слово “сообщение” по-
ставлено здесь не случайно. Это будет
именно сообщение, а не лекция, я не буду
говорить вообще о еврейской песне и ее
особенностях. Я только расскажу о том,
что видел и слышал <прошлым летом>2 во
время специальной этнографической поезд-
ки по некоторым местечкам черты еврей-
ской оседлости.

Еврейские мелодии я стал собирать с
юношеских лет и чем дальше, тем боль-
ше увлекался этим делом, увлекался имен-
но с художественной стороны. Не вслед-
ствие того я полюбил еврейское народное
музыкальное творчество, что я еврей, а
скорее наоборот – я стал больше евреем
вследствие того, что полюбил красоту на-
родного творчества.

Условия для собирания песен были у
меня, собственно говоря, очень неблаго-
приятные. В детстве если мне и пришлось
слышать некоторые прекрасные еврейские
напевы, то главным образом только в ин-
струментальном исполнении отца, играв-
шего на гитаре, настоящей же еврейской
песни со словами, в ее настоящей тихой
среде мне слышать почти не приходилось.
Да и вообще, в том городе Таврической
губернии3, где я вырос, строго патриархаль-
ной еврейской руки почти не было, или по
крайней мере я ее не видел. Я даже никог-
да не говорил в детстве на еврейском язы-
ке, ни в семье, ни вне ее, – хотя слыша язык
вокруг себя, понимал его.

Поэтому, когда я впоследствии, из чис-
то музыкальных побуждений, принялся за
собирание еврейских песен, оказалось что
я не знал иногда самых простых вещей в
этой области.

Записывал песни я большей частью в
Москве от интеллигентных лиц помнивших
песни с детства. Впоследствии, когда мне
приходилось жить иногда летом в По-
дольской губернии, я стал записывать так-
же от заурядных местных обывателей.

Но только в прошлом году, летом4 я
впервые получил возможность с головой
окунуться в самую гущу глухих еврейских
местечек, своеобразная жизнь которых
еще во многом столь тесно связана с тра-
дициями прошлого и таким образом пред-
ставляет наиболее благоприятные условия
для сохранения памятников старинного на-
родного творчества.

Тем, кто вырос в этой среде, многое в
моем рассказе может показаться давно
знакомым, неинтересным. Я прошу у них
извинения. Но всякий человек может ви-
деть только своими глазами и слышать
своими ушами. И то, что я только что ска-
зал о себе лично, я сказал именно затем,
чтобы вы могли иметь понятие о том, ка-
кими глазами я во время этнографической
поездки глядел на все, какими ушами все
слушал.

Поехало нас трое: еврейский писатель,
поэт и этнограф Анский, я и еще один мо-
лодой человек5. Анский – по части со-
бирания сказок, легенд, поговорок, инте-
ресных предметов старины, я – по

Ю. Энгель сообщает также и о том, что ему
удалось записать множество еврейских инстру-
ментальных мелодий от местного кларнетиста
Гохберга. От него и от другого музыканта Н. Ра-
биновича услышал Ю. Энгель ряд легенд о ге-
ниальном бердичевском клезмере, скрипаче
Педоцере. Некоторые рукописи Педоцера с за-
писями его концертных скрипичных произве-
дений Ю. Энгель заполучил в архив экспедиции.

Ю. Энгель пробыл в поездке немногим бо-
лее месяца. Участие в экспедиции стало эмоцио-
нальным потрясением для исследователя. По
личным наблюдениям и впечатлениям от этой
поездки много лет спустя Ю. Энгель написал
музыку к хасидской драме “Дибук” С. Ан-ского.

В 1920–1921 гг. работал учителем и музыкаль-
ным руководителем колонии еврейских детей-
сирот в Малаховке под Москвой. В 1922–1924 гг.
жил в Берлине, руководил еврейским музыкаль-
ным издательством “Ювал”. В 1924 г. переселил-
ся в Палестину, где занимался творческой, про-
светительской и педагогической деятельностью
(преподавал в Музыкальной школе “Шуламит” в
Тель-Авиве). Автор музыки к спектаклю “Дибук”
к пьесе С. Ан-ского, ряда романсов на стихи
Х.Н. Бялика, С. Черниховского, А. Хамеири, Эли-
шевы, А. Шленского, множества фортепианных
пьес на еврейские темы.

И.А. Сергеева
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музыкальной части, молодой человек – для
фотографических работ. Отправились мы
в губернии Киевскую и Волынскую, – с
одной стороны так как там много мест,
относящихся к старейшим поселениям ев-
реев в России, с другой стороны – по неко-
торым соображениям чисто практическо-
го характера. Я пробыл в пути немногим
меньше месяца, Анский6 же больше трех
месяцев7, так что часть снимков, взятых
мною у него, которые Вы сегодня увидите,
сделана в таких местах, где меня не было.

Евреи того края, где мы были,
[chssidim]8, по русски “хасиды”. Без по-
нимания сущности хасидизма многое из
того, что я буду рассказывать, даже и в
узкой специально музыкальной области
может показаться непонятным. И пото-
му я вкратце скажу, что такое хасиды и
хасидизм.

“Хасид” значит буквально благочести-
вый, то же что по латински <…>9, Хаси-
дизм–Пиэтизм: Как Вы сейчас увидите,
есть даже некоторые черты общие между
хасидизмом и тем течением в протестант-
ской церкви, которое известно под именем
пиэтизма10.

Основатель хасидизма Израиль бен
Элиэзер Бешт, родившийся в 1700 г. и умер-
ший в 1780 г. Его прозвание было Baal
Schem Tow, что значит господин имени
доброго, или же – “добрый чудотворец”. Из
первых трех букв этого прозвания, Б.Ш.Т.
и составилось позднее имя Бешт.

Предание, рассказывает исследователь
хасидизма Дубнов, рисует Бешта челове-
ком простым и не особенно интересовав-
шимся раввинской ученостью, составляв-
шей в те времена идеал высших
достижений в еврействе. Сначала Бешт
был бегельфером, то есть помощником
учителя в начальной школе, хедере11. По-
том был шамешом, т.е. синагогальным
служкой. Затем семь лет жил в лесной глу-
ши, в Карпатских горах. Пропитание себе
и семье он доставал в это время тем, что
копал глину, которую жена его отвозила в
город и продавала. Сам же Бешт большую
часть времени проводил в размышлении и
молитвах. Одно время он увлекался каб-
балой. Потом он был чем-то вроде стран-
ствующего знахаря, лечившего травами и
заклинаниями. Отсюда и его прозвание
Баал-Шем – чудотворец. Наконец после-
дние 20 лет жизни Бешт прожил в малень-

ком городке Межибож12, ныне Подольской
губернии, в качестве открыто признанного
учителя и “Божьего человека”.

Книг после Бешта не осталось, так что
о первоначальном его учении можно судить
только по сохранившимся от него через его
учеников изречениям.

“Бог везде – учил Баал-Шем-[Tов] –
Подобно тому как складка в платье сде-
лана из самого платья и в нем остается,
так и мир из Бога и в Боге”. Из этого пан-
теизма вытекает, что нет на свете ничего
абсолютно и непоправимо дурного. “Как
бы ни согрешил человек, он не должен от-
чаиваться, ибо нет никакого греха, кото-
рый мог бы отделить нас от Бога настоль-
ко, чтобы не оставалось надежды на
возвращение к нему.

Бог в радости, учил Баал-Шем-Тов, и
вся жизнь должна быть радостной, ибо дает
возможность познавать Бога.

Цель жизни – единение с Богом
(dweikois)13 и эта цель достигается благой
жизнью, совершенней же всего молитва.
Но не точным соблюдением ее обрядовой
формальной стороны, а внутренним благо-
честием. Необходимо, чтобы молящийся
пришел в экстаз ([hislahawois]14, т. е. вос-
пламенение), оторвался от сознания само-
стоятельного существования и почувство-
вал себя слитым с Божеством. Такая
молитва – высшее благо на земле; чело-
век в это время не думает ни о земле, ни о
загробной жизни. Он слился с Богом и в
этом для него и высшая цель и высшее
средство и высшее достижение.

 Такому экстазу помогают некоторые
особые средства как вскрикивания, пока-
чивания и другие телодвижения, особенно
же пение. И Бешт рекомендует такие сред-
ства хотя и говорит, что “служение Богу
одной только душой, без тела стоит еще
выше”.

Учение Бешта являлось таким образом
противовесом тому исключительному зна-
чению, которое раввины того времени при-
давали всепоглощающему изучению Торы
в ущерб непосрeдственной религиозности
и жизнерадостности. “Все, что я достиг”
сказал раз Бешт, “я достиг не путем изу-
чения Торы, а путем молитвы”. Он, одна-
ко, не отрицал совсем значения Торы, но
ставил его на второе место.

Это раскрывало блаженные перспекти-
вы перед массой, особенно перед простым

Ю.Д. Энгель
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народом, который не имеет возможности
день и ночь заниматься Торой. Прибли-
зиться к Богу может, стало быть, всякий
благочестивый духом.

Но есть избранники, которые в момент
общения с Богом удостаиваются высшего
блаженства ясновидения; они слышат “го-
лос Неба”, – который, по Бешту, не есть
какое-либо слово или звук извне, а голос,
звучащий внутри человека. Это “цади-
ки”15 – буквально “праведники”, образую-
щие как бы связующее звено между Твор-
цом и Его творением.

Преемники Бешта развили эту идею и
сделали из нее вывод: те кто чтят “цади-
ка”, тем самым чтят и Бога. Отсюда “ца-
дикизм” т. е. преклонение хасидов перед
своим цадиком, вера в чудодейственную
силу его вмешательства во всех трудных
случаях жизни, от дел коммерческих до
женского бесплодия.

Особенное развитие получил хасидизм
среди евреев Украины, Подолии, Галиции.
Здесь еврейское население жило главным
образом по деревням, было менее книж-
ным и оттого более восприимчивым к уче-
нию Бешта. Наоборот, еврейство Литвы и
Белоруссии, сосредоточившееся больше в
городах, более культурное и книжное, в ог-
ромном большинстве ополчилось против
хасидизма как против ереси. Борцы про-
тив него называли себя миснашдами16, т.
е. противоборствующими.

К началу 19 века еврейство Польши и
России разбилось таким образом на две
приблизительно равные половины, страш-
но враждовавшие между собой. Дошло до
того, что миснашды не выдавали дочерей
за хасидов и наоборот; каждая сторона
строила для себя отдельные синагоги, куда
противники не допускались и т. п. Впослед-
ствии эта рознь ослабела, хотя никогда со-
всем не потухала.

При преемниках Бешта, уже в 19 веке
хасидизм выродился у масс в слепой ца-
дикизм, т. е. веру в своего цадика, кото-
рый за pidjon, т. е. за соответствующее при-
ношение может от Бога достать все.

Когда к половине 19 в. в среду евреев
стало проникать европейское просвеще-
ние17, то самыми темными гонителями его
оказались цадики. И это вполне понятно.
[Миснагдские] раввины относились к но-
визне тоже неприязненно, но они были все
таки люди науки, люди культурные. У ца-

диков же этого не было. Да и вообще мож-
но сказать что под влиянием хасидизма у
евреев стало светлее на сердце, но тем-
нее в голове.

От учеников Бешта и его ближайшего
преемника Бера Можирицкого18 пошли
главные династии цадиков, все множивши-
еся, но вместе с тем и все мельчавшие.
Назову некоторые, имеющие ближайшее
отношение к предмету сегодняшнего ве-
чера. <…>

Одним из главных насадителей хаси-
дизма на Волыни, т. е. в тех краях, где
мы были, является Лейви-Ицхох
Бердичевский19, умерший в Бердичеве в
1809 г. Он часто объезжал деревни и ме-
стечки своего района, любил пожить ве-
село, обладал очень общительной натурой,
охотно говорил о всяких житейских делах
и часто повторял изречение Бешта, что
Богу можно служить не только молитвой,
но и обыденной беседой. Он был прост,
сердечен и [самма]20 его очень любила.
Рассказывают, что Л.И. увидел раз бед-
ного извозчика, который прилаживал ко-
лесо к телеге и в тоже время молился.
В правоверном21 еврее это возбудило бы
негодование, но Л.И. воскликнул: “Какой
удивительный народ евреи. Они молятся
даже тогда, когда прилаживают колесо к
телеге”22. Прекрасная песня “Meyerke,
main Juhn”, которая издана в [конкурсном]
сборнике г-жи Олениной ДАльгейм опре-
деленно приписывается именно
Л.И. Бердичевскому, и поется во множе-
стве самых разнообразных вариантов. Се-
годня вы услышите мелодию, связанную
с именем другого известного цадика раб-
би Шнеер Залмона23, от которого пошли
любовичские цадики. Рабби Залмон из
Лиозна Могилевской губернии, явился со-
здателем особой ветви хасидизма, – ха-
бад. Слово хабад составилось из первых
букв трех слов: Хохмо, Бино, Део, т. е. муд-
рость, понимание, познание. Залмон тре-
бовал от хасида уже не слепой, а более
сознательной веры, связанной с известной
умственной подготовкой. Цадик по Хаба-
ду не столько чудотворец, сколько учитель
и само хабадское учение более приноров-
лено к сравнительно высокому умствен-
ному уровню евреев северо-западного
края. По доносу [миснагдов] рабби Зал-
мон одно время был арестован и сидел в
крепости в Петербурге24.
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К тому времени легенда относит мело-
дию, которую напевал в тюрьме рабби Зал-
мон. Эта мелодия составляет третью
часть сюиты для квинтета, которая сегод-
ня будет исполнена. Она названа в програм-
ме “Demalth Rebns Nigun”, т. е. мелодия
старого рабби. Это и есть рабби Залмон.

Вообще можно сказать, что нет ни од-
ного известного цадика, начиная с самого
Бешта, с именем которого не была бы свя-
зана одна или несколько мелодий. По ха-
рактеру напева знатоки сразу узнают даже
какого толка хасид: любавичский, хоцкий,
чернобыльский, тальненский и т. д. У мно-
гих цадиков были даже свои как бы при-
дворные композиторы, получавшие музы-
кальные заказы к известным дням или
торжествам. Из всего сказаного выше по-
нятно, какую важную роль должна была
играть музыка у хасидов.

Хасидизм первое место отводит чув-
ству, а не знанию. А музыка ведь и есть
язык чувства. Oilom hanigun т. е. мир ме-
лодии и “Oilom hatschuwo” т. е. мир покая-
ния близки друг к другу, – учил известный
цадик рабби Пинхос из Кораза25 (тоже Во-
лынской губернии). Мелодия помогает че-
ловеку уйти прочь от земли, помогает тому
dweikois т. е. единению с Богом, о котором
я раньше говорил. Часто можно услышать
как похвалу мелодии, что в ней много
dweikois. Еще лучше, если мелодия поет-
ся без слов, ибо слова могут развлечь, ос-
тановить мысль на образе, тогда как чис-
тая душа мелодии (nigun) бездумно
возносит поющего к Богу, – все равно поет
ли он слышимо или про себя.

Но нельзя же петь, вовсе ничего не про-
износя. И вот появляются различные ни-
чего не значащие слоги.

На такие слоги удобно петь, они не ос-
танавливают на себе внимания и позволя-
ют певцу всецело отдаться мелодии. Вы
услышите сегодня такие мелодии без слов.
Второй хор (молитвенного характера) на-
зывается “Helf uns Gottunuju” “помоги нам,
Боженька”, но эти три слова единственные
в песне; всеже она поется на слоги [trai-
lai-lai].

Вы помните устремления хасидской
молитвы и вообще чистого хасидского ми-
ропонимания? Это единение (с Богом) и
воспламенение, экстаз. Этими же двумя
словами нередко характеризуются и дос-
тоинства мелодии. Говорят, например

[otoder nigun hot in sich viel dweikoij]или [Viel
hislahaweij]. Такой похвалы удостоилась,
например, мелодия “Helf uns Gottunju”.

Подобное же пение на слоги можно ус-
лышать и во многих других случаях. На-
пример на свадьбах, когда подпевают му-
зыкантам или пением их заменяют за
столом и т. п. Нечто вроде такой застоль-
ной песни представляет собой третий хор
“Julala”. Весь он поется на слоги julala.

Последняя династия цадиков, о которой
необходимо сказать несколько слов – это
ружинско-сандогурские26. Родоначальник
этой династии ребе Бер Межиричский уче-
ник и преемник Бешта. Знаменитейший из
этой династии Реб Исроэль Фридман27,
умерший 53 лет в Садагорах в Галиции.
В 16 лет он уже занял после смерти своего
отца пост цадика в Ружине, Киевской гу-
бернии. Острый природный ум, сила харак-
тера, умение импонировать способствова-
ли тому, что реб-Исроэль скоро стал одним
из влиятельнейших цадиков. К нему стали
стекаться хасиды из Украины, Польши и
Галиции. Он окружил себя небывалой рос-
кошью, завел целый штат слуг, певцов,
музыкантов, пышный выезд. Из-за пресле-
дования властей по какому-то темному
делу, по которому рэб-Исроэль был однако
оправдан судом, он бросил Россию и осно-
вался в Садагоре, в Галиции, где устроил-
ся еще более пышно и повел еще более
широкий образ жизни.

От него пошли несколько ветвей сада-
горских цадиков. Не вдаваясь в метафи-
зику и теорию цадикизма, садагорские ца-
дики главное внимание направляли в
сторону объединения хасидских масс и
защиты их интересов. В то же время они
нисколько не отказывают себе во всех бла-
гах мира. “Цадик должен быть обставлен
богато <…> говорил еще реб Исраэль
Ружинcкий, ибо если цадик стеснен в
пользовании земными благами, то как же
будут они через него изливаться в мир?”28.

Ружин отстоит от станции железной
дороги верстах в 18–20. С момента при-
бытия на станцию у нас решено было го-
ворить только по-еврейски29. Это был путь
единственно правильный, хотя для меня и
тяжелый, ибо я с языком знаком был боль-
ше книжно, чем в живой речи. Постепен-
но, однако, кое-как вошел в колею.

Оказалось, впрочем, что на еврейскую
речь не всегда можно получить еврейский
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ответ. Мы сразу натолкнулись на это у ба-
лаголы, т.е. извозчика, которого сняли что-
бы везти нас в Ружин. Звали его Генохом.
Анский спрашивает у него <…> , а Генох
отвечает по малорусски: “Э... какой город,
такой заезд”. Он мог бы прибавить: “ка-
кой город, такой и извозчик” – потому что
повозка его была ужасна.

И так шло дальше: мы по-еврейски, он
по-русски, – очевидно думая, что мы шут-
ки шутим. Генох принял нас сначала за ак-
теров, потом Анского за хазана, т. е. сина-
гогального кантора30, а меня за регента.
Эта мысль привела его в восторг. Оказа-
лось, что синагогальное пение его страсть,
да и у самого у него есть голос. Он тут же
решил, что сегодня больше не поедет на
вокзал (хотя было утро), чтобы послушать
хазана. Вообще он оказался очень увлека-
ющимся человеком и артистом в душе,
часто прибегал он потом к нам в качестве
“своего человека”, был в восторге от фо-
нографа, при чем не раз забывал, что
его ждут лошади, надо купить новое дыш-
ло и т. п.

Из первой же беседы с ним еще в по-
возке, выяснилось, что в Ружине 3 равви-
на, 2 хасидских, 2 [миснагдских]31, что мас-
са ружинских евреев живет в нищете, что
сохранились еще предания о знаменитом
ружинском цадике реб-Исроэль, но что
народ уже становится не тот. И собствен-
ный рассказ Геноха о себе подтвердил это
на примере.

“Одно время, рассказывал Генох – это
уже по-еврейски – стало мне страшно
трудно жить, теперь у меня кроме куска
хлеба ничего нет, а тогда и этого не было.
А тут жена, дети. Продал я кое-какие пос-
ледние вещи выручил рубль и поделил по-
полам: 50 коп. себе на дорогу пешком в
Сквиру, а 50 коп. на – [pidjon] ребе цадику.
Пошел к ребе. Долго ждал, пока добился.
Ничего меня ребе не спросил, только ска-
зал: “Иди, Бог тебе поможет”. Пойти я
таки пошел, но Бог помог ему, а не мне: он
получил мои последние 50 коп., а мне
стало еще хуже.” C той поры я к ребе ни
ногой.

В Ружине нам пришлось туго. Грязь все
время на улицах была невылазная, какой я
в жизни не видывал. Заезд, тоже непривет-
ливый без каких бы то ни было удобств.
Но это все пустяки. Главное же самое от-
ношение к нам было сначала не совсем до-

верчивое, в чем отчасти мы и сами были
виноваты по неопытности. Всякое начало
трудно.

Например, мы с первого же дня приез-
да вступили в сношение с детьми, записы-
вали от них сказки, песни и т.п. За каждый
номер они получали по пятаку и под конец
чуть ли не все детское население Ружина
перестало ходить в хедера и с утра осаж-
дало наш заезд. Некоторые сами пробова-
ли сочинять сказки, самые книжные дру-
гие старались вспомнить, все были очень
возбуждены. Помимо того, что это было
страшно беспокойно, это роняло нас в гла-
зах стариков.

Нас приняли даже на время за грамо-
фонщиков, т. е. людей торгующих песнями
и сказками. Но Анский с его почтенным
видом, соблюдением обрядов и уменьем
говорить со стариками, здесь, как и всюду
впоследcтвии, умел поправить дело. О себе
я не говорю. Помимо того, что я и по-ев-
рейски говорил плохо, я внушал недоверие
старикам уже одним своим бритым видом.
Но вслед за Анским и мне легче было до-
быть, что нужно.

От ружинских клезморим32, т. е. еврей-
ских музыкантов, я не достал почти ниче-
го интересного. Во главе их оказался как
раз не еврей, не то русский, не то молда-
ван. Он усиленно предлагал мне купить у
него замечательный “маюфес” собствен-
ного сочинения, и очень удивился, когда я
и слышать об этом не хотел.

Вообще в Ружине я собрал очень мало
материала, Анский гораздо больше, особен-
но преданий о ружинском цадике и его вре-
менах. Как образец исполню сейчас песен-
ку, записанную от славного мальчугана лет
14–15 Оце Сегала. Это местный хасидский
напев без слов. Зато мне посчастливилось
записать много интересных песен верстах
в 10 от Ружина, от одного молодого челове-
ка, который жил в качестве учителя у вла-
дельца тамошней мельницы.

От него, между прочим, я записал и но-
мер сегодняшней программы, очень любо-
пытную и по словам и по напеву песню
Sahrai meni. Начинается она [po
chssickuskonup]: Was me tor men nit – tor
nit. Varwos? И т. д.

Мы видим здесь не столько смешение
языков, но и очень уместное в данном слу-
чае смешение музыкальных стилей мало-
русских и еврейских.
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Надо сказать, что в области музыки
цадики вообще никогда не были такими
противниками чужого, как в других облас-
тях. Про знаменитого реб Пинхоса из Ко-
реза легенда рассказывает следующее.
Он проходил раз со своими учениками
мимо дома, который строился. На крыше
работал мужик-маляр или тесовщик и пел
малорусскую песню. Реб Пинхос остано-
вился, долго слушал, потом сам стал на-
певать ту же мелодию. Ученики пришли
в ужас. Но реб Пинхос сказал им: “Этот
мужик так поет, что перед ним открыва-
ется небо. Слепые Вы того не видите”.
Как прекрасно охарактеризована в этой
легенде великая сила искусства, сближа-
ющего людей, несмотря на различие ре-
лигии и национальности.

Следующей нашей остановкой было
местечко Паволо[чь], верстах в 25 от Ру-
жина. Это местечко больше Ружина, но
такое же бедное и сильней охвачено эмиг-
рацией. Здесь мы чувствовали себя луч-
ше. У нас имелся теперь уже опыт, да и
почва в Паволо[ч]и была подготовлена для
нас некоторыми лицами заранее, между
прочим, и у хозяев заезда, которые оказа-
лись очень предупредительными.

 Но и здесь работать было трудно. Жен-
щины, например, ни молодые, ни старые ни
за что не хотели петь. То же самое было и
в Ружине. Обещали, но не приходили, а ког-
да я предлагал идти к ним с фонографом,
увиливали даже заводские работницы. “По-
чему”? спрашивал я “ Me scheimt sich –
стыдятся”.

У нас в заезде была прислуга (един-
ственная на весь заезд) миловидная лет де-
вушка 18 Фейге. Настоящий тип доброй ев-
рейской работницы – ложилась спать в час
ночи, вставала в 4 утра и все время рабо-
тала, возле коров, птиц, на кухне, в гости-
нице, во дворе, всюду и всегда веселая,
несмотря на подведенные от усталости гла-
за. Вместо “да” она отвечала обыкновен-
но “Var wos nein?” (отчего бы нет?) Спро-
сишь ее: “Feigele, Doseyn is schein fartuk?”
<…>. К тем, кто пел и рассказывал для
нас, она относилась с пренебрежением:
Wos varstei[nu] sei, ote di Flaskedrides. Но
сама ни за что не хотела петь ни в фоног-
раф, ни без него. [Bin] ich meschuge. А меж-
ду тем она оправдывала свое имя Veigele
(птичка) постоянно пела про себя и по ее
словам знала массу песен.

Много мешала делу толпа, вечно осаж-
давшая нас, особенно на улице. Мне, на-
пример, рекомендовали местного [шойхе-
та]33, как человека, который знает хорошие
старые мелодии и даже сам умеет их спи-
сать на бумагу. Но когда я пошел к нему с
фонографом в руках, тотчас же облепила
меня и пошла со мной такая толпа взрос-
лых и детей, что пришлось вернуться.
Я попросил нашего фотографа для отвода
глаз выйти на улицу с большим фотогра-
фическим аппаратом. Толпа тотчас отва-
лила к нему, а я покуда по задворкам тай-
ком пошел к [шойхету], у которого,
впрочем, нашел меньше чем ожидал. Что-
бы вы имели понятие, какая это была тол-
па, покажу уличный снимок 34.

Большое впечатление произвело на
меня посещение старого и нового кладби-
ща в Паволочи. На старое кладбище нас
провожал шамес (синагогальный служка).
Когда мы вошли в ограду этой заброшен-
ной, невзрачной обители мертвых, шамес
остановился и громко произнес на древне-
еврейском языке с легким напевом “Вы
все здесь почивающие, простите нас, что
мы нарушаем. Но мы пришли сюда не для
зла вам, а для чести Израиля”. Тоже по-
вторил он, когда мы уходили с кладбища.

В конце концов, в Паволочи моя до-
быча оказалась не особенно интересной.
За то большой улов достался на мою
долю в Сквире, куда мы отправились из
Паволочи.

Сквира – уездный город Киевской гу-
бернии, только в нынешнем году получив-
ший подъездной железнодорожный путь.
Ракише же – ближайшая станция желез-
ной дороги отстояла от этого глухого угла
на 30 верст. Для нас Сквира представляла
собой интерес, как резиденция известного
во всей той округе сквирского цадика (того
самого, к которому, как я рассказывал, ез-
дил и извощик Генох).

Знаменитейшим из династии сквирских
цадиков был реб Исроэль, живший в сере-
дине 19 в. Дом его сохранился доселе, но в
полуразрушенном виде. В Сквире этот дом
и по сию пору называют “Hoif”, т. е. Двор.
И когда хотят спросить: “Вы были в доме
ребе?” то спрашивают: “Вы были при Дво-
ре?” (Дом с реки, с другой стороны ки-
вот)35. Зал в этом доме огромный, немно-
гим менее малого консерваторского.
Прекрасный паркетный пол, но выше [бе-
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ленный] в ямах. Стены окрашены масля-
ной краской, но всюду облупились и видна
известка. Немного лучше сохранился по-
толок. (Стенная живопись, ее сюжет Мои-
сей, еврейская икона)36.

Теперь в этой мерзости запустения уст-
роилась ешив[[а]]37 т. е. школа, стоят гру-
бые, большие деревянные столы, за кото-
рыми учатся мальчики и юноши. А некогда
здесь происходили пиры и приемы, в кото-
рых участвовало до 400 человек. (Как раз-
мещались и почему). О том, как широко жил
реб Исроэль, можно судить по тому, что у
него были специальные заведующие винны-
ми погребами и разными отделами кухни.
Он проживал больше 60 000 рублей в год, –
не надо забывать, в те времена. Тем не
менее, по преданию он был очень прост в
обращении. Лет за 6 до смерти он потерял
способность двигаться, и остаток жизни
провел в кресле за фолиантами, у окна с
видом на лес и поле. Здесь давал он сове-
ты, творил суд и расправу и не только над
евреями, но и случалось над христианами,
добровольно обращавшимися к нему. (Его
кровать, библиотека, фотограф, служка).

Теперь в Сквире цадиком его внук, жи-
вущий уже в другом простеньком доме. Да
и живется ему туго: даяний стало несрав-
ненно меньше. Нам его не пришлось ви-
деть, так как летом он жил где-то на даче.
Но при обзоре старого дома, мы познако-
мились с его сыном, так сказать наслед-
ником сквирского цадикского престола38

(если только престол этот еще просуще-
ствует). Это молодой человек лет 20–22 в
полуевропейском костюме, с галстуком,
воротником и проч., но в пейсах. Он умеет
уже читать по-русски. Говорили даже, что
он – о ужас – позволяет себе прогулки с
барышнями, – хотя очень редко и не днем,
а вечером, чтобы это было незаметно, ина-
че, – как мне сказали Y wet kalje machn
sain Parnossoh. (Когда тот сердитый служ-
ка и т. д.).

В Сквире имеются уже достаточно ком-
фортабельные гостиницы вполне европей-
ского типа, но мы нарочно выбрали оби-
тель поскромнее, чтобы не смущать наших
посетителей – обычно самый простой люд.
Большую помощь оказали нам в Сквире
молодые люди, – экстерны, учителя. Та-
кие местные интеллигентные силы нахо-
дятся всюду. Встретили мы их и в Ружине
и в Паволочи, но там их было гораздо мень-

ше и энерги[ю] проявили они несравненно
более слабую.

Запись песен была организована в
Сквире не только у меня в номере, но и в
одном училище в послеклассные часы. Это
облегчило сношение с женщинами, рань-
ше может быть стеснявшимися ходить в
гостиницу. Сюда же в училище приходили
и интеллигентные девушки и простые
heimische meidlach и работницы.
Я записал от них несколько колыбельных
песен, любовных и др., особенно хороша
была большая песня (на двух валиках).
<“…”.  Увы, валики эти погибли.>39

Из мужчин, кроме уже упомянутых мо-
лодых людей были приказчики, мелкие куп-
цы, рабочие. Среди последних некий булоч-
ник и кажется портной сами сочиняют на
всякий случай песни. У одного приказчи-
ка, большого любителя песен, хотя почти
безголосого, оказался целый сборник за-
писанных его рукой песен. Песни эти, боль-
шей частью любовные, не первого инте-
реса, но нашлись среди них и хорошие.
Мелодия одной из этих песен оказалась
между прочим мелодией известной сере-
нады Шуберта, конечно обевреенной.

От одного еврея – наполовину старого
склада, наполовину нового – я записал пре-
красный вариант той песни рабби Ицхока
Лейви Бердичевского о которой говорил
уже раньше и которая издана Олениной
ДАльгейм. Любопытно, с какими предос-
торожностями пел он ее. Это было у меня
в [номере] гостиницы. Он попросил закрыть
окно (дело было в июле, спустить занавес-
ки, дело было днем), запереть дверь но-
мера и только тогда стал петь, при чем лицо
его выражало все время страшное смуще-
ние и точно боязнь. Пел он не за деньги, а
по доброй воле.

Но далеко не все песни, которые запи-
саны в этом старом гнезде цадикизма,
славят его. Есть и очень критические, на-
смешливые. В одной песне, например, го-
ворилось следующее: “Ei chosside, chosside
bol, abisl bromtu l’tischoh” (роль “водочки”
и хасидов). И дальше Vin dem Bromtu wer
ich schiken a schein Meidl is der iker. Кон-
чается песня словами: “A klein Meidl kai
un spai, a groiss meidl podawai”. И знаете,
от кого я записал эту песню? От девочки
лет 12–13.

[Из собраных мною в Сквире песен бу-
дут исполнены сегодня две: любовная <…>
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и молитвенная <…> имевшаяся у меня и
раньше, но в другом варианте].

Обе песни записаны мною прямо на бу-
магу, без фонографа, а потому на фоногра-
фе их не покажу.

Покажу вам за то танцевальную еврей-
скую мелодию, записанную от сквирского
кларнетиста Гохберга. Этот кларнетист,
пресимпатичный человек лет 55, оказался
целым кладезем всяческих старинных и
большей частью очень интересных еврей-
ских мелодий, которые к тому же он сам
умел и записывать. От него я получил и
напевы песен, и традиционные мелодии
некоторых цадиков и мотивы всяческих
танцев, и некоторые обрядовые напевы и
[хок скочна], [фрейлехс шер].

Гохберг так характеризует настоящего
еврейского музыканта. A nemesser jidischen
Klesmer nehnt mois di Nichamoh, neht arois
[[chajojl]]. Dos spiln a nek Welt. О еврей-
ской музыке он выразился так:A lid libt, as
me baweint ihm. Me darf machn a mechz, ois
zichensach vargeinsach.

Любопытна между прочим музыкаль-
ная терминология еврейских музыкантов:
итальянскую и немецкую систему назва-
ния нот, они титулуют по своему: <это>
chasanisch u klesmerich40, и понятно
почему.

Много интересного рассказывал Гох-
берг о Педоцуре41. Об этом знаменитом
бердичевском скрипаче и композиторе я не
раз слышал и раньше. Слава его в тех ме-
стах огромная. Когда кто-нибудь недово-
лен тем, что ему предлагают, хочет само-
го лучшего – будь то в пище, одежде или в
чем бы то ни было, – то ему говорят:
Pedozur wilstu? Педоцура хочешь, т.е. са-
мого лучшего. О Педоцуре в таком же духе
рассказывает Перец в своем очень хоро-
шем рассказе: a gigl von a nigun т. е. “Пре-
вращения мелодии” (Автор этой мелодии
у Переца – Педоцур).

Педоцур умер тому назад лет 7 или 8 в
Бердичеве, глубоким стариком за 80 лет.
Лет за 5 до смерти он ослеп, а выступать
перестал еще до того лет за 10. Настоящая
его фамилия Холоденко, Педоцур же это его
zunemesch прозвание (откуда оно)42. Педо-
цур учился играть на скрипке у Рабинови-
ча, в Фастове Киевской же губернии. Этот
Рабинович, также известный некогда музы-
кант, умер тоже сравнительно недавно, еще
более глубоким стариком, старше 100 лет.

Педоцур рано стал во главе <…> в Бер-
дичеве. Он много сочинял, и его сочине-
ния славились, но, конечно, не напечатаны.
Рукописей же своих он никогда не прода-
вал, – это было у него правилом. Только
своим ученикам и близким он дарил их. На
одного из его учеников, содержателя ор-
кестра и танцкласса я натолкнулся в Скви-
ре. Это Нафанул Рабинович, внук того Ра-
биновича, учителя Педоцура; потому
Педоцур и относился к нему особенно бла-
госклонно. Свою игру этот Рабинович пус-
тил43, но я нашел у него несколько рукопи-
сей Педоцура. Часть их он позволил
списать, а две-три подарил, тем более, что
спроса на музыку Педоцура в его танцклас-
се нет. Но главный склад рукописей Педо-
цура у его зятя в Бердичеве.

От Педоцура сохранился целый ряд ев-
рейских концертов, т.е. больших соло для
скрипки с аккомпанементом нескольких
инструментов. Большей частью это фан-
тазия на мотивы еврейские или малорус-
ские. Каждый концерт имеет свое назва-
ние: “Ahawoh raboh”, “Люли”, “скочна”,
“бычок”, “чумак” “несчасливый”, “доря”
и т.п. Исполнялись такие концерты на тор-
жествах (напр. на свадьбах) когда гости
садились за стол. Самый тип такой музы-
ки назывался Zum Tisch44.

Здесь есть виртуозные замашки, иног-
да очень мудреные и далеко не всегда ин-
тересные; но есть особенно в чистой ме-
лодии – эпизоды очаровательные и
оригинально-еврейские.

Кроме концертов осталось от Педоцу-
ра много всяческих других сочинений
(Сквирская легенда). Одну из мелодий Пе-
доцура вы сегодня услышите. Она назы-
вается Taxim. Что значит это слово (мо-
жет быть молдаванского происхождения)
Рабинович мне не мог объяснить. Он толь-
ко сказал, что <…> играется всегда сво-
бодно, без такта и что исполняли его обык-
новенно тоже <…>45.

Из Сквиры отправились мы в Полонное,
но там я пробыл только два дня и по моем
отъезде музыкальную часть работы взял
на себя там Анский. Прекрасная мелодия
Ju-la-la записана в Полонном.

На этом я мог бы кончить, но мне хоте-
лось бы сказать еще несколько слов. Если
я и раньше интересовался и любил еврей-
скую народную музыку, то теперь после
поездки, этот интерес и любовь еще вы-

Ю.Д. Энгель
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1 Статья была подготовлена Юлием Энгелем как вступительная лекция к концерту еврейской
народной музыки, состоявшемуся в Обществе еврейской народной музыки 8 ноября 1915 года.
Антонина Энгель, жена композитора, отправляя материалы в 1929 г. в Киев писала: “…статьи Юл[ия]
Дм[итриевича] о евр[ейской] муз[ыке], о поездках его так интересны и думаю ценны. Много ли у
нас в России написано о евр[ейской] муз[ыке], а особенно о той эпохе? – что только его
перегруженностью и стихийностью мировой жизни, последнего десятка-полтора лет, можно
объяснить, что он не удосужился напечатать это все. <…> …хочу, чтобы они появились и в оригинале,
как написаны автором” (ИР НБУВ. Ф.190. Ед.хр.261, лл. 1 об. – 2).

Юлий Дмитриевич Энгель был участником первого экспедиционного сезона 1912 года, работал
по расшифровке записанных на фонограф мелодий и напевов, внес значительный вклад в развитие
еврейской музыкальной фольклористики. Он первым применил фонограф для записывания
еврейскогого фольклора. Близкая дружба с Ан-ским, знание еврейской народной музыки и
синагогального пения стали основой, на которой он создал прекрасную сюиту “Дибук”. Вместе с
Е. Вахтанговым Энгель, в качестве музыкального руководителя и композитора, работал над
постановкой драмы “Га-Диббук” в “Габиме” в 1922 г.

Ранее текст лекции не публиковался.
2 Имеется в виду экспедиционный сезон 1912 г. Ю. Энгель принимал участие в поездке в июле.

В тексте лекции эта фраза легко перечеркнута.
3 Родился в 1868 г. в Бердянске Таврической губернии. Окончил юридический факультет

Харьковского университета и Московскую консерваторию (1897) по классам композиции проф.
Танеева и Ипполитова-Иванова.

4 Июль 1912 г.
5 Энгель имеет в виду Соломона Юдовина, племянника С. Ан-ского, неизменного участника

всех экспедиций, фотографа и художника.
6 Во всей машинописи статьи псевдоним написан без тире.
7  Ю. Энгель указывает только время до наступления осенних религиозных праздников (Рош – hа

– Шона и Йом – Кипур), во время которых Ан-ский приезжал в Петербург и привез для расшифровки
записанные летом фономатериалы. Работа сезона 1912 г. закончилась в Луцке в конце октября.
К ноябрю Ан-ский вернулся в Петербург.

8 Энгель вписал в машинопись все слова на идиш и иврите от руки, используя для
транслитерирования немецкий, что было общепринятым в начале ХХ века. В данном случае он
дает ивритский вариант множественного числа слова “hassid”, “hassida” – благочестивый.

рос[ли]. Еще больше убедился я, что ев-
рейская песня независимо от национально-
го увлечения ею имеет и самостоятельную
абсолютную художественную ценность.

Надо собирать и разрабатывать эти со-
кровища пока, под влиянием коренного сдви-
га во всей жизни народа, они еще не вымер-
ли, пока еще живут в памяти народной.
Такую цель и поставило перед собой Об-
щество еврейской народной музыки и осно-
валось 4 года тому назад в Петербурге46.

Отдельные работники на ниве еврейс-
кой песни были и раньше. Еще за 10 лет до
основания этого петербургского общества,
в Москве состоялся вечер, который мож-
но назвать первым в России, да вероятно
и в мире вечером еврейской песни. Это
вечер устроен был мною и П.Е. Мареком47.
Но, разумеется, дело культуры еврейской
народной песни может быть поставлено
вполне твердо и широко только на почве
общественной, а не личной.

Поэтому можно только приветствовать
цели и деятельность Петербургского об-
щества. Теперь <предлагается> открыть
в Москве Отделение этого Общества. [От-
крываются такие же отделения в других
городах, и теперь в Одессе]. <Все предва-
рительные формальности уже закончены,
подано куда следует прошение, которое,
вероятно, скоро и последует>.

Какая же судьба ждет это Общество?
Во время наших странствований по мес-
течкам мы от всех сколько-нибудь куль-
турных людей – все равно, ходили ли они в
пиджаках, в пейсах или без оных, повсюду
встречали безусловное сочувствие и не-
редко самоотверженную помощь. Хочет-
ся верить, что и <здесь в Москве> в более
культурной еврейской колонии [культурных
еврейских центрах]48 дело собирания, ис-
следования и разработка памятников ев-
рейского народного творчества встретит
деятельное сочувствие и поддержку.

Еврейская народная песня. Этнографическая поездка
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9 В машинописи слово пропущено, от руки не вписано.
10 Пиэтизм (от лат. Pietas – благочестие) – течение в лютеранской церкви, возникшее в Германии

в XVII в. Пиетисты пытались повысить интерес к эмоциональной и эстетической стороне
христианского вероучения и овладеть настроением масс с помощью мистики. Основные положения
впервые были сформулированы священником Филиппом Шпенером (1635 – 1705).

11 Хедер – религиозная начальная еврейская школа, традиционно для мальчиков.
12 Имеется в виду г. Меджибож Подольской губернии (ныне – Хмельницкая обл.). В еврейской

традиции встечаются разные прочтения этого названияя, зависящие от диалектов идиш: Межбуж,
Межибож и др.

13 “dweikois”, “dweikut” (иврит). Ю. Энгель приводит слово в  ашкеназском прочтении. Буква
“тав” в конце слога читается как “с”. Дифтонги “ei” и  “oi” являются ашкеназским вариантом
прочтения соответствующих долгих гласных в иврите.

14 “hislahawois”, “hislahawut”. Та же транслитерация прочтения, что и в предыдущем слове.
15 Цадик (в переводе с иврита – “праведник”) – духовный лидер хасидского движения, глава

определенного направления в хасидизме.
16 Правильно “миснагдами”. Возможно, ошибка машинистки. Миснагды (“misnagdim” –

“противники”). Этим термином хасиды прозвали своих идейных противников во время религиозной
борьбы. Слово укоренилось в обиходе еврейской жизни. Позже словом “миснагд” стали называть
всякого ортодоксального еврея, сведущего в религиозной письменности и не являвшегося
приверженцем цадиков и цадикизма.

17 Имеется в виду светское просвещение. Традиционно мужчины в еврейской семье получали
религиозное образование в начальной школе – хедере, затем наиболее одаренные и склонные к
религиозным наукам – в школе более высокого уровня – ешиве. В середине ХIX в. в Российской
империи получило распространение европейское течение просвещения, главной идеологией
которого являлось светское образование, включение в общекультурный и политический процессы
страны проживания.  Идеи еврейского просвещения разделяли и правящие круги Российской
империи. Был принят ряд законов, регламентирующих еврейское образование и обучение еврейских
детей в общих учебних заведениях. В 1863 г. в Петербурге было создано Общество для
распространения просвещения между евреями в России, явившееся основным проводником
просветительских идей. Сторонников просветительских идей в еврейском обиходе называли
“маскилим” (от “maskil”, иврит).

18 Бер Межеричкий. От местечка Межерич Волынской губ., ныне – Ровенской обл. (?). Полное
имя Бер (Доб) из Межерича, известен также под именем “маггида” из Межерича – первый и
наиболее значительный провозвестник хасидизма. Родился в 1710 г. на Волыни. Проповедовал в
Кореце, Ровно и Межериче. До знакомства с Бештом занимался изучением талмудической
литературы и каббалы, преимущественно системы Исаака Лурии, являлся восторженным
поклонником Моисея Хаима Луццато. После встречи с Бештом, как гласит хасидская легенда,
полностью принял и разделил воззрения последнего, считался его приемником. После смерти
Бешта в 1760 г. Бер, не встречая оппозиции ни с чьей стороны, стал во главе хасидизма. В качестве
признанного главы течения стремился освободить хасидизм от влияния раввинского авторитета
введением вместо обычного каббалистического молитвенника Исаака Лурия. Считал, что
наивысшей формой молитвы и общения с Богом может быт только экстаз, доступный избранным
праведникам (цадикам).  Бер первым положил теоретическое обоснование позднейшему цадикизму.
О жизни Бера Межеричского существует множество хасидских легенд.

19 Бердичевский, Леви-Ицхак (Энгель пишет имя “Лейви” в ашкеназской традиции произношения)
– один из главных волынских хасидов. Родился в местечке Замостье (год рождения неизвестен), умер
в 1809 г. в Бердичеве. В молодости был проповедником в Пинске, одной из главных еврейских общин
Литвы того времени. В 60-е годы XVIII века отправился в Межерич, где познакомился с Бером
Межерицким и стал одним из его ревностных последователей. После конфликта, связанного с
преследованием хасидизма со стороны виленского гаона и предания анафеме сторонников движения,
вынужден был переехать в Украину и в конце 80-х гг. окончательно поселился в Бердичеве. В 1798 г.
издал книгу “Святость Леви” (“Keduschath Levi”), состоящую преимущественно из субботних
проповедей. Эта книга является одним из лучших произведений хасидской литературы.

20 Видимо, опечатка машинистки.
21 Имеется в виду последователь ортодоксального иудаизма.
22 Ю.Энгель в качестве примера приводит легенду о Леви-Ицхоке Бердическом, напечатанную

в энциклопедической статье. (ЕЭ. – Т.4. – Кол.204–205).
23 Шнеур (Шнеор) Залман бен Барух (раби Залман Ладиер, рабо Залман из Лиозны) – знаменитый

основатель литовско-белорусского или рационального хасидизма, так наз. Хабад. Родился в местечке
Лиозне Могилевской губ. в 1747 г., умер в 1812 г. в Пенах возле Курска, похоронен в Гадячах

Ю.Д. Энгель
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(Полтавская обл.). Очень рано обнаружил удивительные способности к учению, уже в юношеском
возрасте пользовался славой “Удивительного ученого и … изощренного в талмудической
казуистике”. Долгое время Шнеур Залман колебался в выборе между учением виленских гаонов и
хасидизмом Бера Межерицкого, пока не выбрал последнее. Личное обаяние и глубочайшие знания
талмудической литературы стали основой, привлекшей огромное количество последователей учения
Залмана. В 1782 г. поселился в Лиозне. Главным в учении было приспособление хасидского учения
к  умственным потребностям талмудистов. Он ввел некоторые изменения в ритуал, приблизив
последний к сефардскому. После 1801 г. поселился в м. Ляды. Известно воззвание Залмана,
написанное в 1812 г. и призывающее всех евреев оказывать всяческую помощь и поддержку
российскому правительству и народу в борьбе с Наполеоном. Своей литературной деятельностью
Шнеур Залман придал учению хасидов, бывшему до того разрозненным, характер философского
и систематического учения. Его книги стали важнейшим памятником хасидской литературы.

Ю. Энгель дает имя “Залмон” в традиционном ашкеназском произношении.
24 Арестовывался дважды (1798 и 1800 гг.) по наветам сторонников ортодоксального иудаизма,

объявившим борьбу не только учению, но и выдающейся личности Шнеура-Залмана. Второй
арест был связан с донесением Державина, ревизировавшего Белоруссию, о вредности учения и
деятельности Шнеерсона и имевшего личный конфликт с царским сановником.

25 Имеется в виду раби Пинехас Шапиро. Родоначальник семьи цадиков и типографов, ученик
Бешта и Бера Межеричского, бывший цадиком в Кореце Волынской губ. (ныне – Хмельницкая
обл.). Ему приписывается авторство небольшого сочинения “Midrasch Pinechas”, изречения его
приводятся в разных хасидских сборниках. Его сын рабо Моисей бен Пинехас Шапиро состоял
раввином и цадиком в Славуте Волынской губ. (ныне – Хмельницкая обл.), где основал одну из
известнейших хасидских типографий.

26 Ружинско-садагорская династия цадиков (от названий местечек Ружин Киевской губ. и Садагора,
Буковина, ныне – Черновицкая обл.) – влиятельная хасидская семья в Галиции, Румынии и на Буковине.
Основателем династии является раби Шалом-Шахна из Погребища, внук Бера Межеричского.

Ю. Энгель пишет “сандогурские” приняв, видимо, произношение от диалектного Сандогура.
27 Раби Израиль Фридман Ружинский, сын раби Шалома-Шахны, родился в Погребище (ныне

– Винницкая обл.) в 1797 г., умер в Садагоре в 1850 г. С его именем связаны множество хасидских
легенд. Одна из них гласит, что Бешт за 40 лет до рождения Израиля Фридмана, предсказал, что
через 40 лет его душа воплотится в Израиле Ружинском. В 16 лет, после смерти отца, мальчик
унаследовал пост  и вскоре стал одним из самых влиятельных цадиков Волыни и Украины в целом.
Переехал в Ружин, где основал резиденцию (отсюда и его прозвание – Ружинский). Уже в Ружине
он построил огромный дворец и окружил себя роскошью (о чем упоминает Энгель в статье). Имел
огромное влияние на народные массы. В 1838 г. был арестован по ложному обвинению, вскоре
освобожден. В 1840 г., спасаясь от нового ареста, вынужден был отправиться в Австрию и поселился
в Садагоре, где местный помещик предложил ему покровительство. Главным постулатом учения
раби Израиля Ружинского было служение Богу путем душевной бодрости, а не аскетизма, в его
изречениях культ цадика достигает полного своего развития. Его сыновья основали Бояновскую,
Чертковскую, Гусятинскую ветви цадикских домов в Украине.

28 Ю. Энгель приводит высказывания, опубликованные в энциклопедической статье (ЕЭ –  Т.XIII.
– Кол. 814).

29 Имеется в виду идиш.
30 Хазан (хаззан) – должностное лицо общины. В обязанности хаззана входит чтение всего

богослужения. Со временем в богослужении стало принятым использование при чтении молитв
и пиютов, их напевное произношение, ставшее литургическим. Хаззан исполняет текст аккапело,
следуя установленной мелодике и разукрашивая исполнение на свой вкус. В современном
употреблении часто является синонимом слову кантор.

31 Видимо, опечатка машинистки.
32 Клезморим (клезмеры) – традиционный народный ансамбль, игравший на еврейских свадьбах

и других торжествах.
33 Шойхет – резчик скота с соблюдением требований кашрута. В машинописи написано слово

“тойхет”, что, по всей видимости, является ошибкой машинистки.
34 Ю. Энгель для иллюстрации своей лекции использовал фотографии или “туманные картинки”

(фотографии на стекле, проецирующиеся через специальное приспособление), сделанные во время
экспедиций 1912–1914 гг. Соломоном Юдовиным и Семеном Ан-ским.

35 Ю. Энгель вписал список фотографий, который собирался демонстрировать. Слово “кивот”
и автор и С.Ан-ский использовали для обозначения традиционного элемента синагогального
интерьера – шкафа для хранения свитков Торы (Арон-hа-Кодеша). Не понятно, что Энгель имел в
виду в данном случае. Вероятно, что демонстрация картинок велась на два экрана.

Еврейская народная песня. Этнографическая поездка
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36 Список иллюстраций.
37 Ешива – религиозная школа высшей ступени.
38 Звание цадика передавалось по наследству от отца к сыну.
39 В машинописи этот фрагмент текста вычеркнут, видимо, Ю. Энгель сокращал текст перед

чтением его в концерте.
40 Хасидские и клезмерские. Имеется в виду – религиозные и светские.
41 В ряде источников встречается Педоцер-Холоденко или просто Педоцер. Разница в написании

(Педоцер – Педоцур) связаны с диалектическим произношением на идиш.
42 Не понятно, что автор имел в виду, вероятно, в лекции он запланировал пояснить

происхождение прозвища.
43 Имеется в виду – забросил.
44 “К столу”.
45 Этот фрагмент текста в машинописи вычеркнут.
46 Общество еврейской народной музыки было учреждено в Петербурге в 1908 г., имело устав

и учредителей. Главными задачами общества “являлось содействие изучению и развитию еврейской
народной музыки (духовной и светской) путем собирания образцов народного творчества,
художественной обработки и распространения их в обществе, а также оказания поддержки еврейским
композиторам и другим музыкальным деятелям”. Среди членов правления Общества были
Л. Несвижский, С. Розовский, З. Кисельгоф, Ю. Энгель и С. Ан-ский. Просуществовало до 1919 г.

47 Петр (Песах) Марек (1862, Шалов, Ковенской губ. – 1920, Саратов), еврейский историк. Свои
исследования по истории российского еврейства помещал в русско-еврейских изданиях,
сотрудничал с “Еврейской энциклопедией (1908–1913) и “Историей еврейского народа” (тт. 11, 12,
Москва, 1914, 1921). Совместно с Саулом Гинзбургом собрал и издал первую антологию еврейского
фольклора “Еврейские народные песни в России” (Петербург, 1901).

48 Этот фрагмент текста несколько раз выправлен автором и прочитывается плохо.

Ю.Д. Энгель
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Andriychuk M.T.
JEWS AND THE JEWISH COMMUNITY IN UKRAINIAN PERIODICALS

OF THE RUSSIAN EMPIRE OF THE 1860-S
(ON MATERIALS OF THE JOURNALS ‘OSNOVA’ AND ‘CHERNIGOVSKIY LISTOK’)
In this article evolution of Ukrainian-Jewish relations in early 1860-s has been investigated. The

author presents analysis of publications of two Ukrainian magazines of Russian Empire – “Osnova” and
“Chernigovskiy Listok” in which Jewish theme was often reflected. Materials publications contain
illustrate  Ukrainian-Jewish polemics of that time.

SUMMARIES

Berezhynskiy V.G.
THE ARMAMENT COMPLEX OF THE KHAZARIAN ARMY

The system analysis of the armament complex in Khazarian Kaganate has been carried out in the
article. On the basis of results achieved the author questioned the Khazarian armament as a phenomenon
of material culture.

Kerzhner A.G.
Ya. I. IZRAELSON AND HIS STUDY ON NATAN GANNOVER BIOGRAPHY

The article presents analysis of East-European Jewry position on the territories of present-day Ukraine
at the time of early XX century pogroms through examining Yakov Izraelson study on Natan Gannover
biography (XVII century). According to author’s opinion oppression Ukrainian Jews suffered from in
early XX century was close to turn into a complete disaster, similar to that of Khmelnitsky and Honta
time.

Turov I.V.
HASIDIC ATTITUDE TOWARDS THE NON-JEWS

In the article attitude of Hasids towards non-Jewish people has been investigated. The question was
studies in two aspects: Hasidic perception of the non-Jews since XVIII until early XIX century and its
reasons and the doctrine of Israel Besht adherents concerning the possibility of co-existence of Jewish
people with other nations.

Pohrebynska I.M.
THE ROADS OF COOPERATION: UKRAINIAN-JEWISH RELATIONS

IN THE MEMOIRS OF THE JEWISH POLITICAL ACTIVISTS
The article studies relations between Ukrainian authorities and Ukrainian Jewish community under

Tsentralna Rada as reflected in Jewish politicians memories (M. Zilberfarb, A. Revutsky, S. Goldelman
and others). The author describes activities of the Ukrainian Republic Jewish Ministry and its efforts in
establishing the Jewish autonomy.

Zhuravel P.A.
TOWARDS A PROBLEM OF HUTSUL ORIGIN

OF THE HASIDIC TALES (BESHT AND DOVBUSH)
The paper is dedicated to the evident connection between Hasidic stories about Israel Besht and

popular tales of Carpathians region. The author analyses some common subjects appearing in two related
groups of texts with reference to studies by Dan Yosef and Prof. Dov Noy about Carpathian origin of
descriptions of Israel Besht and Oleksa Dovbush across coming.

Hurbych S.R.
THE HEBREW LANGUAGE RENAISSANCE IN UKRAINE IN EARLY XX CENTURY
The article considers Hebrew translation of Rabindranat Tagor ‘Hitanjali’ as an attempt to expand

the role of Hebrew in Jewish secular life. It is focused on translator’s efforts in selecting equivalents
from Hebrew, which hasn’t been regarded as the language of everyday communication till 1917. Hebrew
translator (M. Ben-Eliezer) did his best in adapting Classical Hebrew lexicon to later notions.
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Summaries

Федорко О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕКСТІВ ГЕХАЛОТ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

В статті йдеться про корпус текстів ранньої єврейської містики під назвою Гехалот, що дату-
ються, згідно з різними версіями, від 2 до 8 ст. н.е. У першій частині авторка розглядає
історіографію питання, аналізуючи проблеми датування, походження, авторства, історичного
контексту, змісту, стилю та, зрештою, мети тексту. Наведено різноманітні підходи сучасних
західних дослідників до тестів Гехалот і вказано, що на даний момент не існує консенсусу щодо
питань авторства та мети текстів. З одного боку, це зумовлюється обмеженістю та нестачею
історичних джерел, з іншого – специфікою концептульних позицій самих дослідників. У другій
частині прокоментовано уривок, що належить до одного з текстів всередині Гехалот, Гехалот
Раббаті, на прикладі якого доводиться необхідність створення детального, построкового
контестуального коментаря до усього корпусу текстів Гехалот.

Koloda S.A.
TEACHING HEBREW IN UKRAINE:

SOME CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL PECULIARITIES
The author investigates the state of teaching Hebrew in present-day Ukraine as a phenomenon of

bilinguism that is, according to author’s opinion, asymmetric and individual. The article treats the problem
of learning Hebrew as the second language both in secondary and higher school in a broader context of
studying Jewish civilization.

Khamray O.O.
TOWARDS THE PROBLEM OF THE FUNCTIONING OF

NON-NOMINATIVE SEMANTIC DETERMINANTS IN OLD TESTAMENT TEXT
The main idea of the proposed article is to investigate the traces of domination of non-nominative

(mainly active and ergative) semantic determinants in languages-ancestors of biblical Hebrew, which
was reflected in diffused nature of some constructions in Hebrew texts of the Bible with respect to
modern grammatical categories, such as case and time, and in other deviations from modern Hebrew
grammar norms.

Ihnatyev P.M.
ISRAEL: HALF-CENTURY LIVING IN HOSTILE ENCIRCLEMENT

The author questions position the State of Israel holds in the Middle East region in context of global
political and economic interests at the area as well as within the perspectives of integrative processes in
modern world. In the article considerable attention is paid to a particular role United States of America
play in Israeli politics and economics and in regional political processes.

Korohodskiy Yu.M.
SOVIET-ISRAELI RELATIONS (19671987): “THE JEWISH PROBLEM”

The article questions the role the Jewish factor played in relations between Soviet Union and Israel.
In 1967 Soviet Union broke off diplomatic relations with Israel. In twenty years Soviet consulate group
arrived in Israel giving a sign of reestablished contacts between the two countries. The article covers the
most intricate period of Soviet-Israeli relations.

Serheyeva I.A.
SEMYON AN-SKIY ETHNOGRAPHIC EXPEDITION IN DOCUMENTS

The article covers extensive epistolary legacy of a well-known Jewish ethnographer and writer Semyon
An-skiy (Shlomo Rappoport). Materials from S. An-skiy’s archive stored at Judaica fund of the Institute
of Manuscript of the National Vernadsky Library, provide a researcher with a variety of illustrations for
the activities of folklore expeditions guided by An-sky and Engel as well as with a considerable number
of documents reflecting Jewish cultural phenomena of that time.

Kochubey Yu.M.
ISRAELI LITERATURE IN UKRAINE: TRANSLATIONS AND STUDIES

The article deals with the question of how close Ukrainian readers are familiar with Israeli literature.
The author refers to a series of Ukrainian and Russian translations of Israeli and Jewish authors from
Zeev Zhabotinsky to authors of nowadays. Ukrainian publishers and translators activities are looked at
as a phenomenon of inter-cultural contacts.
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Сергій Олександрович Нікішенко народився 5 квітня 1962 р. у місті Києві. Середню
освіту здобув в Київських загальноосвітніх школах № 51 та № 94. Після закінчення шко-
ли починається його трудова діяльність – Сергій Нікішенко працює служителем Держав-
ного музею українського народного декоративного мистецтва, але вже в 1981 році він
вступає до Київського Державного університету ім. Т.Г. Шевченка на історичний фа-
культет. Проте шлях до науки, до китаєзнавства для С. Нікішенка був непростим. Після
закінчення університету він обіймає посаду старшого хранителя архівосховища кінодо-
кументів у Центральному Державному архіві кінофотофонодокументів (1986–1988), потім
старшого редактора комерційного відділу Республіканського виробничо-творчого об’єд-
нання “Українського відеоцентру” (1988–1989) та референта відділу капіталістичних
країн Українського товариства дружби і культурних зв’язків із зарубіжними країнами
(1989–1991).

Протягом цього часу поступово формуються наукові інтереси С. Нікішенка – дослід-
ження китайської цивілізації. Але тоді в радянській Україні сходознавство практично не
розвивається, тому молодому вченому доводиться самостійно вивчати китайську мову
та історію однієї з найдавніших цивілізацій світу. З отриманням незалежності в Україні
починає відроджуватися та розбудовуватися вітчизняне сходознавство, в чому найак-
тивнішу участь бере С. Нікішенко. Переломний момент у житті С. Нікішенка – 1991 р.,
коли він починає працювати в Інституті мовознавства ім. О.О. Потебні АН УРСР на
посаді молодшого наукового співробітника відділу сходознавства. Дуже швидко цей відділ
виростає в самостійний Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України, де
С. Нікішенко працює молодшим науковим співробітником відділу Сучасного Сходу (1991–
1997 рр.), молодшим науковим співробітником  відділу Далекого Сходу (1997–1997 рр.).
Крім того, С. Нікішенко першим з українських китаєзнавців пройшов наукове стажуван-
ня в Уханьському університеті  (КНР) (1993–1994 рр.).

ÑÅÐÃ²É ÎËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ× Í²Ê²ØÅÍÊÎ

30 серпня 2003 року пішов з життя відомий український
китаєзнавець Сергій Олександрович Нікішенко –

серце дуже рано не витримало ритму буття

Век скоро кончится, но раньше кончусь я.
Это, боюсь, не вопрос чутья.
Скорее – влияние небытия
на бытие; охотника, так сказать, на дичь, –
будь то сердечная мышца или кирпич...

Йосиф Бродський.
FIN-DE-SIEKLE, 1989
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Протягом всього цього часу він плідно працює над різними науковими проблемами з
історії та культури країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, зовнішньої політики та міжна-
родних відносин країн в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Результатом цих дослід-
жень став захист першої в незалежній Україні кандидатської дисертації з китаєзнавчої
тематики – “Сталі концепції у зовнішній політиці КНР (відносини з Японією, Кореєю та
В’єтнамом)” (1997 рр.).

Результати досліджень С. Нікішенка з проблем сучасного Сходу привернули до себе
увагу фахівців з питань планування зовнішньополітичних орієнтирів нашої країни, в ре-
зультаті вченого запрошено працювати в Національному Інституті стратегічних дослід-
жень, де він обіймав посаду старшого консультанта Відділу досліджень суспільно-полі-
тичних процесів (1997–1999), – потім старшого консультанта сектору південно-східних
стратегій Відділу зовнішньополітичної стратегії (1999 – до останнього часу).

Крім цього С. Нікішенко активно займався викладацькою діяльністю. Він читав різні
сходознавчі курси в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка,
Києво-Могилянській академії, Інституті східних мов (Київський національний лінгвістичний
університет) та в Острозькій академії. Серед студентів Сергій Олександрович
користувався великим авторитетом учителя. Як людина закохана в Схід, він запалював
у молодих серцях бажання навчатися східним премудростям та обирати тяжкий, але
цікавий шлях наукового пізнання.

Ніколи не можна змиритися із втратою людини, проте ще тяжче сприймати смерть
на підйомі творчих сил та життєвих сподівань. На жаль, С.О. Нікішенко не встиг зроби-
ти те, що планував протягом багатьох років. Його наукова зірка вже не засяє тим полу-
м’ям, що мала б засяяти. Через кілька місяців планувався вихід у світ його першої
монографії та захист докторської дисертації...

Учений великої наукової ерудованості, він зробив значний внесок у розвиток українсь-
кого китаєзнавства та розробку досліджень з історії та аналізу сучасного стану зовніш-
ньополітичних концепцій країн АТР. Йому були притаманні всебічне (дійсно сходознав-
че) знання предмета, чіткі професійні цінності, аналітичний розум та високі моральні
якості. Ім’я Сергія Олександровича Нікішенка назавжди залишиться в історії українсь-
кого сходознавства та в наших серцях.

“Життя скінчилося, але присутність продовжується” – “Le roix mort! Vive le roix!”.

Київ 12 вересня 2003 року

Колектив Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України,
Редколегія журналу “Східний світ” та колеги-китаєзнавці

ÂÈÁÐÀÍ² ÐÎÁÎÒÈ Ñ. Î.  Í²Ê²ØÅÍÊÀ
(загальна кількість опублікованих наукових праць – всього 32)

Никишенко С. А. Концепция “одно государство – два строя” в политике КНР // Ак-
туальные проблемы китаеведения. Тезисы выступлений на республиканской кон-
ференции китаеведения. Киев, 1988.

Никишенко С. А. Молодежь Китая сегодня // Контрасты. Киев, 1989.
Никишенко С. А. За штурвалом гиганта // Капитал, 1995, № 9.
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