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Постановка проблеми. Історіографія проблеми бере свій початок безпо-
середньо у XIX столітті, у час, коли інтерес імперської спільноти до єв-
рейського питання почав стрімко зростати й посилюватися. Показово, 

що саме в той час з’явилися перші праці, як власне єврейських, так і росій-
ських та українських дослідників, що були мешканцями Російської імперії.

Слід зазначити, що у межах даного дослідження розвитку історіографії 
основним етапом становлення нормативно – правової бази є саме період з 
початку XIX століття до 1919 року. 

Необхідність дослідження історіографії та проведення характеристики 
джерел щодо правового регулювання статусу єврейської національної мен-
шини в Україні (початок XIX століття – 1919 рік) обумовлена кількома чин-
никами: по-перше, саме в цей час євреї були однією з найчисельніших етніч-
них груп в Україні; по-друге, внаслідок специфічних умов розселення, занять 
євреї значною мірою визначали характер і структуру економічних та право-
вих процесів в Україні; по-третє, зміна правових норм призвела до суттєвих 
зрушень у соціально-правовому житті єврейства, до появи радикальних сус-
пільно-правових змін, що впливали на зміну правового статусу єврейського 
населення в Україні в цей період.

Слід зазначити, що окремі питання історіографії та характеристики дже-
рел щодо правового регулювання статусу єврейської національної меншини 
в Україні (початок XIX століття – 1919 рік) досліджували у своїх працях такі 
науковці, як Ю. Гессен, М. Драгоманов, С. Дубнов, І. Лютостанський, А. Суб-
ботін та інші. Однак необхідність комплексного аналізу правового регулю-
вання статусу єврейської національної меншини в контексті нормотворчого 
процесу на підросійських та українських землях у вищезазначених хроноло-
гічних межах зумовлена необхідністю сучасної неупередженої оцінки темпо-
ральних змін правового становища євреїв в Україні.

Мета дослідження полягає у проведенні аналізу історіографії та характе-
ристиці джерел щодо правового регулювання статусу єврейської національ-
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ної меншини в Україні (початок XIX століття – 1918 
рік).

Насамперед варто відзначити, що орієнтуватися у 
широкому масиві джерел щодо регулювання статусу 
єврейської національної меншини в Російській імпе-
рії загалом допомагають довідники, один з яких по-
бачив світ у кінці 80-х років XIX століття, інший – у 
кінці ХХ століття [26; 34].

Серед перших публікацій з досліджуваної нами 
проблеми варто виділити дослідження 1862 р. росій-
ського історика Ф. Леонтовича під назвою «Истори-
ческий обзор постановлений о євреях в России», яке 
свідчило про добру обізнаність автора з імперським 
законодавством Росії щодо євреїв і присвячувало-
ся правовому становищу підросійського єврейства. 
Загалом у другій половині XIX – на початку XX 
століття з’явилося понад два десятки праць, у яких 
автори (в основному представники єврейства) здій-
снювали аналіз тих чи інших законодавчих актів ро-
сійського уряду, що стосувалися підросійських євреїв 
[18; 19; 33], доводячи дискримінаційність російсько-
го законодавства стосовно останніх.

Іншою працею, на яку звернемо увагу, була праця 
1872 р. юриста й публіциста, уродженця Катеринос-
лава І. Оршанського (1846–1875) «Евреи в России. 
Очерки экономического и общественного быта рус-
ских евреев» [32], у центрі уваги якої знаходилися 
питання, пов’язані із економічним становищем єв-
рейства в Російській імперії. Написана із залученням 
значного статистичного матеріалу, книга І.  Оршан-
ського, з-поміж іншого, містила цікаві факти про 
ставлення грецьких та німецьких колоністів до єврей-
ських погромів [32, 157] другої половини XIX ст., по-
рушувала питання, пов’язані із самоідентифікацією 
єврейства [32,  180] тощо. І.  Оршанський ратував за 
повне злиття євреїв з росіянами, за надання євреям 
рівних з росіянами прав, що і було б підставою для 
успішної асиміляції підросійського єврейства.

Знайомство з вказаними працями сприяє не тільки 
вивченню ресурсного потенціалу єврейської общини, 
але, що важливо, допомагає розумінню чинників, які 
так чи інакше впливали на цей потенціал, уможлив-
люючи чи навпаки гальмуючи його розвиток, а відтак 
- впливаючи на інтенсивність, форми участі єврейства 
у політичному процесі.

Серед праць 60-х – 70-х років XIX століття осіб-
но стоїть праця Я.  Брафмана (1825–1879) «Книга 
кагала» [2], яка побачила світ у 1869 р. (друге видан-
ня з’явилося у 1875 p.). Цей антисемітський по духу 
опус привертає увагу не тільки і не стільки тому, що 
її автор – єврей, який перейшов у християнство, але 

й тому, що він був державним службовцем, який ак-
тивно сприяв поширенню антиєврейських настроїв і 
політики, що є одним серед численних аргументів на 
користь твердження про те, що офіційні представни-
ки влади в Російській імперії не гребували антисемі-
тизмом. Утім, книга була тільки однією серед числен-
них антисемітських творів [1; 28; 29]).

На окрему увагу заслуговують праці М.  Драгома-
нова, українського історика, просвітника та визна-
чного громадського діяча, зокрема його праця «Ев-
реи и поляки в Юго-Западном крае» [8,  217–267]. 
Він одним із перших в імперії заявив, що «єврейське 
питання» в Російській імперії «серйозніше багатьох 
інших». М.  Драгоманов відзначав, що євреїв час-
то звинувачують у найрізноманітніших російських 
бідах, однак це, на думку вченого, не відбивало дій-
сного стану справ. «...Усуньте «жидів» і «жидків-єв-
реїв», – писав М.  Драгоманов, – будуть «жидки» і 
«жиди» іншого віросповідання» [8, 223]. Крім того, 
він наголошував, що довготривале презирство хрис-
тиян до євреїв посилило єврейську солідарність, їхню 
відокремленість від інших, породило в них перекона-
ність у повній правоті всякого роду експлуатації хрис-
тиян. Розмірковуючи про заборону євреям жити «в 
певних місцях», М. Драгоманов зауважував, що така 
заборона «корисна» тільки купцям великоросій-
ським, спадкоємцям «торгових людей», які не хотіли 
допускати у московське царство не тільки євреїв, але 
й англійців, голландців та інших, оскільки вбачали в 
них конкурентів [8, 225]. Критикуючи російські по-
рядки, Михайло Петрович зазначав: «Усі говорять 
про єврейську замкнутість, про труднощі для росіян 
асимілювати таку масу євреїв, але наші шлюбні зако-
ни, наші конфесійні школи, ведення метричних книг 
– усе веде до того, щоб утримати замкнутість єврей-
ства» [8, 225]. Крім того, він відзначав, що присяга, 
до якої приводять євреїв у суді, містить у собі «при-
низливе недовір’я» до них, як містить його і бажання 
влади позбавити рабинів права вести метричні кни-
ги. З точки зору М. Драгоманова, зрівняння прав осіб 
усіх віросповідань – «найлегша міра в галузі єврей-
ського питання».

У праці «Историческая Польша и великорусская 
демократия» М. Драгоманов проаналізував структу-
ру єврейського населення на території України і від-
значив, зокрема, неготовність євреїв до протистоян-
ня антиєврейським погромам [9, 126].

Особливий інтерес серед досліджень другої поло-
вини XIX століття викликають численні праці визна-
чного дослідника єврейства С. Дубнова, які, з одного 
боку, є яскравим джерелом, котре проливає світло на 
світовідчуття єврейської інтелігенції періоду [15], а з 
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іншого, – є вагомим вкладом у дослідження найріз-
номанітніших сторін буття підросійського єврейства 
[10; 11; 13], знайомство з якими допомагає зрозуміти 
мотивацію дій єврейства, його поведінки у ході пра-
вових колізій зламу XIX–XX століття. Варто прига-
дати і те, що С. Дубнов був безпосереднім «учасни-
ком» єврейського просвітництва, тож його погляди 
і його праці – це і зріз єврейського буття очима того, 
хто чи не найповніше сприйняв і просякся ідеями 
єврейського просвітництва в останній третині XIX 
століття. Показовим є і те, що саме з-під пера цієї лю-
дини, чий світогляд сформувався в обстановці, наси-
ченій новими ідеями, вийшли одні з перших сторінок 
історії єврейського народу.

С. Дубнов, розуміючи, що «відкладати на невизна-
чений час саму справу розробки російсько-єврейської 
історії було б вкрай недоцільно» [14, 29], попри те, 
що людей, «здатних до справи», було, з його точки 
зору, «дуже мало» [12], а російська історіографія, на 
його переконання, «взагалі надзвичайно мало займа-
лася євреями» [12, 29], велику увагу приділяв історії 
розвитку статусу (у т. ч. правового) свого рідного на-
роду, зокрема поколінню 1860-х – 1870-х років, його 
правовим поглядам, орієнтирам, правосвідомості.

Не менш цінними є праці С. Дубнова, в яких 
він торкався проблеми антиєврейських погромів у 
80-х роках XIX століття [16, 294–320]). Як зазначає 
Д.  Шарбі, не применшуючи значення трагічних по-
дій, якими характеризувалося буття єврейського на-
роду, С. Дубнов намагався довести, що цими подіями 
не вичерпується історія єврейства, що відбувалася в 
діаспорі. Завдяки відокремленості євреїв, що є сво-
єрідним видом самоврядування, на думку вченого 
вони мали змогу не тільки зберегти значною мірою 
незалежність але й реалізувати політичну та правову 
ініціативу специфічного суб’єкта: національної мен-
шини [38, 89].

Віддаючи належне С. Дубнову, сучасники відзна-
чають, що саме він рішуче відкинув загальноприй-
нятий принцип, що історія єврейського народу є 
тільки історією юдаїзму; піддав жорсткій критиці всі 
нашарування на справжні ідеї юдаїзму у вигляді тал-
мудизму та рабинізму [3, 146]. Заслугою С. Дубнова 
«стала реабілітація діаспори в єврейській історіогра-
фії», оскільки саме він написав історію євреїв Росії та 
Польщі, відкинувши зневагу до них, ту зневагу, яка 
була властива тим, хто вважав, що зразок культурної 
досконалості і витонченості втілився в іудейсько-ні-
мецькій громаді [38, 89].

Визнаючи значний вклад С. Дубнова у досліджен-
ня єврейської історії (у тому числі й політичної), 
сучасні науковці небезпідставно вказують на те, що 

вчений «був вихований на сучасних йому ідеях ро-
сійського народництва», що, як твердить В. Кельнер, 
яскраво виявлялося в його працях [22, 99]; вказують 
на слабкі місця у дослідженнях вченого і передоусім, 
беруть до уваги те, що євреї сприймалися С. Дубно-
вим як інертна маса, об’єкт, стосовно якого імперські 
інститути здійснювали певні дії [23, 45–46].

Крім праць С. Дубнова, велику цінність мають 
статті та книги низки інших, менш масштабних до-
слідників періоду, серед яких назвемо П.  Марека та 
І.  Цинберга. Їхні праці, зокрема книга П.  Марека 
«Из истории двух воспитаний: из истории просве-
щения евреев в России (1864–1873)», стосувалася 
питань просвітництва євреїв у Росії [30] і висвітлю-
вала не тільки особливості процесу просвітництва, 
специфіку освітнього ресурсу єврейства, але й наслід-
ки впливу просвітництва на єврейську інтелігенцію, 
на її свідомість (зокрема самоідентифікацію, процес 
формування ідейних орієнтирів та політичних прі-
оритетів), що в кінцевому підсумку зумовлювало її 
ставлення до політичних процесів, які розгорталися 
у Російській імперії. П. Марек у своїй праці звертає 
увагу на перебіг русифікаційних процесів в імперії: 
«...Якщо русифікація польського населення мала ха-
рактер приборкання і розплати переможців з перемо-
женими, то стосовно євреїв вона була тільки природ-
ним кроком в еволюції ідей і принципів, які однаково 
поділялися як передовою єврейською інтелігенцією, 
так і правлячими сферами» [30, 543]. Таким чином, 
у дослідженні П. Марека відбилася позиція тієї час-
тини єврейства, яке абсолютно спокійно і навіть із 
завзяттям сприйняли русифікаторську політику са-
модержавства, відчувши себе (у термінах П. Марека) 
«більш росіянами по духу і тенденціям, ніж самі ро-
сіяни» [30, 544].

Певні уявлення про інформаційний ресурс (пері-
одичні видання івритом, ідишем, російською) єврей-
ської общини, зокрема його стан у другій половині 
XIX століття (до 1889-х років), дає праця І. Цинбер-
га [37]. Автор проливає світло на практичне втілення 
згубної політики російського царату щодо єврейської 
періодики.

А. Субботін – російський дослідник, котрий ви-
вчав питання економічного становища єврейства 
в смузі осілості, наслідком чого стала поява книж-
ки «В черте еврейской оседлости. Отрывки из 
экономических исследований западной и юго-запад-
ной России за лето 1887 г.» [38]. У ній міститься цін-
ний погляд автора-сучасника на проблему, яку можна 
позначити як «взаємини євреїв і польських землев-
ласників» (зокрема – у Волинській губернії, у міс-
тах, які були переповнені єврейством, але земля під 
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якими належала власникам-полякам), містить оцінки 
соціально-інституційного ресурсу єврейства. Окрему 
А.  Субботін порівнює становище євреїв-мешканців 
Волинської та Подільської губерній і литовського єв-
рейства.

Стаття іншого дослідника єврейства – І.  Сосіса 
«Общественные настроения эпохи «великих ре-
форм» містить цікаві зауваження стосовно реакції 
єврейських мас на постанову царського уряду щодо 
введення заборони на єврейський національний 
одяг; поширення у єврейському середовищі росій-
ської мови, сприйняття єврейськими інтелектуалами 
російської журналістики тощо [35, 481–541].

Серед праць, що з’явилися на теренах Росії в до-
революційний період, слід назвати й «Историю 
еврейского народа в России» Ю. Гессена [5], в якій 
автор, з-поміж іншого, дослідив царське законодав-
ство щодо євреїв, окремі аспекти єврейського життя. 
Варто пригадати й дрібніші праці Ю.  Гессена, серед 
яких виділимо «Сто лет назад (Из эпохи духовного 
пробуждения русских евреев)» [4]. У ній Ю. Гессен, 
розмірковуючи про особливості єврейського про-
світництва в Російській імперії, дійшов висновку, що 
разом з германо-галицькою мендельсонівською шко-
лою в житті підросійського єврейства повільно, але 
впевнено набирав обертів і самобутній просвітниць-
кий рух, зі слідами не лише однієї європейської, але і 
російської правової культури [4, 1].

Варте найпильнішої уваги й таке фундамен-
тальне багатотомне видання, як «Еврейская 
энциклопедия», що побачило світ у дореволюційній 
Росії (у 1908–1913 pp.) [17]. У ній ми знаходимо не 
тільки матеріали, присвячені висвітленню та аналізу 
різноманітних аспектів російської політики самодер-
жавства стосовно євреїв, процесів (політичних, со-
ціальних, культурних), які відбувалися в єврейських 
громадах на українській території, але й біографічні 
статті, в яких містяться деталі життя того чи іншо-
го діяча з єврейського середовища, оцінка його дій, 
спрямованих на покращення чи зміни умов життя 
підросійських євреїв.

Б. Натане, аналізуючи коло питань, порушених 
дослідниками єврейства у Російській імперії, слушно 
вказав, що, починаючи з «епохи великих реформ», 
головною турботою історіографії стало правове ста-
новище євреїв, тобто аналіз офіційної політики та 

законодавства стосовно єврейства [31,  163–206]. 
Разом з тим варто наголосити, що праця двох поко-
лінь істориків дозволила передреволюційній Росії 
стати «одним із найкрупніших центрів» єврейських 
досліджень у світі [27,  25]. Зазначимо й те, що ро-
сійськомовна історіографія періоду до певної міри 
компенсувала відсутність історіографії івритом, яка, 
за влучним висловом А. Локшина, «залишається не-
написаною главою», «білою плямою» у вивченні єв-
рейського політичного і наукового розвитку [27, 24], 
а крім того, можна додати, – й правового.

У пореволюційний час, після встановлення біль-
шовицького режиму, історіографія російського єв-
рейства, у тому числі й історіографія окремих аспектів 
політичного процесу (його особливостей, учасників, 
конфліктних проявів тощо), деякий час продовжува-
ла існувати й розвиватися, чому сприяло існування 
Кабінету з вивчення єврейської радянської літерату-
ри, мов та фольклору, а також діяльність Єврейської 
історико-археографічної комісії. Але досягнення у 
галузі осмислення політичного буття єврейства були 
більш ніж скромними; зацікавлені (а серед них були 
такі дослідники, як: М. Гінцбург, Л. Дейч, С.  Івано-
вич, Г. Ледат) зачіпали такі болючі для єврейства пи-
тання, як правове становище євреїв, проблеми анти-
семітизму, роль єврейства у революційному русі [6; 
7; 21; 25]. Певна увага, зокрема Д. Заславським, була 
приділена висвітленню місця єврейства у російській 
літературі [20].

Надалі дослідження проблем єврейської історії 
загалом і політичних її аспектів зокрема фактично 
припинилося. Тому погоджуємося з висновком про 
те, що «єврейська історія не існувала як дисципліна 
за межами вузького кола; дуже мало євреїв мали час і 
освіту для вивчення будь-якої історії...» [23, 40]. 

Таким чином, у дореволюційний час центральною 
проблемою, до якої зверталися єврейські, українські, 
російські дослідники, було правове становище євреїв, 
яке досліджувалося з опорою на імперське законодав-
ство. Значна увага приділялася особливостям забез-
печення здійснення нормотворчого процесу, соціаль-
ним критеріям суспільних змін, а також поширенню 
антисемітизму тощо. Після встановлення радянської 
влади наукові дослідження правового статусу єврей-
ської національної меншини були поступово згорну-
ті.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
ИСТОРИОГРАФИИ И ОБЗОРНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ СТАТУСА 
ЕВРЕЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
МЕНЬШИНСТВА В УКРАИНЕ 
(НАЧАЛО XIX СТОЛЕТИЯ – 1919 ГОД)

Кальян А.С.

Аннотация: В научной статье рассматривают-
ся вопросы историографии и проводится обзо-
рная характеристика источников относительно 
правового регулирования статуса еврейского на-
ционального меньшинства в Украине (начало XIX 
столетия – 1919 год).

Ключевые слова: правовое регулирование, 
источники, правовой статус, национальное мень-
шинство. 

SOME ASPECTS OF HISTORIOGRAPHY 
AND DESCRIPTIVE CHARACTERISTICS 
OF SOURCES ON THE BASES  
OF LEGAL REGULATION  
OF THE STATUS OF THE JEWISH 
NATIONAL MINORITY  
IN UKRAINE  (BEGINNING 
OF XIX CENTURY – 1919) 

Kalyan A.

Summary: The article deals with the questions of 
history science and the descriptive characteristics of 
sources of legal regulation of status of Jewish national 
minority in Ukraine is given (the beginning of XIX 
century – 1919).

Keywords: legal regulations, sources, legal status, 
national minority.


