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Review 

Рецензія 

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 

(АПСНІМ), 2019,  № 2 (22), C. 115-116. 

Монографія кандидата історичних наук, доцента, 

асистента кафедри історії Нового та новітнього часу 

Чернівецького національного університету ім. Ю. Федь-

ковича Олександра Трояновича Безарова є важливим 

науковим доробком у сучасній українській історіогра-

фії, адже її предмет стосується надзвичайно важливої і 

водночас маловивченої  теми, а саме, участі євреїв у 
розвитку революційного руху в Російській імперії.  

Історія революційного руху в Російській імперії в 

українській історіографії протягом останніх десятиліть 

незаслужено залишається немовби у тіні сучасних дос-

ліджень. Ігнорування дослідниками історико-

революційної тематики пов’язується із спробами пере-

осмислення ними місця та ролі Російської революції 

1917 р. в українській та світовій історії. Як поодинокий, 

на жаль, приклад у сучасній українській історіографії, 
можна навести результати дослідження науковців, у 

тому числі автора рецензованої нами монографії, кафед-

ри історії Нового та новітнього часу Чернівецького наці-

онального університету ім. Ю. Федьковича, в яких було 

глибоко проаналізовано історичне значення Російської 

революції 1917 р. у світлі її столітнього ювілею1. Зокре-

ма, ними було доведено, що одним із ключових факто-

рів революційних перетворень у Росії 1917 р. було не-

розв’язане національне питання в колишній імперії Ро-

манових, а отже, вивчення особливостей процесів моде-

рнізації пізньоімперського суспільства Росії крізь приз-
му його багатонаціонального складу є актуальним на-

прямком у сучасних дослідженнях революційного мину-

лого цієї держави.  

Зміст монографії О. Т. Безарова відповідає логіці 

викладеного матеріалу, послідовно розкриває мету і 

завдання дослідження. Монографія має шість розділів, 

які пов’язані між собою певною логікою дослідження, 

містять відповідний науковий апарат і висновки. Зокре-

ма, у перших двох розділах проаналізовано історіогра-

фію проблеми та її джерельну базу, визначено методо-

логічні засади дослідження, з’ясовано витоки револю-
ційності російських євреїв, які пов’язані, на думку авто-

ра, із кризою ідентичності російсько-єврейської інтелі-

генції та політикою державного антисемітизму російсь-

кого самодержавства. У наступних розділах монографії 

були  висвітлені особливості становлення «єврейського 

соціалізму» у народницьких організаціях, визначено 

місце та роль євреїв у розвитку Російської соціал-

демократичної робітничої партії, Партії есерів та анархі-

стських груп на початку ХХ століття.     

Важливим є розділ, в якому глибоко проаналізова-

но революційну діяльність Бунду, участь єврейських 
революціонерів у подіях російської  революції 1905–

1907 років. Цікавим, хоча й не бездоганним, у певному 

сенсі, виглядає параграф в якому йдеться про ліворади-

кальний екстремізм Л. Д. Троцького. У своїх висновках 

1 Istorychna panorama [Historical panorama], Naukovyj zbirnyk ChNU, Special'nist' «Istorija», Chernivci, Chernivec'kyj nac. un-t, 2017, 
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автор посилається на опубліковані та неопубліковані 

джерела, полемізує із сучасними дослідниками, але не 

вичерпує усіх проблем обраного сюжету. Наприклад, 

надто мало уваги автор звернув на політичні погляди 

відомого революціонера, на його відносини з іншим, як 
справедливо зауважив автор, не менш видатним, аніж 

власне Л. Д. Троцький, революційним діячем, яким був 

Парвус (О. Л. Гельфанд).  

Вперше у сучасній історіографії О. Т. Безаров сфо-

рмулював поняття про «єврейський чинник» у розвитку 

революційного руху, зокрема, єврейського анархістсько-

го руху в Російській імперії, визначив передумови та 

причини його становлення (криза ідентичності, масове 

зубожіння містечкового єврейства, антисемітизм, розви-

ток міжнародного єврейського анархістського руху) та 

охарактеризував головні етапи його розвитку, відзначив 
відомих російських анархістів єврейського походження. 

У монографії випукло відображені історичні портрети 

таких провідних революціонерів, якими вочевидь були 

П. Б. Аксельрод, Л. Г. Дейч, Ю. Й. Мартов, Г. А. Гершу-

ні, М. Р. Гоц,  Л. Д. Троцький та багато інших. Доведено 

їхню мотивацію революційної діяльності, що полягала у 

кризі єврейської ідентичності.  

Позитивним моментом монографії можна вважати 

авторські посилання на дослідження сучасних українсь-

ких істориків. Зокрема, автор у своїх висновках зважав 

на думку відомих українських фахівців з історії Бунду 
та анархістського руху В. І. Гусєва та В. А. Савченко 

відповідно, критично поставився до підходів і твер-

джень окремих українських дослідників, які так чи інак-

ше висвітлювали проблему участі євреїв у революційно-

му русі. Приємно вражає список використаних джерел і 

літератури, який становить понад 500 позицій. Автором 

були вперше опубліковані деякі маловідомі документи з 

фондів державних історичних архівів Російської  Феде-

рації та України, а також використанні вже відомі доку-

менти, матеріали періодичної преси, у тому числі рево-

люційної (нелегальної), приватного листування, різно-
манітні звіти, постанови, прокламації, звернення та ста-

тистичні відомості. Автор добре володіє матеріалом, 

обізнаний у сучасних наукових підходах стосовно ви-

значення місця та ролі євреїв у революційному русі, 

полемізує з відомими дослідниками, звертається до ре-

зультатів власних досліджень.                   

Водночас у монографії не у повній мірі використа-

но потенціал фондів регіональних архівів України, зок-

рема, Державного архіву Одеської області, в якому збе-

рігається чимало важливих документів з історії єврейсь-

кого революційного руху в Російській імперії. Хоча ав-
тор і використав деякі документи з фондів Державного 

архіву Чернівецької області, що, звісно, можна вважати 

позитивної рисою дослідження, вагомий корпус неопуб-

лікованих джерел з історії революційного руху в Росій-

ській імперії зберігається в державних архівах Хмельни-

цької, Волинської, Миколаївської та Херсонської облас-

тей. На жаль, у монографії відсутні фонди державних 

історичних архівів Білорусі та Молдови. Доцільно було 

б відобразити у дослідженні матеріали фондів Архіву 

давніх актів у Варшаві. Натомість ці зауваження є лише 

нашими побажаннями автору, адже його дослідження 

має концептуальний характер. Крім цього, загальні про-

блеми історії революційного руху в Російській імперії, 

мабуть, вже добре відомі в сучасній історіографії, а то-
му автор справедливо обмежився лише констатацією 

певних фактів і процесів. Монографія є, за суттю, завер-

шальним моментом багаторічного комплексного дослі-

дження О. Т. Безарова з історії єврейського питання і 

постає як спроба автора визначити методологічний на-

прямок у дослідженні місця та ролі євреїв у російському 

революційному русі у майбутньому. Зазначені недоліки 

загалом не применшують наукової цінності монографії, 

а її фактичні матеріали та висновки можуть мати прак-

тичне застосування у процесі вивчення студентами істо-

рії революційного руху в Україні, Росії та Білорусі, істо-
рії єврейського народу, історії російсько-єврейських та 

українсько-єврейських взаємин тощо.  

Таким чином, рецензована нами монографія О. Т. 

Безарова заповнює прогалину в сучасній українській 

історіографії розвитку революційного руху в Російській 

імперії і може стати важливим приводом для поглибле-

ного вивчення місця та ролі євреїв в історії української 

та польської соціал-демократії, революційних процесів 

на Україні та в Росії у 1917–1921 рр., визначення 

«єврейського чинника» у становленні системи радянсь-

кої влади на теренах колишньої Російської імперії.       
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which, however, did not affect the overall positive impression of 

the book under review. It is concluded that the results of the scien-
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