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Евреи в Украине, в СССР и мире - численность и размещение 
 

Древнееврейский этнос сформировался в течение 2-го 
тысячелетия до нашей эры на территории Палестины. 
Расселение евреев за ее пределами началось в VII-VI вв. до 
н. э., когда часть их была вытеснена со своей родины 
ассирийскими и вавилонскими завоевателями. В конце I 
тысячелетия до н. е. имело место переселение евреев из 
Палестины в средиземноморские страны. Наибольших 
масштабов это переселение приобрело в I-II вв. н. е. после 
подавления римлянами иудейских восстаний. С разгромом 
Второго Иудейского царства там остались небольшие 
группы еврейского населения, воспринявшая сначала 
арамейский, а впоследствии - арабский язык. 
Сохранению евреями в диаспоре устойчивого этнического 
самосознания способствовало развитое конфессиональное 
сознание, тесно связанное с представлением о 
национальности. Большинство представителей этого этноса 
после переселения из Палестины расселилась в резких 
регионах Европы: на Пиренейском полуострове - с XI в. 
вплоть до выселения их оттуда в конце XV в .; в Германии - 
с XI в .; на территории Речи Посполитой, куда входили 
Литва, Польша, Белоруссия и Правобережная Украина - в 
основном с XIV-XVII вв. Буржуазные революции XVII-
XVIII вв. в Западной Европе способствовали устранению 
существующих запретов на право проживания евреев в ряде 
стран, хотя их равноправие во многом оставалась 
ограниченным. В России проживания евреев запрещалось и 
в более поздние времена. Российское законодательство даже 
не позволяло им приезжать для торга на ярмарки. 

Учет численности евреев в Европе был организован 
только в XVIII в., когда начали осуществляться сплошные 
переписи. При этом христианское и еврейское население 
определялось отдельно. На территории Речи Посполитой 
первую специальный подушную перепись евреев было 
осуществлено в 1764 г. Она зарегистрировала около 600 
тыс. представителей этой национальности, из которых 
подавляющее большинство размещалась на территории, 
входящей теперь в состав СССР (в частности, 213 тыс. было 
зарегистрировано в Белоруссии и в Правобережной 
Украине, 85,5 тыс. - в Литве). 170 тыс. евреев проживало 
тогда на польских этнических землях (Царство Польское). В 
1754 г. в ходе проведения первой подушной ревизии в 
Австрии отдельно были опубликованы данные о еврейское 
население, которое проживало преимущественно в Богемии 
(25 тыс. чел.), Моравии (20 тыс.) и Силезии (0,6 тыс.). Тогда 
же оно было зарегистрировано и в Пруссии. На территории 
Венгерского королевства, в княжестве Трансильвания, в 
Хорватии и Словении учет населения, который определил и 
количество евреев, был организован только в 1785 (в 
Венгрии зарегистрировано 75,1 тыс., а в Трансильвании - 2,1 
тыс. евреев). С конца XVIII в. проводился сбор данных о 
евреях и в других европейских странах - Голландии, 
Франции, немецких княжествах и тому подобное. К началу 
XIX в. учет еврейского населения проводилась в 
большинстве европейских стран. 

Давньоєврейський етнос сформувався протягом 2-го 
тисячоліття до нашої ери на території Палестини. 
Розселення євреїв за її межами почалося у VII—VI ст. до 
н. е., коли частина їх була витіснена зі своєї батьківщини 
ассірійськими і вавілонськими завойовниками. 
Наприкінці І тисячоліття до н. е. мало місце переселення 
євреїв з Палестини у середземноморські країни. 
Найбільших масштабів це переселення набуло у І-II ст. н. 
е. після придушення римлянами іудейських повстань. З 
розгромом Другого Іудейського царства там залишилися 
невеликі групи єврейського населення, які сприйняли 
спочатку арамейську, а згодом - арабську мову. 

Збереженню євреями в діаспорі стійкої етнічної 
самосвідомості сприяла розвинута конфесійна 
свідомість, тісно пов’язана з уявою про національність. 
Більшість представників цього етносу після переселення 
з Палестини розселилася у різких регіонах Європи: на 
Піренейському півострові — з XI ст. аж до виселення їх 
звідти наприкінці XV ст.; у Німеччині — з XI ст.; на 
території Речі Посполитої, куди входили Литва, Польща, 
Білорусія і Правобережна Україна — в основному з 
XIV—XVII ст. Буржуазні революції XVII—XVIII ст. у 
Західній Європі сприяли усуненню існуючих заборон на 
право мешкання євреїв у ряді країн, хоча їх 
рівноправність багато в чому залишалася обмеженою. В 
Росії проживання євреїв заборонялося і в більш пізні 
часи. Російське законодавство навіть не дозволяло їм 
приїжджати для торгу на ярмарки. 

Облік чисельності євреїв у Європі був організований 
лише у XVIII ст., коли почали здійснюватися суцільні 
переписи. При цьому християнське і єврейське населення 
визначалося окремо. На території Речі Посполитої 
перший спеціальний подушний перепис євреїв було 
здійснено у 1764 р. Він зареєстрував близько 600 тис. 
Представників цієї національності, з яких переважна 
більшість розміщувалася на території, яка входить тепер 
до складу СРСР (зокрема, 213 тис. Було зареєстровано у 
Білорусії та в Правобережній Україні, 85,5 тис. — у 

Литві). 170 тис. євреїв проживало тоді на польських 
етнічних землях (Царство Польське). У 1754 р. в ході 
проведення першої подушної ревізії в Австрії окремо 
були опубліковані дані про єврейське населення, яке 
проживало переважно у Богемії (25 тис. чол.), Моравії 
(20 тис.) і Сілезії (0,6 тис.). Тоді ж воно було 
зареєстровано і в Пруссії. На території Угорського 
королівства, у князівстві Трансільванія, у Хорватії та 
Славонії облік населення, який визначив і кількість 
євреїв, був організований тільки у 1785 р. (в Угорщині 
зареєстровано 75,1 тис., а в Трансільванії — 2,1 тис. 
євреїв) 4. З кінця XVIII ст. проводився збір даних про 
євреїв і в інших європейських країнах — Голландії, 
Франції, німецьких князівствах тощо. До початку XIX ст. 
облік єврейського населення проводився у більшості 
європейських країн. 
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В России учет этого населения начали осуществлять с 80-
х годов XVIII в. Однако качество такого учета длительное 
время оставалась неудовлетворительной. Так, на территории 
Речи Посполитой, включенной в состав России в результате 
разделов Польши, еще в 1764 было зафиксировано 482 тыс. 
евреев, в 1795 г. - 576,2 тыс., а в 1815 г.- 1194,2 тыс. 
Польское вычисление только в 1764 относительно полно 
учло еврейское население. Этого не скажешь о результатах 
V ревизии 1795 г., поскольку за 20 лет до 1815 г. 
численность его в России при отсутствии значительной 
миграции извне никак не могла удвоиться. Обстоятельный 
анализ ревизии 1795 г., проведенный А. Л. Перковским, с 
учетом данных конфессионального учета, показал, что 
количество евреев на 1795 следует увеличить минимум на 
четверть. 

После 1815 гг. до 70-х годов XIX в. динамика еврейского 
населения в России определялась процессами естественного 
воспроизводства. Однако относительно полные данные 
содержат только уточняющие материалы ревизского учета, 
полученные накануне или во время проведения следующих 
за порядковым номером ревизий. Так, в первоначально 
установленные сроки проведения VII ревизии (1815- 1825) 
не было учтено 921 тыс. человек мужского пола, из которых 
на долю горожан и купцов (а среди них преобладали евреи) 
приходилось 310 тыс. чел. Соответствующие коррективы в 
этом были внесены во время проведения следующей, VIII 
ревизии. 

Еврейская городская беднота была не в состоянии 
платить подушную подать и всеми способами пыталась 
уклониться от переписи. Однако в течение 20 лет, до 
проведения VIII ревизии, было обнаружено только 500 
неохваченных учетом душ мужского пола, прежде всего в 
Подольской, Волынской и Виленской губерниях. По 
мнению многих исследователей, в частности израильского 
демографа Г. Малера, такое положение было вызвано 
прежде всего тем, что евреи скрывали свою истинную 
численность, пытаясь избавиться уплаты налогов. В свою 
очередь это позволяло верхушке кагала присваивать 
определенную часть последних. 

Начиная с VIII ревизии, численность неохваченных 
переписью евреев сокращается. Однако и более поздние 
ревизии (VIII - 1834, IX - 1850 года. и X - 1858) требуют 
уточнений. В частности, однодневная перепись, 
проведенная в связи с введением воинской повинности, 
обнаружила не зарегистрированных ревизским учетом и 
«нигде не прописанных» 50 тыс. евреев по Ковенской и 87 
тыс. чел. - по Гродненской губерниях. 

Не совсем точным до 1857 оставался учет евреев Австро-
Венгерской монархии, особенно в Галиции, где их было 
немало. Ревизией 1846 было зарегистрировано в этой 
провинции 335 тыс. евреев, переписи 1851 г.- 313 тыс., а 
переписи 1857 г.- 449 тыс. чел. Только с конца 50-х годов 
XIX в. статистические данные в отношении евреев 
становятся вероятными. 

Публикация статистических источников относительно 
населения, в частности еврейского, началась в странах 
Европы только с XIX в. 

У Росії облік цього населення почали здійснювати з 
80-х років XVIII ст. Однак якість такого обліку тривалий 
час залишалася незадовільною. Так, на території Речі 
Посполитої, включеної до складу Росії внаслідок поділів 
Польщі, ще у 1764 р. було зафіксовано 482 тис. євреїв, у 
1795 р.— 576,2 тис., а в 1815 р.— 1194,2 тис. Польське 
обчислення лише у 1764 р. відносно повно врахувало 
єврейське населення. Цього не скажеш про результати V 
ревізії 1795 р., оскільки за 20 років до 1815 р. чисельність 
його у Росії при відсутності значної міграції ззовні ніяк 
не могла подвоїтися. Ґрунтовний аналіз ревізії 1795 р., 
проведений А. Л. Перковським, з урахуванням даних 
конфесійного обліку, показав, що кількість євреїв на 1795 
р. слід збільшити принаймні на чверть. 

 
Після 1815 р. до 70-х років XIX ст. динаміка 

єврейського населення в Росії визначалася процесами 
природного відтворення. Однак відносно повні дані 
містять тільки уточнюючі матеріали ревізького обліку, 
одержані напередодні або під час проведення наступних 
за порядковим номером ревізій. Так, у початково 
встановлені терміни проведення VII ревізії (1815— 1825 
рр.) не було враховано 921 тис. Осіб чоловічої статі, з 
яких на частку міщан та купців (а серед них переважали 
євреї) припадало 310 тис. чол. Відповідні корективи 
щодо цього були внесені під час проведення наступної, 
VIII ревізії.  

Єврейська міська біднота була не в змозі сплачувати 
подушну подать і всіма засобами намагалася ухилитися 
від перепису. Однак протягом 20 років, до проведення 
VIII ревізії, було виявлено тільки 500 не охоплених 
обліком душ чоловічої статі, передусім у Подільській, 
Волинській та Віленській губерніях. На думку багатьох 
дослідників, зокрема ізраїльського демографа Р. Малера, 
таке становище було викликане передусім тим, що євреї 
приховували справжню свою чисельність, намагаючись 
позбавитися сплати податків. У свою чергу це давало 
змогу верхівці кагалу привласнювати певну частину 
останніх. 

Починаючи з VIII ревізії, чисельність не охоплених 
переписом євреїв скорочується. Однак й більш пізні 
ревізії (VIII — 1834 р., IX — 1850 р. і X — 1858 р.) 
вимагають уточнень. Зокрема, одноденний перепис, 
проведений у зв’язку з введенням військової повинності, 
виявив не зареєстрованих ревізьким обліком і «ніде не 
прописаних» 50 тис. євреїв по Ковенській і 87 тис. чол. 
— по Гродненській  губерніях. 

Не зовсім точним до 1857 р. залишався облік євреїв 
Австро-Угорської монархії, особливо у Галичині, де їх 
було чимало. Ревізією 1846 р. було зареєстровано в цій 
провінції 335 тис. євреїв, переписом 1851 р.— 313 тис., а 
переписом 1857 р.— 449 тис. чол. Лише з кінця 50-х 
років XIX ст. статистичні дані щодо євреїв стають 
вірогідними. 

Публікація статистичних джерел щодо населення, 
зокрема єврейського, почалася в країнах Європи лише з 
XIX ст.  
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В России данные о евреях по результатам IV-X ревизий 
нашли отражение в учетных сведениях и налоговых 
(«окладной») книгах. Однако напечатаны были (в «Журнале 
Министерства внутренних дел») только результаты по 
губерниям с VIII ревизии. Последние сведения приводятся 
за 1859 г. По состоянию на 1847 г. Публиковались также 
данные по уездам и общинах. 

В пореформенный период данные о численности евреев 
содержатся в материалах текущего учета, локальных 
переписях и всероссийской переписи 1897 г. Они 
напечатаны в специальных изданиях («Обзоры начальников 
губерний» и т.п.). Иными словами, введено в научный 
оборот данные о евреях в России с IV-VII ревизий, то есть 
до середины 30-х годов XIX в. Естественное движение 
еврейского населения в стране систематически 
регистрировалось с 1836 г., а в западных областях - с начала 
XIX в. 

В Австро-Венгрии сведения о численности, размещения 
и переселения евреев начали публиковаться с 1841 г., хотя 
учет такого рода было организовано еще в 1754 г. По 1754 - 
1840 гг. данные о евреях есть в ряде архивов (по Западной 
Украине - в ЦГИА во Львове). Напечатаны (в основном по 
уездам) результаты только отдельных ревизий (1808 и с 
1830 г. по 1846 г.). По Германии, Голландии, Франции, 
Швейцарии и других западноевропейских государствах 
полные данные о представителях этой национальности 
напечатаны с 1816 г. За XX в. существует значительный 
соответствующий материал с переписей населения этих 
стран. 

Проблема численности и территориального размещения 
еврейского населения исследовалась многими учеными. 
Прежде всего следует назвать труды П. Кеппена, А. 
Риттиха, Г. Шиммер, Б. Васютинского, В. Винклера, А. 
Носсиг, К. Дитерици, Т. Дэвиса, Г. Хасселя, А. Хаузнер, А. 
Хандлина, М. Вишницера, С. Брука и др. 

В этих исследованиях прослеживается динамика 
численности евреев в Европе с начала, а в мире - со второй 
половины XIX в. Данные об этой категории населения в 
Азии, Африке и Латинской Америке в первой половине XIX 
в. в них слишком завышены, а по России - занижены, 
поскольку привлеченные первоначальные данные 
ревизского учета. 

Подробнее о таблицах:  
1. Численность и территориальное размещение 

еврейского населения в XIX - XX вв. 
2. Удельный вес еврейских эмигрантов в США в общем 

количестве переселенцев из России в 70-е годы XIX - в 
начале XX в. 

3. Еврейская иммиграция в США (1871-1975) 
4. Расселение евреев по частям мира в XIX - XX вв.  
в https://infua.top/ru/info-r/istoriya-r/ukrainy-r/evrei-v-

ukraine-v-sssr-i-mire-chislennost-i-razmeshchenie или  
Український історичний журнал №6 за 1991р.  

У Росії дані про євреїв за наслідками IV—X ревізій 
знайшли відображення в облікових відомостях і 
податкових («окладних») книгах. Однак надруковані 
були (в «Журнале Министерства внутренних дел») лише 
результати по губерніях з VIII ревізії. Останні відомості 
наводяться за 1859 р. За станом на 1847 р. Публікувалися 
також дані по повітах і громадах. 

У пореформений період дані про чисельність євреїв 
містяться у матеріалах поточного обліку, локальних 
переписах та всеросійському переписі 1897 р. Вони 
надруковані у спеціальних виданнях («Обзоры 
начальников губерний» тощо). Іншими словами, не 
введено до наукового обігу дані про євреїв у Росії з IV—
VII ревізій, тобто до середини 30-х років XIX ст. 
Природний рух єврейського населення в країні 
систематично реєструвався з 1836 p., а в західних 
областях — з початку XIX ст.  

В Австро-Угорщині відомості про чисельність, 
розміщення та переселення євреїв почали публікуватися 
з 1841 р., хоч облік такого роду було організовано ще у 
1754 р. За 1754— 1840 pp. дані про євреїв є в ряді архівів 
(по Західній Україні — в ЦДІА у Львові). Надруковані (в 
основному по повітах) результати лише окремих ревізій 
(1808 р. і з 1830 р. по 1846 p.). По Німеччині, Голландії, 
Франції, Швейцарії та інших західноєвропейських 
державах повні дані про представників цієї 
національності надруковані з 1816 р. За XX ст. існує 
значний відповідний матеріал з переписів населення цих 
країн. 

Проблема чисельності та територіального розміщення 
єврейського населення досліджувалася багатьма 
вченими. Насамперед слід назвати праці П. Кеппена, А. 
Ріттіха, Г. Шиммера, Б. Васютинського, В. Вінклера, А. 
Носсіга, К. Дітеріці, Т. Девіса, Г. Хасселя, О. Хаузнера, 
О. Хандліна, М. Вішніцера, С. Брука та ін. 

В цих дослідженнях простежується динаміка 
чисельності євреїв у Європі з початку, а в світі — з 
другої половини XIX ст. Дані про цю категорію 
населення в Азії, Африці та Латинській Америці на 
першу половину XIX ст. в них надто завищені, а по Росії 
— занижені, оскільки залучені первісні дані ревізького 
обліку. 

Детальніше про таблиці: 
1. Чисельність і територіальне розміщення 

єврейського населення в XIX — XX ст. 
2. Питома вага єврейських емігрантів в США 
в загальній кількості переселенців з Росії у 70-ті роки 

XIX - на початку XX ст. 
3. Єврейська імміграція в США (1871—1975) 
4. Розселення євреїв за частинами світу XIX - XX ст. 
в https://infua.top/ru/info-r/istoriya-r/ukrainy-r/evrei-v-

ukraine-v-sssr-i-mire-chislennost-i-razmeshchenie або  
Український історичний журнал №6 за 1991р.  

 
В таблице 1 показано динамику численности и 

размещения еврейского населения России и СССР за 1764-
1979 гг., его удельный вес в Европе и мире. 

У таблиці 1 показано динаміку чисельності та 
розміщення єврейського населення Росії та СРСР за 
1764— 1979 pp., його питому вагу в Європі і світі. 

https://infua.top/ru/info-r/istoriya-r/ukrainy-r/evrei-v-ukraine-v-sssr-i-mire-chislennost-i-razmeshchenie
https://infua.top/ru/info-r/istoriya-r/ukrainy-r/evrei-v-ukraine-v-sssr-i-mire-chislennost-i-razmeshchenie
https://infua.top/ru/info-r/istoriya-r/ukrainy-r/evrei-v-ukraine-v-sssr-i-mire-chislennost-i-razmeshchenie
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Как показывает приведенная таблица, в пределах 
территории 90-х годов Союза, большинство этого этноса 
проживала в Украине. Однако, если в середине XIX в. там 
насчитывалось около двух третей всех евреев страны, то в 
1989 г.- только 35,3%. 

На территории современной Украины евреи появились в 
дохристианские времена. Об их пребывании в Крыму со II в. 
н. е. свидетельствуют надгробные надписи. Во времена 
Киевской Руси, в X-XIII вв., существовали общины 
славяноязычных евреев, так называемых кенааним. Они 
имели отдельные кварталы в городах, в частности, 
существовал еврейский район в Киеве. Небольшие 
поселения в Украине были созданы в XIV в. выходцами из 
Литвы. Однако наиболее массовое переселение евреев 
происходило из Польши с конца XV и в последующие века. 
Большинство из них составляли так называемые ашкенази, 
то есть европейские евреи, говорившие на одном из 
диалектов германской группы индоевропейской языковой 
семьи (идиш). Основу еврейской социальной организации 
составляли территориальные общины (кегилы), которые 
сосредоточены в городах или их частях, и общественное 
самоуправление (кагал). 

На Правобережной Украине евреи, как и поляки, 
расселились отдельными этно-религиозными общинами. В 
конце XVIII в. их численность там составила более 110 тыс. 
чел. (3,5% от всего населенные). Специальным указом 
Екатерины II (1764) значительное количество евреев была 
переселена в Новороссию на правах иностранных 
колонистов. Особенно значительного масштаба их 
переселения туда приобрело после присоединения 
белорусских губерний вследствие разделов Польши 1792 и 
1795 г. В 1857 г. в Новороссии они составляли уже 3,8% от 
всего местного населения. В конце XVIII в. там было 
основано много еврейских земледельческих колоний. 
Однако в них разрешалось жить только тем евреям, которые 
приняли христианство. К середине XIX в. на юге Украины 
насчитывалось 20 таких поселков, в которых проживало 
около 12 тыс. чел. Впоследствии их численность возросла. В 
конце XIX в. в Бессарабии насчитывалось 18 еврейских 
земледельческих поселков, в Херсонской и 
Екатеринославской губерниях - соответственно 26 и 17. 

Характер расселения и правового состояния евреев в 
Восточной Галичине несколько отличался от других 
регионов Украины. Они селились там в городах и городках, 
которые принадлежали крупным феодалам, и были 
зависимы только от юрисдикции дидычей. (Дидычи - 
помещики, владевшие большими имениями и землей, 
полученной в XVII-XIX вв. за царскими грамотами или 
гетманскими универсалами). Это обстоятельство, по 
мнению С. А. Макарчука, было для еврейского населения 
более выгодным: здесь его общины не судились с гминами 
королевских городов, было меньше различных ограничений, 
стимулировало рост численности этой категории жителей. 

Начиная с Петра I, царизм постоянно ограничивал 
территорию расселения евреев в Российской империи и, в 
частности, в Украине. С 1721 г. по 1742 г. вышел целый ряд 
законодательных актов, согласно которым им запрещалось 

Як свідчить наведена таблиця, в межах території 90-х 
років Союзу, більшість цього етносу проживала в 
Україні. Однак, якщо у середині XIX ст. там 
налічувалося близько двох третин усіх євреїв країни, то у 
1989 р.— лише 35,3%. 

На території сучасної України євреї з’явилися у 
дохристиянські часи. Про їх перебування в Криму з II ст. 
н. е. свідчать надгробні написи. За часів Київської Русі, у 
X—XIII ст., існували громади слов’яномовних євреїв, так 
званих кенааним. Вони мали окремі квартали в містах, 
зокрема, існував єврейський район у Києві. Невеликі 
поселення на Україні були створені у XIV ст. вихідцями з 
Литви. Однак найбільш масове переселення євреїв 
відбувалося з Польщі з кінця XV і в наступні століття. 
Більшість серед них становили так звані ашкеназі, тобто 
європейські євреї, які розмовляли на одному з діалектів 
германської групи індоєвропейської мовної сім’ї (ідиш). 
Основу єврейської соціальної організації становили 
територіальні громади (кегили), які зосереджувалися у 
міських поселеннях або їх частинах, і громадське 
самоуправління (кагал). 

 
На Правобережній Україні євреї, як і поляки, 

розселилися окремими етнорелігійними громадами. В 
кінці XVIII ст. їх чисельність там становила понад 110 
тис. чол. (3,5% від усього населеня). Спеціальним указом 
Катерини II (1764 р.) значна кількість євреїв була 
переселена у Новоросію на правах іноземних колоністів. 
Особливо значного масштабу їх переселення туди набуло 
після приєднання білоруських губерній внаслідок поділів 
Польщі 1792 р. і 1795 р.17 У 1857 р. У Новоросії вони 
становили вже 3,8% від усього місцевого населення. 
Наприкінці XVIII ст. там було засновано багато 
єврейських землеробських колоній. Однак у них 
дозволялося жити лише тим євреям, які прийняли 
християнство. До середини XIX ст. на півдні України 
налічувалося 20 таких селищ, у яких проживало близько 
12 тис. чол. Згодом їх чисельність зросла. В кінці XIX ст. 
у Бессарабії налічувалося 18 єврейських землеробських 
селищ, у Херсонській та Катеринославській губерніях — 
відповідно 26 і 17. 

Характер розселення і правового стану євреїв у 
Східній Галичині дещо відрізнявся від інших регіонів 
України. Вони селилися там у містах й містечках, які 
належали великим феодалам, і були залежні лише від 
юрисдикції дідичів. (Дідичі — поміщики, які володіли 
великими маєтками і землею, одержаною у XVII—XIX 
ст. за царськими грамотами або гетьманськими 
універсалами). Ця обставина, на думку С. А. Макарчука, 
була для єврейського населення більш вигідною: тут його 
громади не судилися з гминами королівських міст, 
існувало менше різних обмежень, що стимулювало 
зростання чисельності цієї категорії жителів. 

Починаючи з Петра І, царизм постійно обмежував 
територію розселення євреїв у Російській імперії і, 
зокрема, в Україні. З 1721 р. до 1742 р. вийшла ціла низка 
законодавчих актів, згідно з якими їм заборонялося 
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проживать на Левобережье. В 1796 г. было введено 
дискриминационную «черту оседлости», за пределами 
которой представителям этой национальности не 
разрешалось селиться. Она охватывала Правобережную 
Украину, Белоруссию и Литву, Екатеринославскую, 
Херсонскую, Таврическую и Бессарабскую губернии, на 
Левобережье - Полтавскую и Черниговскую, а также 
Белостоцкую область и Царство Польское, которые вошли в 
состав России позже. 

Введение «черты оседлости» привело к тому, что 
большинство евреев селилась главным образом в городах и 
небольших городах. К тому же даже на территории вне 
«полосы» им разрешалось проживать не везде. В разные 
периоды для них были закрытыми крупные города. В 
частности, в 1827- 1861 гг. им нельзя было селиться в Киеве. 
В последующие десятилетия они не имели права жить в 
центральных районах города, за исключением купцов 
первой и второй гильдий. 

Все последующее законодательство России так или 
иначе все больше становилось жестоким о возможностях 
свободного расселения евреев. Лишь 20 марта (2 апреля) 
1917, когда вышел закон «Об отмене вероисповедных и 
национальных ограничений» и была ликвидирована «черта 
оседлости», они получили право проживания на всей 
территории России. 

Указанные территориальные ограничения, а также 
запрета в выборе профессии и самоуправлении, в частности 
прав кагальной организации, а впоследствии (1844) и 
официальная отмена последней, введение обязательной 
воинской повинности, постоянно растущие налоги, 
огромная искусственно созданная скученность еврейского 
населения, вызванная, кроме указанных причин, еще и 
сравнительно высоким естественным приростом и, наконец, 
погромы в России и, в частности, Украине, привели к весьма 
значительно зарубежной эмиграции евреев в конце XIX - 
начале XX в. 

После Октябрьской революции в связи с ликвидацией 
«черты оседлости» большинство евреев переселяется на 
Левобережье и в крупнейшие города Украины и Российской 
Федерации - прежде всего в Москву и Ленинград. По 
данным переписи 1926 г., в городах Украины проживало 
уже 60% от всех представителей еврейской национальности 
в республике, тогда как в 1897 г.- только 40%. Евреи 
составляли большинство населения в таких городах, как 
Житомир, Винница, Умань, Проскуров, Новоград-
Волынский, Коростень, Овруч, Бердичев (по данным 
переписи 1926 г.). На западно-украинских землях это 
касается таких городов, как Бучач, Чертков, Залещики, 
Ковель, Дрогобыч, Луцк, Ровно, Станислав, Тернополь и др. 
(Польская перепись 1921). Вследствие миграционных 
процессов численность евреев в республике уменьшилась за 
1897- 1926 годы с 1644,5 до 1565,5 тыс. чел., в то время как 
в целом по СССР возросла - с 2430,4 тыс. в 1897 до 2597, 4 
тыс. чел. в 1926 г. Кроме того, наряду с созданием в 1928 г. 
Еврейской автономной области в Биробиджане, куда 
выехала и определенное количество украинских евреев, в 
1924 - 1930 г. в Украине было основано 162 еврейских 

проживати на Лівобережжі. У 1796 р. було введено 
дискримінаційну «смугу осілості», за межами якої 
представникам цієї національності не дозволялося 
селитися. Вона охоплювала Правобережну Україну, 
Білорусію та Литву, Катеринославську, Херсонську, 
Таврійську і Бессарабську губернії, на Лівобережжі — 
Полтавську й Чернігівську, а також Білостоцьку область 
та Царство Польське, які увійшли до складу Росії 
пізніше. 

Введення «смуги осілості» призвело до того, що 
більшість євреїв селилася головним чином у містечках і 
невеликих містах. До того ж навіть на території поза 
«смугою» їм дозволялося проживати не всюди. В різні 
періоди для них були закритими великі міста. Зокрема, у 
1827— 1861 рр. їм не можна було селитися у Києві. В 
наступні десятиріччя вони не мали права жити в 
центральних районах міста, за винятком купців першої та 
другої гільдій.  

Все наступне законодавство Росії так чи інакше дедалі 
більше ставало жорстокішим щодо можливостей 
вільного розселення євреїв. Лише 20 березня (2 квітня) 
1917 р., коли вийшов закон «Про скасування 
віросповідальних і національних обмежень» та була 
ліквідована «смуга осілості», вони одержали право 
проживання на всій території Росії. 

Зазначені територіальні обмеження, а також заборони 
у виборі професії та самоврядуванні, зокрема прав 
кагальної організації, а згодом (1844 р.) й офіційне 
скасування останньої, введення обов’язкової військової 
повинності, постійно зростаючі податки, величезна 
штучно створена скупченість єврейського населення, 
викликана, крім зазначених причин, ще й порівняно 
високим природним приростом і, нарешті, погроми в 
Росії та, зокрема, на Україні, призвели до дуже значної 
зарубіжної еміграції євреїв у кінці XIX - на початку XX 
ст. 

Після Жовтневої революції у зв’язку з ліквідацією 
«смуги осілості» більшість євреїв переселяється на 
Лівобережжя та у найбільші міста України і Російської 
Федерації — передовсім у Москву та Ленінград. За 
даними перепису 1926 р., у містах України проживало 
вже 60% від усіх представників єврейської 
національності в республіці, тоді як у 1897 р.— лише 
40%. Євреї становили більшість населення у таких 
містах, як Житомир, Вінниця, Умань, Проскурів, 
Новоград-Волинський, Коростень, Овруч, Бердичів (за 
даними перепису 1926 р.). На західноукраїнських землях 
це ж стосується таких міст, як Бучач, Чортків, Заліщики, 
Ковель, Дрогобич, Луцьк, Рівне, Станіслав, Тернопіль та 
ін. (польський перепис 1921 р.). Внаслідок міграційних 
процесів чисельність євреїв у республіці зменшилася за 
1897— 1926 рр. з 1644,5 до 1565,5 тис. чол., у той час як 
в цілому по СРСР зросла — з 2430,4 тис. у 1897 р. до 
2597,4 тис. чол. у 1926 р. Крім того, поряд із створенням 
у 1928 р. Єврейської автономної області у Біробіджані, 
куди виїхала й певна кількість українських євреїв, у 
1924— 1930 pp. в Україні було засновано 162 єврейських 
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земледельческих поселений, из которых образовали четыре 
еврейские национальные районы: Калининдорф на 
Херсонщине (40 поселков), Новый Златополь в 
Запорожской округе (45 поселков), Сталиндорф - на 
Криворожье (11 поселков) и Фрейдорф - в Крыму (40 
поселков). До конца столетия, кроме некоторых крымских, 
еврейские сельские поселения не сохранились. 

Таким образом, в Украине почти во все времена была 
сосредоточено значительное количество еврейского 
населения. В течение XX в. численность и удельный вес 
евреев в пределах бывшего УССР намного уменьшилось. В 
1897- 1900 г. здесь проживало 2615,3 тыс. евреев, что 
составляло 8,9% всего населения Украины - второе место по 
численности после украинского. По переписи населения 
1926 p., представителей еврейской национальности 
насчитывалось 2491,9 тыс. (6,5%). На 1959 их численность в 
УССР составляла 840,3 тыс. чел. (2%), а на второе место 
вышли россияне - 7091,3 тыс. чел. (6,9%). По данным 
переписи 1989 p., в Украине насчитывалось 486,0 тыс. 
евреев, составлявшее лишь 0,9% всего населения 
республики. Итак, на указанную дату осталось 18,6% от той 
численности евреев, которая была в границах УССР в 1897-
1900 г. 

В Белоруссии жителей этой национальности было 
гораздо меньше, чем в Украине (1764 г.- 19%; 1815 г.- 
26,8%; 1900 г.- 22,2%; 1910 - 22,5%; 1939 г. - 11,9% и 1979 
г.- 7,5%). В Прибалтике в 1815 г. насчитывалось почти 12% 
всех евреев - жителей будущего СССР, а в 1979 г.- только 
2,7%. В Царстве Польском в 1764 г. проживало 35% всех 
евреев Российской империи (в пределах конца XIX в.), в 
1910 году. На той же территории - 25,1%, в 1939 г.- 30,7%. В 
других регионах нашей страны еврейское население было 
относительно немногочисленным. 

За пределами земель, вошедших впоследствии в состав 
ССCP, кроме Царства Польского, значительная часть евреев 
проживала в Венгерском королевстве, Богемии и Моравии, 
а также в Германии (1800 г.- 252 тыс., 1850 г.- 461 тыс., 1900 
г.- 586,8 тыс., 1910 г.- 620 тыс., 1920 г.- 572 тыс. чел.), 
Турции (1800 г.- 170 тыс., 1910 г.- 200 тыс. чел.), Румынии 
(1800 г.- 26 тыс., 1850 г.- 85 тыс., 1900 г.- 269 тыс., 1910 г.- 
275 тыс. чел.). 

Всего на территории бывшего СССР в 1815 проживало 
46,1% всего еврейского населения Европы 1857 г.- 46,3%, 
1897 г.- 53%, 1910 г.- 54%, 1939 г.- 46,8% и 1979 г.- 57,5%. В 
рамках Российской империи в начале XX в. его доля была 
несколько больше: в дореформенные период она превышала 
половину всех евреев Европы, а в пореформенный - 
достигала 60%. 
Удельный вес жителей этой национальности на территории 
бывшего СССР от их общего числа в мире также была 
высокой: до 1917 г. она составляла 40%, в 1939 г.- 28%, а 
далее - быстро уменьшалась. На 90-е годы на территории 
бывшего Союза насчитывалось 13% всех евреев мира.  

землеробських поселення, з яких утворили чотири 
єврейські національні райони: Калініндорф на 
Херсонщині (40 селищ), Новий Златопіль у Запорізькій 
окрузі (45 селищ), Сталіндорф — на Криворіжжі (11 
селищ) і Фрейдорф — у Криму (40 селищ). Д о кінця 
сторіччя, крім деяких кримських, єврейські сільські 
поселення не збереглися. 

Таким чином, в Україні майже в усі часи була 
зосереджена значна кількість єврейського населення. 
Протягом XX ст. чисельність і питома вага євреїв в 
межах бувшого УРСР набагато зменшилася. У 1897— 
1900 pp. тут мешкало 2615,3 тис. євреїв, що становило 
8,9% всього населення України — друге місце за 
чисельністю після українців. За переписом населення 
1926 p., представників єврейської національності 
налічувалося 2491,9 тис. (6,5%). На 1959 р. їх чисельність 
в УРСР становила 840,3 тис. чол. (2% ), а на друге місце 
вийшли росіяни— 7091,3 тис. чол. (6,9%) 22. За даними 
перепису 1989 p., на Україні налічувалося 486,0 тис. 
євреїв, які становили лише 0,9% всього населення 
республіки. Отже, на вказану дату залишилося 18,6% від 
тієї чисельності євреїв, яка була у межах УРСР у 1897— 
1900 pp. 

У Білорусії жителів цієї національності було набагато 
менше, ніж в Україні (1764 р.— 19%; 1815 p.— 26,8%; 
1900 p.— 22,2%; 1910 — 22,5%; 1939 p.— 11,9% і 1979 
p.— 7,5%). У Прибалтиці в 1815 р. налічувалося майже 
12% всіх євреїв — мешканців майбутнього СРСР, а у 
1979 р.— тільки 2,7%. У Царстві Польському в 1764 р. 
проживало 35% всіх євреїв Російської імперії (в межах 
кінця XIX ст.), у 1910 р. на тій же території — 25,1%, в 
1939 р.— 30,7%. У решті регіонів нашої країни єврейське 
населення було відносно нечисленним. 

За межами земель, які увійшли згодом до складу 
Союзу PCP, крім Царства Польського, значна частина 
євреїв проживала в Угорському королівстві, Богемії та 
Моравії, а також у Німеччині (1800 р.- 252 тис., 1850 р.- 
461 тис., 1900 р.-586,8 тис., 1910 р.- 620 тис., 1920 р.— 
572 тис. чол.), Туреччині (1800 р.- 170 тис., 1910 р.- 200 
тис. чол.) , Румунії (1800 р.- 26 тис., 1850р.- 85 тис., 1900 
р.- 269 тис., 1910 р.- 275 тис. чол.). 

Загалом на території колишнього СРСР у 1815 р. 
проживало 46,1% всього єврейського населення Європи, 
1857 р.- 46,3%, 1897 р.- 53%, 1910 р.- 54%, 1939 р.- 46,8% 
і 1979 р.- 57,5%. У межах Російської імперії на початку 
XX ст. його частка була дещо більшою: у дореформений 
період вона перевищувала половину всіх євреїв Європи, а 
в пореформений - досягала 60%. 
Питома вага жителів цієї національності на території 
колишнього СРСР від їх загального числа у світі також 
була високою: до 1917 р. вона становила 40%, у 1939 р.- 
28%, а далі - швидко зменшувалася. На 90-ті роки на 
терені колишнього Союзу було 13% усіх євреїв світу.  

 
После Октябрьской революции имели место 

значительные изменения в размещении еврейского 
населения на территории нашей страны, о чем говорилось 

Після Жовтневої революції мали місце значні зміни у 
розміщенні єврейського населення на території нашої 
країни, про що йшлося вище. До початку 30-х років 
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выше. К началу 30-х годов наблюдалась интенсивная 
миграция еврейского населения из Украины, Белоруссии и 
Прибалтики в города Российской Федерации и в меньшей 
степени - Казахстан, Среднюю Азию и Закавказье. К 1917 на 
территории нынешней России проживало только 2,4% всех 
евреев страны, в 1926 г.- уже 13,4%, в 1939 г.- 19,7%, в 1959 
г.- 38,6%. На 90-е годы в Российской Федерации проживало 
38,7% евреев СССР (в Украине - 35%, Белоруссии - 7,5%. 
Средней Азии - 6,4%, Молдове - 4,4%, на Кавказе - 3,5%, в 
Прибалтике - 2,6%, в Казахстане- 1,9%). 

В этом интересна динамика еврейского населения в 
Москве. До 1870 г. его численность там была 
незначительной, затем в 1891 стала быстро расти (35 тыс. 
чел.). Позже большинство этого населения была 
принудительно выселена из города. По переписи 1897 г., в 
Москве насчитывалось всего 8,2 тыс. евреев. 

Новый рост их количества в городе наблюдалось после 
1910 и особенно в начале 20-х годов XIX в. В 1920 - 1932 гг. 
прежде всего из Украины прибыло туда почти 200 тыс. 
еврейских переселенцев. В 1920 г. их насчитывалось 28 тыс. 
чел. (2,7% населения города), а в 1939 г.- 250,2 тыс. (6,1%), в 
1959 г.- 239,2 тыс. (4,7%) и в 1979 г.- 225 тыс. чел. (2,9%). 
Несмотря на уменьшение их количества, на конец столетия 
они являлись второй по численности этнической группой 
Москвы, составляя треть всего еврейского населения 
Российской Федерации (для сравнения: в Киеве проживало 
тогда четверть евреев УССР). 

Если проанализировать динамику численности 
еврейского этноса в СССР в абсолютных показателях, 
можно заметить, что численность его быстро возрастала до 
1917 Так, с 1815 до 1917 все население России возросло в 
3,3 раза (с 53,7 до 179,7 млн. чел.), а еврейское - в 5,8 раза (с 
1042,8 до 6087,0 тыс. чел.). Вследствие высокого 
естественного прироста, обусловленного в основном ниже, 
чем в целом по стране показателями смертности, темпы 
среднегодового прироста евреев в указанный период были 
почти вдвое выше, чем в целом по стране. Этому не могла 
повредить даже очень большая их зарубежная эмиграция, 
которая началась с 80-х годов позапрошлого века. 

На динамику численности еврейского населения СССР 
повлияли также этнические процессы, которые особенно 
усилились с 20-х годов XX в. О массовом переходе евреев 
на русский язык свидетельствуют следующие показатели: в 
1926 г. более 70% евреев называли родным язык своей 
национальности (преимущественно - идиш), а в 1979 году 
этот показатель был гораздо меньше - только 14,2%. 
Определенную роль в тенденции развития этнических 
процессов сыграло повышение удельного веса смешанных 
браков. Однако роль процессов этнической ассимиляции 
среди еврейского населения не следует преувеличивать. Во-
первых, евреи всегда отличались высоким уровнем 
этнического самосознания и высокой степенью 
эндогамности в сфере семейно-брачных отношений (даже в 
20-х годах, когда сложились предпосылки для роста 
количества межнациональных браков, удельный вес 
последних среди евреев была относительно небольшой - до 
5, 5%). Наименьший процент этнически смешанные семьи 

спостерігалася інтенсивна міграція єврейського 
населення з України, Білорусії та Прибалтики у міста 
Російської Федерації і меншою мірою — Казахстан, 
Середню Азію та Закавказзя. До 1917 р. на території 
нинішньої Росії проживало тільки 2,4% всіх євреїв 
країни, в 1926 р.— вже 13,4%, у 1939 р.— 19,7%, в 1959 
р.— 38,6%. На 90-і роки у Російській Федерації мешкало 
38,7% євреїв СРСР (в Україні — 35%, Білорусії — 7,5%. 
Середній Азії — 6,4 %, Молдові — 4,4 %, на Кавказі — 
3,5 %, в Прибалтиці — 2,6 %, у Казахстані — 1,9%). 

Щодо цього цікавою є динаміка єврейського 
населення у Москві. До 1870 р. його чисельність там була 
незначною, потім до 1891 р. стала швидко зростати (35 
тис. чол.). Пізніше більшість цього населення була 
примусово виселена з міста. За переписом 1897 р., в 
Москві налічувалося лише 8,2 тис. євреїв. 
Нове зростання їх кількості у місті спостерігалося після 
1910 р. і особливо на початку 20-х років XIX ст. У 1920- 
1932 рр. Передусім з України прибуло туди майже 200 
тис. єврейських переселенців. У 1920 р. їх налічувалося 
28 тис. чол. (2,7% населення міста), а 1939 р.- 250,2 тис. 
(6,1%), у 1959 р.- 239,2 тис. (4,7%) і в 1979 - 225 тис. чол. 
(2,9%). Незважаючи на зменшення їх кількості, на кінець 
століття вони були другою за чисельністю етнічною 
групою Москви, яка становила третину всього 
єврейського населення Російської Федерації (для 
порівняння: у Києві проживало тоді чверть євреїв УРСР). 

Якщо проаналізувати динаміку чисельності 
єврейського етносу в СРСР в абсолютних показниках, 
можно помітити, що чисельність його швидко зростала 
до 1917 р. Так, з 1815 до 1917 р. все населення Росії 
зросло в 3,3 раза (з 53,7 до 179,7 млн. чол.), а єврейське - 
у 5,8 раза (з 1042,8 до 6087,0 тис. чол.). Внаслідок 
високого природного приросту, обумовленого в 
основному нижчими, ніж в цілому по країні показниками 
смертності, темпи середньорічного приросту євреїв у 
зазначений період були майже вдвічі вищі, ніж загалом 
по країні. Цьому не могла зашкодити навіть надзвичайно 
велика їх зарубіжна еміграція, яка почалася з 80-х років 
позаминулого століття. 

На динаміку чисельності єврейського населення СРСР 
вплинули також етнічні процеси, які особливо 
посилилися з 20-х років XX ст. Про масовий перехід 
євреїв на російську мову свідчать такі показники: в 1926 
р. понад 70% євреїв називали рідною мову своєї 
національності (переважно — ідиш), а у 1979 р. цей 
показник був набагатоменшим — тільки 14,2%. Певну 
роль у тенденції розвитку етнічних процесів відіграло 
зростання питомої ваги змішаних шлюбів. Однак роль 
процесів етнічної асиміляції серед єврейського населення 
не слід перебільшувати. По-перше, євреї завжди 
відзначалися високим рівнем етнічної самосвідомості і 
високим ступенем ендогамності у сфері сімейно-
шлюбних стосунків (навіть у 20-х роках, коли склалися 
передумови для зростання кількості міжнаціональних 
шлюбів, питома вага останніх серед євреїв була відносно 
невеликою — до 5,5%). Найменший відсоток етнічно-
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среди евреев составляли и позже: в 1959 г.- 10,3%. Во-
вторых, сама по себе языковая ассимиляция далеко не 
всегда свидетельствует об изменении этнического 
самосознания и этнической принадлежности. 

С конца XIX в. до 20-х годов XX в. этнодемографические 
процессы среди еврейского населения России и стран 
зарубежной Европы были во многом сходными. Они 
характеризовались сокращением абсолютной численности 
евреев в результате ряда факторов, среди которых 
важнейшими были снижение их естественного прироста, и 
особенно эмиграция. 

Эмиграция евреев из Европы в страны Нового Света, а 
затем в Азию (Палестину) развернулась в широких 
масштабах с 80-х годов XIX в. До этого имели место лишь 
их переселения в пределах отдельных стран. В России, как 
отмечалось, они активно участвовали в заселении 
Новороссии, в Австро-Венгрии заметным было переселение 
евреев из Галиции и Венгрии на Буковину и в Нижнюю 
Австрию, особенно Вену, и соседнюю Румынию. В 
Германии происходило массовое переселение евреев в 
крупные города, главным образом Берлин. Если в 1870 г. 
там насчитывалось 19,5% всего еврейского населения 
страны, то в 1900 г.- 47,8%, а в 1933 г.- 70,6%. 

Населения Российской империи также долгое время не 
принимало участия в заокеанской эмиграции. Основные 
потоки переселенцев направлялись на заселение 
окрестности - Новороссию, Кавказ, Нижнее Поволжье, 
Южное Приуралье, Сибирь, Казахстан, Дальний Восток. В 
1820- 1870 г. из России в страны Нового Света 
эмигрировало только 7,6 тыс. чел., из них почти половину 
составляли поляки. Миграционный баланс был 
отрицательным (то есть более приезжало, чем выезжало) и 
составил 418,7 тыс. чел . Следует отметить, что эмигранты 
уезжали из России прежде всего в соседние страны. Именно 
поэтому в Царстве Польском с 20-х годов XIX до начала XX 
в. доля эмигрантов-поляков снизилась с 84 до 76%, а евреев 
- выросла с 9,3 до 14,6%. 

В 20-60-е годы XIX в. еврейская эмиграция в США 
происходила в основном из Германии. В тот период из этой 
страны в США прибыло 2567,7 тыс. чел., из них - более 50 
тыс. евреев. Вообще начальной датой еврейской эмиграции 
в США считается 1654 год. Тогда в колонию Новый 
Амстердам (ныне Нью-Йорк) прибыла группа голландских 
евреев из 23 человек. В 1790 г. в Соединенных Штатах 
проживало около 2 тыс. евреев, 1800 г.- 5 тыс., 1850 г.- 15,2 
тыс., в 1860 г.- уже 150 тыс. чел.  

змішані сім’ї серед євреїв становили й пізніше: у 1959 - 
10,3%. По-друге, сама по собі мовна асиміляція далеко не 
завжди свідчить про зміну етнічної самосвідомості та 
етнічної належності. 

З кінця XIX ст. до 20-х років XX ст. етнодемографічні 
процеси серед єврейського населення Росії та країн 
зарубіжної Європи були багато в чому подібними. Вони 
характеризувалися скороченням абсолютної чисельності 
євреїв внаслідок ряду чинників, серед яких 
найвагомішими були зниження їх природного приросту, 
та особливо еміграція. 

Еміграція євреїв з Європи у країни Нового Світу, а 
потім в Азію (Палестину) розгорнулася у широких 
масштабах з 80-х років XIX ст. До цього мали місце лише 
їх переселення в межах окремих країн. В Росії, як 
зазначалося, вони брали активну участь у заселенні 
Новоросії, в Австро-Угорщині помітним було 
переселення євреїв з Галичини та Угорщини на Буковину 
і в Нижню Австрію, особливо Відень, та сусідню 
Румунію. У Німеччині відбувалося масове переселення 
євреїв у великі міста, головним чином Берлін. Якщо у 
1870 р. там налічувалося 19,5% всього єврейського 
населення країни, то в 1900 р.- 47,8%, а в 1933 р.- 70,6%. 

Населення Російської імперії також тривалий час не 
брало участі у заокеанській еміграції. Основні потоки 
переселенців спрямовувалися на заселювані околиці — 
Новоросію, Кавказ, Нижнє Поволжя, Південне 
Приуралля, Сибір, Казахстан, Далекий Схід. У 1820— 
1870 р. З Росії у країни Нового Світу емігрувало лише 7,6 
тис. чол., з них майже половину становили поляки. 
Міграційний баланс був негативним (тобто більше 
приїжджало, ніж виїжджало) і становив 418,7 тис. чол. 
Слід відзначити, що емігранти виїжджали з Росії 
передусім у сусідні країни. Саме тому в Царстві 
Польському з 20-х років XIX до початку XX ст. частка 
емігрантів-поляків знизилася з 84 до 76%, а євреїв — 
зросла з 9,3 до 14,6%. 

У 20—60-ті роки XIX ст. єврейська еміграція до США 
відбувалася в основному з Німеччини. У той період з цієї 
країни до Сполучених Штатів прибуло 2567,7 тис. чол., з 
них — понад 50 тис. євреїв. Взагалі початковою датою 
єврейської еміграції у США вважається 1654 р. Тоді у 
колонію Новий Амстердам (тепер Нью-Йорк) прибула, 
група голландських євреїв з 23 осіб. У 1790 р. в 
Сполучених Штатах проживало близько 2 тис. євреїв, 
1800 р.- 5 тис., 1850 - 15,2 тис., у 1860 - вже 150 тис. чол.  

 
Только с 70-х годов XIX в. происходит расширение 

еврейской эмиграции из стран Европы в Америку, прежде 
всего в США. Особую роль в этом сыграли евреи - 
переселенцы из России. Из данных таблицы 2 видно, что в 
1870 - 1920 годах среди прибывших в Соединенные Штаты 
российских иммигрантов был более 41% евреев. В 70-е годы 
XIX в. с России выезжало также немало немцев и поляков. 
Но даже в то время, когда масштабы эмиграции из 
Российской империи были еще небольшими, две трети 
евреев-переселенцев из Европы в Америку - составляли 

Лише з 70-х років XIX ст. відбувається розширення 
єврейської еміграції з країн Європи до Америки, 
передусім до США. Особливу роль в цьому відіграли 
євреї — переселенці з Росії. З даних таблиці 2 видно, що 
у 1870— 1920 рр. серед прибулих до Сполучених Штатів 
російських іммігрантів був понад 41% євреїв. У 70-ті 
роки XIX ст. з Росії виїжджало також чимало німців і 
поляків. Але навіть у той час, коли масштаби еміграції з 
Російської імперії були ще невеликими, дві третини 
євреїв-переселенців з Європи до Америки — становили 
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выходцы из России. До 1880 г. количество еврейского 
населения в США достигло 250 тыс. чел. 

Ситуация заметно изменилась с 80-х годов XIX в. Это 
связано с ухудшением экономического положения 
большинства евреев, указанными выше ограничениями в их 
расселении, политикой национального угнетения, которую 
проводил царизм к ним. В 1882 были изданы «временные 
правила» о проживания евреев в сельских местностях, в 
соответствии с которыми им не разрешалось жить в 
деревнях, запрещалось получать в собственность и даже 
арендовать землю. В 1887 г. евреям, кроме того, было 
запрещено жить в Ростове-на-Дону и в Таганрогском уезде, 
в 1891 г.- в Москве и Московской губернии (даже 
временно). В 1886- 1887 гг. вышли постановления, 
которыми ограничивались права евреев на вступление в 
гимназии и реальных училищ на всей территории 
Российской империи. 

Как свидетельствуют таблицы 2 и 3, в 80-е годы в США 
из России прибыло более 154 тыс. евреев, или 77% всех 
еврейских переселенцев в эту страну, а в 90-е годы - 234,2 
тыс. (78% общего количества евреев, выехавших в США). 

Царизм не препятствовал еврейской эмиграции. В 1891- 
1892 гг. было принято решение санкционировать 
деятельность в России отделения колонизационного 
общества барона М. Гирша, которое способствовало 
переселению евреев в Аргентину. 

Однако эмиграция их в эту страну не получила 
распространения, зато еще больше усилился выезд жителей 
этой национальности в США. Общие показатели количества 
всех русских переселенцев в Аргентину незначительные, а 
доля реэмигрантов достаточно велика. В 50-80-х годах XIX 
в. в эту страну из России прибыло 5 тыс. чел., из которых 
вернулось назад 76%, в 1890 г.- 17,5 тыс. (реэмигрантов - 
40%). Даже в 1910 году в Аргентине было зарегистрировано 
только 90 тыс. евреев, прибывших из всех стран Европы, 
хотя по аналогии можно предположить, что большинство из 
них составляли выходцы из России. 

Еврейская эмиграция в Палестину до 20-х годов XX в. 
была незначительной. В 1870 их численность составляла 
там - 25 тыс. (в том числе в Иерусалиме - 13 тыс.), в 1922 г. - 
83,9 тыс. чел. Всего за 1882 1914 гг. туда приехало 70 тыс. 
переселенцев еврейской национальности, большинство 
которых были выходцами из России. В обзорах 
губернаторов еврейская эмиграция в Палестину 
фиксировалась с 1891 г. Так, в обзоре Киевского 
губернатора за 1891 отмечалось, что в Америку и 
Палестины выбыло более 3 тыс. евреев. 

Наибольших масштабов эмиграция представителей этой 
национальности из России в США достигла в 1901 - 1910 г.- 
704 тыс. чел. (см. Таблицу 3), то есть 44% всех российских 
эмигрантов, а их доля в общей массе еврейских поселенцев 
в США составляла 72%. Своего максимума их эмиграция из 
России достигла в 1906 (125 тыс.) и в 1907 г. (115 тыс. чел.). 
Численность представителей этой национальности в США 
на 1900 г. превысила 1 млн., а до 1910 г. достигла 23 млн. 
чел. В целом за 1870 - 1920 г. из Европы в США прибыло 2 
млн. евреев, из них три четверти - из России. Кроме того, 

вихідці з Росії. До 1880 р. чисельність єврейського 
населення у США досягла 250 тис. чол. 

Ситуація помітно змінилася з 80-х років XIX ст. Це 
пов’язано з погіршенням економічного стану більшості 
євреїв, зазначеними вище обмеженнями у їх розселенні, 
політикою національного гноблення, яку проводив 
царизм щодо них. У 1882 р. були видані «тимчасові 
правила» щодо мешкання євреїв у сільських місцевостях, 
згідно з якими їм не дозволялося жити в селах, 
заборонялося діставати у власність і навіть орендувати 
землю. У 1887 р. євреям, крім того, було заборонено 
мешкати у Ростові-на-Дону і у Таганрозькому повіті, у 
1891 р.— у Москві та Московській губернії (навіть 
тимчасово). У 1886— 1887рр. вийшли постанови, якими 
обмежувалися права євреїв на вступ до гімназій і 
реальних училищ на всій території Російської імперії. 

Як свідчать таблиці 2 і 3, за 80-ті роки у США з Росії 
прибуло понад 154 тис. євреїв, або 77% всіх єврейських 
переселенців в цю країну, а в 90-ті роки — 234,2 тис. 
(78% загальної кількості євреїв, які виїхали до США). 

Царизм не перешкоджав єврейській еміграції. У 
1891— 1892 pp. було прийнято рішення санкціонувати 
діяльність у Росії відділення колонізаційного товариства 
барона М. Гірша, яке сприяло переселенню євреїв до 
Аргентини. 

Однак еміграція їх до цієї країни не набула 
поширення, натомість ще більше посилився виїзд 
мешканців цієї національності до США. Загальні 
показники кількості всіх російських переселенців до 
Аргентини незначні, а частка реемігрантів досить велика. 
У 50—80-х роках XIX ст. в цю країну з Росії прибуло 5 
тис. чол., з яких повернулося назад 76%, у 1890 р.— 17,5 
тис. (реемігрантів — 40%). Навіть у 1910 р. у Аргентині 
було зареєстровано тільки 90 тис. євреїв, які прибули з 
усіх країн Європи, хоча за аналогією можна припустити, 
що більшість з них становили вихідці з Росії. 

Єврейська еміграція до Палестини до 20-х років XX 
ст. була незначною. В 1870 р. їх чисельність становила 
там — 25 тис. (у тому числі в Єрусалимі— 13 тис.), у 
1922 р.— 83,9 тис. чол.37 Всього за 1882— 1914 pp. туди 
приїхало 70 тис. переселенців єврейської національності, 
більшість яких були вихідцями з Росії. В оглядах 
губернаторів єврейська еміграція до Палестини 
фіксувалася з 1891 р. Так, в огляді Київського 
губернатора за 1891 р. зазначалося, що до Америки і 
Палестини вибуло понад 3 тис. євреїв. 

Найбільших масштабів еміграція представників цієї 
національності з Росії до США досягла у 1901 — 1910 
р.— 704 тис. чол. (див. таблицю 3), тобто 44% всіх 
російських емігрантів, а їх частка в загальній масі 
єврейських переселенців до Сполучених Штатів 
становила 72%. Свого максимуму їх еміграція з Росії 
досягла у 1906 р. (125 тис.) і в 1907 р. (115 тис. чол.). 
Чисельність представників цієї національності у США на 
1900 р. перевищила 1 млн., а до 1910 р. досягла 2,3 млн. 
чол. У цілому за 1870— 1920 р. з Європи до США 
прибуло 2 млн. євреїв, з них три чверті — з Росії. Крім 
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значительная еврейская эмиграция шла из Австро-Венгрии 
и Румынии при очень небольшой (5%) реэмиграции. 

С конца XIX в. растет еврейская эмиграция в Канаду. В 
1850 г. там проживало всего 0,4 тыс. евреев, в 1881 г.- 2,4 
тыс., а в 1901 г.- 16,5 тыс. чел. В течение первого 
десятилетия XX в. количество жителей этой 
национальности в Канаде увеличилось до 76,2 тис. В 1898 - 
1900 гг. туда прибыло из России 6,3 тыс. евреев, а в первом 
десятилетии XX в.- 35 тыс. (79,1% всех евреев, переехавших 
в Канаду). А всего за 1898 - 1920 гг. из России в Канаду их 
переселилось 68,5 тыс. (82,2% эмигрантов еврейской 
национальности), гораздо меньше их прибыло из Австро-
Венгрии (3 тыс.) и Германии (0,1 тыс.). 

Рассмотрим динамику численности еврейского населения 
с 20-х годов прошлого века. 

В 20-е годы эмиграция евреев из СССР фактически 
прекратилась. Продолжался только их выезд с территорий 
Польши и Прибалтики, которые позже вошли в состав 
СССР. 

В 1921 - 1975 гг. в США прибыло около 842,3 тыс. 
еврейских переселенцев, в том числе 35% из земель, 
входивших в состав царской России. Если в начале 20-х 
годов в Соединенных Штатах их насчитывалось 4228 тыс., 
то в 1980 г. 5920 тыс. чел. Показательные также изменения 
численности еврейского населения новейшего времени и в 
Канаде: 1911 г.- 80 тыс., 1941 - 170 тыс., 1980 - 300 тыс. чел. 

В 1920 - 1970 гг. происходило значительное переселение 
евреев в Аргентину (на 1910 их насчитывалось там 90 тыс., 
в 1937 г. - 275 тыс., в 1980 г. - 300 тыс. чел.), Бразилию (10 
тыс.- в 1910 году, и 150 тыс. в 1980 г.), а также Палестину. 
Если в 1922 в последний насчитывалось только 83,9 тыс. 
евреев, то в 1937 г. - уже 404 тыс., а в 1948 г. 650 тыс. С 
1919 г. и к образованию в мае 1948 государства Израиль в 
Палестину эмигрировало 450 тыс. чел., в основном 
выходцев из Польши (25%), Австрии, Венгрии, Германии и 
Чехословакии. Переезд евреев в Палестину из других частей 
мира был незначительным: 40 тыс. прибыли из соседних 
азиатских стран (Сирии, Ирака, Ливана) и 33 тыс. - из стран 
Америки и Африки. 

С мая 1948 на середину 1983 в Израиль переселилось 
1780,0 тыс. чел. (Реэмигрировало 300 тыс.). На 90-е годы 
еврейское население этой страны составляло более 3,4 млн. 
чел. Среди прибывших туда в 1948 - 1977 г. (1 млн. 611 
тыс.) выходцы из Европы составляли 764 тыс., Африки - 
418, Азии - 342, Латинской Америки - 43 тыс., США и 
Канады - 42 тыс., Австралии - 2 тыс. чел. 

С СССР еврейская эмиграция в 1920 - 1940 гг. была 
незначительной. Это определялось политикой ограничения 
выездов за границу, которая проводилась до 80-х. В первые 
послевоенные годы эмиграции из Советского Союза 
практически не наблюдалось. В 1951 - 1960 гг. количество 
евреев, выехавших из страны, составила 1199 чел., в 1961- 
1970 гг.- 10062, в 1971 - 1980 гг. - 248929, в 1981 - 1987 гг. - 
24985 чел. Абсолютное количество еврейских эмигрантов, 
согласно данным за период с 1951 гг. до февраля 1988, 
оценивается в 300 тыс. чел. За последующие годы темпы 
зарубежной эмиграции значительно выросли: в 1988 г. - 108 

того, значна єврейська еміграція йшла з Австро-
Угорщини і Румунії при дуже невеликій (5%) рееміграції. 

З кінця XIX ст. зростає єврейська еміграція до Канади. 
У 1850 р. там проживало лише 0,4 тис. євреїв, у 1881 р.— 
2,4 тис., а в 1901 р.— 16,5 тис. чол. Протягом першого 
десятиліття XX ст. кількість жителів цієї національності 
у Канаді збільшилася до 76,2 тис.41 У 1898 — 1900 pp. 
туди прибуло з Росії 6,3 тис. євреїв, а в першому 
десятилітті XX ст.— 35 тис. (79,1% всіх євреїв, які 
переїхали до Канади). А всього за 1898— 1920 pp. з Росії 
до Канади їх переселилося 68,5 тис. (82,2% емігрантів 
єврейської національності), набагато менше їх прибуло з 
Австро-Угорщини (3 тис.) і Німеччини (0,1 тис.). 

Розглянемо динаміку чисельності єврейського 
населення з 20-х років минулого століття. 

У 20-ті роки еміграція євреїв з СРСР фактично 
припинилася. Продовжувався лише їх виїзд з територій 
Польщі та Прибалтики, які пізніше увійшли до складу 
СРСР. 

У 1921— 1975 pp. до США прибуло близько 842,3 тис. 
Єврейських переселенців, у тому числі 35% із земель, які 
входили до складу царської Росії. Якщо на початку 20-х 
років у Сполучених Штатах їх налічувалося 4228 тис., то 
у 1980 р.— 5920 тис. чол. Показові також зміни 
чисельності єврейського населення новітнього часу і в 
Канаді: 1911 р.- 80 тис., 1941 - 170 тис., 1980 - 300 тис. ч. 

У 1920— 1970 pp. відбувалося значне переселення 
євреїв у Аргентину (на 1910 р. їх налічувалося там 90 
тис., в 1937 р.— 275 тис., у 1980 р.— 300 тис. чол.), 
Бразілію (10 тис. — у 1910 р. і 150 тис. у 1980 p.), а також 
Палестину. Якщо у 1922 р. в останній налічувалося 
тільки 83,9 тис. євреїв, то в 1937 р.— вже 404 тис., а в 
1948 р.— 650 тис. З 1919 р. і до утворення в травні 1948 
р. держави Ізраїль до Палестини емігрувало 450 тис. чол., 
в основному вихідців з Польщі (25%), Австрії, 
Угорщини, Німеччини та Чехословаччини. Переїзд євреїв 
у Палестину з інших частин світу був незначним: 40 тис. 
прибуло з сусідніх азіатських країн (Сірії, Іраку, Лівану) і 
33 тис. — з країн Америки й Африки. 

З травня 1948 р. на середину 1983 р. до Ізраїлю 
переселилося 1780,0 тис. чол. (реемігрувало 300 тис.). На 
90-і роки єврейське населення цієї країни становило 
понад 3,4 млн. чол. Серед прибулих туди в 1948-1977 pp. 
(1 млн. 611 тис.) вихідці з Європи становили 764 тис., 
Африки — 418, Азії — 342, Латинської Америки — 43 
тис., США та Канади — 42 тис., Австралії — 2 тис. чол.  

З СРСР єврейська еміграція у 1920— 1940 рр. була 
незначною. Це визначалося політикою обмеження виїздів 
за кордон, яка проводилася до 80-х. У перші післявоєнні 
роки еміграції з Радянського Союзу практично не 
спостерігалося. В 1951 — 1960 рр. кількість євреїв, які 
виїхали з країни, становила 1199 чол., у 1961— 1970 
рр.— 10062, в 1971— 1980 рр.— 248929, у 1981— 1987 
рр.— 24 985 чол. Абсолютна кількість єврейських 
емігрантів, згідно з даними за період з 1951 р. до лютого 
1988 р., оцінюється в 300 тис. чол. За наступні роки 
темпи зарубіжної еміграції значно зросли: в 1988 р.— 
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тыс., в 1989 г.- 235 тыс. И с января по октябрь 1990 г. 336 
тыс. чел. (Всего за эти три года - 679 тыс. чел.). Учитывая 
направленность и количественные показатели 
эмиграционных потоков (44,7% - в Израиль, 41,8% - в ФРГ, 
6% - в США, 4,6% - в Грецию) можно считать, что 
большинство этих переселенцев составляли евреи.  

108 тис., у 1989 р.— 235 тис. і з січня по жовтень 1990 
р.— 336 тис. чол. (Загалом за ці три роки — 679 тис. 
чол.). Враховуючи спрямованість та кількісні показники 
еміграційних потоків (44,7% — до Ізраїлю, 41,8% — до 
ФРН, 6% — в США, 4,6% — у Грецію) можна вважати, 
що більшість цих переселенців становили євреї.  

 
Уменьшение численности еврейского населения в 

большинстве стран Европы было вызвано прежде всего не 
миграционными или этническими процессами, а варварским 
массовым истреблением его почти на всей оккупированной 
территории в годы второй мировой войны, когда погибло 
более 6 млн. чел. Общее их количество в мире сократилось с 
17 млн. в 1939 году. до 12,8 млн. в 1959 году. 
(Соответственно по СССР - с 4,8 до 2,3 млн. чел.). В одном 
только Киеве 29 сентября 1941 были убиты 70 тыс. евреев. 
Этим же было вызвано резкое сокращение еврейского 
населения в других европейских странах: в 1937 году. В 
Румынии его насчитывалось 1050 тыс. (на 90-е - 26 тыс.), 
Голландии- 175 тыс. (30 тыс.), Германии - 694,3 тыс. (28 
тыс.), Венгрии - 450 тыс. (менее 1 тыс.) и др. Однако в 
целом в 1960 - 1970 гг. численность этого населения в мире 
постепенно выросла - с 12,8 до 13,8 млн. чел. Только во 
Франции и Великобритании в результате миграций выросло 
количество жителей еврейской национальности (во 
Франции - с 280 тыс. в 1937 г. до - 650 тыс. в 1980 г., в 
Великобритании соответственно - 275 тыс. и 410 тыс.). 

Почти везде евреи концентрируются в крупных городах. 
Мы уже касались этого вопроса в отношении СССР и 
Германии. В США уже в 1850 г. только в Нью-Йорке было 
сосредоточено 36,6% представителей этой национальности в 
стране, 1920 г. - 45%, 1937 г.- 55,5%. к другим городам с 
большим процентом еврейского населения, по состоянию на 
начало 1937 г., принадлежали Варшава (353 тыс. чел.), 
Будапешт (323 тыс.), Лондон (234 тыс.), Лодзь (202 тыс.), 
Париж ( 175 тыс.), Вена (118 тыс.), Берлин (161 тыс.), 
Одесса (153 тыс.), Тель-Авив (149 тыс.) Киев (140 тыс.), 
Буэнос-Айрес (135 тыс.), Москва (132 тыс.), Рио-де-
Жанейро, Кливленд и Львов (по 100 тыс.). 

Таблица 4 показывает, что миграционные и этнические 
процессы, особенности воспроизводства и, наконец, 
массовый геноцид во время второй мировой войны привели 
к значительным изменениям в численности и расселении 
евреев в XIX-XX вв. К началу XX в. еврейское население 
росло быстрее, чем все население мира, а в первой трети 
этого века его удельный вес уменьшился ненамного, 
поскольку в ряде стран Европы показатели естественного 
воспроизводства среди евреев снижались быстрее, чем в 
других групп населения (в Германии, Австрии, 
Чехословакии и др.). В целом за 1800-1937 гг. численность 
евреев в мире выросла более чем в 6,3 раза - с 2,7 до 17 млн. 
чел., а все население мира - только в 2,5 раза (с 905 до 2295 
млн. чел.). Соответственно повысилась и их доля среди 
народонаселения земного шара (с 0,3% в 1800 гг. до 0,8% в 
1915- 1917 гг.). 

Вследствие указанных выше причин удельный вес евреев 
в 1980 p. снизилась до уровня начала XIX в.- 0,3% 

Зменшення чисельності єврейського населення у 
більшості країн Європи було викликане передусім не 
міграційними чи етнічними процесами, а варварським 
масовим винищенням його майже на всій окупованій 
території у роки другої світової війни, коли загинуло 
понад 6 млн. чол. Загальна їх кількість у світі 
скоротилася з 17 млн. у 1939 р. до 12,8 млн. у 1959 р. 
(відповідно по СРСР - з 4,8 до 2,3 млн. чол.). В одному 
лише Києві 29 вересня 1941 р. було замордовано 70 тис. 
євреїв. Цим же було викликане різке скорочення 
єврейського населення в інших європейських країнах: у 
1937 р. в Румунії його налічувалося 1050 тис. (тепер - 26 
тис.), Голландії - 175 тис. (30 тис.), Німеччині - 694,3 тис. 
(28 тис.), Угорщині - 450 тис. (менше 1 тис.) тощо. Проте 
в цілому у 1960 - 1970 рр. чисельність цього населення у 
світі поступово зросла - з 12,8 до 13,8 млн. чол. Лише у 
Франції й Великобританії внаслідок міграцій зросла 
кількість жителів єврейської національності (у Франції - 
з 280 тис. у 1937 р. до - 650 тис. в 1980 p., у 
Великобританії відповідно — 275 тис. і 410 тис.). 

Майже скрізь євреї концентруються у великих містах. 
Ми вже торкалися цього питання щодо СРСР і 
Німеччини. У США вже в 1850 р. тільки у Нью-Йорку 
було зосереджено 36,6% представників цієї 
національності у країні, 1920 р.— 45%, 1937 р.— 55,5%. 
До інших міст з великим відсотком єврейського 
населення, за станом на початок 1937 p., належали 
Варшава (353 тис. чол.), Будапешт (323 тис.), Лондон 
(234 тис.), Лодзь (202 тис.), Париж (175 тис.), Відень (118 
тис.), Берлін (161 тис.), Одеса (153 тис.), Тель-Авів (149 
тис.) Київ (140 тис.), Буенос-Айрес (135 тис.), Москва 
(132 тис.), Ріо-де-Жанейро, Клівленд та Львів (по 100 т.). 

Таблиця 4 показує, що міграційні й етнічні процеси, 
особливості відтворення та, нарешті, масовий геноцид 
під час другої світової війни призвели до значних змін у 
чисельності та розселенні євреїв у XIX—XX ст. 

До початку XX ст. єврейське населення зростало 
швидше, ніж все населення світу, а в першій третині 
цього століття його питома вага зменшилася не набагато, 
оскільки у ряді країн Європи показники природного 
відтворення серед євреїв знижувалися швидше, ніж в 
інших груп населення (у Німеччині, Австрії, 
Чехословаччині та ін.). В цілому за 1800— 1937 pp. 
чисельність євреїв у світі зросла більш як у 6,3 раза — з 
2,7 до 17 млн. чол., а все населення світу — тільки у 2,5 
раза (з 905 до 2295 млн. чол.). Відповідно підвищилася й 
їх частка серед народонаселення Земної кулі (з 0,3% У 
1800 р. до 0,8% у 1915— 1917 pp.).  

Внаслідок зазначених вище причин питома вага євреїв 
до 1980 p. знизилася до рівня початку XIX ст.— 0,3% 
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населения Земли. При этом абсолютное количество их 
сократилось с 17 до 13,8 млн. чел. В начале XIX в. более 
80% еврейского населения мира проживало Европе, а в ее 
пределах - преимущественно на территории СССР (40%). 

В Азии насчитывалось лишь 5,5% всех евреев мира, 
преимущественно в Сирии, Ливане, Ираке и Иране. 

В целом же на протяжении XIX-XX вв. имело место 
неуклонное снижения доли еврейского населения в Европе. 
В 1850 там проживало 87,6% его численности в мире, в 1900 
г. - 80,3%, в 1915 - 1917 г. - 76,5%, в 1937 г. - 60,4%, в 1979 
г. - 22,9%. В большинстве стран Западной Европы еврейское 
население вообще практически исчезло. В связи с этим 
повысилась доля советских евреев в общей численности 
населения этой национальности в Европе: 1939 г. - 46,8%, 
1979 г. - 57,5%. 

Вследствие усиления притока еврейского населения в 
Израиль быстро растет удельный вес евреев, живущих в 
Азии: в 1900 г. он составлял 2,8%, в 1915- 1917 г. - 3,1%, в 
1937 г. - 5,5%, в 1979 г. - 25,7% всего населения этой 
национальности в мире. 

Вместе с тем резко снизилась численность евреев, 
проживающих в Африке. Так, в Северной Африке их почти 
не осталось. Крупнейшая еврейская община (около 120 тыс. 
чел.) зарегистрирована была время в ЮАР. В Марокко, 
например, еще в 1955 г. проживало 255 тыс. евреев, а в 1979 
г.- только 30 тыс., в Алжире - соответственно 140 и 1 тыс.  

В Америке в 1900 г. насчитывалось 14% всех евреев 
мира, в 1917 г.- 17%, в 1937 г. - 30%, а в 1979 г. - почти 50%. 
Европа и Америка будто поменялись местами. На 80 годы 
ХХ века в США проживало почти 6 млн. евреев, в Канаде и 
Аргентине - по 300 тыс., Бразилии - 150 тыс. 

Если в начале XIX в. на с территории бывшего СССР 
насчитывалось почти 40% всего еврейского населения, то 
90-е только 13% хотя по абсолютным показателям его 
численности стояли на третьем месте после США и 
Израиля. 

Рассмотрены изменения в численности и 
территориальном размещении еврейского населения в мире 
в XIX-XX вв. были вызваны многими факторами 
экономического и социально-политического характера, 
официальной политикой правящих кругов в странах его 
пребывания, межэтническими процессами, уровнем 
развития правовой культуры, бедствиями войн. 
Несомненно, указанные вопросы требуют дальнейших 
усилий ученых для их всестороннего исследования.  

населення Землі. При цьому абсолютна кількість їх 
скоротилася з 17 до 13,8 млн. На початку XIX ст. понад 
80% єврейського населення світу проживало Європі, а в 
її межах - переважно на території бувшого СРСР (40%). 
В Азії налічувалося лише 5,5% усіх євреїв світу, 
переважно в Сірії, Лівані, Іраку та Ірані.  

В цілому ж протягом XIX—XX ст. мало місце 
неухильне зниження частки єврейського населення у 
Європі. У 1850 р. там проживало 87,6% його чисельності 
в світі, у 1900 р.— 80,3%, в 1915— 1917 pp.— 76,5%, у 
1937 р.— 60,4%, в 1979 р.— 22,9%. У більшості країн 
Західної Європи єврейське населення взагалі практично 
зникло. У зв'язку з цим підвищилася частка радянських 
євреїв у загальній кількості населення цієї національності 
у Європі: 1939 р. — 46,8%, 1979 p.— 57,5%. 

Внаслідок посилення притоку єврейського населення 
в Ізраїль швидко зростає питома вага євреїв, які живуть у 
Азії: в 1900 р. вона становила 2,8%, у 1915— 1917 pp.— 
3,1%, в 1937 р.— 5,5%, у 1979 р.— 25,7% всього 
населення цієї національності в світі. 

Разом з тим різко знизилася чисельність євреїв, які 
мешкають в Африці. Так, у Північній Африці їх майже не 
залишилося. Найбільша єврейська громада (близько 120 
тис. чол.) зареєстрована була в ПАР. У Марокко, 
наприклад, ще в 1955 р. проживало 255 тис. євреїв, а в 
1979 р. - лише 30 тис., в Алжирі - відповідно 140 та 1 тис.  

В Америці в 1900 р. налічувалося 14% всіх євреїв 
світу, в 1917 р.- 17%, у 1937 р.- 30%, а в 1979 р.- майже 
50%. Європа та Америка ніби помінялися місцями. На 80 
роки ХХ століття в США проживало майже 6 млн. євреїв, 
у Канаді та Аргентині - по 300 тис., Бразилії - 150 тис. 

Якщо на початку XIX ст. на території колишнього 
СРСР налічувалося майже 40% всього єврейського 
населення, то в 90-і лише 13% хоча за абсолютними 
показниками його чисельності стояли на третьому місці 
після США та Ізраїлю. 

Розглянуті зміни в чисельності й територіальному 
розміщенні єврейського населення в світі у XIX-XX ст. 
були викликані багатьма чинниками економічного і 
соціально-політичного характеру, офіційною політикою 
правлячих кіл у країнах його перебування, міжетнічними 
процесами, рівнем розвитку правової культури, 
лихоліттями воєн. Поза сумнівом, зазначені питання 
вимагають дальших зусиль науковців для їх всебічного 
дослідження.  

 

В. М. Кабузан , В. І. Наулко  
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