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Анотація. Мета статті полягає у реконструкції 
життєвих стратегій батька відомого діяча доби 
Великих реформ М. Позена, а також спробі 
дослідження його маловідомого раннього етапу 
біографії. Методи дослідження: біографічний, 
реконструкції, герменевтики, інтертекстуального 
аналізу, компаративістики, системно-структурний, 
концептивний метод М. Епштейна та ін. Основні 
результати: завдяки застосуванню ряду підходів 
вдалося вийти на ширшу проблематику, таку як 
реконструкція ідентичностей двох поколінь родини 
Позенів, виявлення стратегій їх входження до 
імперського соціуму та окреслення становища 
й можливостей конвертованих євреїв за доби 

Олександра І. Так, принцип нового історизму дозволив 
проаналізувати тексти в їх первинному контексті, що, у 
свою чергу, зумовило дослідити ставлення М. Позена 
до текстів, що вплинуло на його проєкт щодо 
цензурних зрушень. Системний підхід дав можливість 
відобразити в цілому процес розвитку інституту 
цензури в Російській імперії та роль конвертованих 
євреїв у ньому на прикладі М. Позена. Вивчення 
законодавчих актів здійснювалося за допомогою 
історико-правового аналізу та філософії реконструкції 
О. Еткінда, що дозволило вписати родинну історію 
Позенів в історико-культурний контекст доби. Завдяки 
науковому інструментарію та залученню раніше не 
відомих джерел стало можливим уточнення основних 
віх ранньої біографії М. Позена під час роботи в 
різних департаментах, а також можливих причин 
кар’єрного зростання в контексті олександрівської 
епохи. Практичне значення: здійснені наробки 
можна використовувати в подальшому для створення 
узагальнюючих праць з біографістики, юдаїки, 
міжетнічної історії, суспільної історії та ін. Наукова 
новизна: вперше здійснено спроби реконструкції 
біографії батька М. Позена на основі джерельних 
матеріалів та діяльності перших поколінь родини 
Позенів у Російській імперії. Тип статті: аналітична.
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Аннотация. Цель статьи заключается в реконструкции 
жизненных стратегий отца известного деятеля 
эпохи Великих реформ М. Позена, а также попытке 
исследования малоизвестного раннего этапа его 
биографии. Методы исследования: биографический, 
реконструкции, герменевтики, интертекстуального 
анализа, компаративистики, системно-структурный, 
концептивний метод М. Эпштейна и др. Основные 
результаты: благодаря применению ряда подходов 
удалось выйти на более широкую проблематику, 
такую как реконструкция идентичности двух 
поколений семьи Позенов, выявление стратегий 
их вхождения в имперский социум и определение 
положения и возможностей конвертируемых евреев в 

эпоху Александра I. Так, принцип нового историзма 
позволил проанализировать тексты в их первичном 
контексте, что, в свою очередь, позволило исследовать 
отношение М. Позена к текстам, которое отразилось 
на его проекте по изменениям цензуры. Системный 
подход позволил отразить в целом процесс развития 
института цензуры в Российской империи и роль 
конвертируемых евреев в нем на примере М. Позена. 
Изучение законодательных актов осуществлялось с 
помощью историко-правового анализа и философии 
реконструкции А. Эткинда, что позволило вписать 
семейную историю Позенов в историко-культурный 
контекст эпохи. Благодаря научному инструментарию 
и привлечению ранее неизвестных источников 
стало возможным уточнение основных вех ранней 
биографии М. Позена во время работы в различных 
департаментах, а также возможных причин 
карьерного роста в контексте александровской эпохи. 
Практическое значение: осуществленные наработки 
можно использовать в дальнейшем для создания 
обобщающих трудов по биографистике, иудаике, 
межэтнической истории, общественной истории 
и др. Научная новизна: впервые осуществлены 
попытки реконструкции биографии отца М. Позена на 
основе исходных материалов и деятельности первых 
поколений семьи Позенов в Российской империи. Тип 
статьи: аналитическая.
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Abstract. The aim of the scientific paper: to reconstruct 
the life strategies of the father of the famous figure of the 
Great Reform era M. Posen, as well as to attempt to study 
the little-known early stage of his biography. Research 
methods: biographical, reconstruction, hermeneutics, 
intertextual analysis, comparative studies, systemic-
structural, conceptual method of M. Epstein, etc. Main 
results: thanks to the use of a number of approaches, 
it was possible to reach broader issues, such as the 
reconstruction of the identity of two generations of the 
Posens, identification strategies for their entry into the 
imperial society and determination of the position and 
opportunities of converted Jews in the era of Alexander I. 

Thus, the principle of new historicism made it possible to 
analyze texts in their primary context, which in turn made 
it possible to investigate Posen’s attitude to texts, which 
was reflected in his project for changes in censorship. The 
systematic principle made it possible to reflect on the whole 
the process of development of the institution of censorship 
in the Russian Empire and the role of converted Jews in it 
on the M. Posen’s example. The study of legislative acts 
was carried out using the historical-juridical analysis and 
A. Etkind’s philosophy of reconstruction, which made it 
possible to inscribe the Posens’ history to the historical 
and cultural context of the era. Thanks to scientific tools 
and the involvement of previously unknown sources, 
it became possible to clarify the main milestones of 
M. Posen’s early biography, while he working in various 
departments, as well as possible reasons for career growth 
in the context of the Alexander era. Practical significance: 
the accomplished developments can be used in the future 
to create generalizing works on historical biography, 
Jewish study, interethnic history, social history, etc. 
Scientific novelty: for the first time, attempts were made to 
reconstruct the biography of M. Posen’s father based on the 
initial materials and the activities of the first generations of 
the Posens in Russia Empire. Type of article: analytical.
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25Постановка проблеми. Процес становлення 
людської індивідуальності лишається актуальною 
проблемою для вчених у різних сферах. Тому до-
слідження впливу епохи на особистість є одним 
з наріжних каменів сучасної історичної біографіс-
тики. При цьому більшість розробок у системі «со-
ціальні фактори –  людина» стосуються «екзотич-
ного». Тобто такого, що вже не зустрінеш у сучас-
ному світі, будь то риси епохи, або дії конкретної 
персоналії. В подібному ключі проблема конвер-
тування євреїв у Російській імперії досліджуєть-
ся здебільшого в межах доби Миколи І або поре-
форменого періоду. Інша справа, коли явище епо-
хи лише формується, а разом з ним формуються й 
нові особистості. Саме до цього можна віднести 
появу конвертованих євреїв у владних структу-
рах Російської імперії в перші десятиліття ХІХ ст. 
Яскравим прикладом тут є М. Позен як представ-
ник покоління вихрестів доби Олександра І, що 
в подальшому брало участь у реформуванні імпе-
рії (проекти устрою Кавказького краю, Селянської 
реформи та ін.). Тож реконструкція ранньої біо-
графії діяча, особливо його походження та служ-
бової діяльності, дозволить більш чітко виявити 
поколінневі специфіки існування конвертованих 
євреїв та реалізації власних можливостей в імпер-
ському соціумі.

Історіографічна ситуація щодо діяльності 
М. Позена є достатньо суперечливою. Це, крім 
іншого, стосується також і його кар’єри. Так, до-
сить схематично описують основні віхи служби 
цього діяча дореволюційні історики І. Давидович 
й І. Павловський. Більш детально подається ран-
ній етап кар’єри М. Позена та його роль у створен-
ні інституту цензури в дослідженнях сучасних ро-
сійських істориків Д. Ельяшевича, А. Воробйова 
та Є. Пушкарьова. Проте реконструкції цілісної 
картини початку діяльності М. Позена, на жаль, 
досі відсутні. Певні відомості з його життя та по-
ходження містяться в роботах Л. Бердникова та 
М. Штейнберга, які дуже побіжно наводять свід-
чення про походження реформатора, висуваючи 
різні версії, хоча не завжди аргументують гіпо-
тези посиланнями на джерела. Тож поява родини 
Позенів на теренах Російської імперії, діяльність 
її представників та особливості життя лишаються 
майже не вивченими.

Для ширшого розуміння контексту, в яко-
му існувала родина, в нагоді стали праці фахів-
ців з історії євреїв Російської імперії Дж. Клієра, 
Й. Петровського- Штерна та П.-Р. Магочія. 
Важливою групою літератури виступають і до-
слідження, які надали для подальшої роботи не-
обхідний інструментарій підходів та методів. 
Так, були застосовані праці з філософії (П. Рікер, 

Ж. Лакан), психології (Е. Еріксон, Е. Марч), соціо-
логії (З. Бауман, П. Бергер), у яких розкриваються 
різні аспекти теорії ідентичності. Методологічним 
орієнтиром послужили роботи Ф. Шлейєрмахера, 
М. Епштейна та О. Еткінда, що посприяли глиб-
шому прочитанню джерел.

Залучена для даного дослідження джерельна 
база представлена опублікованими та архівними 
матеріалами. Серед опублікованих джерел варто 
виділити законодавчі акти –  Статути про цензуру 
1804 та 1826 рр., інформаційно- довідкові матері-
али –  «Месяцесловы» з розписом чиновників ім-
перії по відомствах за 1818–1825 рр., «Российский 
медицинский список» за 1810–1837 рр. Їх аналіз 
з позицій герменевтики (Шлейєрмахер, Ф., 2004, 
с. 143) дозволив розкрити важливі віхи становлен-
ня М. Позена. Архівні матеріали щодо особливос-
тей хрещення та службової кар’єри М. Позена міс-
тяться в Російському державному історичному ар-
хіві (Фонд № 733, Департамент народної освіти). 
Вони надали можливість прослідкувати «ненав-
мисне вираження почуття життя, розуміння світу» 
(Misch, 1907, р. І) Позеном у певні періоди в межах 
імперської культури. Окремо варто виділити запис-
ку М. Позена про реформування імперської цензу-
ри, що міститься в Російському державному істо-
ричному архіві (Фонд № 733) й яку було введено 
до наукового обігу історіографічним шляхом через 
широке цитування Д. Ельяшевичем (Эльяшевич, 
1999, с. 114–124). Важливим при вибудові гіпотез 
щодо життя батька М. Позена стало залучення та-
ких іноземних джерел довідково- статистичного 
характеру, як «Rabbiner- Handbuch» та сканований 
мартикул «Wittenberger Martikel» 1786 р.

Виклад основного матеріалу та результа-
ти. Процес конвертування євреїв у Російській ім-
перії можна спостерігати з початку XVIII ст., коли 
поодинокі вихрести починали входити до імпер-
ської еліти, що не викликало особливої уваги влад-
них структур. Проблема побудови взаємовідно-
син з ними виникла після приєднання земель Речі 
Посполитої, населених великою кількістю євреїв. 
Згідно з думкою фахівця з історії російського єв-
рейства Дж. Клієра, основні «рецепти вирішення 
єврейського питання» й погляди імперського соці-
уму на євреїв оформилися в період 1772–1825 рр. 
у вигляді трьох підходів: релігійного (наверну-
ти у християнство чи ізолювати), прагматичного 
(використовувати та терпіти) й реформаторського 
(зрівняти у правах) (Клиер, 2000).

Особливу увагу російський уряд звертав на 
прагматичний підхід. Конвертування євреїв хоч 
і було більш привабливим для влади, проте в за-
значений період на практиці не мало ані масово-
го, ані примусового характеру. Тож поява актив-
них конвертованих євреїв та їх входження до ім-
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26 перської еліти в досліджуваний період стала яви-
щем, до якого починало приглядатися та поступо-
во звикати суспільство. Задля можливостей кар’єр-
ного зростання конвертовані євреї проходили важ-
кий шлях. Непересічним тут вважаємо приклад ді-
яльності двох поколінь родини Позенів, особливо 
представника другого покоління –  М. Позена, який 
від народження був підданим Російській імперії. 
Вміло маніпулюючи змінами віросповідання (яке 
й було визначальним в ідентичності людей тра-
диційного суспільства), вони досягли привілейо-
ваного становища в суспільстві й навіть отрима-
ли дворянство (М. Позен –  у 1836 р., а його брат 
І. Позен –  у 1834 р.).

Для даного дослідження важливим є окрес-
лення поняття «ідентичність». Це надає можли-
вість зрозуміти своєрідність соціального буття 
та принципів включення особистості до нього, 
тобто визначення людини під владою ходу істо-
рії (Бультман, 2012, с. 5) й взаємовідносин люди-
ни та суспільства, що, у свою чергу, дозволяє при 
вивченні окремої особистості віднайти «історич-
ну істину» (Croce, 1949). Не даремно американ-
ський психолог Е. Еріксон вважав, що проблема 
інтеграції й творення ідентичності визначається 
не лише досвідом людини, але й груповими прак-
тиками (Erikson, 1980, р. 20). Тим паче, що з кін-
ця XVIII ст. можна виокремити кілька поколінне-
вих стратегій, які відтворюють «своєрідну драбину 
людських типів» (Лотман, 1994). Виходячи з цьо-
го, ідентичність є способом організації досвіду на 
колективних просторово- часових «Я», його цілей 
та можливостей. Непересічним прикладом подіб-
ної взаємодії виступають постаті М. Позена та його 
батька, які намагались увійти в суспільство завдяки 
зміні віри та життєвого устрою. Цілком доречним 
тут виглядає порівняння британським соціологом 
З. Бауманом подібних змін із призмою, щодо якої 
модерні риси «оберталися навколо осі ідентичнос-
ті» (Бауман, 2005, с. 176).

Враховуючи конструктивістські теорії, тлума-
чення ідентичності має соціальну природу в усіх 
формах соціально- історичного життя. Досліджуючи 
становлення ідентичності М. Позена, можна ок-
реслити її як «складне та парадоксальне явище» 
(Marc E., 2002, с. 35). Цей діяч постає як унікаль-
на фігура доби модернізації, яка, однак, має схо-
жість з іншими сучасниками. Така «семантична 
двоїстість» (Рикер, 2002) вказує на ідентичність, 
що коливається на перших порах між подібністю 
та відмінністю схожого досвіду попередніх поко-
лінь. На таку думку наштовхує зміна віри батьком 
М. Позена задля навчання в університеті. Тоді як 
для сина зміна віри перетворилася з «даності» на 
«задачу» (Бауман, 2005, с. 182). Тут спостеріга-
ється зміна поколінневих циклів від Мандрівника, 

яким виступав батько М. Позена, до Героя (Howe 
and Strauss, 1997, р. 84).

Кожне з поколінь мало спільні життєві сцена-
рії та базове ставлення до ризиків, родини, культу-
ри та ін. Такий шлях зумовлюється тим, що бать-
ко М. Позена піддався впливам ідей Хаскали й за-
для навчання світським наукам та отримання ме-
дичної освіти прийняв лютеранство. Опинившись 
відчуженим від родини та общини, він мігрував до 
Російської імперії, де довгі роки утримував лікар-
ську практику й, судячи з «Российского медицин-
ского списка», повернувся до юдаїзму (значиться 
як «Мейрович Позин Гейман»). Тобто він належав 
до категорії вихрестів, для яких зміна віри не озна-
чала зміни ідентичності й мала декларативний ха-
рактер. Натомість, М. Позен втілює образ Героя –  
оптиміста, що орієнтується на інтереси суспіль-
ства, завдяки чому він і став енергійним та впев-
неним політичним діячем. Прийняття ним право-
слав’я свідчить про спротив позиції бути одним із 
«вчених євреїв» (Магочій та Петровський- Штерн, 
2016, с. 39). Тому така реконструкція батьківського 
прецеденту 10 щодо зміни віри передбачала нове 
тлумачення конвертування та повну трансформа-
цію ідентичності.

Зміна релігійної приналежності у двох поко-
ліннях Позенів стала кризовим явищем для роди-
ни, що й зумовило істотну різницю між ними та їх 
ідентичностями. Отже, свідомий крок М. Позена 
не дозволяє сприймати його як позбавлену ціліс-
ності особистість («фрагментований дивід», згідно 
з Ж. Лаканом) (Лакан, 1999, с. 204). У певних мо-
ментах власної біографії він використовував набу-
тий досвід зі свого юдейського минулого, компен-
суючи лакуни при формуванні нової ідентичності 
як імперського чиновника та християнина (Бурдье, 
2002, с. 47). У свою чергу, використання подібного 
досвіду з минулого життя ставало основою, сво-
єрідним «базисним довір’ям» для побудови став-
лення до М. Позена з боку оточуючого світу, для 
якого він так і лишився євреєм, тобто –  чужим «Я» 
(Саид, 2006, с. 3).

Рання біографія М. Позена сповнена багатьох 
лакун. Відомий лише рік його народження –  1798, 
хоча й збереглася точна дата смерті –  23.11.1871 р. 
(Высшие чины Российской империи, 2017, с. 601). 
У науковій же літературі відсутні будь-які свідчення 
щодо його життя до 1817 р. Туманним видається й 
походження діяча. Так, публіцисти М. Штейнберг 
та Л. Бердников засвідчували, що його батьки були 
польськими євреями, які стали протестантами. 
Батько Позена отримав диплом лікаря в Німеччині 

10  Реконструкція, яка в ключі теорії О. Еткінда, на відміну 
від стилізації, намагається відтворити попередній досвід 
як свій власний (Эткинд, 1998, с. 68).
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27та у 1786 р. переїхав до Російської імперії і став 
придворним лікарем у Петербурзі (Штейнберг, 2018; 
Бердников, 2019). Проте В. Острєцов наполягав 
на відсутності прізвища «Позен» серед чиновни-
ків придворного штату лікарів у «Месяцесловове» 
кінця XVIII ст., а також у «Российском медицин-
ском списке» (Острецов, 2014). Водночас, за дани-
ми того самого джерела, в період як мінімум з 1810 
й до 1837 рр. у категорії окулістів значиться дехто 
«Мейрович Позин Гейман» (тобто Хаїм Меєрович 
Позен. –  М. Б.). Він мав «ограниченное право на 
производство врачебной практики» та окремий доз-
віл на лікування катаракти (Российский медицин-
ский список, 1810, с. 156; 1821 р., с. 188; 1825 р., 
с. 225; 1830 р. с. 267; 1837 р., с. 339; а в 1840 р., на 
с. 393 у списку дані відсутні). Про ймовірність іден-
тифікації цієї постаті як батька М. Позена свідчить 
згадка в матеріалах військового міністерства щодо 
останнього –  «сын глазного врача» (Столетие воен-
ного министерства, 1909, с. 140 –  щодо М. Позена; 
с. 149 –  щодо І. Позена). Єдине, що лишається за-
гадковим –  стійке порушення у виданнях послідов-
ності при написанні імені лікаря. Проте це можна 
пояснити неточним заповненням документів, які 
засвідчують особу, адже у 1823 р. він значився як 
«Позен Гейман» (Российский медицинский список 
на 1823 г., с. 188).

Таким чином, на початку ХІХ ст. працював 
окуліст Х. Позен, який, імовірно, і був батьком 
М. Позена та займав чільне місце серед лікарів імпе-
рії. І можна погодитися з гіпотезою М. Штейнберга 
та Л. Бердникова, що перехід Х. Позена до хри-
стиянства мав суто прагматичний характер –  за-
для навчання в університеті. Враховуючи згадки 
М. Позеном, що він «с малолетства» отримав від 
батька «верные сведения о языке и обычаях ев-
рейских» (Дело о принятии мер, арк. 78–79 зв.; 
Бердников, 2019), доцільно припустити, що його 
батько пройшов через традиційну єврейську освіту 
не лише в хедері, а й в єшиві, де вивчають Талмуд.

У ході дослідження вдалось виявити в німець-
ких землях родину рабинів та даянів Позен, які були 
вихідцями з Познані та проживали у Фрідбергу, 
Гамбурзі, Оффенбах-на- Майні та Франкфурті-на- 
Майні (Rabbiner- Handbuch, Bd. 1). Проте, тісного 
зв’язку з нею російських Позенів допоки встано-
вити не вдалося. Серед мартикулів німецьких уні-
верситетів віднайдено лише запис від 1786 р., де 
згадується «Gottlob Pusen Silesius. Acad. Francof.» 
(Wittenberger Martikel, 9, arc. 154v). Проте іден-
тифікація його з батьком М. Позена ще лишаєть-
ся невизначеною. Перехід до лютеранства заради 
навчання був звичайною справою в німецьких зем-
лях. Хоча сам факт навчання в університеті євреїв 
був спорадичним явищем. Лише з 1770–1780-х рр. 
ситуація поступово почала змінюватися. Так, з іні-

ціативи І. Канта євреї отримали право навчатися 
в Кенігсберзькому університеті (лише на медично-
му факультеті), а завдяки творам Н. Весселі та на-
казам Йосипа II вища освіта для них стала більш 
доступною, хоча й в обмежених формах та не на 
всіх теренах німецьких земель (Чериковер, стлб. 
30). Ситуація у прусських та саксонських землях, 
де міг проживати та навчатись Х. Позен, навпа-
ки, була обмежена законодавством проти євреїв 
Фрідріха- Августа ІІІ та Фрідріха ІІ (Лозинский, 
стлб. 76–87; Саксония, 1994, кол. 597–600). Можна 
припустити, що після закінчення навчання батько 
М. Позена повернувся до юдаїзму, про що свідчить 
ім’я з медичного списку –  Хаїм Меєрович, та нав-
чання дітей традиціям. Тобто він вибудовував свою 
особистість з мінливостей оточуючого середовища, 
не приймаючи його пасивно як даність, але актив-
но змінюючи, залежно від обставин (Бергер, 1967, 
с. 15, 18). При цьому його ідентичність лишалася 
більш-менш сталою.

Лікар Хаїм Позен мігрував до Російської ім-
перії з невідомих причин. Можливо, на це вплину-
ла смерть короля Фрідріха ІІ, або введення євре-
їв у «равное с прочими состояние» Катериною ІІ 
(Об ограждении прав евреев в России, с. 598). Отже, 
можна припустити, що Х. Позен оселився в Санкт- 
Петербурзі, створив родину й тримав лікарську 
практику. Ще одним важливим доказом, що саме 
він був батьком М. Позена, є той факт, що за медич-
ним списком того самого періоду фігурує штатний 
лікар, надвірний радник В. Логінов –  майбутній 
тесть М. Позена. Оскільки медичні заклади в пе-
ріод царювання Олександра І були підпорядковані 
Міністерству духовних справ та народної освіти, 
то вибір М. Позеном служби саме в Департаменті 
освіти, а його братом –  стати лікарем- окулістом 
можна вважати цілком логічним.

Незабаром юдейська ідентичність Х. Позена 
знов стала на шляху кар’єри, але вже його дітей. 
Старші сини задля державної служби змінили віру –  
один для чиновницької діяльності, інший –  для вій-
ськової та медичної 11. Згідно з архівними даними, 
на братів Позенів було заведено справу щодо при-
йняття ними християнства, яка датується 6 жовтня 
1817 р. (Дело о принятии И. П. и М. П. Позенами 
христианской веры, арк. 1–2). Вибір православ’я 
також був прагматичним кроком братів, адже єв-
реї, які ставали лютеранами, не контролювалися 
Синодом, тому й не мали довіри уряду. Тож, аби 
не виникало додаткових питань щодо зміни ре-

11  Він значиться як «Иван Позин» (Российский медицинс-
кий список на 1821 год, с. 158), що свідчить про можливу 
трансформацію прізвища в російських джерелах того 
часу та підтверджує гіпотезу про батьківство Х. Позена. 
Оскільки лише з 1823 р. вони, разом з імовірним батьком 
фігурують у списку під прізвищем «Позен» (Российский 
медицинский список на 1823 год, с. 188).
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28 лігії, сини Х. Позена прийняли православ’я під 
іменами Іван та Михайло. Хрещені брати стали 
«Павловичами», оскільки вихрестам часто давали 
імена хрещених батьків. Тож припускати, як, напри-
клад, Л. Бердников, що батька звали Павло Позен, 
не є доцільним (Бердников, 2019). Водночас кон-
вертацію братів Позенів можна пов’язати з утворе-
ним у 1817 р. «Товариством ізраїльських христи-
ян», для сприяння діяльності якого М. Позен зго-
дом спеціально пропонував виділяти залишки ко-
штів із кожного цензурованого аркуша єврейських 
книг задля підвищення рівня підготовки євреїв до 
хрещення (Дело о принятии мер, арк. 84–85).

За даними І. Давидовича, після конверта-
ції вісімнадцятилітній М. Позен потрапив до 
Департаменту народної освіти 23 листопада 1817 р. 
(Давидович, 1905, с. 265). Зазначається, що він 
був тут помічником столоначальника, хоча за 
«Месяцесловом» станом на 30 січня 1818 р. у спис-
ку штату Департаменту його прізвище відсутнє 
(Месяцеслов на 1818, с. 437). До початку 1818 р. 
М. Позен, скоріше за все, працював копіїстом ІІІ 
відділення Департаменту народної освіти. Проте 
вже незабаром його кар’єра активізується: у 1818 р. 
він став колезьким реєстратором (Дело о награж-
дении, арк. 1), а у 1819 р. –  молодшим помічни-
ком столоначальника (Месяцеслов на 1819, с. 467).

Другим поштовхом для кар’єри М. Позена, 
окрім зміни віри, стало подання ним 4 листопада 
1820 р. «Записки о цензуре еврейских изданий» 
міністру освіти князю О. М. Голіцину, який у той 
час втілював політику християнського універса-
лізму та сприяв створенню умов «особистої поза-
конфесійної релегійності» (Воробьев, 2018, с. 22). 
Звернення до проблеми та зміст тексту «Записки» 
унаочнили єднання старого досвіду та нового при 
вибудовуванні М. Позеном власної ідентичнос-
ті. Подієвість його мислення на межі між юдей-
ською та християнською ідентичностями підкрес-
лює концептивну природу твору 12. Таке вміле вико-
ристання в «Записці» знань про особливості кож-
ної з релігій сприяло авторові на ранньому етапі 
його служби. Так, на 1820 р. М. Позен став губерн-
ським секретарем (ХІІІ клас), у 1821 р. –  старшим 
помічником (Дело о переводе помощников, арк. 
1–2), у 1822 р. –  титулярним радником (ІХ клас). 
Хоча І. Давидович зазначав, що до 18 серпня 1823 р. 
М. Позен був столоначальником у Департаменті на-
родної освіти, а потім призначений столоначальни-
ком V відділення Департаменту державного майна 
при Міністерстві фінансів. Таку саму інформацію 
подав й І. Павловський (Павловский, 1914, с. 230). 
Але в «Месяцеслове» на 1824 р. дані, які б це під-

12  Якщо враховувати його у тлумаченні М. Епштейна 
(Эпштейн, 2017).

твердили, відсутні. Лише за матеріалами 1825 р. 
вдалося визначити, що на той час він працював ко-
лезьким секретарем. Тобто з чином Х класу, який 
був нижче, ніж у Департаменті народної освіти.

Актуальність записки М. Позена зумовлена 
дискусіями з соціальних питань, які розгорнулися 
в Санкт- Петербурзі наприкінці 1810-х рр. (Клиер, 
2000). Так, проблема цензури єврейських книг по-
трапила до уваги укладачів нового цензурного ста-
туту. Одним з перших свої пропозиції з цього пи-
тання надав І. Франк, який був консультантом з єв-
рейських справ у Г. Державіна. Спробував долу-
читися до реформування й М. Позен. На його ідеї 
звернули увагу укладачі статуту, але до своєї робо-
ти не залучили (Пушкарев, 2010, с. 9–10).

Розробку «єврейських» статей було доручено 
архієпископу Філарету (Дроздову), який у подаль-
шому став митрополитом Московським. Саме він 
сформулював основні положення до нового ста-
туту щодо єврейських книг, які з деякими поправ-
ками були чинними до 1880-х рр. (Устав о цен-
зуре 1826 г., с. 566–567). Їх зміст базувався як на 
християнських уявленнях про помилковість юда-
їзму, так і на ідеях Г. Державіна щодо необхідно-
сті «виправлення» євреїв та викорінення «зла» від 
них (Эльяшевич, 2000, с. 32), тобто заборони всьо-
го, що могло розцінюватися як нападки на хрис-
тиянство, сприяння конфліктам між напрямами 
юдаїзму, протиставлення Галахи й законодавства 
тощо. Філарет використав ідеї М. Позена щодо не-
втручання в боротьбу між міснагідами та хасида-
ми (История еврейского народа, 2012, с. 90; Устав 
о цензуре 1826 г., с. 567). Згідно з поданими мате-
ріалами записки М. Позена, Д. Ельяшевич дійшов 
висновків, що призначення цензором міснагіда було 
«крайне неудобно», оскільки це призвело б до бо-
ротьби, яка не дозволила б адекватно цензурувати 
книги ідейних противників. Проте, на відміну від 
чиновника- вихреста, єпископ Філарет мотивував 
цей крок тим, що в такій боротьбі «стороны будут 
объяснять определенную истину, что в настоящее 
время Ветхого завета не довольно для спасения» 
(Филарет, митрополит Московский, 1885, с. 70).

Заслугою М. Позена під час створення статуту 
стала і його прискіплива увага до положення цен-
зора, на якому майже не зупинилися інші автори 
проектів. З опублікованих фрагментів «Записки» 
можна дійти висновку, що його ідеалом був вихрест, 
який знав їдиш та іврит, розумівся на єврейській 
книжності («имели случай лично узнать образ и дух 
преподавания книг сих еврейскому юношеству»). 
Посада цензора передбачала високу платню, «по 
которой занятия могут быть приятнее постоянного 
чтения сочинений, содержание коих для христиа-
нина совершенно незанимательно и бесполезно» 
(Эльяшевич, 2015). М. Позен пропонував винагоро-
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29ду цензору за рахунок єврейських общин, які плати-
ли б за кожен цензурований аркуш. Окрім економії 
державних статків, молодий імперський чиновник 
бажав при такому підході «затруднить несколько 
распространение книг, содержащих одни ложные 
умствования и производящих вредное влияние на 
нравственность евреев» (Эльяшевич, 1999, с. 116).

«Записку» М. Позена також можна вважа-
ти однією з перших спроб цензурного обмеження 
Талмуду. Він вважав цю збірку небезпечною для 
імперської влади, бо вона містила ідеї, «познание 
коих составляет главнейшую ученость евреев» 
(Эльяшевич, 1999, с. 115). Подібна політика «по-
зитивного впливу» на книжну культуру євреїв була 
вигідна владі. Діячі на кшталт М. Позена зуміли пе-
реконати можновладців, що причиною особливого 
становища євреїв є не релігія, а Талмуд. Така пози-
ція спочатку призвела до боротьби з хасидизмом 
(проекти В. Тугендгольда та І. Левінзона), а в 1830-
х рр. –  до заборони єврейського книгодрукування 
(Эльяшевич, 2015).

Висновки. Таким чином, досвід зміни віри, 
який мав Х. Позен, у поколінні його дітей із тим-
часового явища став остаточним. На основі дже-
рельного матеріалу вдалося висунути гіпотезу про 

персону батька М. Позена, окреслити основні віхи 
його професійного життя та інтерпретації зміни віри 
в контексті доби. Реконструкція практики конверта-
ції у другому поколінні родини дозволила прослід-
кувати інший варіант зміни релігійної ідентичнос-
ті та використання знань традицій у подальшому. 
І якщо І. Позен після конвертації не згадував про 
своє походження, то М. Позен лише на початку сво-
єї кар’єри спробував впливати на положення євреїв 
імперії (про що свідчить «Записка» щодо цензуру-
вання книг). Проте надалі він також став оминати 
прямі згадки про свій юдейський досвід та займав-
ся лише проблемами загальноімперського значен-
ня. Під впливом секуляризації книжкової культури 
на початку XIX ст. відбулася трансформація релі-
гійної цензури, яка перетворилася на інструмент 
державної виховно- ідеологічної політики. Знання 
єврейської та християнської традиції дозволили 
М. Позену запропонувати прості для втілення ідеї 
цензурування єврейських книг. Майже всі його 
пропозиції були реалізовані, а їх автор звернув на 
себе увагу імперських еліт. Так зміна ідентичнос-
ті стала запорукою швидкої адаптації М. Позена 
до імперського середовища та подальшого служ-
бового зростання.
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