Матвій Мойсейович Гейзер (нар. 1940, Бершадь, Українська РСР) російський літератор і публіцист, журналіст, педагог, театрознавець,
літературознавець. Заслужений вчитель Російської Федерації (1991),
доктор філологічних наук (2001).
Автор кількох книг, присвячених, в основному, єврейську культуру та
долю російського єврейства. Також автор безлічі есе, статей,
досліджень, нарисів, опублікованих як в російських, так і зарубіжних видавництвах
(деякі під псевдонімом - Мойсей Матвєєв ).
Матвій Гейзер народився в містечку Бершадь Вінницької області України в сім'ї
вчителя єврейської школи. Після зайняття румунськими та німецькими військами
разом з батьками був інтернований в гетто Бершаді, де загинули його батько і інші
родичі.
Після звільнення з гетто жив у Білгороді-Дністровському . Закінчив математичний
факультет Бельцкого педагогічного інституту. Працював учителем математики, потім
директором педагогічного коледжу № 13 в Москві
Кандидатську дисертацію захистив у 1996 році за темою « Біблія у творчості
російських поетів XIX - початку XX ст. (А.С. Пушкін, С. Я. Маршак)» в Московському
державному відкритому педагогічному інституті. Докторську дисертацію за темою
«Російсько- єврейська література XX століття» захистив у 2001 році.
З 2004 року Матвій Гейзер співпрацює з видавництвом «Молода гвардія» - пише для
серії ЖЗЛ біографії діячів російської культури єврейського походження. У серії видані
його книги: «Соломон Міхоелс», «Маршак», «Леонід Утьосов» і «Фаїна Раневська».
Опублікував книги про єврейському гетто в Трансністрії («Сім свічок», 1999;
«Подорож в країну Шоа», 2004) та історії єврейської культури на ідиш в СРСР (« Плач
Іереміі», 2009).
З режисером Юхимом Гольцманом поставив документальну стрічку «Актори
убієнного
театру»
(2008)
про
Московському
ГОСЕТі.
Соломон Міхоелс (М., видавництво «Прометей» Московського державного
педагогічного інституту, 1990), друге видання під назвою «Міхоелс. Життя і смерть»
(М., Агентство «Гласність» Спілки журналістів Російської Федерації, 1998), третє
видання під назвою «Соломон Міхоелс» в серії ЖЗЛ (М., Молода гвардія, 2004)
• Єврейська мозаїка (М., Прометей , 1993)
• Сім свічок (Москва - Єрусалим, Гешарим , 1999)
• Подорож в країну Шоа : записки про незабутній (М., Новини, 2004)
• Маршак (ЖЗЛ , М., Молода гвардія, 2006)
• Леонід Утьосов (ЖЗЛ , М., Молода гвардія, 2008)
• Плач Єремії (М., Academia , 2009)
• Фаїна Раневська (ЖЗЛ , М., Молода гвардія, 2010)
• Зіновій Гердт (ЖЗЛ, М., Молода гвардія, 2012)

