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ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ ЗАКОНОДАВСТВА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ПО 
ВІДНОШЕННЮ ДО ЄВРЕЇВ У ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ  

(КІНЕЦЬ XVII – ПОЧАТОК ХХ СТ.) 

 

Законодавство Російської імперії відносно єврейського населення було 

надзвичайно заплутаним і нелогічним, складалося з великої кількості законодавчих та 

підзаконних актів, що приймалися в різний час і за різних приводів. Часто нові акти 

заперечували попередні, а інколи навіть зводили їх нанівець. При цьому більшість 

зазначених актів об’єднувала одна спільна риса – вони мали відкритий чи прихований 

дискримінаційний характер по відношенню до єврейського населення. 

Основоположні законодавчі документи відносно євреїв були видані в кінці XVIII 

ст. урядом Катерини II. Їх поява була обумовлена завершенням поділів Речі Посполитої, 

внаслідок чого землі Правобережної України увійшли до складу Російської імперії. Саме в 

цих землях протягом кількох століть мешкала більшість європейських євреїв, що мали 

стати підданими Російської імперії. Російський уряд вживає енергійних зусиль, щоб 

відрегулювати правове становище цієї групи населення. 

Не зайвим буде згадати і про те, що в цей же час, як наслідок двох успішних 

російсько-турецьких війн, до складу Російської імперії увійшли південноукраїнські землі. 

Після кількох адміністративних реформ тут були утворені Катеринославська, Херсонська і 

Таврійська губернії, що входили до складу Новоросійського краю. Основна проблема, яку 

належало вирішувати уряду відносно цих нових земель, – це необхідність їх заселення, 

господарського освоєння та інтеграції в загальноросійський соціально-економічний 

простір. Саме євреї, з їх підприємливістю, оперативністю та толерантністю, могли 

відіграти чималу роль в успішному вирішенні цих проблем. 

В 60-х рр. XVIII ст., коли розпочалося активне заселення земель Новоросії, одним 

зі шляхів вирішення цього питання уряд вважав залучення іноземних переселенців. 

Відомо, що управитель Новоросії у 1764 р. О.П. Мельгунов наймав французьких емісарів 

для заохочення єврейських переселенців з Прусії та Польщі. Для спрощення та легалізації 

цих заходів Канцелярія опіки над іноземцями направляє адміністрації Новоросії таке 

розпорядження: «Люди любой национальности и вероисповедания, пересекающие 

границу с намерением вступить в службу или поселиться в Новороссийской губернии, 

должны немедленно допускаться в названную губернию. У них не следует ни спрашивать 

об их нации и вере, ни просить предъявить паспорт» [1]. 



 У 1769 р. в указі Катерини ІІ, що адресувався київському генерал-губернатору, 

було надано дозвіл євреям селитися в межах Новоросійської губернії, що саме в цей час 

створювалася. Очевидно, це був перший законодавчий акт, що узаконював право 

проживання євреїв у південноукраїнських землях. Таким чином, ще до приєднання до 

Російської імперії більшої частини території Півдня України (це офіційно відбулося після 

підписання в 1774 р. Кючук-Кайнарджийського та в 1791 р. Яського мирних договорів) 

євреї вже мали законне право поселення і проживання на цих землях, зважаючи на те, 

вказані землі були включені до складу Новоросійської губернії з моменту приєднання. 

При цьому аж до 1802 р. в офіційних документах євреї прирівнювалися до іноземців, що, 

між тим, не звільняло їх від необхідності сплачувати податки в російську казну. 

 В 1773 р. євреїв зобов’язали записатися до числа купців, ремісників або міщан 

(пізніше ремісників включили до складу міщан), що підтверджувалося більш пізніми 

законодавчими актами: “Жалованная грамота городам» (21.04.1775 р.) та «Учреждения 

для управления губерний Российской империи» (7.11.1775 р.). В цих документах 

підтверджувалися рівні права євреїв з іншими жителями імперії. Згідно з городовим 

уложенням, євреї також отримали рівні с іншими права на представництво в органах 

міського самоуправління – магістратах (пізніше, згідно з «Положением о евреях» 1835 р., 

єврейське представництво в магістратах було обмежене до 1/3). Указом Сенату з 1786 р. 

євреям надавалося право звертатися в державні суди. Разом з цим згадані документи 

фактично забороняли євреям бути сільськими жителями, а відповідно, займатися 

сільськогосподарською працею. 

 23 жовтня 1791 р. Катерина II підписала указ, що підтверджував рівність у правах 

єврейських купців і ремісників з іншими купцями і ремісниками, що проживають в містах 

та містечках. Але при цьому підкреслювалося, що євреї не мають права записуватися до 

числа купців та ремісників «во внутренние российские города и порты», а відповідно, і не 

мають права постійно проживати в цих містах. До переліку місцевостей, де дозволялося 

постійне проживання євреїв, серед інших були віднесені Катеринославське намісництво і 

Таврійська область (пізніше реорганізовані в Катеринославську, Херсонську та Таврійську 

губернії) [2]. Цей указ фактично започаткував законодавче оформлення «смуги осідлости» 

– одного з найганебніших явищ в російській історії. 

Указом від 23 червня 1794 р. список територій, де дозволялося проживання для 

євреїв, був розширений (за рахунок включення кількох українських губерній), але було 

встановлено, що євреї зобов’язані сплачувати податки «…вдвое противу положенных с 

мещан и купцов христианского закона разных исповеданий; которые же не похотят 

остаться, таковым дать свободу (…) по заплате трехлетней двойной подати, выехать из 



империи нашей» [3]. Відомий історик початку ХХ ст. Ю. Гессен висловлював думку, що 

даний указ мав на меті підштовхнути євреїв до переселення у південні губернії [4]. З цією 

думкою важко погодитись, зважаючи на те, що дія указу розповсюджувалася і на 

південно-західні землі імперії. Ю. Гессен вважав також, що подвійне оподаткування 

припинилося у 1809 р., але відомо, що навіть у 1812 р. євреї скаржилися до Міністерства 

фінансів про те, що це оподаткування зберігається місцевою адміністрацією. Нерівність в 

оподаткуванні відкрито чи приховано зберігалася і в подальшому. І місцева адміністрація, 

і центральна влада намагалися отримати побільше прибутків від євреїв, але при цьому 

постійно створювали всілякі перешкоди для їх господарської діяльності та повсякденного 

життя. Шукати будь-яку логіку в діях російського уряду по відношенню до євреїв, 

очевидно, просто нема сенсу. С. Дубнов справедливо зазначив: «Таким образом, за 

оставление на прежних местах с лишением права свободного передвижения по империи 

евреи должны были платить государству вдвое больше податей, чем горожане 

христианского исповедания, пользовавшиеся свободою передвижения. Эта податная кара 

не избавляла евреев от платежа особого рекрутского налога, установленного для них, как 

и для русского купечества, взамен личного отбывания воинской повинности (указы 1794 и 

1896 гг.)» [5]. Указом від 26 серпня 1227 р. на євреїв було накладено рекрутську 

повинність у більш жорстокій формі, ніж по відношенню до християнського населення, 

але на Півдні занадто жорсткі заходи по виконанню цього указу в цьому напрямку 

місцевою адміністрацією майже не вживалися, на відміну від інших регіонів “смуги 

осідлості”.  

 Остаточне законодавче закріплення «смуга осідлості» отримала в «Положении о 

евреях» 1804 р. З цього часу і до 1915 р. її кордони залишалися незмінними. Виключенням 

стали Миколаїв, Севастополь та Ялта, котрі територіально розташовувалися в межах 

«смуги осідлості», але тут пізніше було запроваджено особливі обмеження, внаслідок 

яких ці міста були фактично виключені з її складу. «Положение о евреях» 1804 р. 

підтверджувало заборону щодо постійного проживання євреїв у сільській місцевості, яку 

було запроваджено указами 1795 та 1797 рр. Уряд неодноразово робив спроби виселення 

євреїв з сіл (укази 1819 р., 1830 р., «Положение о евреях» 1835 р. та ін.), але ці події, як 

правило, не заторкували південні губернії. Очевидно, це було пов’язане з необхідністю 

активізації економічного життя на Півдні, а в цій справі євреї відігравали чималу роль. 

Взагалі, варто звернути увагу на те, що в межах Малоросії правова дискримінація євреїв 

хоч і мала місце, але виявлялася у пом’якшених формах у порівнянні з іншими регіонами 

імперії. 

 В ході реформ 60-70-х рр. XIX ст. євреї отримали виборчі права нарівні з іншими 



підданими Російської імперії. «Положение о земских учреждениях» 1862 р. не мало будь-

яких обмежень щодо євреїв; можливо, це здалося уряду занадто великою поступкою, тому 

в “Городовом Положении” 1870 р. зберігалася стара норма щодо участі євреїв в органах 

міського самоврядування – міських Думах: кількість гласних (депутатів) – євреїв – не 

могла перевищувати 1/3 від загальної кількості. Згідно з наступним “Городовым 

Положением” 1892 р. євреї втратили виборче право і губернській владі надавалося право 

призначати євреїв до складу гласних на власний розсуд, але їх кількість не могла 

перевищувати 10% кількості гласних. Про те, що ця норма в нашому регіоні 

порушувалася, причому на користь євреїв (щоправда, не в губернських містах), свідчить 

приклад м. Миколаєва. Приміром, у списку Миколаївської Думи за 1905 р. із загальної 

кількості 102 гласних євреї складали 20 осіб [6]. 

 Варто зазначити, що попри всю свою дискримінаційність російське законодавство 

не містило занадто великих обмежень у сфері права власності, принаймні стосовно 

єврейського населення Новоросії. Євреї, що мешкали в цьому регіоні, мали право 

володіння та розпорядження нерухомим майном, в т.ч. землею. Згідно з «Положением о 

евреях» 1804 р. євреї, що бажали займатися землеробством, могли купувати незаселені 

землі або переходити на казенні землі (а таких земель було найбільше саме в Новоросії), 

де переселенцям мали відводитися земельні наділи. В 1807 р. з дозволу уряду на казенних 

землях було створено перші єврейські землеробські колонії в Новоросії. Але вже з 1810 р. 

переселення євреїв було призупинене. У 1844 р. було видано «Положение о евреях-

земледельцах», згідно з яким євреям, що добровільно поселялися в сільській місцевості, 

уряд надавав “даровые участки земли”, обіцяв також надати кошти на обзаведення (що так 

і залишилося лише обіцянкою), а також різні тимчасові пільги (звільнення від податків, 

рекрутства та ін.). згаданий документ також містив ряд обмежень, зокрема, поселенцям 

заборонялося продавати та віддавати в оренду свою землю стороннім особам (не євреям), 

перехід поселенців до числа міських жителів дозволявся лише через 25 років. Дана 

постанова дозволяла євреям також купувати землі для поселення в приватну та суспільну 

власність. В 1853 р. було прийнято положення, що підтверджувало право євреїв на 

придбання землі, але лише при умові, що вони переходять “в земледельческое состояние”. 

З 1862 р. євреям було дозволено купувати землю в поміщицьких маєтках [7]. Пізніше в 

західних губерніях уряд заборонив продавати маєтки євреям, але ця заборона не 

розповсюджувалася на Новоросійський край. Стосовно ж рухомого майна будь-яких 

обмежень у праві власності для євреїв практично не існувало. 

Російське законодавство досить часто встановлювало обмеження в правах на 

зайняття певними видами діяльності для євреїв. Приміром, ст. 34 «Положения» 1804 р. 



містила наступне: «Никто из евреев, начиная с 1 генваря 1807 г. в губерниях 

Астраханской и Кавказской, Малороссийских и Новороссийских, (…) ни в какой деревне 

и селе не может держать никаких аренд, шинков, кабаков и постоялых дворов, ни под 

своим, ни под чужим именем, ни продавать в них вина, ни даже жить в них под каким бы 

то видом ни было, разве проездом» [8]. Такі ж положення містилися і в наступних законах 

та розпорядженнях (1829, 1835, 1845 рр. та ін.), але дія цих заборон, як правило, не 

розповсюджувалася на Херсонську губернію, а в 1865 р. імператорським повелінням ці 

обмеження було скасовано. 

 Особливим сюжетом є питання про право проживання євреїв у Миколаєві та 

Севастополі. Обидва міста були територіально розташовані в межах “смуги осідлості”, і 

євреї селилися в них ще з моменту заснування цих міст. На початку ХІХ ст. обидва міста 

набули осбливого військово-стратегічного значення, ставши основними базами для 

Чорноморського флоту. В 1829 р. імператор Микола I видає указ, згідно з яким євреї мали 

бути звідси виселені, «находя неудобным и вредным пребывание неслужащих евреев в 

городах Севастополе и Николаеве» [9]. Цим указом Миколаїв та Севастополь були 

віднесені до місцевостей, де встановлювалися особливі правила щодо проживання євреїв, 

тобто виключені зі складу “смуги осідлості”. Цікаво, що найактивнішим опонентом 

відносно виконання зазначеного указу виступав командувач Чорноморського флоту та 

військовий губернатор О.С. Грейг, кому вдалося на кілька років відстрочити виконання 

імператорського указу. Навіть після повного виселення євреїв з міст кілька євреїв – 

постачальників для потреб флоту – майже постійно мешкали в Миколаєві, але місцева 

адміністрація дивилася на це “крізь пальці”. Згодом саме командуючий флотом Б.О. фон 

Глазенап з великою настійливістю домагався від уряду відновлення дозволу на постійне 

проживання євреїв у Миколаєві та Севастополі, що його було надано у 1866 р. [10]. При 

цьому згадані міста так і не були офіційно включені до складу “смуги осідлості”, що дало 

підставу місцевій адміністрації розпочати нову кампанію по виселенню євреїв, 

посилаючись на циркуляр МВС, підписаний П.А. Столипіним у 1907 р. Цікаво, що 

згаданий циркуляр мав на меті полегшення становища єврейського населення, але 

казуїстичне і розширювальне його тлумачення місцевою владою дозволяло 

використовувати його з метою, абсолютно протилежною [11]. Цікавим є ще й те, що 

даний циркуляр, будучи лише документом для службового користування, вступав у 

протиріччя зі змістом кількох указів, підписаних імператором (імператорська воля мала 

найвищу законну силу в межах імперії). Незважаючи на це, миколаївський 

градоначальник та херсонський губернатор вважали за доцільне виконувати саме 

настанови столипінського циркуляра. 



 Правова дискримінація відносно єврейського населення була скасована лише 

постановою Тимчасового уряду “Об отмене вероисповедных и национальных 

ограничений” від 20 березня 1917 р. Ця постанова зазначала: “Отменяются все 

узаконения, действующие в России как на всем пространстве, так и в отдельных ее 

местностях, и устанавливающие, в зависимости от принадлежности российских граждан к 

тому или иному вероисповеданию, вероучению или национальности, какие-либо 

ограничения…” [12]. В кінці постанови наводився повний список законів та постанов, що 

мали бути відмінені. Цей список нараховував 140 законодавчих актів, що містили 

обмеження стосовно євреїв. 

 Таким чином, законодавство Російської імперії стосовно єврейського населення 

мало, як правило, обмежувально-дискримінаційний характер і було одним зі способів 

реалізації політики державної юдофобії та антисемітизму. Разом з цим реалізація цих 

законів у південноукраїнських землях мала певну специфіку. Зважаючи на особливості 

соціально-економічного розвитку краю, місцева адміністрація подекуди свідомо йшла на 

порушення законів, при цьому такі порушення припускалися як на користь євреїв, так і на 

шкоду їм. З цього приводу сучасник подій М. Салтиков-Щедрін слушно зазначав, що 

суворість російських законів врівноважується необов’язковістю щодо їх виконання. Крім 

того, в багатьох законодавчих актах південноукраїнський регіон виключався зі сфери їх 

дії. Зважаючи на це, можна, з певними пересторогами, говорити, що антиєврейська 

спрямованість російського законодавства в даному регіоні діяла у пом’якшеному варіанті. 

 

Література 

1. Див.: Клиер Дж.Д. Россия собирает своих евреев. Происхождение 

еврейского вопроса в России: 1772-1825. – М., 2000. – С. 67-68. 

2. Полное собрание законов Российской империи (Собрание первое) (далі – 

ППСЗ). – Т. XXIII. – № 17, 006. 

3. Там само. – № 17, 224. 

4. Гессен Ю. История еврейского народа в России. – Л., 1925. – Т. 1. – С. 119. 

5. Дубнов С. Судьбы евреев в России в эпоху западной «первой эмансипации» 

(1789-1815) // Евреи в Российской империи XVIII-XIX веков. Сборник трудов еврейских 

историков. – Иерусалим; Москва, 1995. – С. 283.  

6. Державний архів Миколаївської області. Ф.229, оп. 1, спр. 1741, л. 5. 

7. Див.: Дубнов С.М. Новейшая история еврейского народа. – Иерусалим; 

Москва, 2002. – Т. 2. – С. 316. 

8. ППСЗ. – № 21547.  

9. Второе Полное собрание законов Российской империи. – Т. IV. – № 3, 286. 

10. Детальніше див.: Щукін В.В. Про право поселення та проживання євреїв у 

м. Миколаєві (ХІХ – поч. ХХ ст.) // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових 

праць. Вип. 12. – Одеса, 2001. – С. 550-559; Щукин В.В. О правовом положении евреев в 

Николаеве и Севастополе (конец XVIII – начало ХХ вв.) // Материалы девятой Ежегодной 



Международной междисциплинарной конференции по иудаике. – Ч. 1. – М., 2002. – С. 

192-202. 

11. Детальніше див.: Щукин В.В. Столыпинский циркуляр и второе выселение 

евреев из Николаева // IV Миколаївська обласна краєзнавча конференція. Історія, 

етнографія, культура. Нові дослідження. – Миколаїв, 2002. – С. 236-237.  

12. Цит по.: Гольденвейзер А.А. Правовое положение евреев в России. 

Приложение // Книга о русском еврействе от 1860-х годов до революции 1917 г. – 

Иерусалим; Москва, 2002. – С. 143. 
 


