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Володимир ПЕРЕРВА

ПРАВОСЛАВНЕ СВЯЩЕНСТВО
ТА ІУДЕЙСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ НАДРОССЯ XIX ст.

У XIX ст. євреї становили вагому частку населення як Київщини взагалі, так і  По%
росся зокрема. В 1894 р. в Київській губернії (територіально відповідала митрополії)
поряд з 2.701.297 православних мешканців жило 458.114 євреїв1. Така значна чисель%
ність зумовила появу багатьох “точок перетину” православних та іудеїв. Їх стосунки
стали важливим предметом законодавчого регулювання Російської імперії. Насам%
перед, значна кількість єврейського населення на Київщині, Волині та Поділлі була зу%
мовлена введенням Катериною II “смуги осілості”, що забороняла іудеям мешкати
у власне великоросійських губерніях. Цю демаркаційну лінію євреї порушували знач%
но рідше, ніж імператорські укази щодо українських земель. Так, у 1827 р. іудеям було
заборонено мешкати в Києві, але в 60%х рр. Київський митрополит Арсеній знову про%
сив столичну владу звільнити від єврейської присутності хоча б “мать городов русских”,
як одну з найбільших православних святинь2. У 1830р. в Київській губернії з’явилося
суворе розпорядження про виселення євреїв з сільської місцевості у містечка. Але воно
так “виконувалося”, що у травні 1882р. (після хвилі погромів) було продубльоване.
Проте й після цього число євреїв у селах Київщини зменшилося всього на 6,8 %3.  І в міс%
тах, і в селах євреї рідко займалися виробничою діяльністю, здобуваючи засоби для
прожиття орендами, працею в сфері обслуговування та кредитно%фінансового обігу.
А тому в більшості своїй іудейське населення тяжіло до міст і містечок, де його частка се%
ред мешканців була особливо значною. Крім того, євреї, здебільшого, селилися компактно
у центрі міста, де в їх масі часом просто губилися поодинокі представники місцевого
населення. Втім, звернімося до безпристрасної статистики щодо міст Надросся  XIX ст.

1868р. у Преображенській парафії м. Біла Церква серед 17. 951 осіб всього насе%
лення 10. 029 були іудеями, у Покровській парафії м. Василькова серед 3237 мешкан%
ців усіх віровизнань 1080 – євреї, у Рокитному це співвідношення становило 3912:
1347 тощо4. Через 10 років у Тетієві (Успенська парафія) серед 5624 осіб населення
2369 були євреями, у Таращі це співвідношення складало 7770 : 3490 і т.ін.5

У останні роки XIX ст. ця ж статистика, за кліровими відомостями, виглядала так:6

№ Населений пункт парафія все населення євреї

1. Васильків Покровська 5916 2056
2. Володарка Хрестовоздвиженська 4624 1726
3. Біла Церква Преображенська 34004 21625
4. Фастів Воскресенська 7563 5400
5. Рокитне Різдво%Богородицька 5999 1983
6. Ставище Покровська 8648 4955
7. Тетіїв Успенська 5787 1196
8. Медвин Миколаївська 5538 1020
9. Тараща Георгіївська 8537 4644
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У деяких містечках євреїв деколи було важко порахувати, про що причетники і вказу%
вали в офіційній документації замість точної цифри. Попри заборону євреям жити у
сільській місцевості, чимало їх мешкало і в селах Надросся. Так, село Жидівська Гребля
Таращанського повіту певною мірою виправдовувало свою “семітську” назву, оскільки
серед 3,5 тис. цього населення 160 були євреями (1889р.)7. Чимало їх мешкало і в ін%
ших населених пунктах Таращанського повіту: 761 – в м. Пятигори, 547 – у м. Ковшевата,
153 – у с. Лука, 109 – у с. Стадниця, 74 – у с. Степок, 52 – у с. Жидовчик, 60 – у с. Велика
Березянка, 34 – у с. Закутинці тощо8. Десятки євреїв мешкали і майже в кожному із сіл
Васильківського повіту – 103 – в с. Озірній, 65 – в Матюшах, 58 – у Трушках, 212 –
в Ольшаниці, 54 – в Мазепинцях, 58 – у Фурсах, 293 – у Шамраївці, 27 – у Чупирі,
53 – у Лопатинщині, 37 – у Шкарівці, по 63 – у Темберщині та Потіївці і т. п.9

Тобто, довгополі єврейські каптани впадали у вічі нашим предкам набагато частіше,
ніж сучасникам. Незважаючи на досить активні побутові взаємовідносини між право%
славним і іудейським населенням, різниця віровизнань спричиняла певну відчуженість.
Чимало тогочасних авторів вказують на зверхність, з якою поводилися іудеї. “В иудей%
стве для южнорусса есть что%то если не враждебное, не постоянно тяготеющее, то хо%
лодное, бесчувственное к его состоянию. <…> Нет у него [южнорусса] с иудеем ни дру%
жеской беседы, ни общей трапезы; поселянин обращается к нему только тогда, когда
есть нужда и притом зная, что иудей будет наблюдать одну свою пользу” – цитували
М. Костомарова “Киевские епархиальные ведомости”10. Незважаючи на подібні явища,
стосунки між православними та іудеями зачіпали не лише практичну площину – не
обходилося без них і релігійне життя. А це, в свою чергу, викликало і цілий ряд дер%
жавних постанов, котрі намагалися регулювати міжконфесійні стосунки.

Так, у 1820р. всі духовні правління Надросся відрапортували до Києва про отри%
мання імператорського указу з забороною перебування християн у прислузі в євреїв11.
Православна віра в імперії перебувала під особливим покровительством державної
влади і поява таких розпоряджень  була закономірною. Але як могли обійтися без сло%
в’янських робочих рук єврейські торгівці, шинкарі, орендарі майстерень тощо?! Тому,
поряд із дублюванням цього наказу, імператорська влада його дещо пом’якшувала, на%
даючи право тримати християнську прислугу євреям%відкупникам і т. ін.12 Реально
ж документи свідчать про значне поширення найманої праці православних у єврейських
господарствах. Деякі з євреїв досить толерантно ставилися до релігійних потреб своїх
слуг%християн. Наприклад, провізор Юсель Візенталь придбав для своєї православної
прислуги ікону Миколая Чудотворця і встановив її у аптечному складі. Цим заціка%
вилася навіть поліція, про що донесла у Київ. Проте консисторія відповіла, що поки
у єврея є православна прислуга, то ікона може перебувати у володінні іудея. А якщо
прислуга стане інославною, ікону слід віддати до найближчого православного храму13.

У той же час, за митрополита Платона (Городецького) почали суворо стежити, щоб
іудеї не торгували “церковными и вообще христианскими ценностями”. До того часу
іудейські гендлярі масово закуповували у священиків Київщини старовинні церковні
речі, котрі вже не використовувалися на богослужінні, – чаші, антимніси, ризи, ікони,
хрести та ін.

“Церковные вещи продаются духовенством, как никуда не нужный, полусгнивший
хлам, не вошедший в опись. Евреи ежегодно по нескольку раз разъезжают по Киев%
ской, Подольской, Волынской <…> губерниям для покупки такого хлама”, – з обурен%
ням писав митрополит у своїй доповідній записці14. Деякі з євреїв (особливо – київ%
ських) отримали навіть т.зв. “хазуки” – виключне право між єврейськими торгівцями
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при купівлі та продажу. У Києві відкрилося вже кілька антикварних магазинів, де Ха%
їм Тульчинський, Лемель Ільчинський, Хаїм Малашет, Мошка Хімна та ін. активно
торгували старовинними церковними речами15. Потрапляли такі предмети з Київщини
і в закордонні музеї та приватні колекції. Тому владика наказав духовенству віддавати
предмети церковної старовини до церковно%археологічного музею і попросив губер%
натора заборонити іудейську торгівлю православними святинями, що й було виконано.

У 1880р., за митрополита Філофея (Успенського), було видано заборону євреям –
срібних справ майстрам виготовляти хрестики з дорогоцінних металів та збувати
їх. І хоча, як гадали в консисторії, “евреи по духу религии своей всегда с презрением
и глумлением относятся к священным предметам христианской веры и считают осквер%
нением прикосновение ко кресту”, на Київщині знаходилося чимало іудеїв, котрим за%
робіток був важливішим від настанов “Талмуду”16.   Генерал%губернатор М.Чертков за%
боронив євреям торгувати хрестиками відразу ж після того, як митрополит поставив
це питання на засіданні Священного Синоду.

 Проте єврейські майстри досить часто фігурують в офіційних документах як зо%
лотарі церковних предметів і т. ін. Уже згадувалося про єврея з Білої Церкви, що зо%
лотив чашу і церковні речі з храму у с.Черкасі Васильківського повіту. Ця робота
здійснювалася, звичайно, неофіційно. А от, наприклад, у с. Малому  Половецькому
місцевий священик разом з мирянами в 1842р. навіть уклав контракт із золотих справ
майстром Лейбою Мордосовичем про визолочення ним чаші. Проте “майстер” вия%
вився нечасним – віддав її гендлярам з м. Фастова Нісі Хайченку і Берку Винокуру,
а ті заставляли чашу в ломбарді, взявши під заклад гроші для зміцнення свого бізнесу.
Тут її й вилучила поліція, оскільки церковні речі заставляти у ломбарді забороняв за%
кон. Чашу повернули до храму, і митрополит мав намір покарати місцевого священика:
“виновен в том, что переделывал церковные вещи, не испросив предварительно разре%
шения епархиального начальства, тем более виновен, что отдал еврею”, але вийшов ам%
ністійний маніфест імператора, і зі священика просто взяли розписку більше так не
чинити17.

Славнозвісна єврейська заповзятливість не обмежувалася поодинокими випадка%
ми заробітку на церковних речах. Іудеї, що займалися цим на більш широкій основі,
вже на початку XIX ст. стали на офіційному рівні вивчати ринок збуту, турбуючи з цього
приводу навіть митрополита. Так, у 1802р. Іцко Гершкович надіслав запит духовній
владі, в якому цікавився, скільки у м.Фастові храмів, дворів і мирян. Проте у Василь%
ківському духовному правлінні постановили, що “поелику из оной ведомости не вид%
но, по какому резону еврею надобно иметь урядовое свидетельство о церквах и душах,
что надлежит счесть странным”. І. Гершковичу відмовили в інформації, “яко партикулярно
жиду не принадлежащем деле” і порадили “занять себя нужных дел производством”18.

Процвітала на Пороссі і єврейська торгівля церковними свічками. Так, у 1879р. у бі%
лоцерківського єврея Шмуля Зільберга було конфісковано 29,5 фунтів воскових сві%
чок. Казенна палата постановила віддати їх до місцевого храму св. Марії Магдалини.
Єврея ще й оштрафували на 44 крб. 25 коп. за незаконну торгівлю, і  суму також пере%
дали тому ж храму19. І хоча Зільберг скаржився у Сенат, вирок залишився без змін.

Єврейське комерційне засилля так допікало білоцерківцям, що один із них, котрий
назвався Ф.Прокопенком, написав про це аж самому імператорові. Як не дивно, запис%
ка на 1/8 аркуша таки потрапила до царя, і він надіслав її київському митрополи%
тові з власноручними помітками на полях20. У ній з гіркотою писалося, що у Білій
Церкві “все какие коммерции есть – дозволенные и недозволенные евреям – то все они
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в еврейских руках”. Особливо автор нарікав на єврейську торгівлю свічками. Він зви%
нувачує церковного старосту Преображенської церкви у тому, що той закуповує нея%
кісні напіввоскові свічки у євреїв, “торгует по форме жидовской и так давно обижает
церковь”. Стверджувалося, що у церковних крамницях Білої Церкви відкрито прода%
ються підроблені церковні свічки, вироблені на єврейських фабриках21.

Місцевий благочинний Арефа Кукулевський відповів на запит митрополита, що
староста Ф. Сидоренко має свій власний свічковий завод у Білій Церкві і активно спів%
працює з єврейськими підприємцями. Священику відомо, що староста постачає до хра%
му і фальшиві свічки, – з мінеральними додатками, – що підвищує прибуток. А на За%
річчі, у парафії храму Марії Магдалини підробленими свічками торгує бердичівський
єврей Симеон Шаманський. Він має навіть фірмовий магазин з вивіскою: “Продажа цер%
ковных свечей С. Шаманского”22. Магазин цей знаходиться “напротив водочного под%
вала, где останавливаются приезжие и где берут водку прихожане по разным случаям”23.
Власник підвалу є рекламним агентом С. Шаманського, оскільки вмовляє всіх клієнтів
купувати свічки не в церкві, а в сусіда навпроти. Підриваючи церковну монополію, С. Ша%
манський так розбагатів, що відкрив власну церковну фабрику ще й в Преображен%
ській парафії і є тепер основним конкурентом церковного старости Хоми Сидоренка.

Сам Арефа Кукулевський не наважувався зачіпати єврейських фінансових тузів.
Одного разу він у храмі просив мирян купувати свічки церковні, а не єврейські. Від%
разу ж після цього у священика вкрали 11 коней з упряжжю і для залякування позби%
вали всі замки на господарських будівлях, нічого звідти не взявши. Свідків, як завжди, –
жодного. Благочинний повідомив, що і від мирян видобути інформацію про єврей%
ський бізнес просто неможливо – ніхто не хоче стати свідком в такій справі у суді.

Махінації білоцерківських свічкових виробників стали причиною серйозного роз%
слідування. Після цілого ряду обшуків та арештів у Білій Церкві Хому Сидоренка та
єврейських торгівців віддали до суду24.

Свічки були джерелом збагачення іудеїв не лише в Білій Церкві. Так, 1883р. про%
тоієрей Мирон Акимович з м. Богуслава доніс митрополитові, що в цьому містечку
є “около 50 лавок с бакалейными товарами и во всякой почти лавке евреи имеют и про%
дают восковые свечи в раздробительную продажу. Богуславская Троицкая церковь на%
ходится в самом базаре и приходящие в церковь приносят свечи, купленные у евреев
и чрез продажу еврейских свечей церковь теряет единственный свой доход”25. Митро%
полит же порадив протоієреєві звернутися до міської управи, волосного правління та
особливих торгових депутацій.

Деколи євреї діяли під “дахом” місцевих властей, котрих щедро задобрювали в шин%
ках. Священик із с.Ковалівки Васильківського повіту скаржився на волосного писаря
Олександра Поплавського, котрий поширював “лживые понятия о свечной продаже,
утверждая, что восковые свечи следует покупать где кому угодно, лишь бы подешевле
и покровительствует аферистам, которые перепродывают свечи по домам в подрыв
церковному свечному доходу”26. Інший “власть имущий” мировий посередник Кор%
чинський, “враждебно действуя против меня из жидовских шинков”, також підтри%
мує “жидовствующую партию” у Ковалівці27. Як свідчив Стефан Синявський (так зва%
ли священика), владоможці  налаштовували проти пастиря мирян, надаючи тим кращі
земельні наділи і т.п.

Єврейська торгівля впливала на православне церковне життя і з іншого боку. При%
сутність іудейських купців була обов’язковим атрибутом численних та гамірних яр%
марків. Як правило, ярмаркові, торги відбувалися по неділях та святах і часто навіть
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мали назву останніх: “Успенський”, “Петропавлівський”, “Вознесенський” тощо. Ду%
ховенство неодноразово пропонувало перенести ярмарки на будні, але традиції були
сильнішими. Сільські мешканці могли залишити свою роботу тільки в свята і в неділі,
а єврейські купці не з’являлися на торги у суботу, шануючи свою віру. Про неабияку
вагу присутності євреїв на торгах свідчать те, що у випадку збігу православного та іудей%
ського свята з ярмарком останній переносився, а якщо торги припадали тільки на
християнське свято, вони відбувалися без змін.

Настоятель Преображенської церкви у Білій Церкві Олександр Мацкевич у 1876р.
повідомляв митрополитові: “Величайшее зло в нашем крае, отвлекающее христиан от
исполнения христианских обязанностей в воскресенье и праздничные дни – это су%
ществование в эти дни ярмарков. Белая Церковь по своему народонаселению, преоб%
ладанию жидовской монополии, экплоатирующей торговлею, особенно замечательна
ярмарками, на которые собираются не только здешние крестьяне, но и люди из отда%
ленных сторон России и даже из%за границы”28. У ці дні менше приходить людей до
храму, а ярмарки з постійно відкритими шинками спонукають торговий люд “служити
Бахусу” замість відвідин спільної молитви на літургії. Одного разу о. Олександр скли%
кав волосні збори і порушив питання про перенесення ярмарків на будні. (На думку
протоієрея, найкраще було б на понеділок, оскільки купці з усіх сторін імперії, з’їхав%
шись напередодні, у неділю побували б у чудовому храмі, зведеному обер%гофмей%
стершею імператорського двору). Було складено “приговор” з цього приводу, під яким
підписався 101 мешканець Білої Церкви. Але генерал%губернатор дозволив переносити
ярмарок тільки на суботу, проти чого різко виступив управитель маєтку Браницьких
Чацький. Він уважав, що перенесення торгів на суботу, коли євреї вшановують Творця,
означає закриття ярмарків29. Тому білоцерківці незабаром прийняли нову постанову,
яка залишила час проведення місцевих ярмарків без змін. “Єврейський фактор” таки
довів свою силу.

Дещо по%іншому реагувала влада, коли йшлося про безпосередні прояви єврейської
неповаги до релігійних почуттів православного населення. У тій же Білій Церкві во%
лосний староста Микола Салган власним коштом у 1865 р. обгородив цвинтар, вста%
новив сторожку і обсадив кладовище садом. Після його смерті місцеві євреї розібрали
частину огорожі, і на цвинтарі стали з’являтися їхні забудови30. Вдова волосного стар%
шини – Дарія – стверджувала, що євреї зносять сміття і нечистоти на могили право%
славних християн. Митрополит поскаржився з цього приводу губернаторові, і той ужив
заходів для ліквідації єврейських забудов.

У 1847р. в с. Кам’яна Гребля в оселі Шимка Лабунського “собрались в значитель%
ном количестве евреи и там, пьянствуя, поносили сначала христианскую веру, а потом
били дрючьями крест, находящийся при оном селении с повреждением на оном краски
и знаков распятия”31. Це побачили мешканці села – шляхтичі Г. Тхоровський та А. Бро%
стовський. Вони удвох скрутили трьох євреїв, які, очевидно, вже мало що розуміли,
і привезли їх до церковного сторожа. Той виявив більш ніж релігійну толерантність –
взяв зі святотатців 3 крб. сріблом на поновлення хреста і відпустив їх “на поручитель%
ство того самого еврея, в доме которого они пьянствовали”32. Губернатор про це пові%
домив митрополита, а владика розпорядився зробити “внушение” причетникам, які
мали діяти більш рішуче.

Інколи стосунки священства з євреями загострювалися через сусідство з храмами
єврейських підприємств, які спричиняли шум. У 1894р. через Володарку їхав мешка%
нець м. Тетієва Михайло Загорський. Він бачив, що біля місцевої Хрестовоздвиженської
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церкви на небезпечно близькій відстані збудована єврейська дерев’яна кузня. У ви%
падку пожежі на кузні (а таке траплялолося нерідко) храму також загрожувала небез%
пека. Проте з’ясувалося, що кузня лише орендується євреєм, а належить православному
володарчанину Михайлові Малярчуку, збудована на нецерковній землі, за 85 сажнів
до храму33. Тому сусідство кузні та церкви тривало й надалі.

Незважаючи на укази про звільнення церковних володінь від будь%яких панських
поборів, економії в першій половині XIX ст. нерідко продовжували збирати “бджільну
десятину” з церковних пасік. Частина економів деколи продавала це “право” відкуп%
никам%іудеям. Відповідно, “евреи с наряженными от экономии официалистами и по%
сланцами, нападая нахально на священнослужительские и церковные пасеки в крупную
их обиду переворачивают каждой улей с пчелами и, выбрав самые лучшие, забирают
для себя. Когда же кто станет их к тому не допускать, то оные евреи ругают их, от чего
делаются неистовства и драки”, – скаржилися священики у 1813р.34 Митрополит пе%
редав справу до губернського правління.

Існували, звичайно, й більш компромісні варіанти. Так, у м. Тетієві в 60%х рр. непо%
далік від Успенського храму були зведені будинки купців Мошка Горошковського, Іцка
Голодича, Мордка Кардаша та ін. За законом, єврейські будівлі мали бути від право%
славних церков не менше ніж на 20 сажнів, а тут нарахували лише 19. Коли справа дій%
шла до губернатора, він запропонував знести лише один, і так напівзруйнований, бу%
динок, а решту розпорядився не чіпати через 1 сажень. Митрополит же зі свого боку
запропонував причетникам “войти в выгодную оренду с евреями”35. І такі оренди дій%
сно мали місце. Так, у Богуславі в 1807р. вдова протоієрея Євстафія Овруцького Фек%
ла “пустила в наём богуславскому еврейскому обществу дом свой, от соборной церкви
не далее, как на 20 шагов отстоящий на 1 год, за цену 50р.”36. Євреям сподобався доб%
ротний протоієрейський будинок, і вони вже збиралися купувати його у вдови. Але ж
дім знаходився на церковній землі, і тогочасний протоієрей Федір Андрієвський та
міщани Ф. Шевченко, С. Козачок, Г. Савченко та ін. просили митрополита не допус%
тити передачу церковної власності у єврейські руки. З наказу губернатора справою за%
йнявся богуславський городничий.

У 1889р. причтові Георгіївського собору м. Таращі було наказано в 2%річний термін
купити для себе приміщення за церковні гроші. Місцева єврейка  Бейла Коган тоді
ж продавала новий і досить міцний 2%кімнатний кам’яний будинок з прибудовами за
3600 крб. Причетники вже збиралися купувати цю оселю, але до консисторії вчасно
надійшов донос “доброзичливців” Бейли – таращанських євреїв Хаїма Любавського
і Янкеля Лондона. Невідомо з яких причин євреї повідомили до Києва, що будинок
Бейли має значні внутрішні дефекти – він хоч і новий, але стоїть на дуже сирому місці,
а тому в ньому все швидко загниває: вікна, двері, меблі тощо. Якщо причетники куп%
лять цей будинок, то будуть його все життя ремонтувати37. Після перевірки свідчення
іудеїв підтвердилися і консисторія розпорядилася, щоб причетники м. Таращі збуду%
вали собі оселі. Справа ця була довгою і дорогою, але в 1894р. місцевий майстер Амос
Будзовський збудував 2 будинки – кам’яний для настоятеля і дерев’яний для диякона,
що обійшлося в 4300 крб.38 Ці затрати повернулися, адже до побудови настоятель%про%
тоієрей Арефа Кукулевський винаймав квартиру на околиці Таращі. І хоча отримував
він 780 крб. на рік (1889р.), 180 з них йому доводилося тратити на оплату оренди, 250 – на
кучера, а на решту, як зауважував о. Арефа, “влачить жалкое существование”39. Завдя%
ки ж таращанським євреям причетники стали жити в нових будинках.
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Одним із найулюбленіших єврейських занять на Пороссі було лихварство – пози%
чання грошей під відсотки. Нерідко потреба змушувала вдаватися до таких позичок
і православних священиків. У 1816р. пастир із с. Кам’яна Гребля Сквирського повіту
Іоан Левандовський позичив у місцевого єврея Берка Аароновича Львівського 78 крб.
під заставу майна40. І хоча у кредитора збереглися нормальні стосунки зі священиком, –
він писав, що “Иоанн Левандовский, яко хозяин вверенной ему церкви и паствы ка%
менногребельского прихода, управлял им и управляет безвозбранно и безпрепятствен%
но”, – справа таки дійшла до суду, і до села приїхав місцевий благочинний описувати
майно боржника41. Для подібних кредиторів позичкові відсотки нерідко були єдиним
засобом існування, а тому вони міцно трималися за свій прибуток. Ось що записав про
свою подорож по Київщині у 1848р. Оноре де Бальзак: “Я бачив північний Рим, місто
православ’я з 300 церквами, багатствами Лаври, св. Софії, степів. <...> Відчай бере!
Уяви собі, що за кордон не можна переслати грошей. Всупереч царській забороні жиди
беруть 15% і 20% за свою комісію, таким робом, хоч і бажав би і міг би післати – це
дійсна руїна! Не можна уявити собі ненажерливості тутешніх жидів. Що ж до пози%
чок, то іноді беруть 50% і навіть жид у жида”42.

Судові позови іноді були й наслідком сусідства монастирських та єврейських гос%
подарств. У 1883р. вода зі ставка, що належав монастирю у м. Ржищеві, затопила ко%
леса млина єврея Пріцкера і завдала йому шкоди в 5 тис. крб.43 Київський митрополит
благословив ігуменю цього монастиря Марію найняти адвоката для захисту в суді мо%
настирських інтересів. У м. Ковшевата Таращанського повіту єврей Янкель Носкович
позивав до суду священика І. Петрушевського, звинувачуючи його в крадіжці грошей.
Пастир не з’являвся до суду, мотивуючи тим, що він підсудний лише консисторії, але мит%
рополит Євгеній (Болховітінов) наказав з’явитися до суду “под страхом запрещения”44.

Деколи тертя між православними та іудеями виливалися в ширення різних чуток,
нерідко безпідставних. У 1831р. священик с. Біївці Богуславського повіту Кирило Ба%
шевський поцікавився у поміщика Г. Неймана, чи правда, що всі костьоли скоро бу%
дуть закривати і всі нехристияни християнами стануть. Цього виявилося достатнім,
щоб околицею поповзли чутки, нібито невдовзі відбудуться організовані єврейські по%
громи. Справа розглядалася в суді, і в результаті консисторія наказала пастиреві на%
ступного разу жартувати обережніше і добирати вислови45. Богуславський соборний
протоієрей писав у рапорті, що такі справи можна розглядати на місцях, не роздуваючи
їх до великих розмірів.

Певна упередженість православних щодо іудеїв знаходила вияв на різних рівнях –
від столичних розпоряджень до індивідуальних селянських прохань. У 1817р. обер%
прокурор Синоду О. Голіцин розпорядився, “чтобы впредь евреи не были обвиняемы
в умерщвлении христианских детей без всяких улик, по единому предрассудку, что
якобы они имеют необходимость в христианской крови”46. Чиновник вимагав прове%
дення об’єктивного слідства у випадках убивств іудеями християн. З іншого боку, у 1864р.
селянка І. Косаренко взяла на годування єврейське немовля у Рувида Ністечки, який
прижив його з якоюсь єврейкою, і запитувала у митрополита, чи можна їй годувати
нехрещене дитя. З Києва відповіли, що “воспрещения на подобные обстоятельства не
имеют”47. Втім, на особистісному рівні стосунки між євреями та християнами часом
заходили досить далеко. У 1821р. священик с. Братчикова Гребля Таращанського по%
віту Федір Романовський відрапортував, що його мирянка, кріпачка О. Браницької
Мотря Усатюк втекла у невідомому напрямку разом з євреєм Шафаром Бенем. Мотря
“с малолетства по день выхода в замужество находилась в разных евреев в услужении
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и тогда довольно изучилась говорить еврейским языком” і, проживши з чоловіком
10 років, таки вибрала єврея48. Про це було повідомлено у нижній земський суд м. Та%
ращі. У випадку повернення кріпачку мали судити “за презрение нею христианской веры,
Закона Божьего, за оставление мужа своего и долговременное обращение с означеным
евреем Бенем в развратной жизни”, а самого єврея – “за подание ей к тому повода”49.

Подібні особисті стосунки найчастіше ставали і причиною охрещення євреїв, що на
Пороссі з кожним роком все більше поширювалося. Перші випадки прийняття іудея%
ми хрещення стали траплятися відразу ж після приєднання Правобережжя до Росії.
Спочатку це траплялося спорадично – євреї, які приймали хрещення, були вже відір%
ваними від кагалу і не мали там родового коріння. Так, у 1798р. єврей з м. Сквири Гер%
шко Лейбович писав заяву на ім’я російського імператора з проханням дозволити пра%
вославному священикові його охрестити. Гершка, ще малолітнім, залишили батьки в м.
Умані, і він довго поневірявся по різних місцях, наймаючись служити у православних.
Цього разу він служив у сквирського “благочестивого мещанина” Федора Дикаленка.
Єврей довгий час жив серед християн і вирішив зректися іудейства. При охрещенні
його нарекли Василієм. А оскільки подія охрещення Гершка Лейбовича була досить
помітною для тогочасної Сквири, то хрещеним батьком став сам міський голова Фе%
дір Залужний та бургомістр Яцентій Кондратенко50. Новохрещені давали особливу
розписку, в якій кожен стверджував, що православну віру “непоколебимо и непреврат%
но до кончины живота содержать буду, равно и все содержащиеся требы исполнять
должен”51. Перед охрещенням три неділі підряд у церкві робилося оголошення про май%
бутню подію. У місцях особливо великого скупчення іудеїв деколи вживали запобіж%
них заходів і хрестили охочих євреїв у інших населених пунктах. Так, 1813 р. білоцер%
ківського єврея Берка Лейбовича Сухаревича  хрестили не в храмах Білої Церкви,
яких було аж шість, а здійснили це в Хрестовоздвиженській церкві с. Рейментарщина.
Таїнство хрещення, як подія неординарна, відбулося “пред литургиею при собрании
народном”52. Назвали новохрещеного Костянтином. Того ж року охрестилася і його
18%літня донька Зієля, що стала Марією53.

Тоді ж, за наказом духовної і світської влади для євреїв, які бажали прийняти хре%
щення, влаштовували екзамен у консисторії, де майбутні християни мали продемон%
струвати знання основ віри. Хрещеними батьками в першій третині XIX ст. виступали,
переважно, особи з місцевої еліти – шляхта, високопоставлені чиновники, купці тощо.
Зі збільшенням числа охрещень серед хрещених батьків нерідко можна було зустріти
і представників простолюду. Часто таїнство охрещення євреїв здійснювали у повітових
соборах, де інколи хрестили по кілька євреїв одразу. Так, у 1834р. в Георгіївському со%
борі м. Таращі було хрещено 16%річного Боруха Срулевича Прилуцького та 18%річного
Файбиша Хаімовича Гальмана, котрим дали церковні імена Михаїл і Гавриїл54. Євреї
і до охрещення нерідко мали слов’янські прізвища при семітських іменах. Так, у 1834р.
в Таращі мешкали євреї Мошко Славний, Лейба Цукровий, Герш бір Кравець, Сруль
Герш Сапожник, Давид Богомільний, Лейба Монастирський та інші55. Після охрещення
євреям давали ще й слов’янські імена – до речі, це часто були імена хрещених батьків.
Саме так у майбутніх погромників з’явилася ще одна причина бити “не по паспорту”.

Деколи євреї приймали хрещення і під впливом своїх охрещених родичів. Так, ку%
пецький син Нута Натензон у 1839р. розповідав, що “отец мой ведёт себя к религии
склонно, ибо ходит по обычаю россиян; образ жизни, обхождение и все прочее сход%
но русской нации у него и семейства во всем”. Всі рідні брати Нути були вже охре%
щені і навчалися в російських навчальних закладах, “только я несчастливый нахожусь
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в заблуждении по сие время иудином – и может быть презрен через то моими родны%
ми”56. Досить довго купецький син не мав наставника, “искать которого опасался, дабы
еврейские преследования и стязания не постигли меня”, але одного разу він познайо%
мився з міщанином Темниним, дізнався від нього про основи християнського віро%
вчення і був охрещений57. Після здійснення хрещення Нута Натензон став Павлом
Олександровичем Аретинським.

Не дивно, що єврейські кагали негативно ставилися до охрещення одновірців і на%
магалися чинити цьому перепони. Так, у 1834р. просив охрещення мешканець м.Таращі
Лейба Чортка. Митрополит чомусь поцікавився поведінкою цього єврея у представ%
ників єврейської громади. Десяток іудеїв Таращі за особливою формою було приве%
дено до присяги, і вони засвідчили, що Лейба “поведения развратного и большей час%
тью находится в бродяжничестве”58. Відповідно, резолюція митрополита була наступ%
ною: “По худой рекомендации еврею Чортке отказать в крещении”. Проте іудей став
наводити докази, що “еврейское общество питая на меня злобу в том, что я предпри%
нимал средства просветить себя крещением”, давало неправдиві свідчення. Хорошу
поведінку єврея підтвердило таращанське духовне правління і священник с. Осічна,
в якого Лейба довгий час служив і вивчав християнські настанови59. Тому духовна
влада вирішила допустити його до іспиту на знання православного віровчення.

Євреї, що бажали хреститися або вже хрестилися, небезпідставно побоювалися
помсти з боку іудеїв. Так, єврей Євграф Молдавський, охрестившись, змушений був
утікати до Києва, шукати захисту в губернатора. У своїх листах він писав, що колишні
одновірці чинять йому всілякі утиски при торгівлі, переконують прийняти іудейство,
застосовуючи погрози. Одного разу його жорстоко побили: іудеї, за словами Євграфа,
“употребили решительные средства, соглашась с шайкою многих евреев, дабы в натуре
лишить меня жизни”60. (Місцями лист написано тоном “нового росіянина”, що дуже
стомився від капостей найманих кілерів. – В.П.).

Подібні обставини змушували декого з євреїв, що мали приймати хрещення, про%
сити охорони. Єврей Гершбер Сігал вже склав іспит для допуску до охрещення. Проте
екзаменували його в Києві, а він хотів ще повернутися додому, щоб перевезти та охрес%
тити всю родину. В листі Гершбер висловлює впевненість, “что ежели узнает наш кагал
о прибытии нашем на место, то не только может нам мешать в твердом нашем намере%
нии, но мы можем подвергнуть себя самоопаснейшему положению”61. Тому єврей про%
сив губернську владу організувати охорону для його родини. У губернському прав%
лінні з розумінням поставилися до цих проблем, і було вжито заходів безпеки.

Цікаво, що деякі євреї переходили на православ’я не з іудейства, а з католицизму.
Так, Мойсей Беккер певний час був іудеєм, але в 1839р. прийняв католицизм під іме%
нем Матеуша Старолінського. Але дізнавшись дещо з історії Церкви та побувавши
в православних святинях Києва, вирішив прийняти православ’я62. Його було приєд%
нано до Православної Церкви у Києво%Софіївському соборі. У документах католик
Матеуш і надалі підписувався єврейськими літерами...

Траплялися на Пороссі випадки, коли новоохрещених євреїв приймали і до цер%
ковного кліру. У 1816р. в с. Мала Березна  було охрещено єврея Василія Крижанів%
ського. В подальшому він, “находясь при церкви неотлучно по сие время, изучился чи%
тать и петь”, а тому бажає стати дячком63. До охрещення єврей мешкав у Білій Церкві
та іменувався Мошком Єдковичем Кирпосом. Консисторія навела довідки про ново%
хрещеного в губернському правлінні і визнала, що немає перепон для прийняття єврея
на посаду дячка. Після митрополичої резолюції: “Быть посему” Василія було затверджено
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на дяківській посаді “с тем, чтобы он все свои старания употребил изучиться в совер%
шенную твёрдость церковному пению, чтению и знанию устава”64. У Малій Березній
якраз кудись зник паламар, і послуги В.Крижанівського знайшли свій попит.

Складніше було потрапити до православного кліру євреям з податного стану. Уро%
дженець Рудого Села Сквирського повіту Сруль Абрамович був охрещений місцевим
священиком Олександром Щиржецьким, який став йому водночас і хрещеним бать%
ком. Після охрещення Сруль став іменуватися Григорієм Новицьким і в 1820р. подав
прохання про прийняття його на місце паламаря65.  Але до охрещення Григорій належав
до податного стану, а паламарі податків не сплачували. Тому консисторія після довгих
роздумів так, очевидно, і не наважилася порушувати державних інтересів, оскільки
в справі відсутнє рішення.

Чітко відмовляли в прийнятті до духовного стану тим євреям, котрі не засвоїли ро%
сійської грамоти. Таке повідомлення у 1816р. було надіслано єврею Йосипові Повіт%
ському, який уже 4 роки був православним66.

Водночас, єврейським дітям не заборонялося навчатися в православних церковно%
парафіяльних школах. Так, у 1876р. в с. Пищики Васильківського повіту серед 27 хлоп%
чиків троє були євреями. Один з них – Мошко Гомбарг – був єдиним “круглим” від%
мінником у школі. На “4” і “5” навчався й інший єврей – Гершко Біліловський67.

Проте з більшою охотою єврейські міські діти навчалися в школах при синагогах,
які, до речі, в містах XIX ст. відкривали з дозволу і згоди православної духовної влади.
У 1848р. в Білій Церкві вже було 600 єврейських осель і не існувало синагоги. Того ро%
ку 106 євреїв на чолі з повіреним Фавелем Едельманом написали петицію губернато%
рові, прохаючи дозволу збудувати кам’яну синагогу на вулиці Київській, навпроти бу%
динку купчихи Ніренштейн68. Цей район у містечку був забудований майже виключно
єврейськими будівлями, а місце проектованої синагоги перебувало за 300 сажнів від
найближчого православного храму. Тому духовна влада дала згоду на будівництво си%
нагоги. Наступного, 1849р. згоріла синагога у м. Богуславі. Головний богуславський
раввин Аврум Черкаський просив дозволу спорудити і нову синагогу, і школу при ній,
що й було дозволено69.

Надзвичайно важливою була й роль православного духовенства в часи єврейських
погромів, хвиля яких прокотилася по Київщині на початку 80%х рр. Конфлікти на побу%
товому рівні між іудеями та православними спалахували й раніше, що фіксують архів%
ні джерела. У с. Храпачі Васильківського повіту в 1831 р. гостював київський чинов%
ник Петро Томашівський, котрий після різдвяного застілля відлупцював цілу родину
євреїв. Коли на крик з’явився  соцький, то чиновник “вділив” і йому з криком: “Поче%
му ты не выгонишь этих жидов из села?”70  Проте  такі епізоди залишалися епізодами.
У 80%х, після участі єврейки у вбивстві “Царя%Освободителя” Олександра II, погроми
набрали масового характеру і загрожували суспільній безпеці. Відповідно, духовенство
Надросся, за розпорядженням губернатора, мало в обов’язковому порядку “поясню%
вати мирянам <…> невідповідність християнському вченню всяких насильницьких
заходів проти іновірців взагалі і проти євреїв зокрема”71. У міста з великою кількістю
єврейського населення були скеровані найдосвідченіші священики для роботи з миря%
нами. У “Киевских епархиальных ведомостях” друкувалися зразки антипогромних
проповідей, складені кращими проповідниками митрополії. Профілактична робота про%
водилася духовенством і там, де не було ніяких спроб погромів, а єврейське населення
мешкало у 2%3 дворах. Там, де пастирська проповідь не досягала мети, наслідки погро%
мів були катастрофічними. З іншого боку, євреї не раз висловлювали вдячність духовній
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владі за антипогромницьке проповідництво в митрополії. “Благодарим Вас, у нас всё
спокойно”, – так дякували митрополитові Платону євреї зі Ставища, прикладаючись
до архієрейської руки72.

Отже, слов’яно%іудейські стосунки на Пороссі характеризувалися надзвичайною
різноманітністю: від співробітництва в господарсько%економічній та освітній галузях
до різкої конфронтації на побутовому та політичному рівнях. Утім, як би там не було,
накопичений досвід відносин завжди є хорошим фундаментом для подальшої їх роз%
будови.
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Володимир ПЕРЕРВА

Володимир Перерва.
Православне священство та іудейське населення Надросся в XIX ст.
У статті простежено стосунки між православними священнослужителями та пред%

ставниками єврейського населення регіону. На основі значної джерельної бази відтворено
широку палітру цих взаємовідносин – від міжконфесійної злагоди до нетерпимості.
Вказано також на роль православного священства у відверненні конфліктних ситуацій
у релігійному житті.

Volodymyr Pererva.
Orthodox Clergy and Jewish Population of Nadrossya in the XIX  century.
The article deals with the relationships between the Orthodox clergymen and represen%

tatives of the Jewish population of region. The wide palette of this interrelation  – from in%
terconfessional consent to intolerance  is reconstructed on the basis of a significant referen%
ce base. The role of the Orthodox clergy in disputed situations prevention in religious life
has also been specified.


