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ІСТОРІЯ

Прохоров Д. А.

КАРАЇМСЬКІ ГРОМАДИ КРИМУ НАПРИКІНЦІ XVIII – НА ПОЧАТКУ XIX СТ.: 
ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ, ЧИСЕЛЬНІСТЬ І ГЕОГРАфІЯ РОЗСЕЛЕННЯ

Дослідженню минулого кримських караїмів присвячено велику кількість публікацій 
як дореволюційних, так і сучасних зарубіжних та вітчизняних авторів. Серед фахівців, 
які в різні часи студіювали історію появи та формування караїмських громад на території 
Кримського півострова, слід назвати таких, як В. В. Григор’єв, В. Д. Смірнов, А. Я. Гар-
каві, Д. А. Хвольсон, О. Г. Герцен, Ю. М. Могаричов, М. С. Куповецький, М. Б. Кізілов, 
А. Федорчук, О. Б. Білий, Й. Манн, Ц. Анкори, Д. Шапіра та ін. [1 – 18]. Проте відзначимо, 
що спеціально питання про правове становище, географію розселення та безпосеред-
ньо про чисельність кримських караїмських громад після приєднання Криму до Росії в 
1783 р. в літературі не розглядалось. Метою пропонованої статті є аналіз деяких аспектів, 
пов’язаних з історією правового становища караїмів, що мешкали в Криму наприкінці 
XVIII – на початку XIX ст. ; окрім цього, в публікації буде проаналізовано проблеми 
чисельності та географії розселення караїмського населення у вказаний період. 

Як відомо, в лютому 1783 р. останній кримський хан Шагін-Герай зрікся престолу, і 
маніфестом імператриці Катерини II від 8 квітня того ж року півострів Крим увійшов до 
складу Російської імперії. У цьому документі, зокрема, мовилося: «згідно боргу передлежа-
чого Нам піклування про благо і велич Вітчизни, прагнучи користь і безпеку її затвердити, 
як рівно вважаючи засобом, що назавжди віддаляє неприємні причини, що  вічний мир, 
між Імперіями Російською і Оттоманською укладений, який Ми назавжди зберегти щиро 
бажаємо, не менше ж і в заміну і задоволення збитків Наших, вирішили Ми узяти під 
державу Нашу півострів Кримський, острів Таман і всю Кубанську сторону» [19, с. 898]. 
Маніфестом також проголошувалося, що представники місцевого тубільного населення 
перебуватимуть під захистом уряду; їм будуть надані ті ж права, що і «природним підда-
ним» Російської імперії – імператриця обіцяла «охороняти і захищати їх самих, майно, 
храми і природну віру <…> дозволяти кожному з них все ті правості та переваги, якими 
самі такі в Росії користуються» [19, с. 898]. 

За наказом Новоросійського генерал-губернатора, генерал-фельдмаршала Катери-
нославського і Таврійського князя Г. О. Потьомкіна війська О. В. Суворова і М. Потьом-
кіна зайняли Таманський півострів і Кубань, а війська генерала де Бальмена увійшли на 
Кримський півострів. У червні 1783 р. неподалік від м. Карасубазару, на вершині гори 
Ак-Кая представники кримськотатарської знаті та всіх верств кримського населення 
присягнули на вірність імператриці Катерині II. 

Слід сказати, що наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст. караїми, які мешкали 
на території Російської імперії, почали брати активну участь в процесах, пов’язаних з 
оформленням їх громадянсько-правового статусу. Зумовлено це було, перш за все, тим, 
що після приєднання півострова до Росії влада почала приділяти безпосередню увагу 
проблемам організації керівництва приєднаними територіями, і, у тому числі, питанням 
визначення адміністративного і правового статусу представників місцевого «інородчесь-
кого» населення. 

У 1787 р. в офіційних документах російської колоніальної адміністрації вперше зга-
дується про участь кримських караїмів в святкуваннях, пов’язаних з візитом імператриці 
Катерини II та її свити до Кримського півострова. Для здійснення масштабних заходів 
щодо зустрічі государині в Бахчисараї правителем Таврійської області, дійсним статським 
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радником В. В. Коховським (Каховським) було спеціально зібрано не лише місцевих 
городян, але і мешканців інших населених пунктів – наприклад, з Євпаторії прибуло 
60 кримських татар і 15 караїмів (ймовірно, до їх числа входили представники замож-
них шарів вказаних громад і духівництво). Зроблено це було, вірогідно, для того, щоб, за 
задумом обласної адміністрації, тубільне населення «в чистому і охайному національному 
одязі» привітало власницю знов приєднаних територій, тим самим демонструючи, що 
«мешканці дуже обрадувані затвердженням миру» [20, с. 125; 21, с. 75]. 

У лютому 1788 р. в ордері на ім’я В. В. Коховського князь Г. О. Потьомкін розпорядився 
про те, щоб представників різних етнічних і конфесійних спільнот, раніше зарахованих 
Таврійською обласною казенною палатою до міщанського і купецького станів, «в поді-
бність узаконень <…> деяким платежем до казни для приросту Державних прибутків» 
[22, с. 8]. Приваблені можливістю отримання податкових та інших пільг (раніше наданих 
кримськотатарському населенню згідно рескрипту Катерини II від 9 листопада 1794 р.), 
караїми звернулися до правителя Новоросії та Бессарабії графа П. О. Зубова  клопотанням 
про звільнення їх від  подвійного промислового податку (який з 23 липня 1794 р., згідно 
указу Катерини II, повинні були сплачувати євреї-рабиністи), оскільки для караїмів, на їх 
власну думку, це було «скільки обтяжливо, стільки і ганебно» [23, с. 20, 21]. З цією метою 
в 1795 р. до Санкт-Петербурга відправилася делегація, уповноважена представляти інте-
реси караїмів (до її складу увійшли такі впливові члени кримської караїмської громади, 
як Соломон «Чабак» Бабовіч, Веніамін бен-Самуил Ага-Нейман, який раніше керував 
фінансами і був завідувачем монетного двору в адміністрації Шагін-Герая, а також кара-
їмський гахам Чуфут-Кале Ісаак бен-Соломон) [24, кол. 382, 383]. 

Розгледівши прохання уповноважених від караїмських громад і зробивши належні 
висновки, П. О. Зубов представив свій рапорт імператриці – у ньому, зокрема, стверджу-
валося, що караїми, на  від євреїв-рабиністів, «мешкають на місцях перебування свого 
мирно і постійно, вправляються в різному рукоділлі працелюбно, поведінкою своєю, 
тишею і користю, всій Тавриді з боку розповсюдження корисного рукоділля і торгівлі 
здобули від начальства на особливу похвалу і пошану», а також «відправляють по виборах 
службу і посади з можливою старанністю». Незабаром Катерина II підписала спеціальні 
рескрипти і укази, в яких члени кримських караїмських громад отримали цілком кон-
кретні права і привілеї. Зокрема, 8 червня 1795 р., за рескриптом імператриці, кримські 
караїми звільнялися від подвійного оподаткування, сплати т. зв. «рекрутських» грошей і 
солдатського постою: «Всемілостівійше повеліваємо не брати з них [караїмів] подвійних 
податків, які покладено на всіх взагалі євреїв, а стягати їх як і раніше нарівні з іншими куп-
цями і міщанами, що мешкають в області Таврійської, надаючи вашому розпорядженню 
про надання ним по можливості інших вигод і полегшень із застереженням лише, щоб в 
громади караїмів не входили з тих євреїв, які відомі під ім’ям Рабинів, і про яких видані 
від Нас високі узаконення, що мусять бути виконані у всій точності», – мовилося в указі, 
даному імператрицею 23 червня 1795 р. на адресу П. О. Зубова [23, с. 18, 19, 21; 25, с. 108]. 
Таким чином, членів караїмських громад було звільнено від сплати дискримінаційного 
податку, встановленого для російських євреїв; тим же указом караїмам дозволялося при-
дбання земельної власності.

Відповідно до цього ж рескрипту правителем Новоросії та Бессарабії графом 
П. О. Зубовим правителеві Таврійської області генерал-майорові С. С. Жегуліну було 
надане пояснююче розпорядження відносне прав караїмського населення, яке мешкало 
в Таврійській області. У документі йшла мова, перш за все, про право караїмів володіти 
і успадковувати нерухоме майно, а також про рівні з «іншими обивателями повинності 
по розташуванню постою в будинках»; те ж відносилося щодо «платежу рекрутських 
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грошей» – правда, з обмовкою про те, щоб «через таке їх полегшення не могло бути 
обтяження іншим обивателям, з якими вони по законах повинні нести рівні повинності». 
Дане розпорядження було підкріплене указами Сенату від 7 вересня 1794 р. і від 19 жов-
тня 1794 р. [23, сс. 21 – 23; 25, сс. 109 – 112]. 

Викликає цікавість й чисельність караїмської громади, яка мешкала в той час в Криму. 
Згідно даних, зібраних бароном О. А. Ігельстромом у «Камеральному опису Криму», на 
півострові у 1783 г. мешкало 56 тис. 796 осіб (чол.) нехристиянського населення, в тому 
числі 1407 «жидів» чол. ст. (євреїв-рабинистів або караїмів) при загальної кількості жителів 
в 140 тис. осіб (чол. та жін.) [26, с. 151; 27, с. 15, 19; 28, с. 39; 29, с. 159]. Після приєднання 
Криму до Росії одним з термінових заходів властей стало визначення точної кількості 
населення, яке мешкало на півострові. Згідно IV і V ревізій, проведених в 1792 і 1796 рр., 
було встановлено, що загальне число жителів в Криму складало 156 тис. 400 осіб; з них 
караїмів – 2 300 осіб (згідно інших даних – 2 410 осіб ), причому чоловіків нараховува-
лося не більше 1 тис. осіб. Слід також відзначити, що тільки в Євпаторії мешкало 399 осіб 
караїмського віросповідання (315 чол. і 384 жін.), а останні – у Феодосії, Чуфут-Кале, 
Бахчисараї та інших населених пунктах Криму [26, с. 258; 30, с. 123, 124; 31, с. 104]. Надалі 
з’ясування чисельності караїмського населення було утруднено тим, що караїмів часто 
зараховували або до категорії кримських татар, або до євреїв-рабинистів.

Необхідно відзначити, що кінець XVIII – початок XIX ст. ознаменувалися для кара-
їмів істотними змінами в їх соціально-економічному і правовому статусі. Після того, як 
в 1778 – 1779 рр. О. В. Суворовим з території півострова за його межі було виведено 
31 тис. 098 осіб християн (причому не менше 12 тис. з них загинуло під час проведення цієї 
акції), значна частка населених пунктів Криму фактично обезлюділа. Скоротилося число 
мешканців таких міст, як Кафа, Бахчисарай, Карасубазар, Гьозльов, Ак-Мечеть, Эскі-
Крим, Балаклава. Повністю або частково було спустошено 67 гірських селищ [32, с. 536]. 
Масові еміграції кримських татар до Туреччини в 1783 р. і в подальші роки привели до 
того, що покинутими також опинилися чисельні сади, виноградники і орні землі Криму. 
Російська влада активно приступила до вирішення проблеми заселення півострова. За 
період з 1783 по 1787 рр. до Криму була переселена велика кількість представників різ-
них етносів і конфесій; порожні землі та покинуті будинки знаходили нових господарів. 
Відомий учений П. С. Паллас, що подорожував по Криму в 1799 р., повідомляв, що зали-
шені мешканцями Кафи доми займали караїми і вірмени; судячи по даних, зібраних і 
представлених в 1783 р. баронові О. А. Ігельстрому для «Камерального опису Криму», 
у Кафі 62 будинки були зайняті «жидами кримськими» (з них було 148 чол. і 145 жін.), і 
22 – вірменами [33, с. 48; 34, с. 122]. 

Шляхом придбання частки раніше кинутих і порожніх земельних ділянок, а також за 
допомогою їх купівлі у кримських татар караїми змогли значно поліпшити своє матеріаль-
не становище. Скуповуючи у великій кількості землі в Криму (причому, інколи навіть за 
безцінь), багато заможних кримських караїмів не лише набували статусу представників 
привілейованого стану, але і, тим самим, сприяли подальшому розвитку на території пів-
острова таких галузей господарства, як садівництво, виноградарство, тютюнництво та ін. 
Багато караїмів активно втягувалися в торговельно-економічні зв’язки Кримського півост-
рова з іншими містами Російської імперії. В наслідок цієї торгівельної активності вже на 
початку XIX ст. серед членів кримських караїмських громад з’являється значна кількість 
спроможних землевласників, у розпорядженні котрих були великі земельні ділянки і сади, 
що приносили чималий прибуток. Заможні караїми грали помітну роль в економічному і 
суспільному житті Таврійської губернії; по зауваженню Г. Е. Караулова, кращі будинки в 
Євпаторії і Феодосії належали саме членам караїмської громади [35, с. 101, 102]. 

Караїмські громади Криму наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст.
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Розвиток промисловості в регіоні, поширення економічних та торгових інтересів 
серед представників караїмських громад призвели до того, що караїми обирають нові 
території для своєї торговельної діяльності, перебираючись з традиційних місць мешкання 
в інші райони півострова, а згодом, і в крупні міста південно-західних губерній Російської 
імперії, опинившись нарешті у середині 1840-х рр. у Москві та Санкт-Петербурзі. Біль-
шість караїмів вже к середині XIX ст. вже покинула головний осередок караїмів Криму, 
печерне місто Чуфут-Кале, а також Мангуп-Кале – караїмські родини переїхали до 
Бахчисараю, Євпаторії, Севастополя, Феодосії, Сімферополя, а також в інші населенні 
пункти Таврійської губернії та Півдня Росії. Якщо в 1799 р. в Чуфут-Кале налічувалося 
227 будинків караїмів, в середині 1840-х рр. їх було 150, то вже у 1897 р., згідно даних 
Першого Всеросійського перепису, в Чуфут-Кале мешкало лише 19 осіб (11 чол. и 8 жін.). 
Представники караїмської громади Мангупу наприкінці XVIII ст. також були вимушені 
покинути свої оселі [7, с. 77; 8, сс. 116, 117; 36, с. I]. 

У 1804 р. в Таврійській губернії було проведено перепис єврейського населення, але 
він не торкнувся караїмів, хоча в офіційних документах вони іменувалися не інакше, як 
«євреї-караїми». Цей перепис було приурочено до видання затвердженого 9 грудня 1804 р. 
«Положення про улаштування Євреїв» [37, сс. 731, 732, 734, 737]. У 1829 р. Микола I про-
голосив, що євреї, які не були військовослужбовцями, повинні покинути Севастополь і 
Миколаїв, оскільки їх перебування там влада признала «незручним і шкідливим», і «велено 
ним було звідти переселитися в інші міста, де їм перебування дозволене» (з обмовкою, 
що солдатам, які знаходилися на військовій службі, і матросам з євреїв залишатися в 
місті дозволялося) [25, с. 111]. В тому ж указі йшлося і про права караїмського населення: 
«Все ці заходи не повинні відноситься до Євреїв-Караїмів, яким зовсім не забороняється 
жити і володіти власністю в Севастополі і Миколаєві на дотеперішній основі» [25, с. 117]. 

13 квітня 1835 р. караїми добилися від влади зміни офіційної назви своєї громади. 
Замість «євреї-караїми» (ця самоназва громади зустрічалася в документах кінця XVIII – 
початку XIX ст.) представників даної етноконфесійної групи почали іменувати «російські 
караїми старозавітного віросповідання», а пізніше ця назва скоротилася до «караїми». У 
березні 1837 р. було прийняте «Положення про улаштування Таврійського Караїмського 
духовного правління», якому надавалося право регулювати релігійну діяльність в кара-
їмських громадах. Караїми, що «мешкають в межах Таврійської губернії, клопочуть про 
улаштування стану їх духівництва і про дарування ним деяких з тих прав, якими корис-
тується магометанське духівництво», – свідчив один з пунктів документа [25, с. 126]. 
Російський уряд визнав подібне прохання «шанобливим», та узаконив проект караїм-
ського духовного правління в Державній Раді. Правління було назване «Кримською і 
Одеською караїмською громадою Таврійського губернатора». 

Згідно закону, прийнятому 8 квітня 1863 р., «караїми, знаходячись під заступництвом 
спільних законів Російській Імперії, користуються всіма правами, наданими російським 
поданим, дивлячись по достатку до якого хто з них належить» [25, сс. 179, 182]. Цей доку-
мент закріплював за караїмами всі права і свободи, які було надано ним раніше. Відтепер 
караїми офіційно отримували право служити в армії, вчитися в університетах, обіймати 
державні посади і т. п. 

Змінювалася й чисельність караїмської громади в Криму. Це відбувалося не тільки 
за рахунок демографічних змін, але й в наслідок активної міграції караїмів як з самого 
Криму, так й переселення їх з Галіції та Волині на територію півострова. В 1848 р. в Тав-
рійський губернії налічувалося вже 3 тис. 400 караїмів [31, с. 104], а в 1851 р., згідно даних 
9-й ревізії про податні стани Російської імперії, в території губернії мешкало 1 215 купців з 
числа караїмів, 3667 міщан (євреїв-рабинистів и караїмів), и 20 осіб духовного сану (пред-
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ставників караїмського духівництва) [38, с. 133]. Судячи з показників статистики, можна 
констатувати, що караїмські громади існували в таких населених пунктах Таврійської 
губернії, як: Алешкі, Армянськ, Бахчисарай (разом з Чуфут-Кале), Бердянськ, Євпаторія, 
Карасубазар, Керч, Мелітополь, Севастополь, Сімферополь, Феодосія, Ялта. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що після приєднання Криму до Росії 
караїмське духівництво і заможні представники караїмської громадськості розвинули 
активну діяльність, спрямовану на зрівняння караїмів в громадянських правах з титуль-
ною нацією країни. Вони займалися конструюванням нової етнічної і конфесійної 
ідентичності караїмів, добиваючись її офіційного визнання у влади, переслідуючи одну 
мету – на рівні російського законодавства закріпити за караїмами права і привілеї, яких 
були позбавлені російські євреї. Перш за все, їм вдалося добитися визнання караїмів 
спільнотою, яка відрізняється від євреїв конфесійно і етнічно; якщо в першій полови-
ні XIX ст. внутрішню політику Росії можна охарактеризувати як «антиєврейську», то, 
навпаки, караїмам було надано режим найбільшого сприяння. 

На протязі XIX – на початку XX ст. кримські караїми з традиційних територій про-
живання, якими були Кримський півострів, а також деякі міста західних регіонів країни, 
поступово переселяються в перспективні в торгівельному і економічному відношенні 
міста південно-західних губерній Росії; караїмські громади формуються також в крупних 
промислових центрах країни. Проникнення в караїмське середовище просвітницьких 
ідей; активна інтеграція, починаючи з другої половини XIX ст., караїмської молоді в 
російський культурний і освітній простір; поява серед караїмів крупних землевласників, 
фабрикантів, промисловців незабаром призводить до того, що караїмські громади фіксу-
ються практично у всіх регіонах Російської імперії. У результаті російське законодавство 
розпочало уважати караїмів як відмінну від євреїв етноконфесійну спільноту, що меш-
кала на території імперії і користувалася всіма правами і привілеями, якими володіли її 
піддані-росіяни. 
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Караимские общины Крыма в конце XVIII – в начале XIX вв: 
правовое положение, численность и география расселения. 

Аннотация: В статье проанализированы данные по численности караимского населения 

Таврической области и Таврической губернии в конце XVIII – начале XX вв., рассмотрены ста-

тистические сведения о караимских общинах Крымского полуострова и прилегающих к нему 

территорий, а также информация о правовом положении караимов после присоединения Крыма 

к России. 

Prokhorov D. A.

Karaite’s communities of Crimea in the Late Eighteenth and Early Twentieth Cen-
tury: the legal position, numerical strength and the areal of inhabitation. 

Summary: This publication is aimed at the analysis of the numerical strength of Karaites of the 

Taurida province and Taurida Governorate in the Late Eighteenth and Early Twentieth Century, 

statistical information is considered about Karaite’s communities of the Crimean peninsula and supported 

territories, and about legal position of Karaite’s after tacking of Crimea to Russia. 

Сигида Г. А.

ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА КУПЕЦЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ПІВДЕННОЇ 
УКРАЇНИ В ПЕРшІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. 

Постать купця-підприємця, засновника торгової мережі, власника рухомого фінан-
сового капіталу, все більше привертає увагу істориків. Цей інтерес є науково обґрунто-
ваним і базується на нових історичних розвідках. Адже до кінця 80-х років ХХ століття 
у вітчизняній історичній науці купцям приділялося недостатньо уваги, історія купецтва 
(як на загальному, так і на регіональному рівнях) ігнорувалась як об’єкт і предмет дослі-
дження. В умовах, коли сучасний український політикум робить спроби сформувати і 
юридично закріпити так званий третій стан, стає актуальним звернення до історії при-
ватного підприємництва і залучення купецьких капіталів до процесу виробництва. На 
сьогодні література з історії купецтва Південної України становить вагомий у кількісному 
і якісному плані історіографічний доробок. Серед сучасних досліджень є праці, при-
свячені купецькому підприємництву в різних галузях господарства Південної України 
першої половини ХІХ століття. Стаття О. М. Донік висвітлює низку проблем, пов’язаних 
з участю купецтва у промисловому виробництві, підкреслюючи активізацію цього про-
цесу в пореформений час [1, с. 156]. У спільній праці П. Доброва та М. Чумак аналізуєть-
ся правове поле, у якому відбувалося залучення купецтва до модернізації промислових 
закладів Лівобережної України [2, с. 102]. Т. Шершун у своїй роботі докладно розкриває 
роль купецького стану в промисловому розвитку міст Херсонської губернії в дореформе-
ний період, наводить цікаву статистику щодо обсягів виробництва в купецьких закладах 
тощо [3, сс. 95 – 98]. Дослідження О. Пилипенка присвячено аналізу існуючої наукової 


