
Виселення жидів із 50-верстового узграниччя на Волині 
й Поділлі в першій половині XIX в.

Із репресійних заходів проти жидів, що їх уживав у XIX в. 
російський уряд, звертає на себе увагу проект виселити жидів із 
50-верстового узграниччя в середину межі осілости.

Завдання цієї статті — викласти історію зазначеного проекта 
на території Волини й Поділля. Вияснення цієї історії невисвітленої 
в літературі, безперечно, має не аби-який інтерес, бо це є історія 
довгого й дуже важливого періоду в житті жидів у Росії й на 
Україні. Як побачимо, проект виселення торкнувся величезних мас 
жидівської людности й держав їх у напруженому стані протягом 
цілого півсторіччя, а разом з тим завдав тяжкого удара й загаль
ному економічному становищу великої території. Окрім того, здій
снення проекту, завдавши чимало роботи численним органам тодішньої 
влади, викликало довгу низку обіжників, дописів, доповідних запи
сок, листів та инших документів. Ці документи дають багато мате- 
ріялу цікавого не тільки для історії жидів на Україні, але й для 
висвітлення національних і економічних стосунків на Поділлі й Во
лині за першої половини XIX в. Нарешті, історія проекту має зна
чіння й взагалі для характеристики епохи Миколи 1-го, через те, що 
в цій історії яскраво виступають відмітні риси епохи,— з одного боку — 
абсолютистичні звички влади, що вірила в можливість одним розчерком 
пера розвязувати найскладніші державні справи, а з другого—той 
крайній бюрократизм, що утворював безмірну тяганину й часто не 
давав спромоги вдовольнити найменші й найпростіші вимоги ’).

По розборах Польщі і приєднанню до Росії Білоруси, Литви, Київ
щини, Волини й Поділля, до складу людности російської держави 
ввійшли чималі маси жидів. Багато жидів при цьому опинилося

*) Цю статтю написано за документами Київського Центр, архіву ім. Антоновича, 
де є багато матеріалів на цю-ж-таки тему. Головні з цих матеріалів об’єднано в окремий 
збірник на 5 томів (Арх. Київ, генер.-губерн. 1834 р., Поліц. част. № 391) під назвою 
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дуже близько до нового кордону Росії з Австрією та Прусією. Укол. 
Південно-Західньому краю, що про нього мова в цій статті, в узгра- 
ниччі опинилася жидівська людність у межах Волинита Поділля. За піз
нішим підрахунком на Поділлі в прикордонну 50-верстову смугу 
ввіходило два міста й 23 містечка з жидівською людністю близько 
40 тисяч, а на Волині — чотири міста й 43 містечка з жидівською 
людністю більш, як 50 тисяч. Ця жидівська людність являла собою 
переважно осілий елемент, що віддавна жив на цій території та мав 
тут нерухоме власне майно здебільша на правах оренди. На Поділлі 
жидам належало 3123 будинки, і на Волині 4627 будинків, окрім 
крамниць і нежилих будівель. Окрім осілого жидівського елементу 
що здавна жив в узграниччі, згодом з’явилося тут багато захожого 
елементу, що його прибавлювала сюди надія на заробітки. Ці за
хожі жиди, що за ревізією рахувалися в кагалах у середині межі 
осілости, фактично багато років жили в прикордонній смузі пере
важно по селах, орендуючи різні статті в поміщицьких маєтках та 
крамарюючи, чому сприяла близькість кордону.

За перших років XIX в., себ-то незабаром по тому, як встанов
лено було кордон з Австрією, в районі Радзивілівської митниці 
помічено, що дуже розвинувсь контрабандний промисел, завдаючи не 
аби-яких збитків державному скарбові. Місцева влада всеньку вину 
за це покладала на узграничних жидів, і саме на той захожий еле
мент, що жив по селах, хуторах, корчмах. Наважившись розпочати 
енергійну боротьбу з контрабандним промислом, влада й спрямувала 
цю боротьбу насамперед на захожий жидівський елемент, хоч, без
перечно, не він один провадив контрабанду. Року 1812-го волин
ський губернатор Комбурлей 1) зробив доповідь про те, щоб з усіх 
сіл і хуторів на 50-верстовій смузі від кордону виселено в середину 
губерень усіх жидів, що їх за ревізією не записано до місцевих кага
лів. Цю доповідь затверджено. Але за звичаями того часу його 
здійснювано надто помалу й непослідовно. Року 1816-го сенатор 
Сіверс, ревізуючи Волинську губ., констатував підчас свого пере
бування в Радзивілові, що всупереч наказові 1812-го р. „евреи со
держатъ корчмы и производятъ торговлю на самой границѣ“. Сіверс 
запропонував волинському губернаторові виселити жидів, не запи
саних до місцевих кагалів, з прикордонної смуги „въ теченіе трехъ 
нёдѣль“. Наказ, висловлений у такій рішучій формі, зробив свій 
вплив, і губерніяльне начальство спершу, видко, енергійно заходи-

„Дѣло объ удаленіи евреевъ на 50-ти верстномъ разстояніи отъ границы“. В науковій 
літературі деякі вказівки шо-до теми статті можна знайти в книгах Н. Д. Градовського 
„Торговыя и гражданскія права евреевъ“ (СПБ. 1886) та кн. Н. Н. Голіцина „Исторія 
русскаго законодательства о евреяхъ“ том перший -(СПБ. 1886). Ці автори користуються 
тільки надрукованими наказами про виселення жидів і зовсім не торкаються архівних 
матеріялів.

’) Див. про нього у Голіцина: „Исторія русск. законод. о евреяхъ“, стор. 1005 і д.
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лося його здійснювати. Але незабаром справа знов стала і р. 1821-го 
знову сконстатовано, що „по послабленію земской полиціи“ жиди 
знов почали повертатися в села й корчми. Так само стояла справа 
й на пруському кордоні. Тоді начальники узграничних західніх округ 
знову звернули увагу міністра фінансів на розвиток контрабандного 
промислу, визнаючи свою несилу боротися з ним, і обвинувачення 
в цьому промислі знов обмежували на самих жидах. Доповіді на
чальників митних округ змусили міністра фінансів порушити клопо
тання про те, щоб виконано наказа 1812-го р. та щоб поширено 
його на всенький західній кордон. По довгому листуванню, на під
ставі висновку великого князя Костянтина Павловича, дня 11 квітня 
р. 1825-го затверджено нову доповідь комітета міністрів про висе
лення з сіл і хуторів на 50-верстовій смузі всіх жидів, котрі не за
писані в кагалах узграничної смуги й держать тут в оренді будинки, 
млини та корчми. Тим, хто мав таке майно на правах власносте до 
нового закону, дозволялося зостатися на давніх місцях, без права 
передавати своє нерухоме майно жидам. При цьому закон зовсім не 
торкався людности міст і містечок.

30-го липня р. 1825-го нового закона одержано в Київі, і не
забаром почато його переводити; це затяглося до р. 1843-го. Губер- 
ніяльна влада, тільки-но одержавши закона, видала категоричного 
наказа — „вывести евреевъ за 50 верстъ (отъ границы) къ тѣмъ ка
галамъ, къ какимъ они приписаны“. Але разом з тим наказано було 
губерніяльним землемірам виміряти 50-верстову узграничну смугу 
й скласти мапу її, запровадивши до неї всі села й хуторі. Складано 
оту мапу три роки. А коли мапу було закінчено, то виявилося, що, 
складаючи її, землеміри допустилися неправильностів і зловживань. 
Виявилося, що багато сіл і хуторів було показано за 50-верстовою 
смугою, тимчасом як вони були від кордону на 37 (Новий Став 
Волинської губ.), 35 (Угорок) і навіть 22 верстви (Жомуки) зав- 
дальшки; навпаки, села, що були за межами 50-верстової смуги, по
казано в середині її, деяких сіл на мапі просто не позначено'). По
чалися, природня річ, суперечки про віддалення від кордону того 
чи того села й клопотання про перевірку.

Потім разом з наказом про складання мапи було наказано роз
слідувати документи, що на підставі їх жиди володіли в селах і ху
торах нерухомим майном. Головна мета цього розслідування була та, 
щоб установити, чи заявлено документи на володіння раніш, ніж 
видано закона 1825-го року. Виявилося, що дуже багато жидів дер
жали корчми й будинки за усними договорами, на правах давности, 
а инші хоч і мали кріпосні документи на майно, але, щоб уникнути 
оподаткування, цих документів своєчасно в суді не заявили. Напр., 
у Кам’янецькому повіті тільки 11 родин володіли на підставі цілком

') Ч. II, в. 3-65.
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оформлених документів. їх залишено на місцях, їм видано свідоцтва 
„съ ^поименованіемъ въ оныхъ всѣхъ лицъ, семейство составляю
щихъ“ і запропоновано, щоб вони „таковыя свидѣтельства имѣли 
на стѣнѣ передней комнаты неукоснительно“. Багато було докумен
тів, що з приводу їх розпочалися довгі суперечки, які звичайно до
ходили до Сенату. Це, звичайно, знову затримало виконання закону.

Далі поміщики почали клопотатися, щоб вилучено їх маєтності 
з-під дії закону через те, що закон зачіпав економічні їх інтереси. 
Характерне тут клопотання Юзефи Бережецької, власниці 1086 душ 
селян і цілої Хотинської волости з п’ятьох сіл. „Цѣль этого поста
новленія“,—писала вона до міністра внутрішніх справ з приводу 
закона 1825 р,— „какъ бы ни была полезна въ общемъ взглядѣ, но 
для насъ владѣльцевъ надграничныхъ имѣній, слишкомъ ощути
тельна. Извѣстно В. С-ву, что въ здѣшнемъ краѣ всѣ торговые 
обороты и вся без изъятія промышленность находится въ рукахъ 
евреевъ; посему — сношеніе съ евреями есть для насъ необходи
мымъ. Нынѣ черезъ запрещеніе евреямъ временнаго даже пребыва
нія мои 5 заѣзжихъ корчмъ, двѣ о 8 чанахъ винокурни, большой 
пивоваренный заводъ, 5 мельницъ, столько же прудовъ, не прино
сятъ никакого доходу, ибо мѣстное начальство не дозволяетъ 
евреямъ не говоря уже содержать шинки, мельницы, винокурни 
и т. п., но даже всякое появленіе въ сихъ мѣстахъ евреевъ на са
мое кратчайшее время, какъ не разлучное съ самыми потребно
стями жизни, влечетъ за собою преслѣдованіе полиціи“. Бережецька 
прохала міністра про дозвіл тимчасово перебувати жидам у її маєт
кові. При цьому вона нагадувала, що „подобная просьба графа Ржи- 
щевскаго высшимъ начальствомъ разрѣшена въ его пользу“ ’). Мі
ністр переслав прохання Бережецької на висновок до київського 
генерал-губ. Бібікова. Бібіков висловивсь проти того, щоб завдоволь- 
нити прохання Бережецької. Бібіков так відповідав міністрові: „объ
ясняемыя ею причины ея домагательства, что отъ недозволенія пріѣз
жать туда евреямъ происходитъ упадокъ доходовъ съ ея имѣній, 
уважены быть не могутъ, ибо государственная польза должна имѣть 
всегда перевѣсъ надъ частною и для послѣдней нѣтъ основаній дѣлать 
изъ общаго закона изъятій, которыхъ вправѣ будутъ домагаться 
и другіе владѣльцы имѣній, въ равномъ ей отношеніи находящихся“. 
А з приводу вказівок Бережецької на дозвіл допустити жидів у має
ток гр. Ржищевського, Бібіков пояснив, що це викликали особливі 
обставини. „Тамъ по необходимости надлежало допустить времен
ный пріѣздъ евреямъ для перемола хлѣба, ибо живущіе вблизи имѣ
ній гр. Ржищевскаго за чертою 50-верстной дистанціи евреи при
нуждены были ѣздить для сей надобности въ мельницы, отстоящія 
отъ мѣста ихъ пребыванія слишкомъ отдаленно, а майстеру изъ

•) I, 413-415.
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евреевъ потому дозволенъ пріѣздъ, что въ окружности не нашлось 
майстера изъ христіанъ для выдѣлки посуды на мѣдномъ заводѣ. 
И на все сіе послѣдовало особое разрѣшеніе Правит. Сената“ ’).

Може бути, що Сенат і в инших випадках допускав вийнятки 
з загального закону. Що-до земської поліції, на якій безпосередньо 
лежав обов’язок виконувати закон, то вона, мабуть, зробила собі 
з закона джерело прибутків і виконувала його „съ пристрастіемъ“. 
В окремих випадках станові пристави поводилися надзвичайно енер
гійно. Напр., кременецькі жиди Фельдман і Гринберг скаржилися 
на пристава Собцова, що він, висилаючи їх, „совершенно разорилъ 
ихъ имущество, велѣлъ оное выбрасывать на дворъ, не препятство
валъ расхищать его“, а зятеві одного з жалобників „причинилъ по
бои 50 ударами плетьми“2). Але взагалі, як скарживсь начальник 
митної округи, земська поліція „весьма слабо исполняла предписанія 
высшаго начальства на счетъ недозволенія евреямъ жить въ де
ревняхъ, шинкахъ, мельницахъ и винокурняхъ“3). Наслідком усього 
сказаного до початку 40-х років закона 1825-го року можна сказати 
так що й не було запроваджено в життя і, здається, часами місцева 
влада зовсім забувала, що він є... Ще р. 1836-го та р. 1838-го Волин
ське губерське правління робило розпорядження тільки „о приве
деніи въ извѣстность всѣхъ евреевъ, живущихъ въ 50-ти верстахъ 
отъ границы“4). Здавалося, що справа з виселенням припиниться 
сама собою. Але несподівано для всіх, р. 1843-го справа про висе
лення набула нового напрямку й дійшла до нової, особливо важкої 
фази. Діло було так. Перевіряючи права жидів залишатися в уз- 
граниччі, Волинське губ. правління, між иншим, постановило висе
лити з села Колодного (Крем, п.) жидів Вайнтроба та Кіпноса, на 
тій підставі, що купчі на землю вони подали в суд для затвер
дження тільки 10 вересня р. 1826-го, с.-то після того, як уже видано 
закона 1825-го р. про виселення. Прав. Сенат, коли туди перейшла 
справа Вайнтроба та Кіпноса, затвердив висновок губ. правління. 
Але коли в тому самому Сенаті розглядалася скарга жителя с. Сельця 
жида Штайдера, що теж подав після законного строку документи 
на придбану від графа Чаукло землю, то Сенат скасував постанову губ. 
правління та дозволив Штайдерові зостатися в 50-верстовій смузі. 
Суворий побірник закону Бібіков звернув увагу на таку супереч
ність у вирішеннях Сенату й 15 грудня р. 1842 удавсь по поясніння 
до міністра юстиції. „Какъ изъ всего вышесказаннаго“ —писав 
він — „усмотрѣть изволите два совершенно противорѣчащія по оди
наковымъ обстоятельствамъ рѣшенія, поставляющія меня въ вели
чайшее затрудненіе, чѣмъ руководствоваться при разсмотрѣніи по
добныхъ дѣлъ, то я обязываюсь о настоящемъ случаѣ довести до 
Вашего свѣдѣнія, испрашивая въ разрѣшеніе этого благосклоннаго

*) I, 418. 9 I, 384. 9 I, 409. 9 I, 142, 365.
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Вашего увѣдомленія“1). В наслідок допису київського генерал-губер
натора, граф Панін, тодішній міністр юстиції, звернувсь до комітету 
міністрів з проханням переглянути накази про зазначені вище жи
дівські справи в спільному зібранні перших трьох департаментів. 
І от, несподівано для всіх, на постанові комітету міністрів на допо
відь гр. Паніна, цар Микола І 20 квітня р. 1843 поклав резолюцію: 
„Всѣхъ евреевъ, живущихъ въ 50-ти верстной полосѣ вдоль границы 
съ Пруссіей и Австріей вывести внутрь губерній, предоставляя имѣю
щимъ собственные дома продать ихъ въ двухгодичный срокъ, и ис
полнить безъ всякихъ отговорокъ“2).

Як видно, височайший наказ р. 1843-го надзвичайно поширював 
первісний проект виселення жидів з узграниччя: він вимагав висе
лити не тільки захожий елемент з сіл та хуторів, але виселити 
й корінних жителів території, що мали віддавна нерухоме майно 
в містах та містечках. При цьому наказа висловлено в такій катего
ричній формі, якої не мав наказ 1825-го р.

27-го травня наказа Сената з новою царською резолюцією одер
жано в Київі, а 11-го червня волинському й подільському губернато
рам звичайним порядком запропоновано його виконати. Але вияви
лося, що виконати резолюцію не так легко. Якщо й закона 1825 р., 
що торкавсь тільки жителів сіл і хуторів та ще й тільки тих, що не 
мали нерухомого майна, нелегко було здійснити, то ще важче було 
виконати зазначену царську резолюцію, бо справа йшла про висе
лення, напр., мало не цілого м. Дубна, Кам’янця, взагалі 100т. жидів. 
Цілком зрозуміло, що царська резолюція не тільки надзвичайно схви
лювала все жидівство Волини й Поділля, але й запровадила в су
мнів місцеву владу. Місцева влада просто побачила, що не можна 
розуміти дослівно категоричну царську резолюцію й почала доби
рати способу, як-би її обмежити. Губерніяльна влада постановила, 
звичайно, негайно виконати височайшого наказа. Напр., Волинське 
губ. правління запропонувало приставам „тотчасъ“ заходитися ви
селяти тих жидів, котрі не мають осілости, і сповіщати про хід ви
селення що 10 днів. Волинський губернатор Лашкарьов, об’їжджаючи 
губерню в серпні, „словесно приказалъ“ становим приставам просто 
„выгонять отовсюду евреевъ“ 3). Але разом з тим у всіх була низка 
сумнівів. Так, подільський губернатор прохав у Бібікова пояснити, 
„слѣдуетъ ли силу сего Высочайшаго повелѣнія... распространять на 
губернскій городъ Каменецъ и уѣздные города и мѣстечки, состоя
щіе въ 50-ти верстной отъ границы полосѣ, въ коихъ евреи имѣютъ 
коренное жительство цѣлыми кагалами, числятся по ревизіи и по 
окладу въ податяхъ и повинностяхъ“4). Знов-же незрозуміло було, 
чи слід виселяти жидів зараз-таки, а чи тоді, як закінчиться дворіч
ний строк, призначений для продажу майна; чи можна дозволяти

9 її, з. 9 Леванда. 9 II, 39. 9 II, 12.
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переселятися в той самий повіт за 50-верстову межу; чи поши
рюється царський наказ і на тих жидів, котрі живуть уздовж кордону 
з царством Польським.

Як видко, і сам Бібіков вагавсь, як треба точно розуміти цар
ський наказ, а тому всі запитання, що надходили до нього, подавав 
на розгляд міністерства. До такої самої непевности привела царська 
резолюція й инших губернаторів. З цього погляду характерний 
є колфіденціяльний лист, що з ним удавсь до Бібікова, як до го
ловного авторитета в жидівських справах, гродненський і білостоць- 
кий генерал-губернатор Міркович. 8 липня, себ-то незабаром по 
одержанні наказа з царською резолюцією, Міркович писав до Бібі
кова: „При состояніи управляемаго В. Пр-вомъ края въ одинако
вомъ относительно настоящаго предмета положеніи съ губерніями 
мнѣ ввѣренными, желая дѣйствія мои въ этомъ дѣлѣ согласовать 
съ мѣрами, какія В. Пр. изволите предполагать, — особенно же же
лая знать, не будетъ ли со стороны В. П. какихъ-либо отдѣльныхъ 
предположеній, во-1-хъ, въ разсужденіи евреевъ капиталистовъ, пре
бывающихъ съ своими конторами въ важнѣйшихъ при границѣ тор
говыхъ пунктахъ, съ упадкомъ коммерческихъ оборотовъ коихъ 
сама казна понесла бы ущербъ въ потерѣ значительной пошлины, 
и во-2-хъ, на счетъ бѣдныхъ евреевъ, на обществахъ которыхъ чи
слятся казенныя недоимки и которые окажутся неимѣющими воз
можности получить согласіе другихъ еврейскихъ обществъ на пріемъ 
ихъ съ казенною недоимкою, ни средствъ переселиться собствен
ными способами изъ мѣста настоящаго ихъ пребыванія въ 50 верст
ной полосѣ, я имѣю честь просить покорнѣйше не оставить меня 
увѣдомленіемъ о Вашихъ по этому дѣлу предположеніяхъ и о тѣхъ 
распоряженіяхъ, которыя сдѣланы уже по оному въ краѣ, Вамъ 
ввѣренномъ“ ’).

Бібіков, очевидячки, не захтів одписати Мірковичеві ПО'щирості 
й тільки повідомив його, що „Высочайшее повелѣніе приводится 
въ исполненіе Волынскимъ и Подольскимъ Губ. Правленіями бук
вально. Касательно же того, не слѣдуетъ ли дѣлать какого исклю
ченія для евреевъ капиталистовъ и евреевъ бѣдныхъ, Губ. Правле
нія не могли входить ни въ какія по сему предмету сужденія, ибо 
и первоначальный законъ о высылкѣ евреевъ не допускалъ сего 
соображенія, а настоящее Высочайшее повелѣніе прямо повелѣваетъ 
высылку всѣхъ евревъ безъ всякаго ограниченія, да и мѣра удале
нія отъ границы евреевъ, если признается полезною, то можетъ 
быть только тогда достигнута, когда не будетъ допускаться въ оной 
никакихъ исключеній“2).

Характерно, що царська резолюція збентежила навіть митне 
відомство, що воно, власне, й порушило справу про виселення жи-

’) II, 24. 2) II, 26.
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дів із узграниччя. Це збентеження висловлено в тій доповідній 
записці, з якою 8 жовтня р. 1843-го вдавсь до Бібікова начальник 
Радзивилівської митниці. „Высочайшее повелѣніе“, — писав він,— 
„сдѣлавшись здѣсь извѣстнымъ черезъ газеты въ первыхъ числахъ 
мая, повергло жителей городовъ и мѣстечекъ въ чрезвычайное уны
ніе; особенно же необыкновенный ужасъ овладѣлъ еврейскимъ тор
гующимъ сословіемъ, ибо вѣсть объ удаленіи отъ границы евреевъ 
быстро сообщилась въ Броды, гдѣ купцы наши въ ту же минуту 
потеряли кредитъ, и немедленно были отправлены оттуда эстафеты 
въ Лейпцигъ и Франкфуртъ о неприсылкѣ требованныхъ товаровъ. 
Около двухъ недѣль таможня ввѣреннаго мнѣ округа оставалась почти 
безъ дѣйствія“. Далі начальник митниці обережно натякав Бібікову 
на ту шкоду, якої завдасть царський наказ. „Я не рѣшился бы при
нять на себя обязанность, повидимому, до меня не касающуюся, 
когда бы столь настоятельное и поспѣшное удаленіе всѣхъ евреевъ 
не угрожало здѣшней торговлѣ совершеннымъ упадкомъ, а госу
дарству потерею значительныхъ доходовъ, ибо черезъ ввѣренный 
мнѣ Радзивиловскій таможенный округъ, приносящій пошлиннаго 
сбора до 700 т. руб. сер. въ годъ, торговля производится одними 
только евреями, и если ихъ всѣхъ выгонять немедленно, не предо- 
ставя торгующему классу необходимаго времени для приведенія 
къ окончанію коммерческихъ оборотовъ и денежныхъ расчетовъ 
и къ постепенной, такъ сказать, передачѣ торговли изъ еврейскихъ 
въ христіанскіе руки, то казна лишится неминуемо, по крайней 
мѣрѣ, на нѣсколько лѣтъ означеннаго дохода. Посему имѣю честь 
всепокорнѣйше просить В. В-ство удостоить меня предписаніемъ, 
дѣйствительно ли Высочайшая воля о выселеніи во внутреннія гу
берніи относится до живущихъ въ мѣстечкахъ и городахъ, и въ семъ 
послѣднемъ случаѣ, какія В. В-ству угодно будетъ приказать учи
нить распоряженія въ огражденіе казны отъ предстоящей значи
тельной потери“. Наприкінці доповідної записки автор виразно по
казує на ті заколоти, що їх неминуче викличе царський наказ: 
„указъ“, — пише він, — „произвелъ не только испугъ, но и всеобщій 
ропотъ между евреями; богатые страшатся разоренія, бѣдные голод
ной смерти, потому, что ихъ хотятъ выгонять въ теперешнее холод
ное время на большую дорогу, не обезпечивъ имъ средствъ ни къ су
ществованію, ни къ переселенію, не приготовивъ для нихъ предвари
тельно мѣста и жилищъ, гдѣ они могутъ безпрепятственно посе
литься, и не дозволяя имѣющимъ дома воспользоваться Высочайше 
предоставленнымъ двухгодичнымъ срокомъ для продажи оныхъ. Все 
это ихъ чрезвычайно озлобило, и такое непріязненное расположе
ніе умовъ всѣхъ евреевъ, составляющихъ большую часть здѣшняго 
народонаселенія, наводитъ не малый страхъ на чиновниковъ и прочихъ 
христіанскихъ жителей, такъ какъ слышно, что евреи во многихъ 
мѣстечкахъ кричатъ довольно громко, что они скорѣе сожгутъ,
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нежели такъ бросятъ свои дома, и сверхъ сего изобрѣтутъ иные 
способы къ отмщенію за себя. Хотя это могутъ быть одни лишь 
пустые угрозы или слухи выдуманные чьимъ-либо встревоженнымъ 
воображеніемъ, не менѣе того я долгомъ счелъ не умолчать предъ 
В. В-ствомъ, принимая во вниманіе, что число евреевъ, коихъ 
должно вывести изъ 50-ти верстной полосы вдоль границы съ Австріей, 
можетъ простираться съ женскимъ поломъ и дѣтьми до 150 тыс. 
человѣкъ“ ')■

Доповідна записка начальника Радзивилівської митної округи 
й чутки про хвилювання серед жидів, так стурбували Бібікова, що 
він вирішив послабити енергію волинського начальства й запропо
нувати йому, поки не буде розвязано справу в міністерстві, „евреевъ 
изъ городовъ и мѣстечекъ не выселять“. Губерському Правлінню при 
цьому загадано було розіслати на місця наказа про це розпорядження 
протягом 24 годин. Щоб прискорити це розсилання та щоб з’ясу
вати настрій жидівської людности, Бібіков вирядив свойого уря
довця для особливих доручень майора Грайворонського для об’їзду 
узграниччя. Грайворонському дано було секретного наказа „про
ѣхать по австрійской границѣ и изъ-подъ руки дать знать евреямъ 
о помянутомъ распоряженіи, удостовѣряясь при этомъ, въ какомъ 
расположеніи умовъ они находятся, не дѣйствуетъ ли на нихъ кто- 
нибудь изъ злоумышленныхъ поляковъ и дѣйствительно ли можно 
ожидать отъ нихъ какихъ-либо безпорядковъ“.

Разом этим Грайворонському доручено „наблюсти, всѣ ли евреи 
изъ селъ, деревень и корчемъ выведены уже за 50-ти верстную полосу, 
а если гдѣ нѣтъ, то почему сіе допущено" 2). 25-го жовтня Грайво- 
ронський надіслав Бібікову першого свого рапорта. Відомості його 
були заспокійливі. Сповіщаючи, що наказа генерал-губернатора про 
одержання від волинського начальства потрібних розпоряджень ви
конано, Грайворонський далі пише: „Я отправился изъ Житоміра 
прежде всего въ Бердичевъ, какъ главнѣйшій пунктъ еврейскихъ 
торговыхъ сношеній съ заграничными мѣстами и тамъ изъ-подъ руки 
объявя первостатейному купечеству о послѣдовавшемъ распоряже
ніи объ оставленіи евреевъ впредь до распоряженія въ мѣстечкахъ 
и городахъ въ 50-ти верстной полосѣ губерніи живущихъ, проѣхалъ 
въСтароконстантиновъ, Заславль, Острогъ, Кременецъ, Радзивиловъ, 
Дубно, Луцкъ, Ковель и Владиміръ, сообщая всѣмъ и каждому 
въ частномъ разговорѣ о послѣдовавшемъ упомянутомъ распоряженіи 
и видѣлъ непритворную радость евреевъ, изъявлявшихъ чувство
ваніе единодушной благоговѣйной благодарности къ имени В. В-ства 
за пріостановленіе дѣйствій земской полиціи, которая въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ употребляла излишнія мѣры.— Что же касается до того, 
чтобы евреи изъявили ропотъ, дѣлали угрозы и думали о мщеніи,— 

9 II, 39-41. 9 II, 44, 47.
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то происходило ли это, я свѣдѣній не получилъ; впрочемъ, если это 
было, то относилось ни къ чему болѣе, какъ къ дѣйствіямъ мѣстной 
полиціи, которой мѣры были излишнія, строптивыя и утѣснительныя, 
а это самое было поводомъ дурного вліянія на коммерческія дѣла 
купечества“ ’).

В другому рапорті (з 18 грудня) до Бібікова Грайворонський 
докладніше характеризував вчинки поліції, коли вона виконувала 
царського наказа. Виявилося, що станові пристави взагалі„приняли 
мѣры не понудительныя, а насильственныя“, що виконуючи наказа 
вони викидали речі з помешкання, щоб примусити жидів висели
тися; але коли вони мали „личныя вигоды“, то „оставляли одного 
и начинали то же дѣлать другому и такъ далѣе“. Заходи поліції вза
галі мали такий характер, що, як каже Грайворонський, жиди „были 
поражены страхомъ“. У надто скрутному стані опинилися жиди 
купці, бо вони раптом втратили кредит за кордоном і втратили 
будь-яку спромогу розрахуватися за товари. Грайворонський спо
віщає далі, що жидів дуже непокоїла справа, „куда переселиться 
въ зимнеє время, безъ способовъ къ жизни“, і це з’єднало їх „въ одно 
тѣло и въ одну душу“. „Носъ этимъ вмѣстѣ“, — додає він,—„не было 
замѣтно и тѣни нарушенія вѣрноподданнической преданности: они 
не переставали питать увѣренность, что распоряженія земской поли
ціи ошибочны, что они не имѣютъ основательности, ибо не указанъ 
имъ порядокъ переселенія, а безъ соблюденія порядка казна поне
сетъ большіе убытки“. Автор рапорта далі з великим ліризмом 
описує наслідки своєї місії: „вѣсть о цѣли моего появленія въ 50-ти- 
верстной полосѣ пролетѣла, какъ электричество, вѣсть, что В. В-ство 
предписать изволили пріостановить на время распоряженіе полиціи, 
евреи приняли какъ манну, благословляя имя Ваше. Я видѣлъ и слы
шалъ, съ какимъ благоговѣйнымъ чувствомъ благодарности о столь 
неожиданномъ для нихъ покровительствѣ Вашемъ, предупредившимъ 
ихъ просьбы и вопли, изъявляли они чувство радости своей. При 
пріѣздѣ моемъ въ Кременецъ, купечество еврейское поспѣшило от
править нарочныхъ съ письмами за границу въ Броды и въ погра
ничные города Дубно, Луцкъ, Владиміръ, извѣщая о привезенномъ 
мною извѣстіи. Потомъ, когда я ѣхалъ обратно по 50-ти верстной 
полосѣ, я видѣлъ, что спокойствіе умовъ и торговля возстановились, 
кредитъ пошелъ прежнимъ порядкомъ, хотя тайное безпокойство 
отъ неувѣренности въ будущемъ еще ихъ нѣсколько безпокоитъ. 
Болѣе всего евреи были угнетаемы во Владим. и Староконст. 
уѣздахъ, но прямыхъ жалобъ мнѣ не объявляли, отказываясь тѣмъ, 
что дѣло уже прошедшее, что при послѣдовательномъ распоряженіи 
они забываютъ уже причиненныя имъ обиды. Все вышеизложенное 
убѣждаетъ меня, что безпорядковъ и общаго между евреями без
покойства произойти не можетъ и посему мнѣ кажется, что покор-

*) II, 52.
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ность ихъ волѣ правительства безпредѣльна“. Бібікова цікавило 
питання, чи не є жидівські хвилювання наслідок польської агітації. 
Грайворонський на це питання відповідав негативно: „о томъ же 
чтобы кто-нибудь изъ злоумышленныхъ поляко въ или другихъ людей 
имѣлъ на евреевъ какое-либо вліяніе и подстрекалъ ихъ, то въ этомъ 
отношеніи я не встр ѣтилъ не малѣйшаго повода имѣть подозрѣніе, — 
напротивъ, я думалъ, судя по расположенію езреевъ къ Россіи, что 
всякую въ такомъ намѣреніи попытку кого бы ни было евреи не за
медлили бы обнаружить предъ правительствомъ“.

Бібіков прохав ще встановити, чи всіх жидів виселено з сіл та 
корчем на 50-верстовій смузі — за силою наказа 1825 року. Грайво
ронський доносить, що, не вважаючи на наказ 1825 р., жиди зали
шилися жити в повітах Володимирському, Старокостянт. та Ост
розькому, і це сталося через земську поліцію, а ще більше через 
поміщиків, „дозволяющихъ жительство евреямъ за всякимъ препят
ствіемъ къ тому земской полиціей дѣлаемымъ“. „Я думаю“,'—додає 
Грайворонський,—„доколѣ не будетъ строгихъ мѣръ взысканія 
съ помѣщиковъ за дозволеніе жительствовать евреямъ въ 50-ти верст
ной полосѣ, дотолѣ болѣе или менѣе будетъ оставаться пребываніе 
евреевъ въ запрещенныхъ мѣстахъ“.

Нарешті, Грайворонський звертає увагу Бібікова на те, що 
саму узграничну 50-верстову смугу, що за неї треба виселити жи
дів, на плані показано неправдиво, що цілу низку містечок, сіл і ху
торів, що вони є за ЗО верстов од кордону, показано за межами 
50-верстової смуги. Тому Грайворонський пропонує знову переві
рити узграничну смугу, але, радить він, „повѣрку сію не должно 
предоставлять произволу однихъ землемѣровъ, но надлежитъ дѣй
ствіе ихъ поручить наблюденію нарочито командированнаго чинов
ника съ топографическою картою и, наконецъ, сію 50-ти верстную 
межу обозначить единообразными столбами на разстояніи одинъ 
отъ другого въ 20 саж., по примѣру, какъ граница наша съ Гали
ціей обозначена. Эта мѣра полезна тѣмъ, что всякому извѣстна бу
детъ межа, за которой воспрещается жительство евреямъ и всегда 
легко будетъ обнаружить злоупотребленія по этому предмету“ ’).

Із сказаного видко, що спроби виконати царського наказа „безъ 
всякихъ отговорокъ“ натрапили на непереможні перешкоди, і міс
цева влада була в дуже скрутному стані. Це приневолило Сенат 
і комітет міністрів пошукати виходу з становища, що його утворив 
тон царської резолюції. Після якихось обміркувань, що їх не визна
чено в наших документах, в січні року 1844-го на постанові комітету 
міністрів Микола І вчинив резолюцію: „Министру внутр, дѣлъ 
съ Министромъ финансовъ по сношенію съ генералъ-губернаторами 
представить общее свое заключеніе, какими мѣрами можна умень-

>) II, 51-56.
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шить тягости предписанной мѣры“. На підставі цієї резолюції комі
тет міністрів накреслив таки полегкості для виселюваних жидів: 
1) строк продажу кам’яниць продовжити на 2 роки поверх поперед
нього, всього на 4 роки; 2) дерев’яних будинків — ще на рік; 
3) звільнити всіх переселюваних на 5 років од будь-яких подат
ків, окрім митних; 4) власникам великих фабрик і заводів подати 
списки на особливий царський розгляд, що з ними чинити; 5) тим, 
що переселяються до міст і містечок, видавати державний дерев’я
ний матеріял на будування за звичайною пропорцією; 6) подати цареві 
списки кам’яних будівель у містечках з описом їх і їх стану“ ’)•

Як видко, нова царська резолюція, що чимало таки відступила від 
наказу року 1843-го, полегшила становище жидівської людности 
в узграниччі, бо виселення її на деякий час відкладено. Тому наказ 
з цією резолюцією взагалі заспокоїв жидівські маси, але не цілком. 
Отже волинські жиди, налякані попередніми вчинками місцевої 
влади, боялися, що вона не зважатиме на новий наказ. Авансом вони 
прохали Бібікова про захист та про те, щоб постанови волинського 
губерніяльного начальства не виконувано, аж доки їх розгляне й ухва
лить сам Бібіков* 2 з * * * * * 9). З Волини взагалі й далі надходили відомості про 
хвилювання серед жидів. 15 лютого року 1844-го волинський губер
натор надіслав такі відомості, що він дістав од жандарського під
полковника Грінфельда: „евреи городовъ Кременца и Дубно, узнавъ 
объ окончательномъ постановленіи на счетъ переселенія за 50 верст, 
дистанцію съ Австрійской границы, намѣрены просить по начальству 
милости государя императора, чтобы продлить срокъ, назначенный 
для продажи домовъ ихъ и, въ случаѣ, если бы имъ въ томъ было 
отказано, то готовы ихъ сжечь съ тѣмъ чтобы не достались христіа
намъ; нѣкоторые изъ евреевъ тѣхъ городовъ намѣрены принять 
св. крещеніе, чтобы только оставаться на мѣстахъ родины“. До 
цього губернатор додає: „на дняхъ я вновь получилъ подобныя свѣ
дѣнія изъ Староконст. уѣзда о рѣшительномъ намѣреніи евреевъ, 
живущихъ близъ границы, принять христіанскую вѣру, въ особен
ности въ Каменецъ-Под., Кременцѣ и Дубнѣ. Говорятъ, что въ пер
выхъ двухъ городахъ готовится принять св. крещеніе почти поло
вина евреевъ, а въ послѣднемъ до девяти семействъ лучшаго со
стоянія, и что при первомъ случаѣ послѣдуютъ за ними многіе.

*) II, 78. Надсилаючи нову резолюцію до Бібікова, міністр прохав його подати
свої міркування в справі про накреслені полегкості для жидів. Проекта цих полегкостів 
Бібіков розіслав для висновку вол. й под. губернаторам. Губернатори взагалі погодилися
з проектом, але в окремих завваженнях виявили нахил зменшити ці полегкості. Сам Бібі
ков пропонував вимагати, щоб жиди вже до 1-го січня р. 1846-го, с.-т._задовго до строку
переселення, приписалися до нових громад, і цим покладено було-б початок виселенню.
Потім він висловлював думку, що, Даруючи полегшення, що проектував кабінет мініст
рів „никакихъ уже затѣмъ возмездій за каменные дома и фабрики не дѣлать“, бо проек
тований строк для їх виселення цілком достатній, щоб без шкоди передати будинки.

9 II, 298.



Виселення жидів Із 50-верст. узграниччя на Волині й Поділлі в першій пол. XIX в. 135 

Евреи эти однако не обнаруживаютъ сего явно и въ ожиданіи, не по
слѣдуетъ ли еще какое распоряженіе о продленіи срока, назначен
наго къ продажѣ недвижимыхъ имуществъ“ ’). Відомості про хви
лювання серед жидів надійшли також до Бібікова з Володимира- 
Волинського* 2).

Але взагалі настало заспокоєння й темп виселення почав змен
шуватися. Чималий строк, що дано було на виселення, адміністрація 
і жиди хтіли використати на те, щоб з’ясувати різні сумніви, звязані 
з виселенням, а так само порушити клопотання про вийнятки з за
кону. Так порушено було справу про те, чи поширюється наказ про 
виселення на луцьких караїмів, і в звязку з тим почалося розсліду
вання історії караїмів3). Далі повстало питання, чи підлягають висе
ленню жиди-хлібороби та чи не лежать міста Дубно й Луцьке по-за 
межами 50-верстової смуги. Потім пішли клопотання про дозвіл 
жити на давніх місцях. Ці клопотання надсилано й до генерал- 
губернатора й просто до міністерства. Порушували клопотання, 
насамперед, великі поміщики, як князь Любомірський та граф Чаць- 
кий. Мотиви їх прохань були виключно особисті, — вони боялися 
втратити чималі прибутки, що вони їх мали з своїх маєтків через 
жидів. Але, звичайно, замість цих мотивів наводяться міркування 
державного та гуманного характеру. Особливо красномовний був 
кн. Любомірський. 10 лютого р. 1844-го він писав до Бібі\ова: „Не 
въ цѣляхъ защиты евреевъ, жительствующихъ въ значительномъ 
количествѣ въ вотчинномъ моемъ городѣ Дубно, составляющихъ до 
10 тысячъ обоего пола, но въ цѣляхъ истиннаго удостовѣренія во 
всегдашней готовности моей къ исполненію Высочайшей воли и по
ложеній верховнаго правительства,— какъ оные при всякомъ пред
положеніи и видахъ своихъ имѣютъ первѣйшею цѣлью соблюденіе 
строжайшей справедливости для подданныхъ своихъ,— долгомъ счи
таю изложить слѣдующія обстоятельства“. Далі, подавши коротенько 
історію неодноразових обмірів 50-верстової смуги, кн. Любомірський 
спиняє увагу Бібікова на тому, що за одним обміром Дубно лежить 
по-за 50-верстовою смугою і якщо за обміром р. 1827-го виявилася 
на плані „незначительная разность“, то вона „составляетъ развѣ 
субъективную аналитическую разницу“ і було-б несправедливо через 
цю „субъективную“ одміну приневолювати жидів „оставить безъ 
возврата вѣковыя стяжанія и пріобрѣтенія предковъ ихъ“. До цього 
додається похвальна характеристика дубенских жидів: „жители вот
чиннаго моего города Дубно евреи завсегда уплачивали и испол-

') Т. 11, 102.
2) Відомості отримано од міністра фінансів Канкрина, якого сповістив власник 

Володимирського відкупу, що „волненіе жителей г. Владиміра останавливаетъ даже 
ежедневныя ихъ занятія“. Т. II, 121.

3) Т. II, 113. На підставі зібраних документів про привилеї караїмів, справу про 
застосування до них наказа розвязано негативно.
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А 
няли аккуратно возложенные на нихъ законами платежи и повин
ности, и это исполняется ими вѣрно по единственному ихъ къ тому 
стремленію“. Наприкінці кн. Любомірський, „минуя уже потерю 
своихъ значительныхъ доходовъ“, бо „виды правительства суть 
первыми предъ всѣми“, хоче зворушити серце Бібікова малюнками 
майбутніх руїн Дубна. „Извѣстный лично Вамъ г. Дубно, который 
при множествѣ хорошихъ, удобныхъ и красивыхъ зданій и строеній, 
составляющихъ исключительно еврейскую собственность,—лучшій 
въ губерніи, превратится въ неизбѣжныя громады однихъ только 
развалинъ“1).

Окрім поміщиків клопоталися відкупники. Ці просто звертали 
увагу на ту шкоду, що вони ії зазнають через виселення жидів, і ви
словлювали бажання дістати відшкодування за неї від державного 
скарбу. Дуже енергійна була заява кам’янець-подільських одкупни- 
ків Габріеля й Евзеля Гінзбургів. Зазначаючи, що, згідно з контрак
том з державним скарбом, вони наготовили запас горілки, найняли гу
ральні, будинки для контор і инш., Гінзбурги, зважаючи на неминучі 
збитки через виселення жидів, пропонували скарбові або „предо
ставить имъ надлежащее удовлетвореніе“, або за прикладом Меджи- 
божа залишити жидів у Кам’янці та в містечках, що ввіходять 
до відкупної смуги, аж поки закінчиться строк відкупу року 1847-го. 
Разом з тим вони звернули увагу на те, що за відкуп скарбові 
що-року виплачується по 52 тис. карб., отож, коли жидів з Кам’янця 
буде виселено, державний скарб зазнає не аби-якої шкоди2).

Річ зрозуміла, що й сами жидівські громади заходилися клопо
татись; для цього обирали вони повірених, иноді гуртуючись. 
У своїх проханнях жидівські громади, звичайно, зазначали, що ви
селення спричиниться до величезних збитків не тільки жидів, а й для 
скарбу, що нерухоме майно не можна продати, бо не знайдеться 
для нього покупців. Торчинська жидівська громада звернула увагу 
на те, що чинбарське виробництво в містечку занепаде, коли буде 
виселено жидів3). Кременчани казали, що зруйнуються місцеві про
мисли — розведення бакана й вироблення кременів. Окрім того, 
передбачаючи, що будинки, виселяючись, не можна буде продати, 
та згадуючи, що навіть будинки Ліцею по тому, як його переведено, 
стоять порожні й руйнуються, кременецькі жиди прохали генерал- 
губернатора, принаймні допомогти їм, закликавши до міста нову 
людність, що вона могла-б покупити їх будинки *).

9 II, 230—232.
9 II, 143. Як і Гінзбурги, володілець горілчаного відкупу у Володимирі теж звер

тав увагу міністерства на те, що він має збитки, бо „волненіе жителей останавливаетъ 
даже ежедневныя ихъ занятія“. Він прохав „объ успокоеніи жительствующихъ въ городЬ 
евреевъ впредь до ихъ переселенія“. Міністр фінансів пропонував Бібікову вжити захо
дів „къ прекращенію волненій между жителями Владиміра“. II, 121.

9 II, 214. *)  II, 181.
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Найдокладніше клопотання порушили жидівські купецькі гро
мади м. Кам’янця ’). Щоб обґрунтувати своє клопотання, кам’янецькі 
жиди насамперед покликувалися на наказа з 8 вересня р. 1797-го, 
що він давав їм право перебувати в місті, а тоді на сепаратні на
кази з 31 січня та 20 липня р. 1833-го, 17 червня р. 1834-го, що вони 
виключали Кам’янець з-під дії наказа про вислання. Але найголов
ніше, кам’янецькі жиди уґрунтовували своє клопотання економіч
ними міркуваннями й передусім тими вигодами, що їх має держав
ний скарб від перебування в місті жидів: „цѣна за питейный откупъ 
съ трехлѣтія на трехлѣтіе значительно возвышается, цѣна же за со
держаніе почтовыхъ станцій и поставку топлива для войска каждые 
три года значительно уменьшается; домы наши составляютъ обезпе
ченный залогъ для казны по различнымъ подрядамъ не здѣсь только 
на мѣстѣ, но и во многихъ губерніяхъ, и во всѣхъ этихъ и другихъ 
подобныхъ предпріятіяхъ мы бывали главными дѣйствователями 
въ пользу казны. Купечество наше принимаетъ исключительное 
участіе въ оборотах самыхъ знаменитыхъ ярмарокъ имперіи—- 
въ Москвѣ, Нѣжинѣ, Н. Новгородѣ, Харьковѣ, Сумахъ, Курскѣ и т. п., 
и въ нашей торговлѣ прибываетъ и отбываетъ издѣлій русской про
мышленности не на тысячи, а на милліоны“. Далі в проханні змальо
вано, чим загрожує виселення самим жидам. „Едва пронесся слухъ 
о имѣющемъ послѣдовать выселеніи евреевъ изъ 50-ти верстной 
дистанціи отъ границы, большая часть мелкихъ торговцевъ уже 
обанкротилась, и эта участь угрожаетъ уже и самымъ богатымъ 
торговымъ домамъ, потому что заемныя письма предъявляются 

'къ протесту и взысканію прежде наступленія срока; долги покуп- 
щиковъ, основанные на однихъ простыхъ счетахъ, оспариваются; 
цѣны внезапно все ниже и ниже упадаютъ, кредитъ — душа ком
мерціи— отъ одной неизвѣстности о будущемъ положеніи дѣлъ 
разрушается“. В майбутньому, коли розпочнеться саме виселення, 
прохачі передбачають цілковиту руйнацію, бо тієї мізерної суми, 
що її можна здобути, продавши майно, вистачить тільки на завдо- 
волення кредиторів, але й взагалі будинки не можна продати, бо 
нема кому їх купувати. В критичному становищі, при цьому опи
няться не тільки власники нерухомого майна, а й усі инші: „при 
высокой цѣнѣ на дома въ нашемъ городѣ“, — писали прохачі,— „боль
шая часть нанимаетъ для себя помѣщеніе (на срокъ) отъ пяти до 
десяти лѣтъ по формальнымъ контрактамъ, уплачивая деньги за 
наемъ впередъ, чтобы такимъ образомъ квартира обходилась де
шевле; отсюда непремѣнно возникнетъ цѣлый рядъ исковъ и спо
ровъ между домовладѣльцами и посессорами домовъ, потому что при 
внезапномъ пониженіи цѣнъ до безцѣнка или хозяева или недоим
щики должны подвергнуться значительному убытку“.

) 158-160.



138 Виселення жидів із 50-верст. узграниччя на Волині й Поділлі в першій ГіОл. XIX в.

Можна завважити, що місцева влада в окремих випадках ви
знавала справедливість мотивів, що їх висували в своїх клопотан
нях жидівські громади, і схилялася до того, щоб їх підтримувати. 
Напр., визнано було, що заслуговує на увагу клопотання Гінзбур- 
гів про відстрочку виселення, аж поки закінчиться контракт1). Але 
взагалі Бібіков і губернатори здебільша вважали, що численні кло
потання жидів — то тільки спосіб ухилитися од виконання царського 
наказу. На клопотання князя Любомірського, не вважаючи на високе 
громадське становище прохача, — було рішуче одмовлено2); а проти 
уповноважених од жидівських громад уживалося навіть репресійних 
заходів. Так, напр., про повірених Луцької громади Бернштейна 
й Вайнтроба Бібіков видав спеціяльного наказа „имѣть строгое на
блюденіе какъ за дѣйствіями ихъ, такъ и прочихъ евреевъ“, а як-би 
вони з’явилися в Київі, наказував поліцмайстрові зараз-же вислати 
їх із міста 3).

') II, 155.
2) Волинський губернатор Лашкарьов, що давав висновок з приводу клопотання 

кн. Любомірського, відкинув усі його міркування.» На счетъ Дубно“,—писав він,— 
„нельзя сомнѣваться и потому уже, что и почтовою довольно искривленною дорогою 
состоитъ этотъ городъ отъ Радзивилова въ 501/г в., слѣдов., въ прямой линіи гораздо 
ближе“. 3 приводу вказівок Любомірського на збитки, що він їх зазнає через виселення 
жидів із Дубна, Лашкарьов каже: „-неоспоримо, что онъ понесетъ значительные убытки 
и особенно въ первые годы послѣ вывода евреевъ; но въ подобномъ положеніи нахо
дятся не только всѣ частныя лица, владѣющія мѣстечками, но и самая казна по 3 горо
дамъ—Луцку, Владиміру и Кременцу и по весьма многимъ мѣстечкамъ. Соразмѣрно 
выгодамъ, какія правительство для внѣшней торговли отъ этой мѣры ожидаетъ, можно бьГ 
кн. Любомірскому и другимъ владѣльцамъ предоставить нѣкоторыя вознагражденія по 
соображеніямъ министра финансовъ“. II, 216—217.

3) 3 цього боку зажив слави своїми зловживаннями лубенський справник Сухо- 
дольський, і про нього в архівах збереглася велика справа (сполучена з справою про 
виселення). У листопаді р. 1843-го до волинського губ. надійшло донесіння, що Сухо- 
дольський з своєкористовних міркуваннів пропонує становим приставам залишити жидів 
у таких місцях, котрі, як вони дуже добре знають, лежать у 50-верстовій смузі. Сухо- 
дольський не міг заперечити цього обвинувачення й тому про нього розпочато справу 
в Губ. Правлінні. Почалося слідство й виявило насамперед низку заслуг Суходольського 
в минулому. З’ясувалося, що хоч першу посаду справника в Заславському повіті Сухо- 
дольський дістав, давши хабара в 3 тис. карб, якомусь Козаревичеві, зате на цій посаді 
він виявив велику енергію. Він „открылъ оружіе, оставшеєся по смерти Сангушки, часть 
коего отдалъ въ арсеналъ; затѣмъ донесъ о пребываніи за границей граф. Малаховской 
и о пересылкѣ ей денегъ, вырученныхъ отъ продажи ея имѣнія“. Потім уже на посаді 
лубенського справника Суходольський доніс „о многихъ латинскихъ каплицахъ, находя
щихся при домахъ и дворахъ помѣщиковъ безъ разрѣшенія начальства“, та виявив особ
ливу „заботливость“ у справах про відвертання. Але разом з тим слідство з’ясувало 
також систематичне хабарництво Суходольського, що потрапив обікласти даниною й по
міщиків, і кагали, й поштові станції, й станових приставів. Установлено так само зло
вживання законом про виселення жидів. Губ. Прав, постановило звільнити Суходоль
ського. Як звичайно, справа затяглася. Тоді Суходольський вирішив використати цей 
час і реабілітувати себе. Зваживши настрій начальства, Суходольський наважився заявити 
себе захисником суворої законности в справі виселення. 31 березня р. 1845 він удавсь
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Отож, клопотання своєї мети не досягали. А все-таки вони 
мали те значіння, що влада де-далі виразніше бачила всю безглуз
дість і нездійсненність ужитих заходів. Почасти, мабуть підо впли
вом клопотань, вищі представники місцевої влади прохололи до 
проекту виселення. Енергійно працювали над здійсненням проекту 
тільки деякі урядовці земської поліції, та й то з своєкорисливих 
мотивів. Скоро здійснення проекту про виселення збіглося з спра
вою про стягання недоплат. Виявилося, що на Поділлі за жидами 
рахується недоплат за попередні роки 121.041 карб. 1* */ 2 коп., а на 
Волині — 484.929 карб. 25 коп.; окрім того сума річних податків з тих, 
що переселяються, не включаючи митних зборів, сягає в Подільській 
губерні до 43.262 карб. 1 коп. й у Волинській губернідо 77.607 карб. 
13 коп. Коли стали шукати, через що саме назбиралося стільки не
доплат, то з’ясувалося, що до цього спричинилися часті пожежі, 
нарахування за прописні душі, пеня за контрабанду, а найбільше 
надзвичайна вбогість жидівських громад, через що жиди розійшлися 
по різних місцях. Місцева влада, звичайно, перш, ніж виселити жидів, 
хотіла стягнути з них казенні недоплати. Почали виясняти справу, 
оскільки це можливо та якими заходами можна це здійснити. Але 
звідусіль почали надходити відомості про безнадійність стягання не
доплат. Напр., за кагалами Лубенського повіту рахувалося недо
плат 68.422 карб. 53/4 коп., і після неодноразових спроб виправити 
цю недоплату, лубенський справник міг тільки сповістити, що „хотя 
принимаемы были всѣ мѣры, закономъ дозволенныя безъ малѣйшаго 
послабленія, но по крайней сихъ общинъ несостоятельности, какъ 
я лично въ этомъ убѣдился, за исключеніемъ Крупецкаго кагала, 
остались безнадежными“ f). Так само проскурівський справник спо
віщав, що з деяких містечок, напр. Миколаєва, Тарногрудки й Сата- 
нова, немає жадної надії стягти недоплати, а про Сатанів навіть 
сповіщав, що „безнадежное положеніе сеґо мѣстечка требуетъ пра
вительственнаго попеченія и содѣйствія2).

Тимчасом закінчувавсь чотирирічний термін, що його дано було 
власникам нерухомого майна, щоб це майно ліквідувати, і набли
жавсь час поголовного виселення жидів із міст і містечок. Доводи
лося з сфери загальних міркувань перейти до конкретних заходів, 
як перевести масове виселення. І от починається обмірковування цих 
заходів. Найважче було розвязати справу про те, що робити з жи
дівськими хатами, бо продати їх було дуже мало надії. Утворено

до Бібікова з рапортом і звертав його увагу на те, що зостаються й досі не розвязані 
справи, коли поміщики переховували жидів, і винних і досі не покарано. Разом з тим Сухо- 
дольський зазначав нові випадки переховування й збирався їх розслідувати. Наприкінці 
він сповіщав Бібікова, іцо „онъ рѣшительно воспретилъ евреямъ и на самое короткое 
время пріѣзжать въ запрещенную черту и строгое предписаніе о наблюденіи за этимъ 
разослалъ приставамъ“.

*) II, 358. 9 II, 357.
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низку проектів. Повстає дивна думка попереносити дерев’яні хати 
на ті місця, де тепер житимуть жиди, але її зараз-же відкинуто, бо 
ті хати здебільшого такі старі, що матеріал з них ні на що не при
датний 1). Тоді з’являється гадка — видати пересельцям на будування 
нових будинків казенний ліс і призначити допомогу по 50 карб, на 
родину, а хати, що залишаться, продати з прилюдного торгу й та
ким способом на вторговані гроші покрити витрати державного 
скарбу. Але зараз-же виставлено заперечення, що хати продати не 
можна, „такъ какъ въ здѣшнемъ краѣ, кромѣ евреевъ никто охотно 
не поселяется въ городахъ и мѣстечкахъ для производства тор
говли“2). Що-до кам’яних жидівських будинків, то з ними справа 
була ще складніша. З’ясувалося, що чимало цих будинків було 
в заставі державному скарбові за різні підряди. Потім продаж з тор
гів цих дуже цінних будинків був просто неможливий „по неимѣ
нію въ городѣ и даже въ губерніи столь значительнаго капитала“. 
Через те, що в такому становищі власникам кам’яних будинків за
грожувало знищення, то подільський губернатор Радіщєв, що й взагалі 
прихильно ставивсь до жидів, пропонував дозволити жидам і після 
виселення володіти будинками та мати з них прибуток аж до того 
часу, „какъ станутъ водворяться въ полосѣ, занятой пограничною 
чертою, привлекаемые льготами купцы и ремесленники изъ велико
русскихъ губерній, которые послѣ вывода евреевъ, несомнѣнно соста
вятъ главное здѣшнее населеніе“3). Повставала також справа про 
переселення жидівської бідноти, в якої не було коштів ні на пере
селення, ні на дальше заведення господарства. Подільський губер
натор Радіщєв пропонував видавати вбогим допомогу „провіантомъ“ 
протягом року в пропорції для нижніх чинів дорослим і в пропорції 
для кантоністів дітям.

Самий процес виселення довго обмірковувано. Радіщєв, щоб 
полегшити процедуру переселення, пропонував розподілити жидів 
на чотири розряди; в шестимісячний строк виселити тих, що тим
часово перебувають в узграниччі, а приписані до кагалів за 50-вер- 
стовою смугою; потім протягом року виселити жидів, що не мають 
осілости, в двохрічний строк — власників дерев’яних будинків і, на
решті, в трьохрічний строк — власників кам’яниць. Ті жиди, що 
опосідали громадські посади, мали залишитися на місцях, аж 
поки виселення закінчиться, а ті, що вступили в зобов’язання 
з державним скарбом, — аж поки закінчиться строк контрактів. ГІри 
цьому Радіщєв пропонував „о рѣшительномъ срокѣ, назначенномъ 
для вывода евреевъ каждаго разряда, заблаговременно опублико
вать повсемѣстно“4). Що-до волинського губернатора Лашкарьова, 
то він дбав за те, щоб жиди не скупчувалися в нових місцях висе
лення. Щоб запобігти цьому, він пропонував зобов’язати кожного

*) ill, 213. 2) III, 218. ») III, 237. 9 III, 235.
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члена родини протягом місяця вибрати собі місце для оселі й зая
вити про це в переселенський комітет, що має бути в кожному 
місті.^Комітет, розглядаючи заяви, має керуватися міркуваннями, щоб 
в одному місті або містечку не допускати оселитися жидів „болѣе, 
какъ въ шестой части противу числа находящихся уже въ оной 
жителей“. „Затѣмъ, если Комитетъ найдетъ невозможнымъ въ ка
комъ-либо мѣстѣ поселить евреевъ въ такомъ числѣ, въ какомъ они 
изъявили на то желаніе, то за отдѣленіемъ возможной части, смотря 
по первенству поданныхъ объявленій, остальнымъ предложить въ те
ченіе семи дней подать другіе отзывы. Евреевъ, не подавшихъ 
въ теченіе мѣсяца означенныхъ отзывовъ, переселить въ Екатерино
славскую и другія малонаселенныя губерніи“. Окрім комітетів во
линський губернатор проектував ще доручити догляд і розпоря
дження переселенням жидів окремим урядовцям, „коимъ всѣ началь
ства должны оказывать надлежащее содѣйствіе“ ’).

Усі наведені проекти, міркування й думки, кінець-кінцем, до 
моменту фактичного виселення, так збили з пантелику й заплу
тали місцеву владу, що вона не насмілювалася самостійно розвязу- 
вати навіть дрібні справи, коли вони стосувалися до жидів. Напр., 
утра'йнір. 1845-го в Луцькому сталася пожежа, що від неї постраждали 
жиди. Комітет для допомоги погорільцям, що утворивсь у місті, ви
рішив розмістити декілька жидівських родин у с. Красному в двох 
корчмах у передмісті Луцького. Хоч віддалення Луцького від кор
дону було спірне, але корчми безперечно були в 50-верстовій смузі; 
при тому був наказ, що забороняв жидам у сільських корчмах тор
гувати вином. Комітет удавсь по дозвіл до справника. Справ
ник, уважаючи справу за важку, подав її на розгляд губерна
торові, додавши, що „въ настоящее зимнеє время выселеніе изъ 
тѣхъ мѣстъ помянутыхъ евреевъ будетъ затруднительно и помѣстить 
ихъ въ Луцкѣ почти невозможно, ибо въ однихъ только пояснен
ныхъ двухъ корчмахъ помѣщается 20 семействъ“. Але й губернатор 
побоявся сам розвязати важку справу й звернувся до Бібікова. 
Вважаючи, мабуть, на виключне становище, Бібіков дав дозвіл за
лишити погорільців у корчмах на забороненій смузі, але з умовою 
„чтобы при первой возможности и не далѣе наступающей весны 
переведены они были оттуда на дозволенныя для жительства ихъ 
мѣста“2).

В инших випадках представники влади вагалися й запитували, 
чи можна, чи не можна жидам відновлювати після пожежі свої хати 
й взагалі ремонтувати їх, зважаючи на майбутнє виселення та різні 
розрахунки за будинки. Місцева влада не давала дозволу на ре
монт навіть тоді, як жиди давали підписку, що коли вони виселяти
муться, то не матимуть до уряду претенсій за шкоду. Але справу

>) III, 270. 2) III, 211.
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про ремонт не відважувавсь розвязати ні губернатор, ні генерал- 
губернатор. Навіть міністр унутрішніх справ, коли до нього звер
нувся Бібіков, уважав за потрібне раніше запитати міністра фінан
сів і тільки цей останній дозволив як ремонт, так і будування но
вих будинків, але, звичайно, за тією умовою, щоб жиди, коли будуть 
виселятися, не допоминалися відшкодування витрат ’).

У січні р. 1847-го закінчувавсь строк, призначений жидам для 
продажу будинків, і мало, нарешті, настати поголовне виселення. 
Але багатолітнє обміркування справи, очевидячки, наочно довело, 
що здійснити її і непотрібно, і надзвичайно важко. Виселення не було 
скасовано, але разом з тим уряд не оголошував строку для нього, 
відкладаючи його на непевний час.

До початку 50-х років справа з виселенням набула знов но
вого, несподівано, напрямку, вже третього. Вирішальний вплив на 
хід справи зробила економіка. Докладні підрахунки довели, що 
масове виселення жидів, окрім усього иншого, завдасть державному 
скарбові безпосередніх величезних витрат. Міністр унутрішніх справ, 
що мав виконувати царську резолюцію про виселення, повідомив 
міністра фінансів, що для того, щоб закінчити справу "„требуется 
примѣрно 2.793.000 руб. сер. и что издержку эту нужно будетъ 
полностью принять на счетъ казны, ибо хотя до 1.100.000 р. сей 
суммы,— именно —на провіантъ выселяемыхъ евреевъ — 800 тыс., на 
выдачу имъ денежныхъ пособій— 112.250 р. и за деревянныя строе
нія— 496.390 р., слѣдовало бы отнести на коробочный съ нихъ сборъ, 
но по состоянію сего сбора представляется сіе невозможнымъ“. 
Міністр фінансів гр. Вронченко вирішив, що надто важко прийняти 
на рахунок державного скарбу таку велику суму. 7-го січня р. 1850-го 
він зробив цареві такого змісту доповідь, і фінансові міркування 
розвязали справу: царську резолюцію р. 1843-го з усією її катего
ричністю було скасовано. Не згадуючи вже про виселення „всѣхъ 
евреевъ и безъ всякихъ отговорокъ“ наказано було переселення 
жидів поділити на декілька років. Почати його треба було з тих 
місцевостей, де найбільше розвинено було пачкарство, а витрати на 
перше переселення наказувалося віднести на графу надзвичайних 
витрат2). Отож, року 1850-го загальне виселення жидів звелося до 
виселення з узграничної смуги тих осіб, котрі промишляли контра
бандою. Це було, певна річ, величезне скорочення першого проекту. 
Але виявилося, що й у такому вигляді проекта було важко здій
снити.

Зараз, як тільки видано було нового наказа про жидів, міністр 
фінансів послав начальникам митних округ вимогу дати відомості про 
те, в яких саме місцевостях на кордоні з Австрією та Прусією частіше 
помічено участь жидів у контрабанді та хто з них найбільше її про- 

9 V, 62—69, 94 -95. ') Т. V, 108—109.
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вадить ')• На підставі донесінь од начальників митних округ у міні
стерстві фінансів складено списки осіб, що провадили пачкарство, 
й надіслано ці списки міністрові внутрішніх справ. А цей міністр, 
сповіщаючи Бібікова про хід усієї справи, повідомляв його, при 
цьому, що „хотя участіе (в контрабанді) замѣчается въ значитель
номъ количествѣ по всѣмъ вообще таможеннымъ округамъ, смеж
нымъ съ Австріей и Пруссіей, но болѣе всего въ Радзивиловскомъ 
таможенномъ округѣ, гдѣ замѣчены въ контрабандѣ члены 1673 се
мействъ“2). Бібікову надіслано було загального списка контрабан
дистів із м. Дубна, і міністр запитував генерал-губернатора в цілій 
низці пунктів.

Знову почалося збирання відомостів про жидів, на цей раз уже 
тільки про жидів, що їх належало виселити за контрабанду. Саме 
виселення гадали розпочати з р. 1853-го. Міністр унутр. справ при 
цьому виявил нахил поширити царського наказа й вислати з узгра- 
ничної смуги як-найбільше жидів. Тому він прохав Бібікова „сообщить 
соображенія, не окажется ли возможнымъ изъ мѣстъ, гдѣ находится 
болѣе помянутыхъ контрабандистовъ, назначить вмѣстѣ съ ними 
къ выселенію на томъ же основаніи и прочихъ жительствующихъ 
тамъ евреевъ“.

На місцях почалася перевірка списків, що їх складено в міні
стерстві фінансів, тих осіб, що провадять контрабанду. Відразу-ж вия
вилася ціла низка непорозумінь. На Волині виявилося, що багатьох 
жидів, показаних у списках, зовсім немає в жидівських громадах 
і ніколи в цих громадах не було. При цьому з’ясувалося, що вза
галі неможливо дати певний список контрабандистів. Річ у тому, 
що в митницях, коли затримували контрабандистів, „не дѣлали ни
какихъ справокъ о настоящемъ ихъ званіи, мѣстѣ жительства и проис
хожденіи,— лишь бы уплатилъ причитающуюся пеню“; затриманому 
тут-же оголошували постанову митниці й звільняли його. Отже, 
контрабандисти, котрі мали спромогу заплатити накладену на них 
пеню, легко могли затаїти власне ймення та назватися чужим, щоб, 
коли їх затримають удруге або втретє, звільнитися від суду й за
слання. Ясно було, що міністерські списки контрабандистів зовсім 
не надійні. Тоді на місцях почали складати свої списки вже на під
ставі відомостів поліційних. Повставало питання, чи можна до тих, 
що їх виселяють за міністерським списком, додати ще й тих „кото
рые хотя и не показаны въ министерскомъ спискѣ, но по имѣющимся 
у земскаго начальника свѣдѣніямъ, занимаются контрабандой“. 
Повставало й взагалі питання про „формальное изысканіе“ за тих 
осіб, що їх показано в міністерському спискові, а на ділі їх у жи
дівських громадах нема 3). Під цей час керувати Київським генерал- 
губернаторством почав уже князь Васільчіков. Він визнав за потрібне

') Т. V, 108-109, 9 т. V. по. ') V, 128—129.
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перевести формальне розслідування про тих жидів, що їх названо 
в міністерському спискові, і по розслідуванні скласти нового списка 
пачкарів, але „съ отмѣткой противъ каждаго лица фактовъ дока
зывающихъ занятіе его контрабанднымъ промысломъ“ ’). Такого 
змісту пропозиції надіслано було волинському й подільському губер
наторам. Обидва губернатори визнали пропозицію Васільчікова за 
таку, що її виконати не можна й непотрібно. Волинський губерна
тор писав: „какъ въ 50-верстную отъ Австріи дистанцію входитъ 
4 го]^ода и болѣе 30 мѣстечекъ, то, допуская, что въ каждомъ изъ 
нихъ не окажется показанныхъ въ спискѣ евреевъ только по 10, 
придется производить болѣе 340 присяжныхъ розысканій, что при 
всѣхъ усиленныхъ дѣйствіяхъ полиціи не можетъ не быть препят
ствіемъ къ скорому окончанію дѣла о выселеніи евреевъ“2). Губер
натор уважав, що „розысканіе“ ще й безцільне: „если нѣкоторые 
значащіеся въ спискахъ евреи не находятся на жительствѣ въ мѣ
стахъ, входящихъ въ 50-верстную дистанцію, то тѣмъ самымъ достиг
нута уже главная цѣль Высочайшаго повелѣнія, по которому этихъ 
евреевъ слѣдовало выселять за 50 верстъ отъ. границы. Допустимъ, 
однако же, что такіе евреи скрываются подъ другими именами,— 
они раньше или позже не избѣгнутъ выселенія, такъ какъ тако
вому со временемъ должны быть подвергнуты всѣ евреи, житель
ствующіе на указанной дистанціи“3). Князь Васільчіков згодився 
з доповіддю волинського губернатора, скасував „формальное слѣдствіе 
о каждомъ евреѣ“, але все-таки запропонував перевести якесь 
„общеерозысканіе“ про всіх „подобныхъ“жидів міста чи містечка*).

Не встигли закінчити з списками, як несподівано випливла 
справа про жидів — нижніх чинів, і почалося листування в цій справі. 
За привід до листування став рапорт радзивилівського поліційного 
урядовця на ім’я волинського губернатора. Поліційний урядовець 
звернув увагу на те, що нижні чини-жиди, не жителі Радзивілова, 
подаючись в одставку, почали оселятися в містечку. Не маючи за
собів на прожиття, ці нижні чини неначеб-то почали сприяти контра
банді й взагалі „дѣлать нѣкоторые безпорядки въ еврейскомъ об
ществѣ“. Поліційний урядовець запитував, чи слід дозволяти вислу
женим салдатам із жидів оселятися в Радзивілові. Волинський 
губернатор подав рапорт на розгляд князя Васільчікова. Васільчіков 
надав рапортові великого значіння, наказав розслідувати справу 
в усій узграничній смузі, заборонив салдатам селитися в Радзиві
лові, алё разом з тим запропонував поліційному урядовцеві подати 
„факты“. Фактів не знайшлося, урядовець дістав догану за безпід
ставне донесіння, але розслідування справи йшло своєю дорогою. 
Цікаві були наслідки розслідування: фактів про участь нижніх чи
нів ні в кого не було, але всі хотіли заборонити вислуженим сал-

*) V, 131. !) V, 136. а) V, 59. 4) V, 138.
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датам селитися поблизу кордону. Напр., луцький справник визнавав, 
що з нижніми чинами ;,поличія въ городѣ не случалось, почему 
и невозможно поименовать, которые именно изъ нижнихъ чиновъ за
нимаются водвореніемъ контрабанды“. Але сумніви в нього були 
через те, що й ці нижні чини „содержатъ себя довольно прилично 
безо всякаго видимаго промысла и занятія“ та що вони „имѣютъ 
сношеніе лишь съ евреями“. Але, не бажаючи, очевидячки, переві
ряти свої сумніви, луцький справник наприкінці свойого рапорту 
подає такий висновок: „однако же нижніе чины изъ евреевъ, какъ 
служащіе, такъ и уволенные отъ службы на своихъ родинахъ, 
въ 50-верстной отъ границы дистанціи и вообще въ мѣстечкахъ, гдѣ 
живутъ евреи, въ соотношеніи съ ними, по врожденной хитрости, 
суть безполезными“1). Так само й подільський губернатор доповідав, 
що „случаевъ контрабанды среди нижнихъ чиновъ евреевъ не 
обнаружено“. Але разом з тим губернатор гадав, що „они легко 
могутъ способствовать производству контрабанднаго торгу, почему 
и выводъ ихъ изъ упомянутой (50-верст.)черты столько необходимъ 
и полезенъ, сколько самое предположеніе Правительства о прочихъ 
ихъ единовѣрцахъ и единомышленникахъ“2).

Незабаром почалися клопотання про виключення з проскрип
ційних списків і перед генерал-губернатором, і перед міністрами. 
Багато було випадків, коли до списку занесено таких осіб, що їх 
притягнуто до суду за продаж контрабандних товарів, але на суді 
виправдано,— таких міністерство виключало3).

Справа з перевіркою списків осіб, що їх належало виселити 
з Волинської й Подільської губерні, затяглася4). 18-го серпня 
р. 1855-го кн. Васільчікова повідомили, що коли імператора 
повідомлено про невиконані царські накази за червень, то він 
„изъявилъ Высочайшую волю знать о причинѣ, по которой замед
ляется дѣло“ з виселенням жидів. Кн. Васільчіков не гаючись 
сповістив міністра внутр, справ Бібікова та статс-секретаря Танеева 
про те, що „задержка происходитъ отъ сложности дѣла и оттого, 
что свѣдѣнія собираются черезъ земскихъ исправниковъ, которые 
обременены разными служебными занятіями и экстренными поруче
ніями начальства“. Але перевірка списків, здавалося, закінчувалася 
й строк виселення жидів наближався; тому знову почалися обмірко
вування самих способів виселення. 25-го серпня р. 1855-го волин
ський губернатор подав кн. Васільчікову міркування в цій справі

9 V, 207. 9 V, 183. 9 V, 192, 229.
9 Тяганина з виселенням викликала, між иншим, анонімну скаргу на жидів, що її 

отримано в Третьому відділі з Нової Ушиці (з 29 червня р. 1853-го). Скарга являє собою 
зразок антисемітського листка давнього часу з звичайними обвинуваченнями проти жи
дів. Не маючи надії, що жидів виселять із Кам’янця, автор прохає, щоб їм, принаймні, 
скоріше дали дозвіл будувати для себе будинки, бо через те, що такого дозволу немає, 
доводиться тіснитися христіянам. Т. V, 149, 150.

Жидівський Збірник, І. 10 
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підпорядкованих йому урядовців. Радзивілівський поліційний уря
довець гадав, що „выселять показанныхъ въ спискѣ евреевъ въ одно 
время и всѣхъ въ одинъ разъ неудобно, потому что кромѣ значи
тельныхъ издержекъ для казны, могутъ произойти и разные безпо
рядки“. Він пропонував здійснити переселення протягом 6 років, 
а щоб запобігти заколотам підчас переселення, він рекомендував 
збільшити в Радзивілові військові команди, які й „должны прово
жать переселяющихся евреевъ къ первому назначенному для нихъ 
пункту ночлега, гдѣ принимаютъ ихъ другія команды“, бо „безъ 
сего усиленія въ надзорѣ за евреями въ походѣ могутъ они разбѣ
жаться“. Луцький справникъ сповіщав, що з пойменованих у міні
стерському спискові жидів м. Торчина є на місці тільки жидівка 
Сура Ратієвська, яку можна й тепер виселити; але вважаючи, певне, 
що цього не досить, справник виявляв бажання разом з Ратієвською 
виселити й инших жидів із м. Торчина, „хотя въ спискѣ (контрабан
дистів) они не находились“. Луцький городничий повідомляв, що 
в місті залишилося тільки 65 жидів, пойменованих у спискові, і їх 
можна вислати коли вгодно. Разом з наведеними пропозиціями во
линський губернатор подавав на висновок кн. Васільчікова ще й свого 
власного проекта. А саме він пропонував поділити жидів на два 
розряди й перше вислати тих, що не мають осілости, як „лицъ ско
рѣе другихъ рѣшающихся на контрабандный промыселъ“, а потім 
уже протягом року вислати домовласників. Але щоб супроводити 
жидів, може знадобитися дуже багато урядовців, а це спричиниться 
до великих витрат, тому волинський губернатор, щоб запобігти 
цьому, надумавсь видати кожній родині особливе свідоцтво для 
переходу прямим шляхом до місця призначення з обов’язком прохо
дити що-дня, принаймні, по 15 верстов і „съ предвареніемъ, что за 
несвоевременное прибытіе на мѣсто будутъ преданы суду, какъ 
бродяги“; а прибувши на місце, жиди мали подати ці свідоцтва 
місцевому начальству „для удостовѣренія въ исполненіи изложен
ныхъ въ немъ условій“ ’).

Инакше поставивсь до справи про виселення жидів'подільський 
губернатор, що подав доповідну записку. Накреслюючи, як і волин
ський губернатор, спосіб виселити контрабандистів, подільський 
губернатор спробував ще раз порушити принципову справу про те, 
треба чи не треба виселяти жидів. Він звертав увагу кн. Васільчі
кова на ролю жидів в економічному житті Поділля. Губернатор за
значав, що за низького рівня економічного розвитку Поділля жиди 
там головніший чинник торговлі й промисловости, бо решта люд
ности—хлібороби. Допомагаючи поміщикам і селянам збувати про
дукти, а иншим класам постачаючи все потрібне, жиди стають 
в „общежительныхъ сношеніяхъ необходимыми“, а участь їх у спра-

’) V, 219.
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вах „неизбѣжною“. Як гадав губернатор, виселення жидів із Поділля 
пошкодить економічному життю краю: вже від самих чуток, що жи
дів виселяють, торговля в губерні „пришла въ значительный, а, быть 
можетъ, въ совершенный упадокъ въ тѣхъ мѣстахъ и городахъ, 
откуда они были виселень!“. З цього губернатор робить висновок, 
що, щоб підтримати торговлю, треба залишити там, де вони живуть, 
тих жидів, котрі не беруть участи в контрабандній торговлі. „При
мѣръ выселенія контрабандистовъ, — додає губернатор, — удержитъ 
отъ сего промысла тѣхъ, которые могли бы имѣть къ сему занятію 
наклонность. Впрочемъ, если бы ожиданія эти не оправдались, то 
такіе евреи могутъ быть выводимы постепенно, по мѣрѣ обнаруженія 
между ними виновныхъ“ ’).

У якій кількості та яким порядком виселювано жидів-контра- 
бандистів з Волини та Поділля, з тих документів, що ми розглянули, 
не видко.

Року 1855-го помер Микола І, і резолюцію р. 1843-го про по
головне виселення жидів „безъ отговорокъ“ з узграничної 50-вер- 
стової смуги, що вона й раніше не мала особливого співчуття в ви
щої адміністрації, — стали забувати. Почалося так зв. „освободи
тельное движеніе“ кінця 50-х та початку 60-х років. У звязку з цим 
рухом, політика супроти жидів трохи пом’якшала і становище їх трохи 
покращало. 25 січня р. 1856-го видано наказа Прав. Сенату, що 
дозволяв жидам жити в селах, присілках і хуторах у межах їх осі
лосте. Цей наказ не касував заборони для жидів жити в 50-версто- 
вій узграничній смузі, але в ньому не згадувано й про те, щоб ця 
заборона залишалася в силі. Деяка невиразність наказу, в звязку 
з новим ліберальним напрямком загальної політики, давала підставу 
широко його тлумачити. І от, жиди почали знов складати контракти 
з поміщиками в 50-верстовій смузі на оренду земель, каменярень, 
лов риби, то-що. Урядові установи й станові пристав'и не відмов
лялися посвідчувати ці контракти й тому жиди спокійно залиша
лися на давніх місцях, а заразом почали прибувати до 50-верстової 
смуги й нові поселенці-жиди. Митне начальство знов виступило 
з протестом проти перебування жидів, зазначаючи, що наслідком 
цього буде розвиток контрабанди, з яким для митної варти не сила 
буде впоратися 2). Начальник Радзивілівської митниці подавав такі 
протести 31 серпня р. 1856-го та 18 квітня р. 1858-го. Ці протести, 
здається, мали певний успіх. Але, будь-що-будь, п’ядесятирічна не
потрібна й даремна тяганина з проектом виселення так стомила 
уряд, що він вирішив од проекту одмовитися. 27 жовтня р. 1858-го 
цар затвердив пропозицію Державної Ради скасувати всі накази про 
виселення. Жидам дозволялося „постоянное жительство въ 50-верст. 
разстояніи отъ западной границы“, „если они до нынѣ приписаны

‘) V, 250—257. 2) V, 245, 267.
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были къ тамошнимъ обществамъ“. Так само їм дозволювано збере- 
гати за собою нерухоме майно, набуте перед виданням нового за
кону, хоч-би вони й не жили в 50-верстовій смузі. Але тим, що 
перед виданням нового закону не були приписані до кагалів на 
50-верстовій смузі, заборонялося як постійно перебувати в смузі, 
так і набувати нерухоме майно. Тимчасово перебувати дозволя
лося всім. Що-до контрабандистів, то в законі р. 1858-го справу ви
рішено було так: ті жиди,котрих суд обвинувачував у контрабанді, 
окрім відповідальности за загальним законом, підлягали ще негай
ному виселенню за 50-верстову смугу; за пропозицією місцевого 
начальства можна було вислати й тих, що їх суд залишав у підозрі, 
причому виселяти тих, що перебували в смузі тимчасово, міг сам 
генерал-губернатор, а про тих, що постійно перебували, генерал- 
губернатор мав доповідати міністрові внутрішніх справ, якому й на
лежало остаточне вирішення „по соглашенію съ министромъ финан
совъ“. Вислані, одержуючи допомогу, коли вони справді її потрібу- 
вали, позбавлялися права в’їзду до 50-верстової смуги. Жінки й не
повнолітні діти таких жидів, коли вони не брали участи в злочинстві, 
теж підлягали виселенню, причому жінка позбавлялася права пере
бувати в 50-верстовій смузі й приїжджати туди до смерти чоловіка, 
а діти до повноліття ’).

Ред.

‘) Л е в ан д а, Сборникъ законовъ и положеній, касающихся евреевъ, № 816.
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