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(ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.) 

 
 

У статті досліджується релігійне життя єврейського населення Північного 
Приазов’я та його роль у формуванні релігійної ситуації в цьому регіоні у ХІХ ст. 
Приділяється увага політики царського уряду, спрямованої на зменшення релігійного 
впливу з метою асиміляції євреїв і залучення їх до вигідних державі господарських 
занять. Зазначено, що проживаючи на території України, євреї прагнули зберегти 
багатовікові традиції іудаїзму, що регламентували всі сфери громадського життя. 
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В статье исследуется религиозная жизнь еврейского населения Северного 

Приазовья и его роль в формировании религиозной ситуации в этом регионе в XIX в. 
Уделяется внимание политики царского правительства, направленной на умень-
шение религиозного воздействия с целью ассимиляции евреев и привлечения их к 
выгодным государству хозяйственных занятий. Указано, что проживая на терри-
тории Украины, евреи стремились сохранить многовековые традиции иудаизма, 
регламентирующих все сферы общественной жизни. 

Ключевые слова: еврейские колонии, религиозная жизнь, иудаизм, синагога, 
рабин. 

 
The article examines the religious life of the Jewish population of Northern Azov and 

its role in shaping the religious situation in the region in the nineteenth century. Attention 
is paid to the tsarist government policies aimed at reducing the influence of religion in order 
to assimilate the Jews and their attraction to the lucrative state business activities. Noted 
that living in Ukraine, Jews sought to preserve centuries-old traditions of Judaism, which 
regulated all spheres of public life. 
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Віросповідна складова історично займала цент-

ральне місце у житті єврейських громад. Релігія 
накладала суттєвий відбиток на культурний, освітній, 
економічний розвиток єврейської діаспори, формувала 
тісний зв’язок всіх форм її життєдіяльності з іуда-
їзмом. Більш того, євреї належать до тих етнічних 
спільнот у яких релігія відігравала визначальну 
функцію в усвідомленні етнічної ідентичності. Все 
це стосувалося і євреїв Північного Приазов’я. Утім, 
особливості єврейської колонізації даного регіону 
у середині ХІХ ст., прискіпливе державне регулю-
вання цього процесу, а також специфіка соціо-
культурного і господарського середовища Приазов’я 
зумовлювали суттєві корективи у розбудову релігій-
ного життя єврейських колоністів. Отже, з’ясування 
ролі духовних та культових аспектів облаштування 
громадського життя євреїв у Приазов’ї допоможе 
глибше розуміти особливості інтеграції єврейської 
спільноти у полікультурний соціум регіону, що і 
зумовлює актуальність теми. 

Метою статті є висвітлення характеру і особли-
востей релігійного життя євреїв Північного Приазов’я 

у ХІХ – на початку ХХ ст. у контексті державного 
регулювання розвитку єврейських колоній. 

Історіографічну базу публікації становлять перші 
дореволюційні дослідження з питань заселення Ново-
російського краю А. Скальковського, О. Лернера, 
Д. Багалія [1], в яких домінують етнографічні аспекти, 
та дослідження О. Алексєєва, В. Нікітіна, А. Фадєєва, 
в яких розглядається адміністративне, суспільне 
становища та традиції єврейських колоній [2]. 

У 90-ті роки ХIХ ст. заселення іноземними коло-
ністами Приазов’я, їхній побут та релігійне життя 
знайшли віддзеркалення в праці «Мариуполь и его 
окрестности» [3]. 

Особливий інтерес для сучасного дослідника 
представляють праці О. Дружиніної та В. Наулка 
написані у 60-80-х рр. ХХ ст. і присвячені вивченню 
окремих аспектів іноземної, зокрема, єврейської 
колонізації України [4]. 

Серед сучасних фахівців, які розглядають історію 
переселення іноземних єврейських колоністів на 
основі джерелознавчого аналізу, їх соціально-еконо-
мічне становище, релігійні аспекти та соціокуль-
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турний розвиток України, увагу привертають дослі-
дження І. Лимана, М. Шестопала, І. Самарцева, 
Й. Телушкіна та ін. [5]. 

Переселення євреїв до Новоросії було частиною 
колонізаційної політики царського уряду, що мала 
на меті господарське (перш за все, землеробське) 
освоєння цих степових територій. Указом Катерини ІІ 
від 1769 р. євреям був дозволений в’їзд до Російської 
імперії за умови поселення саме в Новоросійській 
губернії. Цим дозволом скористувалися, головним 
чином, євреї з Польщі, що прийняли, як й інші 
іноземні колоністи, російське підданство. Приток 
євреїв посилився наприкінці XVIII ст. за рахунок 
переселенців з Білорусі (після розподілів Польщі). 

Водночас, на відміну від інших іноземних коло-
ністів, міграційні потоки яких спрямовувалися сюди 
(греків, болгар, німців тощо) у випадку із євреями 
суттєвою завадою на шляху виконання колонізацій-
них цілей стояв іудаїзм – релігія, що регламентувала 
усі сторони життя єврейської громади, зумовлюючи 
її замкненість та патріархальність. Іудаїзм, як ніяка 
інша релігія, поширює свої заповіді на повсякденне 
життя людей. За своєю сутністю це не просто релігія, 
а особлива етика і спосіб життя. Положення націо-
нальної релігії сформували кодекс законів (Галаха 
(сукупність законів, які містяться в Торі, Талмуді й 
іншій рабинській літературі), що стали основою для 
діяльності єврейських судів, впливали на господарське 
життя, визначали робочі дні та забороняли роботу 
під час свят. Тому необхідність використати євреїв 
для господарської розбудови регіону неодмінно 
висувало завдання релігійної асиміляції євреїв, або 
зменшення впливу традиційно сильної віросповідної 
компоненти у життєдіяльності єврейської громади. 

Спочатку царська влада досить радикально поста-
вилася до релігійного питання. Коли уряд на початку 
XIX ст. оголосив про переселення до південних 
губерній імперії, умовою цього переселення було 
хрещення євреїв. Таким чином виникло так зване 
«товариство ізраїльських християн». Мотивацією 
зміни віри для євреїв стало бажання заселитися на 
родючих землях Новоросії та фінансове сприяння 
багатих єврейських купців (можливо, по домовленості 
із російською владою) процесу переселення [6]. 

В імператорському указі міністру фінансів від 
17 грудня 1819 р. зазначалося: «Для поселения 
общества Израильских христиан назначить земли 
из следующих к отрезке в казну по Екатерино-
славской губернии от мариупольских греков»[7]. 

На переселення були виділені кошти з розрахунку 
по 125 руб. на будівництво кожного будинку і 5 коп. 
кормових грошей на добу. Бідним родинам виділялися 
підводи для перевезення майна. Перші 50 родин 
євреїв – вихідців з Одеси, які прийняли християнство, 
було поселено у 1817 р. поблизу Маріуполя. 

Слід зазначити, що євреї були в основному 
міською групою населення. І ця пропорція зміню-

                                            
 Галаха – сукупність правил і настанов, які регламентують 
релігійне сімейне і громадянське життя єврея. Терміном 
«галаха» називають також законодавчі тексти Тадмуду і 
загалом всю законодавчу літературу. 

валася в бік збільшення кількості євреїв-міщан. Тому 
на вибір місця проживання істотно впливав статус 
населеного пункту. Євреїв насамперед приваблювали 
розвинуті та перспективні в економічному плані 
міста. Тому прибувши до місць призначення багато 
переселенців-євреїв відмовилися селитися на землі 
(погодилася тільки одна єврейська родина, та й то для 
спекуляції землею [8]), а зволіли осісти в Маріуполі. 
До складу мешканців міста вони не входили (тери-
торіальна автономія Маріуполя дозволяла грекам 
успішно позбуватися конкурентів), але вели активну 
торгівельну й ремісничу діяльність. Таким чином, 
передбачені для оселення євреїв землі (24 тис. дес.) 
понад двадцять років так і залишалися незайнятими. 

Отже, як показала практика, для ефективного 
вирішення поставлених господарських завдань, однієї 
відмови від іудаїзму було замало. Тому у подальшій 
політиці щодо євреїв влада більш активно вико-
ристовувала економічні важелі, дещо пом’якшивши 
радикалізм у релігійному питанні. 

13 квітня 1835 р. імператор Микола I затвердив 
«Положення про євреїв» [9]. У ньому він декларував 
свій намір привернути євреїв до землеробства. Для 
цього були розширені пільги: дозволялося одержувати 
в безстрокове користування не тільки казенні землі, 
але й купувати, продавати й орендувати землі у 
смузі осілості. Єврею, який купував ділянку землі і 
оселяв на ній не менше 50 своїх одновірців, при-
своювалося звання «личного почётного гражданина», 
а якщо чисельність створеної таким чином колонії 
сягала 100 осіб, це звання ставало спадковим. Коло-
ністам дозволялося займатися промислами і ремес-
лами. 

«Положення про євреїв» 1835 р. мало на меті і 
асиміляцію іудейського населення Російської імперії, 
але передбачало здійснення цього процесу не у 
радикальній умові обов’язкового хрещення, а у 
економічній і соціальній мотивації до інтеграції у 
російське суспільство. У результаті, ті іудеї, які обрали 
для себе заняття землеробством, ремеслами і стали 
навчатися в російських навчальних закладах, отри-
мали додаткові пільги (головні з них – відстрочка 
від виконання рекрутської повинності і можливість 
поселення за межами смуги осілості) і податкові 
послаблення. Для євреїв, що зберегли традиційні 
заняття підтверджувалися колишні обмежувальні 
закони [10]. 

Більш докладно програма «боротьби» з іудаїзмом 
була викладена у пропозиціях міністра державного 
майна графа П. Д. Кисельову запропонованих «Ко-
мітету для визначення заходів корінного перетворення 
євреїв» (в літературі він отримав назву Єврейський 
комітет), і згодом, прийнятих їм. «Действовать на 
нравственное образование нового поколения евреев 
учреждением еврейских училищ в духе, противном 
нынешнему талмудическому учению; уничтожить 
кагалы и подчинить евреев общему управлению; 
учредить губернских раввинов, которые, получая 
содержание от казны, влиянием своим могли бы 
содействовать видам правительства; запретить упо-
требление особой еврейской одежды; открыть евреям 
способы заняться земледелием; привести в порядок 
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коробочные сборы и отделить потребные суммы 
на содержание училищ, раввинов и на переселение 
на казенные земли; затем, разделив евреев по свойству 
их занятий, на полезных, как то: купцов, ремеслен-
ников и земледельцев, и на не имеющих постоянного, 
так сказать, производственного, способствующего 
общему богатству и благу, занятия, подвергнуть 
последних разным мерам ограничения, в том числе 
рекрутскому набору втрое более против обычного» 
[11]. 

Організацією єврейських колоній в Північному 
Приазов’ї займалася створена Катеринославська 
губернська комісія. За її розпорядженням кожній 
родині євреїв-переселенців виділялося 30 десятин 
в Маріупольському повіті (їм виділявся земельний 
наділ у розмирі 40 десятин на двір, але негайно 
було відрізано до запасу по 10 десятин від кожного 
двору для утворення особливого капіталу субсидій 
єврейським колоніям) [12]. 

У 1848 р. у Маріупольському повіті євреями 
була заснована колонія Графська, протягом 1852-
1858 рр. – колонії Зелене Поле, Солодководна, 
Затишшя та Рівнопіль, у 1860 р. – Хлібодарівка. 
Наприкінці 1870-х рр. була заснована колонія Надійна 
(рос. Надёжная) [13]. 

Єврейські землеробські колонії Маріупольського 
повіту були об’єднані у два прикази. До Затишен-
ського приказу, територія якого складала 4136 дес. 
землі, кількість дворів – 224, населення – 2000 осіб, 
входили колонії Затишшя, Рівнопіль та Хлібодарівка. 
До Графського приказу з земельною площею 
5055 дес. належали колонії Графська, Зелене Поле, 
Надійна та Солодководна. Загальна кількість 
дворів складала 342, мешканців – 2780 [14]. 

У єврейських колоніях діяли молитовні будинки і 
синагоги, що грали центральну роль в житті посе-
ленців. Синагога була молитовним будинком, школою 
вивчення іудаїзму (віруючі називали синагогу «шул» – 
на ідиш «школа») і місцем зборів громади. Саме 
тут вирішувалися всі питання життя колонії. 

Роль релігії в спільноті обумовлювала общинний 
статус синагоги й рабина. Для єврея синагога була 
своєрідним релігійним, інтелектуальним та куль-
турним центром [15]. Опонуючи супротивникам та 
обстоюючи ідею синагогальної культури, єврейська 
інтелігенція наголошувала: «Ця культура є неза-
лежність думки і судження, свобода совісті не у 
вигляді закону, але в якості особистої свободи дій, 
вчинків і стосунків… Це, зрештою, свобода порів-
няння й узагальнення фактів дійсності, висновків із 
життя і утворення власного судження… Ось таким 
культурним центром і є синагога». У синагозі 
встановлювалася думка про кожного з членів при-
ходу, оцінювався «будь-який вчинок», розглядався 
«кожний новий громадський діяч»; у синагозі 
юнацтво виховувалося «в дусі сходок, з’єднань і 
асоціацій» [16]. 

                                            
 «Коробочный сбор» – грошовий збір єврейської громади, 
яким були обкладені предмети першої необхідності та м’ясна 
продукція. Проводився із забою худоби, птиці, приготування 
кошерного м’яса, а крім того – як податок з торгівлі і 
підприємництва євреїв тощо. Проіснував до 1917 р. 

Усього за даними Єврейської енциклопедії на 
1864 рік у Катеринославській губернії зафіксовано 
11 синагог і 24 молитовних будинка [17], що, зро-
зуміло, було недостатньо для задоволення духовних 
потреб 26 069 євреїв. А якщо врахувати той факт, 
що дуже часто помешкання синагоги використову-
вали як школу та навчальну залу [18], то питання 
про кількість синагог (молитовних будинків) набуває 
великого значення. 

Особливо важливим питання синагоги було для 
єврейських сільськогосподарських колоній Північного 
Приазов’я, які були більш традиційними, ніж міські. 
У джерелах з подивом відзначається, що «євреї не 
виказували радості з приводу зведення будівель для 
потреб правління (приказів і хлібних магазинів), а 
віддавали перевагу будуванню синагог і молитовних 
будинків.… У 17 катеринославських колоніях було 
2 будинка для сільських начальників і наказів, 
жодного хлібного магазина, а молитовних будинків – 
12» [19]. 

Більша релігійність сільських колоній не пройшла 
повз очі царських ревізорів. Контролюючи життя 
сільських єврейських поселень Новоросії вони часто 
відзначали невтішну картину слабкого залучення 
євреїв до землеробської праці, вбачаючи головною 
причиною цього – іудаїзм. Як зазначала у 1858 р. 
комісія господарського департаменту МВС, самі пра-
вила релігії ... були «невигідні для євреїв-хліборобів», 
змушували сидіти склавши руки подовгу, наприклад, 
у весняний посів – «довгий Великдень, у вересні кущі 
14 днів підряд, коли потрібні самі посилені польові 
роботи – приготування полів і посіви»…, «хоча за 
відгуками освічених євреїв , які заслуговують на 
якого довіри, Писання суворо вимагає святкування 
тільки перших і останніх двох днів». До того ж 
духовні особи в єврейських поселеннях, «підтри-
мували своїх одновірців у думці, що вони, як народ 
обраний, – не призначені долею на тяжку працю 
хлібороба, бо це гіркий спадок гоя». «Пізно вставали, 
витрачали годину на ранкову молитву і виходили на 
роботу, коли сонце було високо вже на небі, потім 
шабаш з вечора п’ятниці до ранку неділі» [20]. 

Єврейське життя у приазовських містах було 
більш секуляризованим. Так, за свідченнями М. Гу-
ровича, що інспектував єврейські поселення Кате-
ринославської губернії у 1854 та 1856 рр. у Таганрозі 
і Маріуполі взагалі не було синагог та рабинів [21]. 

Синагоги і молитовні школи, що існували тоді, 
засновувалися «не інакше, як з дозволу губерн-
ського начальства». В місті або селищі, де кількість 
єврейських будинків не перевищувала 30, дозволялося 
євреям мати одну молитовну школу; там, де кількість 
будинків не перевищувала 80, вони понад молитовної 
школи могли мати одну синагогу; там же, де кількість 
будинків перевищувала 80, дозволялося «заводити 
на кожні 30 будинків по одній школі, або по одній 
синагозі на кожні 80 будинків» [22]. 

Релігійним єврейським правом (Галаха) наказано 
проводити колективну молитву. Мінімальна кількість 
членів молитовної спільноти – 10 повнолітніх чоло-
віків (на івр. – міньян) [23]. Тобто, спрощуючи, 
1 міньян – це 1 молитовний будинок. 
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Базуючись на цих законах і виходячи зі спів-
відношення загальної кількості синагог і молитовних 
будинків та кількості євреїв на 1864 р., можна 
припустити, що єврейське населення, приписане 
до міських єврейських громад Катеринославської 
губернії, було нечисленним. 

Євреї Маріуполя до розбудови синагоги молилися 
у приміщені, яке знімали у Фоми Ніколаєва, на 
Італійській вулиці. 

Зі збільшенням членів єврейської громади у 
1860-х рр. споруда синагоги стала необхідною 
справою і тоді у 1864 р. за ініціативою ремісника 
Абрама Фреймана, був побудований молитовний 
будинок на Харлампієвській вулиці. Ніяким благо-
устроєм ця синагога в перші роки заснування не 
відрізнялася внаслідок бідності єврейської громади. 
Тільки тоді, коли платіжні сили членів її збільшилися, 
а отже збільшилась і прибутковість синагоги, її 
Духовне правління звернуло увагу на внутрішній 
вигляд синагоги. Вже після смерті її засновника 
Абрама Фреймана розбудові синагоги сприяли ви-
датні діячі єврейської громади: Біч, Самайловіч, 
Огуз, Фалькевич, Купіц, Копелевич і Гольденберг. 

У синагозі був споруджений новий кійот для 
зберігання в ньому Тори, влаштовані лави для тих, 
хто молиться, естрада для читання на ній по суботах 
Священного писання і відділення для жінок. У 1880 р. 
на будівлі синагоги був зведений купол. У флігелі, 
що примикав до синагоги розташовувалося без-
коштовне єврейське жіноче училище. 

Друга синагога з’явилася в м. Маріуполі у 1882 р. 
і розміщувалася вона в будинку торговця Антона 
Чабаненка на Георгіївській вулиці. З часом вона 
стала Хоральною, тобто головною. У ній розміщу-
вався вівтар з кінотом, в якому зберігалися свитки 
Тори, замовленої в Катеринославі, построєна галерея 
для Женін, зроблена нова естрада, побудований 
купол, який відрізняв синагогу від суміжних з нею 
будівель. Одним з ініціаторів відкриття синагоги 
був І. І. Авербах. 

Пізніше була побудована третя синагога на Іта-
лійській вулиці, але відомостей про неї практично 
не збереглося. 

Чільниками у синагозі зазвичай були рабин, хазан 
і шамес. Рабин – релігійний керівник громади, її 
духовний наставник. Щоб одержати звання рабина, 
потрібно було мати глибокі пізнання і витримати 
складні іспити. Рабини очолювали громаду, що 
накладало на них крім релігійних низку суто адмі-
ністративних обов’язків. 

У 1860-х роках влада запровадила інститут 
офіційних чи, як їх називали, казенних рабинів 
(обиралися общиною, але затверджувалися владою). 
Вони мали «задовольняти вимоги начальства» – 
вести метричні книги та відповідати на запитання, 
які це «начальство» ставило [24]. Однак ці рабини, 
які як правило, не розумілися на тонкощах Галахи, 
не користувалися в общинах повагою і впливу на 
неї не мали. Учений єврей М. Гурович, що інспек-

                                            
 «Вчений єврей» – посада, введена у 1844 р. Особа, яка її 
обіймала, була зобов’язана консультувати владу з єврейських 
релігійно-стичних та інших питань національного життя, 
проводити інспекції (єврейських навчальних закладів, колоній) 

тував наприкінці 1850-х – на початку 1860-х років 
Херсонську, Таврійську й Катеринославську губернії, 
зазначав, що поряд із затвердженими урядом раби-
нами діяли й приватні особи, які фактично виконували 
рабинські функції і «винятково керували всіма спра-
вами общини» [Лернер О. М. Евреи в новороссийском 
крае. Исторические очерки. По данным из архива 
бывшего Новороссийского генерал-губернатора. – 
Одесса, 1901. – 239 с. – С. 76]. Казенні ж рабини 
видавали дозволи (ярлики) на проведення релігійних 
актів та обмежувалися перевіркою документів, що 
вимагалися владою, здійснювали записи в метричні 
книги [25]. Тобто, з моменту своєї появи інститут 
казенних рабинів переживав кризу довіри – сфера 
їх впливу була дуже обмеженою. 

Учений єврей, староста та скарбник, які допо-
магали рабину у його діяльності, повинні були 
прослужити на своїй посаді три роки, крім місцевого 
рабина, який, за званням, завжди залишався членом 
духовного правління[26]. 

Учений повинен тлумачити сумніви у справах 
віри. У євреїв не було духівництва у традиційному 
(як у християн) розумінні, лише вчені-богослови – 
фахівці з релігійно-духовних справ. Працюючи при 
міністерстві народної просвіти, де в той час зосере-
джувалися духовні справи євреїв, вони отримали 
назву «учених євреїв». 

Староста повинен стежити за порядком та благо-
устроєм у синагозі чи школі, збирати добровільні 
пожертви, заготовляти все необхідне для молитовного 
дому та дбати про виплату призначеного правлінням 
утримання для рабина й інших служників. 

Скарбник мав вести прибутково-витратні книги 
всіх узагалі грошей, які надходили від пожертв, 
добродійних внесків і тих, що збиралися за роз-
кладкою товариства, від продажу свічок та інших 
предметів, та складати окремі звіти для щорічного 
їх подання з метричними книгами до місцевої думи 
або ратуші. 

Саме рабин, староста, скарбник та вчений засвід-
чували наприкінці кожного місяця у метричній книзі 
запис, який містив загальну інформацію щодо кіль-
кості народжених за місяць, при цьому окремо – за 
статтю і загальною кількістю: «Всего родившихся 
за июль месяц между евреями г. Мариуполя и уезда 
было: мужского пола пять душ, женского четыре; 
всего девять душ – 9. Что это вполне верно в этом 
подписями своими удостоверяем. Раввин, староста, 
казначей» [27]. 

Іноді в метричних книгах євреїв м. Маріуполя 
зустрічалося поєднання посадових обов’язків рабина 
та скарбника, або скарбника та старости, що відо-
бражається у записі щодо підсумку шлюбів за серпень 
1887 р.: «Всего браков между евреями города Мари-
уполя и округа его за август месяц было 4. Что это 
вполне верно в том подписями своими удостоверяем. 
Раввин и.д. казначея, староста, ученый» [28]. Або: 
«Всего браков между евреями города Мариуполя и 
округа его за октябрь месяц было 5. Что это вполне 
верно в том подписями своими удостоверяем. Раввин, 
казначей и. д. старосты, ученый» [29]. 

Невід’ємною складовою єврейського общинного 
життя була наявність поховального братства. У 
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єврейській громаді м. Маріуполя його заснували 
брати Фреймани в 1847 р. Це товариство мало 
особливу книгу «Пінкус», куди вносилися надхо-
дження від членів громади. Після смерті будь-
якого члена єврейської громади служка (шамес) 
похоронного братства, з кухлем у руках, обходив 
всіх євреїв з вигуком: «благотворіння рятує від 
смерті», і кожен єврей кидав у кухоль монету. Потім 
до небіжчика приходили старшини братства і, якщо 
він бідний чоловік, ховали за рахунок братства, 
якщо ж він багатий – після отримання від родичів 
відомого гонорару. Працівники поховального брат-
ства обмивали небіжчика і, відносили на кладовищі, 
де і хоронили. Такими були основні цілі похоронного 
братства. 

У зв’язку з цим у 1867 р. було засновано перше 
єврейське кладовище, що знаходилося біля с. Ново-
Миколаївки. Пізніше з’явилося інше, нове, єврейське 
кладовище, для якого Маріупольська міська дума 
«выделила в 5 верстах от города достаточное коли-
чество земли». У 1883 р. маріупольською єврейською 
громадою була споруджена огорожа кладовища, 
що коштувала близько 2000 руб. На початку XX ст. 
правлінням Товариства Допомоги бідним євреям 
м. Маріуполя була відкрита громадська мацепекарня, 
яка виготовляла мацу вищої якості. І виготовляла 
її у такій кількості, що могла забезпечити все 
єврейське населення міста і його околиць [30]. 

Спізнілий початок формування основ єврейського 
громадського життя регіону, урбанізація й інду-
стріалізація, що підсилили процеси акультурації в 
єврейському середовищі краю, плюс правовий прес 
уряду, спрямований на асиміляцію євреїв, змушували 
євреїв переймати християнську модель поведінки, 
що знайшло відбиток у прийнятті ними православ’я. 

Іншим шляхом послаблення іудаїзму була транс-
формація традиційної релігійної освітньої системи 
під впливом загальноросійських норм та правил. 

Довгий час євреї мали власну систему освіти. 
Спочатку це були початкові школи – хедери, талмуд-
тори – школи молитовної освіти і вищі талмудські 
школи – ієшиви. 

До 40-х років XIX ст. талмуд-тори були єдиною 
школою для іудейського населення, оскільки іудеї, 
побоюючись спокушання в християнську віру і не 
вважаючи можливим відступ від святкування суботи 
і від інших своїх обрядів, не віддавали дітей у 
спільні навчальні заклади. Тому російською владою 
було вирішено поступово перетворити талмуд-тори 
шляхом зміни програми і способів викладання і 
зміни навчальних книг. Біблію необхідно було 
вивчати по виданнях Міністерства народної освіти 
з перекладом на німецьку мову, Талмуд – по витягам. 
Шкільні порядки в талмуд-Торах повинні бути 
близькими до порядків російської школи. Вироблена 

і ціла система заходів для заміни відданих Талмуду 
меламедів (викладачів) освіченими євреями, вихо-
ваними в дусі релігійної реформи, яка виникла у 
німецьких іудеїв. 

У 1870 році у місті Маріуполь відкривається 
талмуд-тора, фундаторами якої були колишній діяч 
Маріупольської єврейської громади М. А. Огуз і 
рабин Дін. Основними предметами у талмуд-торі 
були єврейська мова, Біблія (Тора), російська мова 
і початкова арифметика. Класи школи розміщувалися 
у приміщенні другого молитовного будинку. Заві-
дувачем нової школи був призначений громадський 
рабин Грунін. У штаті було два вчителя: викладач 
«закону єврейської віри» і вчитель російської мови. 
Платня їм була призначена у розмірі 600 карбованців 
і 540 карбованців відповідно. На громадських засадах 
було ще чотири вчителя. 

Навчання в такій школі було платним, що безу-
мовно суперечило самій ідеї талмуд-тори як школи 
для бідних. Залежно від прибутків батьків, плата 
за навчання стягалася розміром від 5 до 10 кар-
бованців з кожного учня. Для дітей з найбідніших 
сімей на пожертви, які збиралися щорічно членами 
піклувальної Ради, купувалися одяг і взуття. Навчання 
у цій школі, незважаючи на досить високу плату, 
було престижним. Як видно, батьків не лякала ні 
плата за навчання, ні викладання російською мовою. 
Так, якщо в 1870 році в ній навчалося 20 дітей, то 
через 20 років, у 1891 році вже 80 дітей [31]. 

І все ж головним показником реформування 
початкової школи був не відхід від традиційної 
талмуд-тори, а наявність у навчальній програмі 
нових дисциплін, у першу чергу російської мови. 
Головний показник змін у національній школі – це 
усвідомлення самими членами громади необхідності 
змін у системі національної освіти. 

Таким чином, на релігійне життя єврейських 
громад протягом ХІХ ст. впливала боротьба двох 
протилежних тенденцій – з одного боку усталеність 
багатовікових традицій іудаїзму, що регламентували 
всі сфери громадського життя. А з іншого – при-
скіплива регуляторна політика царського уряду, 
спрямована на зменшення релігійного впливу з 
метою асиміляції євреїв і залучення їх до вигідних 
державі господарських занять. Поліетнічне середо-
вище Північного Приазов’я, асиміляторська політика 
уряду, характер діяльності та особливість розселення 
євреїв ставили питання про інтеграцію в російський 
суспільний та культурний простір. Реально для цього 
було два шляхи – перехід у християнство та транс-
формація системи традиційної релігійної освіти 
під впливом загальноросійської освітньої системи. 
Обидва вели до подолання замкненості єврейської 
громади, інтенсифікації асиміляційних процесів. 
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