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1. Sissejuhatus 

1999. а 16. detsembril möödub 125 aastat esimese juudi üliõpilasorganisatsiooni asutamisest Tartu Ülikooli juures. 
Alljärgnev artikkel olgu selle tähtpäeva meenutuseks. 

1.1. Juutide ajaloost Vene impeeriumis 
965. a purustas Kiievi-Vene suurvürst Svjatoslav Kasaari kaganaadi. Selles riigis elas küllalt palju juute, veelgi 
suurem oli nende mõju, sest kaganaadi ülikkond oli juudi usku. Pärast riigi purustamist asus osa juute Kiievi-Vene 
aladele, s.o praeguse Ukraina territooriumile ja Leedu suurvürstiriiki. Kuramaale asusid juudid alaliselt 16. saj. 
Moskva-Venemaal juute polnudki. Moskva-Venemaa väliskaubandus oli Hansa, hiljem inglaste käes, 
sisekaubandus ja käsitöö praktiliselt puudusid. Ka Romanovite Venemaa oli juutidele kindlalt suletud, seda eeskätt 
religioossetel põhjustel (Энциклопедическiй словарь XIX, 445). Kui Katariina II kutsus Türgilt vallutatud Lõuna-
Venemaale, nn Novorossijasse, Euroopa koloniste, lubati 1769. a sinna asuda ka juutidel. Pärast Poola jagamisi 
1772., 1793. ja 1795. a ning Kongressi-Poola liitmist 1815. a säilitati Venemaaga liidetud Poola aladel juutide 
varasemad õigused (Энциклопедическiй  словарь XIX, 446). Vene Impeeriumi jaoks algaski juudiprobleem Poola 
jagamisega. Hakati soodustama juutide väljarändamist, peatselt alustati ka assimileerimiskatsetega. 1795. a 
kehtestatud seaduse järgi tuli juutidel maksta topeltmaksu või emigreerumisel tasuda korraga kolme aasta 
topeltmaks (Энциклопедическiй  словарь XIX, 447). 

Juutidele lubatud asuala (nn черта оседлости) moodustasid Bessaraabia, Vilno (Vilniuse), Vitebski, Volõõnia, 
Grodno, Jekaterinoslavi, Kiievi, Kovno (Kaunase), Minski, Mogiljovi, Podoolia, Poltaava, Tauria, Hersoni ja 
Tšernigovi kubermangud ning Poola kubermangud ja Kuramaa (Энциклопедическiй словарь XIX, 486). 

Juudi kogukonnad püüti eraldada tavalistest talupoegadest. 1802. a lõpus moodustati komisjon erimääruse 
väljatöötamiseks juutide kohta Vene Impeeriumis1 . 21. detsembril2 1804. a avaldatud "määruse juutide kohta"3 § 34 
keelas juutidele traditsioonilistel tegevusaladel tegutsemise külades ja teistes maa-asulatcs ning nendes elamise4 . 
Juudid otsustati 13. jaanuariks 1808 küladest linnadesse ning alevitesse ümber asustada. Kolme aastaga oleks tulnud 
linnadesse ja alevitesse ümber kolida 60 000 perekonda ehk 300 000 isikut, selleks ei jätkunud vahendeid ja 10. 
jaanuaril 1809 selle paragrahvi kehtivus peatati (Гессенъ 1906: 302—331). Katseid juutide linnadesse ja alevitesse 
ümberasustamiseks oli tehtud juba 18. saj viimasel veerandil (Гессенъ 1906: 289-302) ning need jätkusid ka pärast 
34. paragrahvi kehtivuse peatamist: 1821. a alustati juutide ümberasustamist Tšernigovi, 1822. a Poltaava 
kubermangu, 1823. a Valgevene kubermangude, 1835. a osaliselt ka Grodno kubermangu küladest ja maa-asulatest. 
1835. a ümberasustamine ajutiselt katkestati, siiski aeti 1843. a juudid välja Kiievi ja Podoolia kubermangu 
sõjaväeasulatest. Veel 1882. a ajutised eeskirjad juutidele keelasid juutide elama asumise väljapoole linnu ja aleveid 
(Гессенъ 1906: 336-338). 1816. a aeti juudid välja aladelt, mis olid läänepiirile lähemal kui 50 versta. Osa 
väljaaetuist pöördusid hiljem tagasi. 1825. a aeti tagasitulnud uuesti ära, kohale tohtisid jääda vaid 
kinnisvaraomanikud. 

1 Vene к Комитетъ для составленiя положенiя о евреяхь. 
2 Siin ja edaspidi kuupäevad Gregoriuse kalendri järgi. 
3 Vene к Положенiе о евреяхь. 
4 "...никто изъ евреевь...ни въ какой деревне и селе не можете содержать никакихь арендъ, шинковь, кабаковъ и постоялыхъ 
дворовъ, ни подъ своимь, ни подъ чужимъ именемъ, ни продавать въ нихъ вина и даже жить въ нихь, подъ какимъ бы то видомъ 
ни было, разве проездомъ". 












































































