הקראים בחצי האי קוים
ומלחמת קרים ______
פיליפ א' מילר
מלחמת קרים ( ) 1856-1853היא דוגמה מובהק ת למלחמה שהיתה תוצאה של מדיניות כושלת.
המלחמה גבתה מחיר דמים גבוה והביאה לבזבוז עצום של משאבים ,אף שמטרותיה היו מוטלות
בספק .השם שניתן למלחמה מטעה ,מכיוון שחצי האי קרים ,אף שהיה הזירה המרכזית של
הלחימה ,לא היה החזית היחידה ,וקרבות התחוללו בים הבלטי ,בים הלבן שבצפון הארקטי
ואף באוקיאנוס ה שקט'.
לפני שנת  1945נקראה מלחמת  1918-1914בפי כל ״המלחמה הגדולה״ ,ובעקבות מל חמ ת
העולם השנייה היא נקראה ״מלחמת העולם הראשונה״ .דו מ ה שלו נמ שכה מל חמ ת קרים,
שהיו מעורבות בה לא רק חמש המעצמות האירופיות אלא גם מדינו ת קטנו ת יותר באירופה,
שישה חוד שים נוספים ,היא היתה נקראת ״מלחמת העולם הראשונה״ .הטקטיקה הצבאית
של מל ח מ ת קרים היתה אמנם מיו שנת והטכנולוגיה היתה לפי הישגי אמצע המאה הי״ט2,
אבל באכזריותה בישרה המלחמה את אופי הלחימה ב מאה העשרים .במלחמ ת זו העולם חזה
בפגיעה קשה באזרחים שלא היו מעורבים בלחימה ,במידה שלא נודעה עד כה .כמו כן ,מל ח מ ת
קרים היא המלחמה הרא שונה בהיסטוריה שצולמה בכל פרטיה המבהילים.
המלחמה החלה בקרים בספטמבר  1854עם הפלישה של כוחות אנגליים ,צרפתיים ותורכיים
לקרים ועם הקרב על אלמה ( .)Aimaהמטרה הרא שונה היתה סבסטופול ,בסיס הצי הרוסי
בדרום חצי האי .בסיס זה היה חשוף מ שלו שה כיוונים ונקרא לפיכך ״עקב אכילס של הרוסים״.
המצור הימי הראשון על סבסטופול נכשל ,והחזי ת עברה ליבשה ,וכעת היו מעורבים בה רגלים
ופרשים .הקרב ע לבל קל ב ה ( )Balakiava; 25.10.1854לא הוכרע ,וכאשר בעלי הברית ניצחו
בקרב על אינקרמן ( ,)inkerman ; 5.11.1854היה זה ״ניצחון פירוס״ :חוף הים היה אדום מדם,
סימן למה שעתיד להתרח ש בהיקף נרחב יותר.
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תירגם מאעלי ת אסף נברו .אני מודה ל ד׳ ר דוד סקליר שבדק את הטקסט על פי תצלום כתב היד של
התעודה.
רבות נכתב על מלחמת קרים ,במיוחד מנקודת המבט של ההיסטוריה הצבאית .מחקר שהתפרסם לאחרונה
ועוסק בגורמים למלחמה ,הוא מחקרו של וילפריד באומגרט  -ראו באומגרט .וראו גם אדגרטון ורויל.
למחקר העוסק בהיבטים האזרחיים של המלחמה ראו מרקביץ .אני מודה למיכאיל קיזילוב שסייע במחקר
לקראת מאמר זה.
בשימוש בחשמל ,בשימוש במטוסים ,ובהמצאות נוספות כגון חומרי נפץ חדשים ,מכונת היריה ,הטנק
ועוד ,עלתה מלחמת העולם הראשונה על המלחמה שקדמה לה בקרים ,א ן למלחמת קרים היו חידושים
משלה ,כגון מערכות חפירות ולחימה מן החפירות ,שימוש בכלי שיט משוריינים ושימוש במוקשי ים.
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בכו חו ת מ שותפים הצליחו בעלו ת הברי ת בספט מבר  1854לה שתלט על אוופ טורי ה
( ;Eupatona, Evpatorfaהיא גוזלוב ,)Gozlow ,הנמל המסחרי בחוף המערבי של חצי האי.
בניצחון לא היתה ברכה ,מכיוון שעל בעלו ת הברית עבר חורף קשה מאוד והחיילים סבלו
ממחלות ומלוגיסטיקה כושלת .בפברואר  1855החלו הרוסים במבצע נרחב לכיבוש מחד ש
של אוופטוריה; מבצע זה נכשל .יש להדגיש שמלבד הכו חו ת הצרפתיים והאנגליים ,היו
יחידות הצבא העות׳מאניות הגורם המרכזי לתבוסה הרוסית .לאור ההיסטוריה של המלחמה
הממו שכת בין הרוסים והעות׳מאנים ,חששו הרוסים שהעות׳מאנים יכבשו מחד ש א ת קרים,
אשר הרוסים סיפחו אותה ב שנת . 1783
אוופטוריה היתה תמיד נמל חשוב ,ובתקופת השושלת הטטרית של גיראי ( )Girayהיא היתה
מקור ההכנסה העיקרי של החאן .אולם לאוופטוריה לא היה נמל של מים עמוקים ,וספינות
גדולות נאלצו לעגון הרחק ממנ ה ולפרוק את מטענן לספינות קטנו ת יותר .מכיוון שצרכיה
המסחריים של רוסיה בים ה שחור חיי ם נמל של מים עמוקים ,נבנתה אודסה בסוף המאה
הי״ח .אולם גם לאחר שזו היתה לנמל המרכזי בים השחור ,ב תחיל ת המאה הי״ט ,אוופטוריה
לא איבדה מח שיבותה למסחר המקומי3.
בתקופת המלחמה ע מד ה אוכלוסייתה של קרים על אלפים מועטים ,אשר היו מרוכזים
בערים המרכזיות :אוופ טורי ה בצפון מערב ,סי מפ רופול ( ,)Simferopolשהי תה המרכז
המנהלי ,סבסטופול בדרום ,פאודוסיה במזרח ,פר קופ (  )Perekopבצפון ,ובכמה כפרים.
בכלל האוכלוסייה היו הקראים מיעוט מבוטל ,אולם קהילתם הקטנה והמגוב שת שלטה ברוב
המסחר באיזור ,ובמיוחד בצרכי הצבא .הקראים היו פעילים גם במינהל המקומי :משה בן בנימין
טונגור ( ,)Tongurאשר נפטר לא לפני  , 1856היה ראש העיר אוופטוריה כ שפרצה המלחמה.
אחריו כיהן בראשות העיר שמואל בן אהרן פ מפולוב (  ,)Pampuiov ; 1833-1913ואחריו
שמחה בן עזרא דובאן (  .)Duvan ; 1957-1870מיכאיל פוקי ( ,)Fedorovich Fukiאשר נולד
ב שנת  , 1806ובנו ארסלן ( ,) 1908-1829שימשו אדמיניסטרטורים של העיר סבסטופול במ שך
רוב המאה הי״ט 4.היה זה טבעי שראש העיר של אוופטוריה יהיה ממ שפח ת סוחרים אמידה,
מכיוון שהמסחר היה במרכז החיים בעיר .באוופטוריה היה גם המרכז הרוחני של הקראים
בקרים .הקהילה בעיר היתה הגדולה בקהילות הקראים בחצי האי ,וה מוסדו ת הקהילתיים
שלטו בענייני הקהילות הקרובות והרחוקות .בית הכנס ת הקראי המרכזי באוופטוריה נחנך
ברוב הדר בי״ז בכסלו תרי״ג ( 28בנובמבר  5.) 1852איש בקהילה לא שיער עד כמה י שתנו
החיים כ שנה לאחר מכן.
בידינו מעט מקורות המתעדים א ת החיים בעיר במהלך המלחמה ,ולא נוכל להסיק אלא
מסקנות זמניות ממקורות שונים .א חד האירועים המ תועדי ם היטב מן הכיבוש של אוופטוריה
היה מגפת הכולרה ,אשר פגעה ק שות בכו חו ת הבריטיים והתפ שטה גם לאוכלוסייה האזרחית.
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לתולדותיה של אוופטוריה בתקופה זו ראו מילר ,התבדלות.
להישגיהם של שמואל פמפולוב ומיכאיל וארסלן פוקי ראו פוקי .אשר לדובאן ,ראש העיר האחרון של
אוופטוריה לפני המהפכה הטלשביקית ,ראו שישמאן ,עמ׳  6הערה .9
פיוט לחנוכת בית הכנסת בא בדף קכה ע׳׳א של כ׳׳י  ,Evr. B -239במכון לחקר המזרח של האקדמיה
הרוסית למדעים בסנקט פ טר טרג.
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במאמרי ״הפוליטיקה של סידור התפילה  -הניסיון הכו של להדפיס סידור קראי ב־ 1866״6,
הצבעתי על כך ש שנת  1855היתה שנה של אסונות להנהגה הקראית באוופטוריה .באותה
שנה נאספו אל אבותיהם שמחה בבוביץ ( ,)Babovichמנהיג הקהילה והאיש העשיר ביותר
בקרים :אברהם לוצקי ( ,)Lutskiהמנהיג הרוחני; ודוד קוקיצוב ( ,)Kokizovחכם ידוע .במאמר
הנזכר לא ק שרתי את מותם למלחמה שהתרח שה באותה עת ,ואף שתאריכי פטירתם אינם
בידינו סביר להניח כי נכבדים אלו מצאו את מותם במגפ ת הכולרה .אפ שרות אחר ת היא
שהם מתו הרחק מאוופטוריה ,כאשר נלקחו כבני ערובה .אפ שרות שלישית היא שאחד או
שניים מהם נפלו לידי העות׳מאנים ,אשר כבשו א ת העיר ,והוצאו ל הו רג(אפ שר רק לשער מה
היתה תגובת התורכים כשגילו מיעוט דובר תורכית באוופטוריה ,אשר מנהיגיו היו עשירים
ונאמנים לצאר) .עד שיוכח אחרת ,אי־אפשר לקבוע אם השלו שה מצאו את מותם במגפה,
בשבי או שהוצאו להורג.
עוד יש לנסות לגלות מה עלה בגורלם של בני הקהילה הקראית באוופטוריה .ולדימיר
פסטל ( ,)Pesteiהמו של הרוסי של הפרובינציה ,הורה על פינוים של המוסלמים הטטרים
מיישובי החוף ״מסיבות של ביטחון״ ,ועל יישובם בפנים הארץ 7.האם הגירתם של הקראים
בעלי האמצעים לצפון מעבר לקרים ,ושל הקראים מחוסרי האמצעים לצ׳ופוט־קלעה ( Chufut-
 )Kaieבדרום הי תה חלק מהפינוי והיישוב מחד ש של המוסלמים הטטרים מטעם השלטונות?
שוב ,אין בידינו ראיות לכאן או לכאן .מאחר שמספר הקראים היה קטן ביחס לטטרים ,ולאור
הנאמנות ה מו חל ט ת שלהם לצאר והמרחק הקצר מאוופטוריה לצ׳ופוט־קלעה ,נראה כי חילוץ
הקראים מסבסטופול ומאוופטוריה היה בריחה לא מאורגנת.
כמה עובדו ת בעלות ח שי ט ת עולו ת מר שימות אוטוביוגרפיות אשר כתב שמואל בן שמריה
פיגיט ( ,)Pigit; 1911-1849המצויות ב הקד מ ה לאוסף כתביו ,״אגרת נד חי ש מו א ל״( סנ ק ט
פטרבורג  .) 1894פיגיט מוד ה כי היה ילד כאשר פרצה המלחמה ,אולם לזכרונותיו המעטים
יש חשיבות .מרתק ב מיו חד הוא תיאור מל חמ ת התרבות בין הקראים המזרחיים המסורתיים
ילידי קלעה ובין הפליטים ״האירופאים״ מהצפון .פיגיט נולד ב שנת  1849בצ׳ופוט־קלעה,
למ שפחה אדו ק ה ומלומדת 8.באותה עת המקום לא היה אלא צל של העיירה ה מפו אר ת
שבעבר .העיירה נבנתה במרחק לא רב מבחצ׳ה־סראי ( ,)Bachceseraiהבירה הקודמ ת של
קרים בזמן שלטון העות׳מאנים .כל התושבים בצ׳ופוט־קלעה היו קראים ,והעיירה שימשה
מרכז של החיים הקראים בקרים עד סוף שנות העשרים של המאה הי״ט ,כאשר המרכז עבר
לאוופטוריה 9.בעיירה עמדו בתים ריקים רבים ,כתוצאה מעזיבה הד רג תי ת של רוב התושבים
לערים הגדולות ,שהאפ שרויות הכלכליות בהן היו מצויות יותר .צ׳ופוט־קלעה ,אשר י שבה
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ראו מילר ,הפוליטיקה.
ראו פישר ,עמ׳ .88
פיגיט קיבל חינוך מסורתי על ברכי ס ם משה קוילו ( ,)Köüüשהיה נכדו של שלמה בן יצחק (,) 1826-1755/6
חכם קראי ידוע .משפחתו היתה ענייה אך מלומדת והוא יועד להיות חזן .פיגיט היה חזן בקרסובאזאר
( )Karasubazarמשנת  1868עד שנת  , 1879משנת  1878עד שנת  1882בסימפרופול ,וביקטרינוסלב
מ־ 1882ועד למותו בשנת . 1911
ראו מילר ,התבדלות ,עמ׳ .20-18
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בהרים ,הי תה די קרובה לסבסטופול ,והארטילריה שזעזעה א ת סבסטופול הרעידה את
החלונות בעיירה.
פיגיט מספר על בוא הפליטים מאוופטוריה ומסבסטופול ,אשר באו לפי ה שערתנו בתחילת
הסתיו של  , 1854זמן קצר לאחר שהקרבות החלו :הוא מספר על כ מאה מ שפ חו ת אשר
התיישבו בבתים הנטו שים בעיירה .פיגיט מתאר א ת הפליטים כמ שתייכים למע מד הנמוך
והבינוני  -העשירים ,קובע פיגיט ,נמלטו לפרובינציות אחרות .פיגיט לא ציין שמות של
עשירים אף על פי שבוודאי הכיר את צאצאי העניים שהתעשרו בינתיים ,אך כנראה לא רצה
להזכיר א ת מוצאם הדל.
החזן של הקהילה היה ,לפי פיגיט ,״מערבי״ בשם ביים (  .)Beimנראה כי היה זה יצחק בן
אברהם ביים ( ,) 1892-1828בנו של חזן נודע ומנהיג הקהילה הקראית באודסה .המאפיינים
ה״מערביים״ של ביים היו לבושו האירופאי ,להבדיל מהלבו ש הע ממי המסורתי; ישיבתו בבית
מדר שו ליד שולחן ,לעומ ת סבו של פיגיט ,מנהיגה הזקן של קהיל ת בני המקום ,אשר ישב על
הרצפה והניח את ספרי הקוד ש שלו על שולחן קטן; והר שלנות בקיום ה מצוות בה שוואה לסבו
השמרן של פיגיט .פיגיט מוסר כי ביים ע מד בקשרים קרובים עם הר שויות האזרחיות והצבאיות,
וכי לעתים ק רו ט ת נקרא להתייעצויות .ביים ,שלא היה אדוק כמו סבו של פיגיט ,חילל בפומבי
את ה שבת ואף את יום כיפור ,כדי להיות מוכן ומזומן ל שרת א ת השלטון הרוסי.
איננו יודעים מתי ובאילו נסיבות הגיע יצחק ביים לצ׳ופוט־קלעה ,וא ת מ שך הזמן שישב
בה .המנהיג הרוחני של צ׳ופוט־קלעה מסוף שנות העשרים של המאה הי״ט היה מרדכי בן
יוסף סולטנסקי ( 1862-1772בקירוב) ,אשר ירש א ת מקו מו של יצחק בן שלמה (הנזכר
בהער ה  ,)8אשר היה החכם הבולט האחרון בצ׳ופוט־קלעה בימי הזוהר שלה .מאוחר יותר
החליף סולטנסקי א ת אברהם לוצקי כחזן באוופטוריה ,לאחר מו תו של האחרון ב שנת 1855
(פיגיט לא הזכיר את ת קופ ת סולטנסקי בצ׳ופוט־קלעה) .לאור גילו וקשרי המ שפחה שלו יכול
היה סולטנסקי להגר לפרובינציה אחר ת ולהימנע מסבלות המלחמה.
עם שוך הקרבות ,ב שנת  , 1857שבו הפליטים לבתיהם בצפון וה שאירו אחריהם א ת צ׳ופוט־
קלעה במצב של התפוררות .פיגיט תיאר כיצד המבנים הרעועים הוחרבו עד היסוד ועימם
נמחה לעד האופי והחן של היישוב הקראי העיקרי ב ת קופ ת השלטון של שו שלת גיראי; למען
האמת יש לומר שה שלטון הרוסי כבר פגע בחלק ניכר מ האדריכלו ת של הטטרים .ב־1861
היו כעשר מ שפ חו ת קראיות בלבד בצ׳ופוט־קלעה.
ידיעותינו על הקראים שנמלטו לצפון מעטו ת וחלקיות ,אך יש בהן להצביע על סבלותיהם
של הנמלטים .עושרם ומעמדם של הנמלטים אפשרו להם להתקיים בנו חו ת יחסית לנמלטים
לצ׳ופוט־קלעה ,אולם לא מנעו מהם חולי וייסורים .יעקב בן עזרא בבדג׳אן ( )Babadjanנולד
באוופטוריה ב שנת  1828למ שפחת סוחרים מבוססת .בשלב מסוים בחייו הוא אסף מכתבים,
דרו שים ושירים מ שלו ומ של אחרים .אוסף זה מצוי עתה בכ״י  Evr. b -239במכון לחקר המזרח
של האקדמי ה הרוסית למדעים בסנקט פטרבורג .בדף קב ע״ב רשם בבדג׳אן א ת הכ תו ב ת
שחיבר למצבה של אמו ביקנש ( )Bikneshבת שמחה ,אשר נפטרה בב׳ בתמוז ת ר ט״ו( קי ץ
 ) 1855ביליזבטגרד ( [ )Elizavetgrad [Kirovohradשבדרום אוקראינה .בדף קג ע״א העתיק
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בבדג׳אן קינה על שרה א שת אליהו 10,אשר חוברה בידי אברהם יפת ( ,) 1896-1833צעיר
מוכר בקהילה ,אשר ירש את מקומו של סולטנסקי ב תור חזן באוופטוריה ב שנת  . 1862בדף
קג ע״ב ו אי לן מופיעה קינה לבובוש ב ת אלישע ( ,)Bübüsh b. Elishaרעייתו של אברהם צ׳רכז
( ,)Cherkezא שר נפטר בעיר חרסון שבדרום אוקראינה בכ״ח בתמוז תרט״ו(קיץ  .) 1855פיוט
נוסף מנציח א ת זכרו של יצחק בן מ שה מיצ׳רי (  ,)Michnאשר נפטר בחרסון בב׳ באדר שני
ת ר״ו( סו ף חורף .) 1856
פיוטים אלה מתארים את קשייהם וסבלם של יחידים ומ שפחות בזמן המצור על אוופטוריה.
ייתכן שיש בהם קונבנציות של תיאורי סבל ,אולם אין להכחי ש א ת הסבל שעבר על אנשים
אלה ואת הח רדה שחשו.
כ״י  Evr. d -47במכון לחקר המזרח של האקדמיה הרוסית למדעים בסנקט פטרבורג
כולל ר שימות נישואין מ שנת  1840ועד שנת  . 1845טופס הר שימה עצמו הועבר מאוופטוריה
במהלך מל ח מ ת קרים ,לפי שבצדם האחורי של כמה מן הדפים נרשמו נישואין של נשים א חדו ת
ביליזבטגרד במהלך הסתיו של שנת  . 1855הרושם הוא אהרן בן אברהם אלטיוקה (;Aitioka
 ,) 1795-1865אשר היה מורה למקצועות קוד ש בקהילה ועוזר ליוסף סולומון לוצקי ובנו
אברהם ב שנות הארבעים והחמי שים של ה מאה הי״ט ,כאשר האחרונים היו חזנים .לרוב הוסיף
אלטיוקה את המלים ״העלוב והעצוב״ לשמו ,כ או ת למצוקה בזמן המלחמה .משני מסמכים אלו
ניתן ללמוד על שמות המ שפחות שמצאו מקלט בעיר האוקראיניתAga, Bashyachi, Katyk, :
.TurshiTI Kefeli, Komen, Maksimadji, Oksiiz, Sanjak, Siiliik, Tanatar
איננו יודעי ם כמה מהאזרחים הקראים נמלטו ,כ מ ה נספו וכמ ה שבו לב תיהם לאחר
המלחמה .בחינה של ר שימות הקונים מרא ש של ספרים (פרה־נומרנטים) ,שנדפסו ברוב
הספרים הקראיים לפני המל חמה ואחריה ,וכן בחינ ת ר שימות של בעלי עסקים ,מגלה כי נוסדו
יישובים חד שים של קראים ברחבי רוסיה החד שה ובאוקראינה .כמו כן עולה שמספרם של
הקראים היה גדול ממספרם לפני המלחמה ,וכי יחידים מקרב הקראים התבססו היטב מבחינה
כלכלית .מבין היישובים ה״חדשים״ יש להזכיר א ת יליזבטגרד ,יקטרינוסלב ,קייב ,קרמנצ׳וג
( )Kremenchug, Kremenchukמליטופול ( ) ,Melitopolופולטבה (".) Poltava
ניתן לד מו ת את הה שפעה של המל חמה על הקהילה הקראית בקרים לסלע גדול שהו שלך
לבריכה וגרם למים להינתז לכל עבר .קראים רבים ש ם לאוופטוריה אחרי המלחמה ,אולם רבים
אחרים ,מ שעה שגילו את ההזד מנויו ת הכלכליות מחוץ לקרים ,בח רו להי שאר במקומו תיהם
החד שים .אך הקהילה הקראית בקרים התאו ש שה ,וחצי מאה לאחר המלחמה נטלו הקראים
חלק ח שוב מאוד בתע שיית הטבק שבדרום רוסיה  -רוב תע שיית הטבק בחלק זה של רוסיה
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איננו יודעים עליה פרטים נוספים.
ייתכן שבערים אלו היו קהילות קראיות קטנות לפני מלחמת קרים ,אולם היעדרן מרשימת הקונים מראש
של הספרים משנות השלושים והארבעים של המאה הי־׳ט יכולה להצביע על כך שהקהילות היו מחוסרות
אמצעים .בשנות השישים של המאה הי׳׳ט ,על כל פנים ,היה מספר המנויים ברשימות של ההוצאות לאור
של ספרי קודש מרשים .עושרם ומעמדם של יחידים ומשפחות המשיך לגדול עד כדי כך שנמצאו רוכשים
לספרו של פיגיט ( ) 1894במוסקבה ובסנקט פטרבורג.
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הצארית במחצית השנייה של המאה הי״ט היה בידיהם של הקראים :מניהול החוות ,דרך
האגרונומיה והייצור ועד להפצת הסחורות.
מל חמ ת קרים חוללה מפנה בחיי הקהילה הקראית בקרים .מותם של מנהיגי הקהילה
הותיר חלל בקהילה ,ו הד מויו ת שביקשו למלא או תו חסרו את ה ח ריפו ת והמקוריות של
קודמיהם12.
את מקומו של שמחה בבוביץ תפס אחיו נחמו ( £111£111111; 1882-1799א ) ,וגם כאשר שגשגה
הקהילה לא קמה לה מנהיגות בולטת .מנהיגי הקהילה הקראית לאחר המלחמה אימצו את
האופי ה שמרני של המעמדו ת הגבוהים ברוסיה ,ולמרות שהיו צעירים שיכלו להיות חזנים
נמסר ה תפ קיד למרדכי סולטנסקי ,שהיה ב שנות ה שמונים לחייו.
כא שר נפטר נח מו בבוביץ ב שנ ת  , 1882נע שה ניסיון ליטול א ת ה שליטה ב ק היל ה
מידיה של מ שפחת בבוביץ .דוד בן יוסף דג׳יגיט ( ^ ; 1894-1839ס )  ,שהיה סוחר טבק
אמיד ,היה מוע מד למ שרת חכם הקהילה ,אולם המ שרה ניתנה ל שמואל בן מ שה פמפולוב

בית הקברות של קראי קרים ,ליטוגרפיה מאת  e . Walkerעל פי ציור מאת c. Bossoii
The Beautiful Scenery and Chief Places of Interest Throughout the Crimea, London 1856

12

הקראי הידוע ביותר מהשנים שלאחר מלחמת קרים היה אברהם בן שמואל פירקוביץ ( .) 1874-1786
נראה כי פירקוביץ היה בליטא בשנות המלחמה ,שם חקר את מקורות הקראים בכתבי יד וברשימות
ארכיב ש״שאל״ .בכ״י . 6-239־ ^ 1עמ , 179-178 ,מצוי מכתב שפירקוביץ כ תב מטרוקי (& 31ז ;7ב>01־)11
שבליטא ל״קהילה בגלות״ ברוסיה החדשה ,ובו הוא מתלונן שהקראים מליטא לא יכלו(או לא רצו) לשלם
את השכר שהבטיח לו שמחה בבוביץ .לבסוף התיישב פירקוביץ בצ׳ופוט־קלעה ,שהיתה נטושה כמעט
לגמרי ,ועמו כתבי היד שאסף.
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( ,) 1912-1843מבני מ שפ חת בבוביץ הרחבה .אפשר לשער כי שינוי כה גדול ברא שות הקהילה
נבע מפ תיחו תה הקצרצרה של החברה הרוסית ב תקופ ת שלטונו של הצאר אלכסנדר השני.
סבלם של הקראים בתקופת מלחמ ת קרים לא היה שונה בוודאי מסבלם של אזרחים רוסיים
אחרים בחצי האי ,וחוויות המלחמה של הקראים בקרים אינן יוצאות מן הכלל במסכת האירועים.
רבים סבלו ורבים נספו .י חד עם זאת ,הקשיים וה הידרד רו ת ה שאירו א ת חותמם ,ולא נותר
אלא לתמוה אם הפכם של דברי הפתיחה של טולסטוי ב״אנה קרנינה״ אינם נכונים יותר :כל
המ שפחות האומללות דו מו ת זו לזו ,כל מ שפחה מאו שרת  -מאו שרת בדרכה שלה.
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כצפור נלכדה בפח ומוקש  /ונשארנו בקינים עם יללה
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א׳

דר ש לדור ראשון או עובר דרך
עיף ויגע נכשל ברך
פה תעמוד תקרא ות שתאה
איך ילדי היום כחשים הנמו
פעם ידריכו איש על במתימו
פעם ישפילו ארץ ושב נכאה
ב׳
בת נגידים בתבל מ שחקת
נשאתי לדור נעים וידו חבקת
הביאני חדריו דגלו עלי אהבה
גם בית והון לנו לא חסרו
זרע חנן אל כאריות גברו
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נגד ק שת יום יצאנו לעזר
לא לה תג או ת לשום על ראש נזר
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אמרתי עד קצי לא אראה שבר
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ד׳
בעת פשט נדוד באני שיט
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ב מדינ ת אי קירים ארץ מולדתי

 107א  104Jא ( 108א)]
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פה עיר כירסון החיש מפלט מפגע
אוי! גם פה לא נחתי כי החליתי
ה׳
בת לאלי שע לאברהם א שת ר׳
צרכז נקרא נוכחתי לגשת
שמי הוא בובוש פניתי ארחי
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