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ЕТНІЧНА СТРУКТУРА ТОРГОВОЇ СПІЛЬНОТИ
ПІВДЕННОЇ БЕССАРАБІЇ НАПРИКІНЦІ ХІХ ст.

Розглядаються питання етнічної складової торгової спільноти Південної Бессарабії
наприкінці ХІХ ст. На матеріалах Першого Загальноросійського перепису населення (1897 р.)
проведено порівняльний аналіз кількісного співвідношення між представниками різних
торгових напрямів (торгівля зерном, металевими виробами, тканинами, одягом тощо).
Доведено абсолютне переважання в регіональному торговому сегменті останньої
третини ХІХ ст. осіб, що офіційно не входили до складу місцевих купецьких гільдій.

Проаналізовано етнічні аспекти в розвитку місцевої торгівлі, виокремленні регіональні
особливості та пріоритети купців і торговців єврейської, болгарської, молдавської,
російської, української, вірменської та інших етнічних груп, що мешкали в Південній
Бессарабії. Підтверджено, що наприкінці ХІХ ст. більша частина місцевої торгівлі знахо-
дилася під контролем єврейських купців і торговців, що було характерною рисою для
розвитку торгівлі в Бессарабії взагалі. Визначені галузі торгової діяльності, де єврейське
купецтво займало мінімальні позиції (роздрібна торгівля, продаж спиртних напоїв).
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Цілком зрозуміло, що об’єктивне висвітлення національної історії України не може бути
повноцінним без достатнього врахування регіонального контексту, в рамках якого останнім
часом набули особливої актуальності питання етнонаціональних взаємовідносин та взаємо-
впливів. Територія Південної Бессарабії, яка є невід’ємною частиною багатонаціональної
Української держави, унікальна в цьому відношенні. Мирне співіснування на її землях
представників 120 національностей, їх спільна діяльність на користь своєї малої Батьківщини
достойні уваги та ретельного дослідження.

Серед низки проблем, які на сьогодні ще залишаються поза увагою вітчизняних дослідників
є питання, пов’язані з історією становлення та розвитку торгової верстви Південної Бессарабії.
Для підготовки даної статті автором були використані матеріали Першого Загальноросійського
перепису населення (1897 р.), які вже неодноразово ставали предметом докладного
дослідження сучасних істориків, що аналізували особливості економічного, соціального, етніч-
ного розвитку різних регіонів імперії або станів1. Однак аналіз етнічної складової представників
торгового стану Південної Бессарабії досі не був предметом спеціального дослідження. Дана
стаття покликана певною мірою ліквідувати цю прогалину, з’ясувавши етнічно-регіональні
особливості розвитку як гільдійського купецтва, так і тієї частини торгового люду, яка була
поза гільдіями.

Після закінчення російсько-турецької війни 1877–1878 рр. бессарабські землі вкотре були
об’єднанні в складі Бессарабської губернії, яка в адміністративному відношенні поділялась
на вісім повітів: Кишинівський, Акерманський, Бендерський, Бельцький, Ізмаїльський,
Оргєєвський, Сорокський, Хотинський. Загальна чисельність населення Бессарабської губернії
за даними перепису 28 січня 1897 р. становила 1 935 412 осіб обох статей, з яких 991 239
чоловіки та 994 173 жінки2. В губернії існувало 12 міст, з яких 8 – повітових та 4 заштатних.
Об’єднання по суті своїй мало більше формальний характер, бо різниця в економічному,
соціальному, етнічному та культурному відношеннях між центральною, північною, південною
частинами Бессарабії була очевидною.

Землі Південної Бессарабії були найбільш строкатими в етнічному відношення, найменш
заселеними в територіальному та достатньо розвиненими в економічному. Тут
розташовувалися два відносно великих повітових міста – Акерман та Ізмаїл, всі заштатні –
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Болград, Кілія, Кагул, Рені. На землях Південної Бессарабії наприкінці ХІХ ст. мешкало 509521
особа, або 26,3% всього населення губернії.

За соціальним складом населення Південної Бессарабії переважали селяни, які становили
майже 70% мешканців цього регіону3. Купецтво не відносилось до чисельних станів
Бессарабської губернії взагалі та Південної Бессарабії зокрема. Матеріали Першого загально-
російського перепису населення (1897 р.) подають нам наступні цифри. Всього на території
губернії мешкало 3 492 купця разом з членами родин4, з яких 520 осіб (або 14,9%)
репрезентували саме південно-бессарабські землі.

Безперечно, наведені цифри виглядають замалими. Однак, тут потрібно нагадати історію
формування купецького стану в державі. Офіційно в Російській імперії існувала привілейована
верства торговців – гільдійське купецтво, яке поділялося на три гільдії, належність до кожної
з яких визначалась грошовим та майновим цензом. Купці І-ої гільдії (торговці та банкіри, що
володіли капіталом понад 10 тис. крб.) мали право поряд із внутрішньою торгівлею вести
зовнішню; купці ІІ-ої гільдії (з капіталом до 10 тис. крб.) – контролювали велику, як правило,
оптову внутрішню торгівлю; купцям ІІІ-ої гільдії (майновий ценз до 5 тис. крб.) залишалася
дрібна торгівля в межах міста або повіту. З розвитком капіталістичних відносин роль
гільдійського купецтва дещо знижується: 1863 р. ІІІ-ю гільдію взагалі було скасовано, а з
1898 р. гільдійські свідоцтва почали видавати на добровільній основі лише міщанам, що
намагалися отримати певні станові права5.

З другої половини ХІХ ст. активно залучатися до заняття торгівлею почали також люди з
інших станів. Тому в державі фактично існувала ще альтернативна група купців, які не маючи
офіційного підтвердження їх становості, вели та контролювали значну частину внутрішньої
торгівлі. В сучасній науковій літературі ця категорія отримала назву торгівельної буржуазії.
Тому, щоб дійсно скласти уявлення про розвиток торгівлі та її особливості в тому чи іншому
регіоні, оцінити майновий або етнічний стан осіб, що нею займалися, потрібно враховувати
обидві категорії торгового населення.

Повертаючись до купецтва Бессарабії зазначимо, що гільдії в регіоні були утворені в першій
половині ХІХ ст. після прийняття гільдійської реформи та різних інших циркулярів, які
регламентували торгову політику в регіоні. В середині ХІХ ст. лише в столиці краю – Кишиневі
– мешкало 236 купців, в тому числі І-ї гільдії – 17 осіб, ІІ-ї гільдії – 37 осіб, ІІІ-ї гільдії – 181
особа6.

Як ми вже зазначали, за інформацією Перепису на території Південної Бессарабії наприкінці
ХІХ ст. мешкало 520 гільдійських купців та членів їхніх родин: в Акерманському повіті (разом
з містом) – 494 особи, в Ізмаїльському повіті (разом з містами) – 26 осіб. Якщо виокремити з
цих даних південно-бессарабські міста, то виходить, що в Акермані мешкало 330 гільдійських
купців, в Ізмаїлі – 5, Болграді – 4, Кілії та Рені – по одному7.

Спробуємо з’ясувати представники яких етнічних груп з тих, що мешкали у Південній
Бессарабії, більш активно займалися торгівлею та мали гільдійські свідоцтва. Найбільш
чисельною в краї була єврейська купецька гільдійська спільнота – 268 осіб, або майже 52%8.
Цікаво, що така ситуація була характерна для Бессарабії в цілому. Аналіз торгових свідоцтв,
виданих купцям на протязі 40–60-х рр. ХІХ ст., демонструє, що основна роль в бессарабській
торгівля належала євреям – понад 62% загального числа виданих свідоцтв9. Єврейські купці
зазвичай були перекупщиками, займалися в основному дрібною торгівлею. Пізніше, наприкінці
ХІХ ст. єврейські купці переключили свою увагу на банківську справу, що було однією з
латентних причин єврейських погромів у південноукраїнських регіонах Російської імперії другої
половини ХІХ – початку ХХ ст.

Наступною етнічною спільнотою краю, з числа якої формувалось гільдійське купецтво
Південної Бессарабії були росіяни – 90 осіб, або 17%. Завершує трійку лідерів купецтво з
німецьким корінням – 55 осіб, або майже 11%. Окрім зазначених етнічних груп, до категорії
купців І-ї та ІІ-ї гільдій регіону входили також болгари – 41 особа (8%), вірмени – 34 особи
(6,3%), греки – 31 особа (5,9%). Чисельність представників інших етнічних груп, як-то молдаван,
українців, білорусів коливалася від 2 до 4 осіб та не перевищувала 0,8%.

Решту торговців, які не увійшли до категорії гільдійського купецтва, але активно займалися
торгівельними справами, було внесено до таблиці Перепису під назвою "Розподіл населення
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по групах та народностях на підставі рідної мови", яка виділяла 14 напрямків або спеціалізацій.
Спробуємо синтезувати наявні відомості, для того щоб не переобтяжувати читача зайвими
цифрами.

Як в цілому по губернії, так і в її південних регіонах більшість серед негільдійських торговців
становили представники єврейської спільноти. Не існувало жодного виду або напрямку
торгівельної діяльності, в якій би не брали участь представники єврейської громади регіону.
Порівняння загальної чисельності самостійних працівників, зайнятих різними видами
господарської діяльності (в таблиці виділено 65 позицій), з кількістю торговців-євреїв Південної
Бессарабії коливалося в межах від 45% (Кілія та Акерман) до 52% (Ізмаїл, Рені)10.

До найпоширеніших напрямків діяльності місцевих євреїв належала торгівля зерном та
іншими сільськогосподарськими продуктами; тканинами та одягом. Так, у Акермані з 226
торговців зерном 209 (або 92,5%) представляли єврейську спільноту11. В Акерманському
повіті 82 особи (або 74,5%) з числа місцевих євреїв були задіяні в даному виді торгової
діяльності12. Практично поза конкуренцією були єврейські торговці металевими виробами та
машинами. Так, в Акерманському повіті та місті Акерман єврейські торговці цими видами
товарів були монополістами, а в Ізмаїлі та Болграді їм належало понад 90% цього ринку.

Однак, серед 14 напрямків торговельної діяльності було кілька позицій, за якими єврейське
купецтво та торгова буржуазія поступалися представникам інших етнічних груп. По-перше,
це торгівля спиртними напоями. В цій галузі представники єврейської торгової групи займали
передостанні місця. Наприклад: у Акерманському повіті вони становили лише 7,8% торговців,
зайнятих в цій галузі; в Ізмаїльському повіті – 4,4%, містах Ізмаїл – 9%, Болград – 1,6%, Кілія
– 11,7%, Рені – 7,9%13. По-друге, це дрібна виносна торгівля (в таблиці перепису цей напрямок
торгівельної діяльності має назву "розносна та розвізна торгівля"). Так, у місті Акерман цим
видом торгової діяльності займалося 30% місцевого торгового єврейського люду, в
Ізмаїльському повіті – лише 17,4%14.

Наступною етнічною спільнотою Південної Бессарабії, представники якої брали активну
участь в торгівельних операціях у регіоні були росіяни, які становили 16,8% серед торговців
краю. Найбільша кількість місцевих російських торговців була зосереджена в Ізмаїлі – 252
особи (24,65%), найменша в Болграді – 48 осіб (7,9%). Серед популярних напрямків
торгівельної діяльності російської етнічної спільноти регіону була посередницька торгівля,
продаж сільськогосподарських товарів і худоби. Найбільша кількість представників цього
етносу була зосереджена в торгівлі спиртними напоями – майже 38%.

Кількість решти представників інших етнічних груп Південної Бессарабії в торгівельній справі
не перевищувала десяти відсотків і становила: болгари – 9,82%, українці – 5,7%, греки –
2,69%, німці – 1,34%, вірмени – 0,94%.

Проживали на території краю й такі етнічні меншини, що взагалі не проявили себе в торгівлі
– це албанці та бессарабські роми. Так виглядала загальна картина етнічної складової місцевої
торгівлі. Однак, в цьому контексті спостерігалися й певні винятки. В місті Болград (Ізмаїльського
повіту) місцева торгівля була практично зосереджена в руках болгарського купецтва, яке
становило майже 53% від загальної кількості осіб, що займалися торгівлею в цьому місті15.
В місті Рені (Ізмаїльського повіту) торгові заклади належали молдавському населенню,
чисельність якого серед торговців міста становила 26%16. Серед торговців Акерману вірмени
становили 4,34%. На території міста існувала своя вірменська діаспора, вірменський торговий
квартал. До числа найбільш відомих та заможних мешканців міста входили представники
вірменських торгових династій – Асвадурови, Айнбіндери, Єремєєви, Мерджанови, Оханови,
Чатурови та інші. Зупинимось на діяльності деяких з них.

Предки вірмен Асвадурових (або Асвацатуріанц) переселилися з Константинополя до
Акерману ще в середині XV ст. Як і більшість вірменських родин міста Асвадурови займалися
виноробством і торгівлею. Цим займався й засновник роду Ісаак-Ісахаг Асвадуров. Окрім
того, І.Асвадуров був піклувальником Успенської вірменської церкви та вірменського училища.
Його сини – Сираган та Федір (Худаверди) – продовжили справу батька. В другій половині
ХІХ ст. Асвадурови заснували торговий дім "Сини І.Асвадурова", який контролював тютюнове,
борошномельне, виноробне виробництво та значну частину мануфактурної торгівлі в Одесі
та Акермані. Окрім цього брати торгували одягом і срібними виробами, залізом і борошном,
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володіли цегляним заводом і паровим млином, були власниками виноградників. Серед онуків
засновника династії – Леон Асвадуров – співробітник вірменського часопису "Арах", який
видавався в Москві та Петербурзі; Іван Асвадуров – спадковий почесний громадянин, гласний
Одеської міської думи17.

Засновником ще одного з вірменських родів акерманських купців був Єремєєв Єремій
Макарович. У 1833 р. він згадується в якості піклувальника церковнопарафіяльного вірмен-
ського училища. Сини Єремії Макаровича традиційно для акерманських вірмен йшли або
служити до армії, або ставали купцями. Так, Олександр Єремійович був власником 562
десятин виноградників в районі німецької колонії Нейфаль, брав активну участь в громад-
ському житті краю, виконував обов’язки члена-засновника Акерманських громадських зборів
(1881), Акерманського товариства взаємного кредиту (1883), гласного міської думи (1895,
1912–1917), почесного мирового судді (1907–1917), члена повітової землевпорядної комісії
від земства (1909–1911), члена піклувального в’язничного комітету (1911–1916), почесного
члена губернського піклування дитячих притулків (1902–1907) тощо. Єремєєви були
власниками землі на узбережжі Чорного моря, частину з яких вони виділили під дитячі санаторії
відомства імператриці Марії18. Були в родині Єремєєвих і відомі жінки. В довіднику Клячкіна
серед купців І-ї гільдії з Акерману згадується Єремєєва Ханик Ісаківна19. Ці та інші родини ще
чекають на своїх дослідників.

Підводячи підсумок ми зазначаємо, що колоніальна політика царизму в Бессарабії сприяла
можливості формування власної поліетнічної торгової буржуазії на південно-бессарабських
землях. Більшість представників торгової верстви належали до різних етнічних груп – євреї,
росіяни, болгари, молдавани, українці, греки. Більшість з них були погано структуровані,
неоднорідними за своїм складом, однак поступово саме вони склали кістяк торгівельної
верстви Південної Бессарабії, яка об’єктивно сприяла поступовому економічному піднесенню
та розвитку цього краю.
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Рассматриваются вопросы этнической составляющей торгового общества Южной
Бессарабии в конце ХІХ в. На основе материалов Первой Всероссийской переписи населения
(1897 г.) проведен сравнительный анализ количественного соотношения между
представителями разных торговых направлений (торговля зерном, металлическими
изделиями, тканями, одежной и т.д.) Доказано абсолютное превалирование в региональной
торговле последней трети ХІХ в. людей, которые официально не входили в состав
местных купеческих гильдий.

Проанализированы этнические аспекты в развитии местной торговли, выделены
региональные особенности и приоритеты купцов и торговцев еврейской, болгарской,
молдавской, российской, украинской, армянской и других этнических групп, населявших
земли Южной Бессарабии. Подтверждено, что в конце ХІХ в. большая часть местной
торговли находилась под контролем еврейских купцов и торговцев, что было характерной
чертой для развития торговли в Бессарабии вообще. Определены отрасли торговой
деятельности, где еврейское купечество занимало минимальные позиции (мелкорозничная
или разносная; торговля спиртными напитками).

Ключевые слова: Южная Бессарабия, купцы, торговцы, этнос, торговля, гильдия.

Questions of ethnic component of a trade company of Southern Bessarabia in the late XIXth
century are examined . Based on the materials of the First National Population Census (1897) was
made a comparative analysis of the ratio between the representatives of different trade areas (of
grain, metal products, textiles, apparel, etc.) are part of guilds and those, who had not relevant
evidence. Proved the absolute predominance in regional trade in the last third of the XIXth century
had people who were officially not part of the local merchant guilds.

Ethnic aspects analyzed in the development of local trade, highlighted regional specificities
and priorities of Jewish merchants and traders, Bulgarian, Moldavian, Russian, Ukrainian, Armenian
and other ethnic groups that inhabited the lands of Southern Bessarabia. Confirmed that in the
late XIXth century most of the local trade was controlled by Jewish merchants and traders, which
was a key feature for the development of trade in Bessarabia at all. Defined industry trade activities
where Jewish merchants occupied minimum position (finely-peddling or retail, sale of alcohol).

Keywords: Southern Bessarabia, merchants, guild, trades, ethnicity, guild.




