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ВСТУП
У сучасних умовах глобалізації помітним явищем в ЦентральноСхідній Європі є підйом національної свідомості, який зумовлений бажанням
тих

чи

інших

народів відстояти свою культурну або

конфесійну

самобутність. Особливо помітна ця тенденція в країнах і регіонах з
поліетнічним складом населення, де вплив етнічного фактору на перебіг
суспільних процесів стає визначальним й може трансформуватись в одну з
ключових причин політичної нестабільності. Тому врахування досвіду
владного впорядкування співіснування громадян, які належать до різних
етнічних груп, реалізації їхніх демократичних прав і свобод, а також
узгодження різноманітних міжконфесійних інтересів є головною запорукою
унеможливлення виникнення конфліктних ситуацій в суспільстві та
забезпечення гармонійного функціонування держави в цілому.
Актуальність теми. Ігнорування владними структурами суспільних
настроїв, як переконує історична практика, породжує ескалацію соціального
напруження та радикалізацію етноконфесійних відносин, що в майбутньому
загрожує

сепаратизмом.

Низка

невирішених

соціальних

проблем:

поляризація та маргіналізація суспільства, розрив у ньому усталених
соціальних зв’язків – лише загострює ситуацію. За цих обставин тільки
правильний вибір соціальної та національної політик, орієнтованих на
забезпечення рівними можливостями всіх громадян, незалежно від їхньої
етнічної та конфесійної приналежності, може попередити розгортання
інтолерантних настроїв і виступити гарантом політичної стабільності. Це
можливо зробити за умови врахування досвіду – як позивного, так і
негативного – попередніх поколінь, у першу чергу на локальному рівні.
У контексті вищезазначеного найбільший інтерес викликають регіони,
для яких був характерний високий рівень соціодинаміки та поліетнічність
населення. Таким регіоном, безсумнівно, є Бессарабія – історична область,
яка сьогодні входить до складу двох суверенних держав – України та
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Республіки

Молдови,

і

виступає

збалансованою

моделлю

мирного

співіснування багатьох народностей. Симптоматичну й доленосну роль для
краю

відіграла

перша

половина

ХІХ

ускладнюватися

етнічна

структура

ст.,

коли,

населення,

власне,

суттєвих

починає

змін

зазнає

соціальний склад та суспільні відносини. Бессарабія стає на шлях переходу
від молдавського (як варіанту османського) до російського правового поля.
Цей перехід, як відомо, збігся з процесом масштабних міграцій з різних
областей Європи, вдале регулювання яких дозволило не лише стабілізувати
поліетнічне населення, а й використати його потенціал у державних
інтересах.
Незважаючи на попередній, достатньо вагомий історіографічний досвід
студіювання окресленої проблематики, регіональні аспекти соціокультурних
трансформацій, що мали місце на терені Бессарабії у виділену добу, досі не
стали предметом акцентованої наукової уваги. Ознайомлення з їхньою
специфікою дозволить не лише оминути помилок попередників, а й обрати
максимально дієві вектори суспільного розвитку. Таким чином, тема є
актуальною і потребує комплексного вивчення.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертація виконана в межах наукової проблематики кафедри
археології та етнології України Одеського національного університету імені
І.І. Мечникова «Прояви етнічності у крос-культурних взаєминах населення
Одещини» (номер держреєстрації 0115U000721).
Мета дисертаційного дослідження полягає в розкритті змісту
різнопланових трансформацій етносоціального складу населення Бессарабії у
визначений період.
Реалізація мети передбачає вирішення наступних завдань:
- проаналізувати

урядові

заходи

щодо

регулювання

руху

полікультурного за структурою населення регіону;
- простежити

динаміку

кількісних

показників

етнічних груп, у тому числі в розрізі повітів і міст;

найчисельніших
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- висвітлити процес інкорпорації краю в загальноімперську соціальну
систему;
- встановити етнічний склад і райони розселення основних станів і
верств населення;
- охарактеризувати

систему

оподаткування

як

чинника

етносоціальних змін;
- розкрити сфери зайнятості жителів краю в залежності від їхньої
етносоціальної приналежності;
- визначити прояви етносоціальності на регіональному рівні.
Об’єктом дослідження виступило населення Бессарабії.
Предметом вивчення стала етносоціальність населення Бессарабії в
умовах його інтеграції в соціокультурний простір Російської імперії.
Хронологічні рамки дослідження охоплюють першу половину ХІХ ст.
Нижня межа – 1812 р., обумовлена підписанням Бухарестського мирного
договору й входженням Пруто-Дністровського межиріччя (пізніше –
Бессарабія, Бессарабська область) до складу Російської імперії. Верхня –
1856 р., пов’язана з укладанням Паризького трактату й переходом південної
частини регіону під контроль Молдавського князівства.
Географічні

межі

окреслені

землями

Бессарабії

–

історико-

етнографічним регіоном, що в сучасності охоплює більшу частину
Республіки
Хотинський,

Молдови,

південно-західні

Кельменецький,

території

Сокирянський

Одещини,
райони

та

а

також
частину

Новоселицького району Чернівецької області України.
Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що на
підставі ґрунтовного аналізу історіографічної бази та залучення значного
корпусу документальних джерел у вітчизняній історичній науці здійснено
першу спробу узагальнюючого аналізу трансформацій етносоціальної
структури населення Бессарабії в першій половині ХІХ ст. з окресленням їх
визначальних чинників.
Новизна дослідження визначається також тим, що
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Вперше:
- етносоціальність розглядається як регіональна особливість, що
сформувалась в умовах соціальних трансформацій;
- виявлено та систематизовано дані динаміки чисельності єврейської
етнічної спільноти та проаналізовано зміни соціально-правового
статусу її представників у залежності від їхньої соціальної
приналежності;
- аргументовано доведено, що плани соціальної адаптації ромів і
єврейської землеробської колонізації російській адміністрації в
повному обсязі реалізувати не вдалося;
- встановлено етнічний склад православного духовенства;
- вказано основні види галузево-професійної діяльності населення
краю в цілому.
Уточнено:
-

відомості про загальну чисельність населення Бессарабії;

- інформацію

про

співвідношення,

кількісні

коефіцієнт

характеристики,

присутності

відсоткове

основних

етнічних

спільнот, станів і верств населення в розрізі повітів і міст регіону;
- дані про територію виходу селян із Російської імперії та
переселенців, які сформували категорію «євреїв-землеробів».
Набуло подальшого розвитку:
- положення про особливості політичного курсу царського уряду
відносно окремих етносоціальних груп;
-

твердження про вплив правових заходів влади на соціальний статус
жителів регіону в контексті реалізації імперської інтеграційної
політики.

Практичне

значення

одержаних

результатів

визначається

доцільністю їх використання під час підготовки та викладання загальних і
спеціальних курсів з історії України та Республіки Молдови у вищих і
середніх навчальних закладах. Представлені матеріали можуть широко
застосовуватися при написанні науково-дослідних робіт, а також у
практичній діяльності краєзнавчих студій. Теоретичні узагальнення, зроблені
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в дисертації, формують міцну базу для подальшого вивчення специфіки
етносоціальних процесів у Бессарабії в дореформену добу.
Особистий внесок здобувача. Основні положення та висновки,
викладені в дисертації, отримані автором самостійно.
Апробація результатів дисертації мала місце в ході роботи шести
наукових і науково-практичних конференцій: VIII Міжнародній науковопрактичній конференції «Липовани: російська старообрядці на Дунаї (історія
та культура)» (Ізмаїл, 5 – 9 жовтня 2011 р.), І Міжнародній науковопрактичній інтернет-конференції «Проблеми та перспективи науки на
початку третього тисячоліття у країнах СНД» (Переяслав-Хмельницький,
26 – 28 лютого 2012 р. ); IV Міжнародній конференції студентів, аспірантів і
молодих учених «Одеські читання: актуальні проблеми історії, археології та
етнології» (Одеса, 16 – 17 березня 2012 р.); V Міжнародній науковій
конференції молодих учених «Дні науки історичного факультету» Київського
національного університету ім. Тараса Шевченка (Київ, 12 – 13 квітня
2012 р.); Міжвузівській науково-практичній конференції «Іноземна філологія
і освіта: регіональний вектор» (Ізмаїл, 26 вересня 2013 р.); ІІІ Міжнародній
конференції «Дунай – основа європейської ідентичності» (Ізмаїл, 29 червня
2013 р.).
Публікації. Основні положення та результати роботи опубліковані у
дванадцяти наукових статтях (п’ять – у наукових фахових збірниках,
визначених переліками ВАК України, дві – в іноземних виданнях). Загальний
обсяг публікацій становить 5,4 друкованих аркушів. У співавторстві
написано підрозділ до колективної монографії загальним обсягом приблизно
1 друкований аркуш.
Структура дисертаційної роботи зумовлена метою і завданнями
дослідження, вона складається зі вступу, трьох розділів (восьми підрозділів),
списку використаних джерел і літератури (581 найменування), 55 додатків.
Загальний обсяг дисертації становить 348 сторінок (основна частина –
194 сторінки).
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РОЗДІЛ 1
ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛА ТА МЕТОДОЛОГІЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1.

Стан наукової розробки теми

Огляд історіографічної бази з проблеми дослідження засвідчив
наявність широкого кола праць, у яких розкриваються загальні процеси
політичного, соціально-економічного та демографічного розвитку регіону, а
також висвітлюються окремі аспекти заселення краю та облаштування на
бессарабських землях представників різних етнічних груп. Питання
чисельності та становища окремих етнічних спільнот і соціальних категорій
населення, змін етнічного та соціального складу мешканців регіону й нині
залишаються
хронологічного

недостатньо

розробленими.

принципу

дозволило

Застосування
виділити

в

проблемнозагальному

історіографічному масиві три основні етапи: 1) початок ХІХ ст. – 1917 р. –
період накопичення первинних знань і окреслення проблеми; 2) 1918 р. –
80-ті рр. ХХ ст. – етап наукової розробки її окремих сегментів;
3) 90-ті рр. ХХ ст. – до сьогодення – сучасний період інтенсивного вивчення.
Наукова

література

кожного

окремого

історичного

відрізку

часу

відрізняється тематичними акцентами, характером викладу матеріалу,
методологічними підходами тощо. Залежно від тематики її можна умовно
поділити на три категорії: роботи узагальнюючого характеру, етнографічні
дослідження, праці, присвячені вивченню окремих станів і верств населення.
Посилений інтерес громадськості до Бессарабії розпочинається одразу
після її включення до складу Російської імперії в 1812 р. Військово-політичні
та економічні цілі царського уряду, а також впровадження нової
адміністративної системи в приєднаному регіоні вимагали ознайомлення з
соціальною організацією його суспільства, з етнічними групами, їхніми
ментальними характеристиками, настроями та культурною спадщиною. До
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вирішення поставлених завдань першочергово залучаються російські
чиновники та військові, які практично одразу приступили до активного
вивчення специфіки нової імперської окраїни. Незважаючи на те, що їхні
праці мали переважно описово-статистичний характер, вони стали міцним
підґрунтям

для

подальших

наукових

пошуків.

Високим

ступенем

інформативності характеризуються описи П. Свіньїна та С. І. Корниловича, в
яких містяться цінні дані про етносоціальний склад мешканців Бессарабської
області в перших десятиліттях ХІХ ст. (хоча й не завжди повні) [465, 361].
Цікавим є проведення першим дослідником аналогій в правовому статусі
бессарабських мазилів і польських шляхтичів, резешів і російських
однодворців, рупта-де-вістерія, рупта-де-камара та російських міщан і
купців. Серед помилок відмітимо поділ С. І. Корниловичем липован
(російських старовірів) на секти старообрядців, суботників і духоборців, що в
подальшому зумовило наукову плутанину.
Інформативними є розвідки офіцера Генерального штабу І. Драгана,
яким здійснена перша спроба етнографічного районування регіону, та
генерал-майора О. І. Защука, який представив історичні довідки про
найчисленніші етнічні та соціальні групи Бессарабії [318, 328-329]. Попри
негативне ставлення до євреїв, що в цілому характерно для всієї
історіографічної доби, дослідники підкреслили їх вагомий внесок у розвиток
торгівельної справи Бессарабської області.
Поступово розробкою окресленої проблеми починають займатися
професійні історики. Незважаючи на певне завищення реальних результатів
урядової політики, саме вони висувають перші наукові гіпотези. Так, на
думку професора М. М. Мурзакевича, садівництво в Буджаці набуває
розвитку лише після появи німецьких і болгарських колоністів [420].
А. О. Скальковський, проаналізувавши процес заселення краю, переконував,
що стихійні переселення перестали відігравати першорядну роль в
міграційному потоці, починаючи з 20-х рр. ХІХ ст. [473]. Науковець також
оприлюднив власний поділ російського суспільства, поділивши всіх
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громадян на дві групи: виробничу та невиробничу. До привілейованої групи
першої категорії, у контексті станової організації населення Бессарабської
області, включив: іноземних колоністів, козаків Дунайського війська,
боярнашів, рупташів, царан, мазил, євреїв-землеробів. До непривілейованої:
купців, міщан, почесних громадян, однодворців, церковнослужителів,
казенних селян, дворових людей, кріпосних циган. До невиробничого
розряду були віднесені представники дворянства та духовенства [474]. Нині
ця класифікація не витримує наукової критики.
Впродовж першої половини ХІХ ст. у дослідженнях популяризується
регіональний підхід. Проблеми демографічного, соціально-економічного та
культурного розвитку Російської імперії розглядаються в контексті вивчення
її

окремих

районів.

Проявом

цієї

тенденції

став

вихід

праць

Є. Ф. Зябловського [332], П. П. Семенова-Тянь-Шанського [466-470]. Серед
зарубіжних науковців – Августа фон Гакстгаузена [562]. До їхнього числа
також можна віднести науковий доробок П. І. Кеппена, в якому вперше на
науковому рівні з загальної маси болгарського населення Бессарабії
виокремлюються гагаузи [355].
Важливі теоретичні узагальнення здійснені П. М. Батюшковим і
П. Крушеваном [248, 364]. Так, автори виділили два основні міграційні
потоки, спрямовані в Бессарабську область, – з Османської імперії та Росії.
У переселенському русі з турецьких володінь виокремлювали три паралельні
напрямки: вихід болгар, колишніх запорозьких і некрасівських козаків.
Недоліками вказаних праць є дефіцит фактичного матеріалу та висвітлення
політичного курсу царської адміністрації виключно в позитивних барвах. На
подібних засадах ґрунтувалися роботи П. Плюсніна [441], М. В. Лашкова
[384], Л. А. Кассо [352]. Протилежних поглядів дотримувався румунський
історик З. Арбуре, який зазначав, що кріпацтво в Бессарабії з’явилося після її
входження до складу Російської імперії, хоча загальновідомо, що категорія

11

кріпосних циган існувала в Молдавському князівстві раніше. Залучення
сюди російських євреїв пов’язував виключно з бажанням царату зменшити
їхню кількість в інших губерніях держави, а також з наміром економічного
підкорення романського населення по обидва береги Дністра (вживається
етнонім «румуни») [561].
З розвитком етнографії як окремої наукової дисципліни в другій
половині 50-х – 60-х рр. ХІХ ст. активізується інтерес до предметного
вивчення окремих етнічних спільнот, які населяли Пруто-Дністровське
межиріччя. Вагомий дослідницький матеріал з даної проблематики вміщений
у історико-демографічній статті вченого О. Артем’єва [479]. На його думку,
молдавани на півдні Бессарабії розселяються лише після депортації в Крим
ногайців (з 1806 р). До корінних жителів Хотинського повіту відносив
руснаків, яких у дусі тодішніх поглядів відмежовував від загальної маси
українців. Часом появи останніх на теренах регіону вважав ХVІІ ст. (період
козацьких війн), масового виходу – ХVІІІ ст. (зруйнування Запорозької Січі).
Влучно підкреслив, що поповнення україномовної групи мешканців
відбувалося за рахунок переселення в регіон колишніх запорозьких козаків,
державних селян, вихідців із турецьких володінь та селян-утікачів. Першими
бессарабськими росіянами вважав старообрядців, активаторами сільського
господарства в південних районах – іноземних колоністів, обласної торгівлі –
євреїв. Робота відрізняється високим рівнем інформативності, навіть
незважаючи на певну плутанину в історичній хронології. У 1863 р. у світ
виходить велика праця російського вченого німецького походження ГуставТеодора Паулі «Етнографічний опис народів Росії», яка вже в перші роки
після друку стала бібліографічною рідкістю. До неї увійшов комплекс


Цигани – спільна назва близько 80 етнічних груп, які об’єднані спільним походженням і визнанням
«циганського закону» [570, с. 527]. Серед найчисленніших з них є «рома». Нині на політичному рівні ця
самоназва все частіше розповсюджується на всіх європейських циган. В Бессарабській області як серед
місцевого населення, так і на законодавчому рівні цю категорію жителів називали циганами, тому, коли
мова йде про етнічну групу в дисертації вживається етнонім «роми», у випадках визначення соціальної
приналежності використовується спільна назва (наприклад, державні та кріпосні цигани). В останньому
контексті ці дві назви, на наш погляд, можуть інтерпретуватися як синонімічні.
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етнографічних нарисів народів, які проживали на території Російської
імперії, з вказівкою на час і умови їхнього поселення [580].
Спеціальних робіт, які б розкривали процес формування української
громади в регіоні, в цей період написано не було. Виняток становить
науковий доробок П. А. Несторовського, в якому розглядаються питання
етнічної історії русинів Бессарабії. Науковець позиціонував їх як окрему
етнографічну групу українського населення, підкреслюючи схожість із
українцями Буковини та Галичини [426].
Поступово поширюється інтерес до вивчення міграцій, чисельності та
соціального статусу «задунайських переселенців»: А. О. Скальковський
[472], П. Попруженко [444-445], І. Іванов [334-335], І. Тіторов [499],
М. С. Державін [310]. Генерал-лейтенантом В. Ф. Мошковим написана перша
робота з етнографії гагаузів [411]. Походження останніх виводилося від
північних кочовиків торків та узів, які в XI – XIII ст. поселилися в північносхідній частині Балканського півострова. Висунуте припущення з певними
модифікаціями залишається найпопулярнішим серед науковців і сьогодні.
Загальні

відомості

про

соціально-правове

становище

євреїв

у

Російській імперії та особливості процесу єврейської землеробської
колонізації, в тому числі й у Бессарабії, фрагментарно розкриті дослідниками
О. М. Лернером [387] та І. Г. Оршанським [432]. Саме з намаганням царату
стимулювати розвиток торгівлі за рахунок капіталів і комерційних умінь
єврейського населення вони пов’язували збільшення його кількісних
характеристик на бессарабських землях.
До початку ХХ ст. ознайомлення з історичною долею росіян Бессарабії
відбувалося в контексті вивчення причин появи на її теренах старообрядців,
їх поведінки та чисельності. Розвідки проводилися М. В. Вардиновим [281],
І. П. Ліпранді

[389],

І. С. Аксаковим

[217],

В. Ф. Мінорським

[402],

І. Пархомовичем [437]. Попри загальне негативне ставлення до старовірів, які
позиціонувалися як головна антидержавна сила, саме ці історики ввели до
наукового обігу невідомі раніше матеріали й розробили низку теоретичних
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узагальнень,

які

дозволили

відтворити

процес

формування

старообрядницької громади по обидва береги Дунаю. Вперше об’єктом
спеціального дослідження росіяни Південної Бессарабії були обрані
А. П. Константиновим, але їх часта ідентифікація з українцями не дозволила
автору досягти об’єктивної оцінки. Виділивши в міграційному потоці
російського населення два елементи: козацький і селянський, дослідник
помилково виокремив в ньому дві течії: великоросійську та малоросійську
(українську) й назвав першими російськими поселенцями колишніх
запорозьких козаків, додаючи, що паралельно з ними тут з’являються
некрасівці [360].
Перша комплексна робота з історії німецьких колоністів у російській
історіографії написана О. А. Клаусом. Автор дав позитивну оцінку
економічному розвитку німецьких колоністських округів, у кожній волості з
яких, за його словами, функціонували «правильно організовані товариства
сільського господарства» [358, с. 153]. В окремій главі, що присвячена
процесу облаштування «задунайських переселенців» у Буджаці, звертається
увага на гірше соціальне становище місцевих болгар у порівнянні з
болгарськими колоністами інших губерній держави. Дискусійним є
твердження про те, що вихідці із-за Дунаю являли собою натовп, який
об’єднувала лише спільна православна мова, бездомність і злидні. Цієї думки
також дотримувалися Д. І. Багалєй [243], Я. Штах [552]. Полярну точку зору
відносно внеску німецьких колоністів у економічний розвиток Бессарабії
проголошували С. П. Шелухін [541] й О. О. Веліцин [282]. Останній з них
досить

негативно

ставився

до

появи

німців

на

теренах

імперії,

характеризуючи цей процес, як експансивний.
Вагомий внесок у розуміння специфіки соціально-економічного
становища поселених бессарабських ромів зробив О. М. Єгунов, який
відстоював думку про нереалізованість урядового плану щодо їхньої
соціальної адаптації [324].
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Дослідження соціальної структури в цей період обмежуються
окремими станами та соціальними верствами населення. Перша ґрунтовна
праця з історії бессарабського дворянства видана А. М. Крупенським [363].
У ній розкривається процес скликання дворянських зборів у області,
проблеми взаємовідносин крупних землевласників з селянами та реалізація
на практиці «Положення про царан» 1834 р. і «Нормального контракту»
1846 р. Велику цінність становлять представлені в роботі повний список осіб,
обраних на адміністративні посади, та перелік родів, внесених до родовідної
дворянської книги Бессарабії, із зазначенням шляху отримання шляхетного
статусу.
Упродовж другої половини ХІХ – початку ХХ ст. виходить комплекс
праць, присвячених життю та діяльності митрополитів Кишинівської
єпархії – Гавриїла Бенулеску-Бодоні та Дмитра Сулими: [285-286, 290, 331,
396, 419, 436-437, 439, 480, 555]. Узагальнюючі роботи про бессарабське
духовенство в цей час відсутні.
Проблемами походження резешів і їхнього землеволодіння професійно
займався М. В. Шимановський [543]. Проаналізувавши «Соборну грамоту»
1785 р., історик дійшов висновку, що категорія резешів з’явилася у зв’язку з
передачею земельної ділянки від однієї особи до багатьох родичів, внаслідок
чого відбувалося її постійне дроблення. Деякі аспекти правового становища
цієї групи населення проаналізовані в роботі П. Г. Горе [291]. Сформувати
уявлення про земельну власність резешів, а також дворян і духівництва,
встановити кількість господарств і місце розташування таких категорій
населення регіону, як рупташі, рупта-де-вістерія та рупта-де-камаре, на
початку ХІХ ст. стало можливим при залученні матеріалів перепису 1817 р.,
узагальнених головою Бессарабської губернської вченої архівної комісії
І. М. Халіппою [514].
В

цілому

історіографія

першого

періоду

накопичила

значний

фактичний матеріал з окремих аспектів досліджуваної теми, але за
характером викладу інформації була переважно описово-статистичною.
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Основна

увага

зосереджувалася

на

загальних

процесах

заселення

Бессарабської області та етнічних групах, які населяли її територію.
Проблеми структурування суспільства та його трансформацій розкривалися
фрагментарно.
Після входження Бессарабії до складу Румунії у 1918 р. історія регіону
інтерпретується румунськими та російськими дослідниками виключно з
точки зору власної історіографічної позиції та ідеології держави. Концепція
румунських і близьких до їхніх поглядів молдавських дослідників
ґрунтувалася на тезі про незаконну анексію Бессарабії в 1812 р. Російською
імперією як споконвічної румунської провінції. Політичному курсу
царського уряду приписувалися риси колоніального режиму, заснованого на
гнобленні корінного романського населення, чисельність якого свідомо
примножувалися,

результати

економічного

підйому,

навпаки,

применшувалися. На цих засадах написані роботи І. Ністора [574], І. Джалії
[569], А. Болдура [563-564], М. Тополочану [581], Ш. Чебану [567], П. Казаку
[565]. Разом з тим, деякі науковці були змушені визнати, що окремі дії
царської адміністрації у звуженні автономії області зумовлювала внутрішня
необхідність. Так, А. Болдур пояснював тенденцію до збільшення
представництва

російських

Бессарабської

області

з

дворян

у

адміністративному

некомпетентністю

молдавських

апараті
бояр

у

загальноросійському законодавстві [563]. Інша група молдавських науковців,
навпаки, перебільшувала позитивну динаміку. Показовою в даному контексті
є праця О. Гибу, у якій обґрунтовувалася теза про поліпшення соціального
становища всіх станів і верств бессарабського населення після входження
регіону до складу Російської імперії [570].
Отже, протистояння двох проектів ідентичності – російського та
румунського, зумовили появу двох протилежних парадигм у тлумаченні
історичного

минулого

концептуальних

положень

Бессарабії.
учені

Для
часто

підтвердження
зверталися

до

власних
історичної

фальсифікації, тому їхні роботи мали переважно пропагандистський
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характер. Головна мета полягала в переконанні світової громадськості в
обґрунтованості територіальних претензій на Пруто-Дністровське межиріччя
під час роботи Паризької мирної конференції (18 січня 1919 р. – 21 січня
1920 р.).
До 40-х рр. ХХ ст. належної уваги дослідженню специфіки
етносоціального розвитку Бессарабії практично не приділялося. Питань
появи й чисельності етнічних спільнот у Пруто-Дністровському межиріччі
торкався етнограф Л. Берг. Як і його попередники, серед перших груп
місцевих росіян виділяв старообрядців, а також сектантів. Не безпідставно
стверджував, що на півдні регіону контингент українського населення
поповнювався переважно за рахунок селян-переселенців і вихідців з
північних районів самої області [265-266]. Характеристикою політичних і
економічних передумов єврейської землеробської колонізації та загальних
тенденцій її реалізації в Росії в кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.
займався С. Я. Боровой. Недосяжність урядової мети в процесі залучення
євреїв до землеробства в Бессарабії пояснював її перебуванням на початковій
стадії розвитку промисловості та торгівлі, тому, на його думку, єврейське
населення надавало перевагу саме цим двом галуззям діяльності, в яких
вбачало найбільшу перспективу [271]. Нереалізованість на практиці плану
боротьби

з

жебракуванням

ромів

відмітив

український

дослідник

О. П. Баранніков [246].
У повоєнні роки окреслена проблематика не знайшла відображення в
науковій літературі. Її активна розробка розпочинається з 50-х рр. ХХ ст.,
переважно молдавськими дослідниками. У цей час у Молдавії відкриваються
перші академічні наукові установи гуманітарного профілю. Основним
центром історичних досліджень у післявоєнні роки тут стає «Інститут історії,
мови та літератури», який з 1961 р. увійшов до складу Академії наук
Молдавської

РСР.

Дослідження

будуються

на

основних

концептах

радянської ідеології. Науковці принципово по-іншому, ніж їхні попередники,
підходили до вивчення колонізації Бессарабії, зосереджуючи увагу на ролі
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народу, а не уряду в історичному процесі. Піддавали критиці його
політичний курс, який, відповідно до їхніх поглядів, був спрямований на
обмеження особистої свободи селян, а пізніше й робітників [227-230, 410].
Представники заможних верств – дворянства, купецтва, а також особи
духовного сану, виступали в ролі головних посередників царату.
Постулат марксизму-ленінізму про базисний характер економічних
відносин

визначив

пріоритет

соціально-економічної

проблематики

в

історичній науці даного періоду. Найбільш інформативною в даному
контексті є робота І. Г. Будака та Я. С. Гросула [278]. У ній автори
підкреслили позитивні зрушення в динаміці народонаселення краю в першій
половині ХІХ ст., надали відомості про його соціальний склад у 1842 –
1861 рр., хоча наголосили на сумнівності окремих статистичних даних.
Вперше

поліетнічність

позиціонувалася

ними

як

головний

фактор

економічного розвитку Бессарабської області. Ця ідея також знайшла
відображення

в

колективній

роботі

«История

народного

хозяйства

Молдавской ССР», яка вийшла в 1974 р. [342]. Інформація про роки
заснування окремих населених пунктів сучасної Одеської області України й
господарську діяльність перших поселенців міститься в фундаментальній
праці «Історія міст і сіл УРСР» [344].
Серед пріоритетних напрямків дослідження залишалася тема селянства
та класової боротьби. Їх розробкою активно займалися Я. С. Гросул та
І. А. Анцупов [233, 235, 302, 304-305]. Головну увагу вони приділяли аналізу
соціально-економічного
селянства,

їхніх

становища

відносин

з

окремих

урядовими

категорій
колами

бессарабського
та

заможними

землевласниками. З позицій тогочасної ідеології внесок німецьких колоністів
у економічний розвиток регіону применшувався (це стосується, в першу
чергу, праць більш раннього періоду). Поширюється ідея про експлуатацію
народних мас заможною верхівкою німецьких вихідців [341].
Детальною розробкою питань козацької та селянської колонізації
придунайських земель у кінці XVIII – на початку XIX ст. займався одеський
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науковець А. Д. Бачинський [250-252]. Переселенським рухом селян на
південноукраїнських землях – О. С. Коцієвський [362].
У цей час з’являється низка монографій, присвячених окремим групам
бессарабського селянства. Так, проблемою оподаткування царан спеціально
займалися С. Панфілов [435] та Д. М. Драгієв [320]. Історик М. П. Мунтян,
проаналізувавши урядове «Положення про царан» 1834 р. і «Нормальний
контракт» 1846 р., наголошував на існуванні в Бессарабії кріпацтва, але в
завуальованому вигляді [412, 414-415, 418]. У коло наукових інтересів
дослідника також входила проблема огляду правового статусу резешів і форм
їх землеволодіння [413]. Ці питання паралельно активно розроблялися
Ф. Я. Маршалковським [394-395]. Аналіз соціальної стратифікації державних
селян, їхнього етнічного складу та господарської діяльності здійснений
І. А. Анцуповим [226]. В середовищі селянства південних районів Бессарабії
він виділяв п’ять основних категорій: царани на казенних землях, державні
селяни, болгарські та німецькі колоністи, козаки Дунайського війська [225].
Загальні уявлення про процес формування категорії державних селян у
Південній Україні, і зокрема в Буджаці, сформовані О. І. Дружиніною [322].
Історик одна з перших серед радянських науковців, вказала на значні успіхи
німецьких колоністів у сільському господарстві. Стверджуючи, що основи
виноградарства та виноробства на півдні Бессарабської області заклали саме
вихідці зі Швейцарії.
Суспільними процесами та боротьбою бессарабського селянства за
збереження особистої свободи займалися І. Г. Будак [277], М. П. Мунтян
[416-417], Л. М. Оганян [430-431], Д. М. Драгієв [319]. Увагу дослідників
також привертала проблема взаємовідносин місцевих жителів з учасниками
грецького

національно-визвольного

повстання

1821

р.

Спеціальні

дослідження в даному напрямку проводили Г. Арш [237], І. Іовва [338-340],
О. М. Двойченко-Маркова [307].
Науковий інтерес до історії інших сегментів соціальної структури був
слабким. Дослідженню міського населення Бессарабії присвячена праця
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В. Жукова [326]. В ній проаналізовані особливості процесу урбанізації
області, здійснені розрахунки чисельності населення окремих бессарабських
міст, вказана професійна спеціалізація ремісників.
У даний період, як правильно відмітила сучасна дослідниця
Л. Ф. Циганенко, «дворянин – господар, політичний діяч, благодійник –
практично зникає зі сторінок наукових праць…» [526, с. 16]. Зустрічаються
лише

фрагментарні

землеволодіння

та

відомості
професійної

стосовно

кількісних

зайнятості

дворян.

характеристик,
Їхній

внесок

в

економічний та культурний розвиток краю практично замовчувався.
Атеїстична ідеологія зробила свій відбиток у негативному позиціонуванні
духовенства. Яскравим прикладом є робота О. І. Бабія [239]. Щодо купецтва,
то його сприймали, як невід’ємну складову російської буржуазії, тому
економічна ініціатива представників цієї верстви населення майже завжди
зводилася нанівець. Лише наприкінці 80-х рр. ХХ ст., у контексті вивчення
торгового законодавства та комерційних зв’язків Бессарабії з іншими
російськими губерніями, науковцю В. М. Томульцю вдалося частково
розглянути динамічні зміни в чисельності бессарабських купців та росту
їхнього капіталу [501-502].
З 70-х рр. ХХ ст. актуалізується розробка питань етнодемографічного
розвитку регіону. Вагомий внесок у дослідження даної проблематики
зроблено

В. М. Кабузаном

[346-348].

Автор

критично

підійшов

до

використання джерел і наукових доробків своїх попередників, що дало йому
змогу більш детально дослідити процес заселення краю та формування його
етнічної палітри. На думку дослідника, саме іноземна колонізація та стихійні
переселення

селян-утікачів

найбільшим

чином

вплинули

на

вигляд

етнографічної мапи Бессарабської області в першій половині ХІХ ст. Він
також здійснив першу спробу її відтворення в 1850 р., хоча представлені дані
вимагають певного уточнення та доповнення. Специфіку етнодемографічних
і соціальних процесів у бессарабському суспільстві досліджував етнограф
В. С. Зеленчук [330]. Виділяв три основні шляхи заселення регіону: стихійні
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переселення, урядова та поміщицька колонізація. Відмічаючи, що саме
міграційні

процеси

були

визначальними

в

процесі

трансформацій

етносоціальної структури населення області. Учений звернув увагу на
розширення соціальної стратифікації бессарабського селянства впродовж
першої половини ХІХ ст. й появи таких нових категорій, як державні селяни,
колоністи та військові поселенці (козаки). Існуючі інститути «тимчасових
слуг» (бреслашів, скутельників) позиціонував як видозмінену форму
кріпацтва.
В

аналізі

процесу

заселення

та

облаштування

«задунайських

переселенців» на бессарабських землях, особливостей устрою колоній,
чисельності

їхнього

населення,

господарської

спеціалізації,

землезабезпеченості й соціальної боротьби цієї групи мігрантів найбільших
успіхів досяг І. І. Мещерюк [399-401]. Цю інформацію доповнюють розвідки
І. Ф. Грека. За переконаннями останнього, завдяки переселенню в межі
регіону болгарам вдалося зберегти свою національну та культурну
самобутність [296-297].
Отже, перебування історичної науки в жорсткій залежності від
політичної

кон’юнктури

обмежувало

пошукове

поле

науковців.

Популяризується соціально-економічна проблематика, найбільш активно
вивчаються питання селянства та суспільної боротьби. В негативних барвах
змальовується дворянство, духовенство, заможне міщанство, купецтво.
Вперше поліетнічність виступає головним чинником економічного розвитку.
Незважаючи на певну ідеологічну заангажованість робіт, саме на цьому етапі
до наукового обігу вводиться корпус раніше неопублікованих джерел,
розробляються важливі теоретичні узагальнення, які не втрачають своєї
актуальності й донині.
На початку 90-х рр. ХХ ст. у зв’язку з лібералізацією суспільного життя
в історичній науці пострадянських держав розпочинається якісно новий
період, для якого характерні розширення наукової проблематики, плюралізм
думок, впровадження нових методологічних підходів і методів наукового
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пізнання.

Вчені

отримали

можливість

без

цензурних

обмежень

реконструювати історичне минуле, спираючись на широкий спектр архівних
матеріалів, до яких раніше широкому загалу доступ був закритий. Окремі
аспекти теми нашого дослідження під різними кутами розробляли науковці з
України, Молдови, Румунії, Росії та інших країн.
Провідною

особливістю

сучасної

української

та

молдавської

історіографії став посилений інтерес до регіональної історії, але підґрунтя
цих досліджень складають різні методологічні засади, це особливо помітно
на прикладі узагальнюючих праць. Українські науковці все більше уваги
приділяють дослідженню історії заселення, формуванню етнічної мапи та
соціально-економічного розвитку окремих регіонів країни. Не є винятком
пониззя межиріччя Дністра та Дунаю, яке в наукових розвідках зустрічається
під різними назвами: Південна Бессарабія, Буджак, Українське Подунав’я
(лише

остання

назва

відповідає

адміністративно-територіальному

районуванню країни). Окреслені питання частково розглянуті у спільній
роботі ізмаїльських авторів «Українське Подунав’я: історія, етнокультурний
розвиток» [503], монографіях О. М. Лебеденка та А. К. Тичини, а також
А. О. Пономарьова [386, 443]. На думку останнього з них, сучасний етнічний
склад південної частини Бессарабії, як і регіону зокрема, почав формуватися
ще у XVI – XVII ст., переважно на українському ґрунті. Восени 2014 р.
наукова

громадськість

ознайомилася

з

колективною

монографією

вітчизняних і зарубіжних дослідників (під редакцією А. І. Кіссе,
О. А. Прігаріна), яка розкриває особливості історико-етнографічного та
соціально-політичного розвитку регіону, динаміку чисельності основних
етнічних спільнот, їхню культуру та рівні взаємодії [279]. Соціальну історію
Північної Бессарабії активно вивчають чернівецькі колеги: Т. С. Богачик
[270], О. Добржанський, Ю. Макар, О. Масан [316]. Роботи науковців
дозволили сформувати уявлення про суспільні відносини, етнічний та
соціальний склад жителів північних повітів краю в окреслений період.
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Головним сюжетом, навколо якого розвивається наукова думка в
сучасній Молдові, стала проблема формування молдавської державності та
етногенезу молдаван. Окреслення такого проблемного кола в молдавській
історичній науці виникло як результат спротиву основним концептам
румунізму – політична течія, яка заперечує молдавську національнокультурну самобутність. Ідеї національної самостійності молдаван і
легітимності їхньої держави відстоюють дослідники В. М. Статі [482-486],
П. М. Шорников

[547-550],

В. Царанов

[518],

Л. Є. Репіда

[459].

На

аналогічних засадах написані колективні труди «История республики
Молдова с древнейших времѐн до наших дней» [343], «Молдаване» під
редакцією

М. М. Губогло

та

В. А. Дергачова

[405].

У

зазначених

дослідженнях обговорюються наслідки для Бессарабії Бухарестського
мирного договору 1812 р. Окремі аспекти царської політики в регіоні
розглядаються І. Ф. Греком [298], М. В. Анікіним [224], В. А. Такі [495],
В. Я. Гросулом [301, 303]. Науковці відмічають, переважно, позитивні
зрушення в соціально-економічному розвитку Бессарабської області.
Інша група молдавських, а також румунські історики дотримуються
діаметрально

протилежних

поглядів.

Вони

позиціонують

Бессарабію

невід’ємною частиною румунського національного простору, засуджуючи
відторгнення

Росією

в

1812 р.

Пруто-Дністровського

звинувачуючи

царат

у

гнобленні

румунського

межиріччя

населення

та

(етнонім

«молдавани» вживається вкрай рідко). Схожі ідеї підтримують Г. Негру
[573], А. Морару. Останній звинувачував російську адміністрацію в
обмеженні прав місцевих мешканців у порівнянні з болгарськими та
німецькими

вихідцями.

Негативно

змальовував

наслідки

іноземної

колонізації, яка, на його думку, стала головною причиною малоземелля в краї
й призвела до еміграції багатьох молдавських родин за Прут [572].
Аналогічні погляди сповідують П. Черноводяну [566], К. Стан [579],
Ш. Пурич

[578].

Ідеологічно

близькими

є

твердження

професора
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Джорджтаунського

університету

Ч.

Кінга,

який

вважає

Бессарабію

найвідсталішою західною окраїною Російської імперії [571].
Компромісною, з точки зору висвітлення історії регіону, є сумісна
робота представників двох протилежних поглядів В. Такі та А. Кушко (за
участю О. Грома) [383]. Вони відмітили доволі успішну та «безболісну»
інтеграцію бессарабської знаті до російського соціального простору.
Звернувши увагу на те, що на відміну від молдавських бояр, які залишилися в
межах Західної Молдавії, шляхетним особам, які перейшли звідти на
бессарабські землі після 1812 р., вдалося оформитися в окремий стан.
Дискусійним є твердження вчених про те, що протягом першої половини
ХІХ ст. у Бессарабській області зберігалася соціальна номенклатура
попередньої епохи (за винятком категорії скутельників).
90-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст. ознаменувалися появою низки праць з
історії етнічних і етноконфесійних груп, які населяють територію сучасної
Бессарабії. Небезпідставними є твердження австрійського дослідника
А. Каппелера про те, що саме впродовж першої половини ХІХ ст. формується
сучасна етнічна мапа південної частини досліджуваного регіону [349].
На сьогоднішній день спеціальної роботи, яка відтворила б процес
формування української громади в краї, висвітлила її демографічні
характеристики, соціальне становище, галузево-професійну діяльність в
окреслений період, не написано. Найбільших успіхів у цій площині досягла
одеська дослідниця О. А. Бачинська, яка проаналізувала місце та роль
українського населення в процесі заселення та господарського освоєння
південної частини сучасної Одеської області України [256, 258]. Загалом,
вивчення історичної долі українського населення Бессарабії здійснювалося
переважно в контексті дослідження козацьких формувань. Розробкою цих
питань свого часу активно займався А. Д. Бачинський [261-262]. Його справу
продовжила О. А. Бачинська, якій вдалося відтворити цілісну картину росту
народонаселення в окремих станицях Дунайського війська, дослідити
майнове розшарування серед козаків, їх господарську діяльність [254-255,
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257, 260]. Окремі публікації вченої, присвячені аналізу соціального
становища волонтерів у козацьких формуваннях [249, 253]. Процес їх
переходу до кадрового складу Дунайського війська розглядав С. М. Чапкій
[533]. Проблему переселення козаків на територію регіону, їх участь у
російсько-турецьких війнах першої половини ХІХ ст., відносини з царською
адміністрацією досліджували І. А. Анцупов [231], О. М. Лебеденко [385],
О. Кухарук [381].
Перші комплексні дослідження з етнічної історії бессарабських русинів
здійснено молдавським науковцем С. Суляком [491, 492]. Останні
позиціонуються ним як представники давньоруської народності, які завдяки
ізольованості та «законсервованості» зберегли спільну русинську свідомість і
оформилися в окремий етнос. Іншої точки зору дотримується В. П. Степанов,
який вважає, що ця група населення розвивалася в Бессарабії як автохтонна
самобутня складова субетнічної групи українців [487].
Дослідженням формування болгарської діаспори на Півдні України та в
Молдові

займається

низка

вітчизняних,

молдавських,

російських

і

болгарських дослідників: І. Ф. Грек [295, 488, 293, 299], М. М. Червенков
[536], А. І. Кіссе [357], О. В. Бєлова [263-264], Л. Лясота [390], С. Дойнов
[317], В. В. Дроздов [321], М. П. Філіпова [511], Станчев М. Г. [481] й ін.
Основна увага дослідників прикута до проблеми міграцій, чисельності,
адміністративного устрою болгарських колоністів та їхніх взаємовідносин із
владою.
Помітною тенденцією в історичній науці стало зростання наукового
інтересу до історичної долі бессарабських гагаузів, яких часто не виділяють
із загальної маси «задунайських переселенців»: І. Градишлієв [292],
М. В. Маруневич [393], Ф. Ангелі [219-220], Г. Атанасов [238], С. С. Булгар
[280], М. М. Губогло [288], І. А. Субботіна [490], І. Ф. Грек і М. Д. Руссєв
[294]. На думку двох останніх дослідників, саме в Буджаці, в середовищі
гагаузького

населення

відбулася

еволюція

мовної

та

етнічної

самоідентифікації, яка призвела до усвідомлення себе окремим етносом.
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Одну з перших спроб виокремити гагаузів з етнічного середовища Південної
Бессарабії здійснила вітчизняна дослідниця М. І. Ярмоленко [556-557].
Проблему їх етнодемографічного розвитку вперше на дослідницькому рівні
порушує молдавський науковець О. К. Радова [455-457].
Окремі епізоди кількісних характеристик і правового становища
бессарабських євреїв знайшли відображення в роботах І. Н. Пілата [440],
Г. В. Вєтрової

[287]

та

І. Г. Верховцевої

[284].

З

недавнього

часу

популяризацією вказаної проблематики активно займається «Інститут іудаїки
Республіки Молдови», яким проводяться дослідження в області єврейської
історії та культури. В окремих публікаціях В. Анікіна, Є. Бріка та М. Брік,
А. Борщевського розкриваються питання періодизації розселення євреїв на
бессарабських землях, особливості їх соціально-правового становища та
ремісничої

спеціалізації

[221-224,

272-274].

Економічному

розвитку

єврейських сільськогосподарських колоній автори надають позитивну
оцінку.
Факт появи російського населення на теренах Бессарабії досліджували
І. В. Табак й І. А. Анцупов, хоча принципово нової інформації їх роботи не
містять [494, 234]. Спеціальні праці, присвячені становленню російської
громади в бессарабських містах, динаміці її чисельності, станового та
конфесійного складу, а також взаємовідносинам царського уряду з
старовірами, видані молдавською колегою Н. В. Абакумовою-Забуновою
[213-216]. Процес формування старообрядницької громади на Дунаї
реконструював у своїх дослідженнях О. А. Прігарін [442-448]. Дослідником
здійснений

ґрунтовний

огляд

переселенських

потоків

старообрядців,

направлених у Бессарабську область, визначені чинники та механізми їхньої
адаптації на новому місці, вперше окреслені демографічні характеристики
старовірів Буджаку. Вчений переконаний, що вже в кінці ХVІІІ ст.
старообрядці у придунайських землях «складали відносно стаціонарне
населення», а вже в першій половині ХІХ ст. відбувся процес укріплення та
стабілізації групи [449, с. 114]. З цією тезою погоджується й одеська вчена
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А. І. Федорова, предметом дослідження якої виступають старообрядціпопівці Південної Бессарабії [504-508]. В 2012 р. вийшло змістовне
дослідження з історії російського старообрядництва С. В. Таранця [496].
В окремих главах роботи зазначена географія виходу та розселення
старовірів на бессарабських землях, їхня соціальна стратифікація та еволюція
соціально-правового становища. Вищеперераховані питання розроблялися
як самим автором [497], так й іншими науковцями: О. Б. Дьомін [289, 308],
І. Ф. Кучерявенко [382], І. М. Чебан [534], І. А. Фокін[512].
Помітним явищем у сучасній історіографії стало відродження
наукового інтересу до вивчення німецької колонізації Бессарабії, хоча це
питання розглядається переважно в контексті огляду загального процесу
заселення німецькими вихідцями території Південної України [427-428, 434].
Високим ступенем інформативності відрізняються довідкові видання,
складені російським ученим німецького походження В. Дизендорфом [311313]. Економічним аспектам життєдіяльності німецьких колоністів, їхній
взаємодії з іноетнічним населенням приділяли певну увагу О. Машкін [397398], Т. М. Швельова [540], С. З. Новаков [429], Е. С. Стьопченко [489].
Процес формування та розвитку самоврядування німецьких колоній у
Південній Україні проаналізовано І. П. Задерейчуком [327].
Не знайшли достатнього висвітлення в історіографії питання, пов’язані
з

історичною

проблематика

минувшиною
не

стала

бессарабських

предметом

ромів.

спеціального

До

сьогодні

дослідження,

ця
ані

українських, ані зарубіжних дослідників. Фрагментарні відомості щодо них
містяться в публікаціях Л. Ф. Циганенко [528, 532], О. В. Бєлікова [268-269],
О. А. Бачинської [259], І. А. Анцупова [232] та в спільній монографії
М. Бессонова, Н. Деметер і В. Кубенка [267].
Історіографія

дослідження

соціальної

структури

бессарабського

населення в окреслений період не відрізняється повнотою. Ця тема до
сьогодні не входила до кола наукових інтересів істориків. Серед небагатьох
робіт, у яких у тій чи іншій мірі розглядається специфіка станового поділу
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регіону, наукову значущість має колективна праця «История отечественного
государства и права» під редакцією О. І. Чистякова [323]. Сформувати
уявлення про еволюцію соціально-правового становища основних чотирьох
станів Російської імперії (дворян, духовенства, міських і сільських жителів)
дозволили розвідки Б. М. Миронова [403].
Проблеми формування та розвитку окремих станових категорій
населення Бессарабії, їхньої чисельності та галузевої зайнятості практично не
вивчаються.

Правові

засади

оформлення

бессарабського

дворянства,

особливості його внутрішньої нобілітації та стратифікації, етнічний склад,
формування

власності

на

землю,

господарська,

підприємницька

та

комерційна діяльність активно розробляються Л. Ф. Циганенко [521-527, 529531]. Перекресливши радянські стереотипи, доведено, що дворяни зробили
вагомий внесок у розвиток суспільних інститутів, культурно-освітньої та
економічної галузей, а також відіграли важливу роль у адміністративному
управлінні області.
Нажаль, донині не написано жодної праці, в якій би комплексно
розглядалися

питання

соціального

та

матеріального

становища

бессарабського духовенства, його кількісних характеристик і етнічного
складу. Цінна інформація за 1815 р. представлена в статті М. Д. Руссєва
[464]. У цілому, основна увага дослідників прикута переважно до вивчення
біографії митрополита Гавриїла Бенулеску-Бодоні та діяльності відкритої
ним Кишинівської духовної семінарії [325, 476, 498, 509-510, 513]. Цікаві
дані про бессарабське купецтво та міщанство містяться в дослідженнях
Д. Пуштаренку [576-577], О. Ю. Балицького [244-245], Н. М. Діанової [314315]. Вітчизняною дослідницею І. Г. Верховцевою активно розробляється
проблема селянського самоврядування [283].
Сучасна історична наука ознаменувалася появою низки праць з
окремих

напрямків

окресленої

проблематики.

Підйом

національної

свідомості зумовив популяризацію, власне, етнічної історії Бессарабії. Аналіз
структурних і статусних трансформацій бессарабського населення й
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формування етносоціальності як регіонального явища поки що знаходиться
на периферії історіографічного процесу. Неоднозначну оцінку в науковому
світі отримали наслідки інкорпорації регіону в соціокультурний простір
Російської імперії. Це питання донині залишається полемічним.
Отже, аналіз історіографічного масиву засвідчив, що попри активне
студіювання

окремих

етносоціального

сюжетів

складу

проблеми,

жителів

комплексний

Бессарабії

в

огляд

окреслений

змін

період

з

визначенням їх детермінуючих чинників ще не здійснювався.

1.2.

Джерельна база дисертаційної роботи

Джерельна база дослідження репрезентована різними за характером,
змістом і функціональним призначенням матеріалами: 1) справи архівних
установ, 2) тематичні збірки документів, 3) законодавчі (нормативні) акти,
4) статистичні описи, 5) матеріали особистого походження (мемуари),
6) періодичні видання. Залучення представленої сукупності писемних джерел
сприяло формуванню цілісних уявлень про зміни етнічного та соціального
складу бессарабського населення, відсоткового співвідношення етнічних
спільнот, динаміку чисельності й розселення окремих станів і соціальних
верств, специфіку становища та господарської діяльності жителів у
залежності від їхньої етносоціальної приналежності.
У

ході

написання

дисертації

використовувалися

документи

Національного архіву Республіки Молдови (НАРМ), державного архіву
Одеської області (ДАОО), комунальної установи «Ізмаїльський архів»
(КУІА). Матеріали з фонду Канцелярії Бессарабського генерал-губернатора
(ф. 2) і Бессарабського тимчасового обласного комітету (ф. 4) НАРМ
допомогли проаналізувати особливості політичного курсу царського уряду
по відношенню до різних соціальних категорій бессарабського суспільства,
простежити

еволюцію

кількісних

показників

народонаселення,

його

етнічного та соціального складу, галузеву зайнятість кріпосних циган.
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Офіційні реєстри дозволили визначити місця виходу та види професійної
діяльності державних селян, які поселилися в Бессарабській області.
В дисертацію були також включені статистичні дані чисельності єврейського
та старообрядницького населення, особистих і спадкових дворян [1-53].
Розширити знання про господарсько-культурну специфіку бессарабських
жителів стало можливим при залученні архівних справ із фондів
Бессарабського обласного уряду та Бессарабського губернського управління
(ф. 5, ф. 6) [54-59].
Для встановлення кількості, етнічного складу та ареалу розселення
«задунайських переселенців» у краї в 1816 р. був використаний звіт
надвірного радника А. П. Юшневського, вилучений з фонду Канцелярії
повноважного намісника Бессарабської області (ф. 17) [60].
У фонді Бессарабських губернських депутатських зборів (ф. 88)
зберігається низка офіційних звітів державних посадовців. Аналіз окремих
документів ставить під сумнів об’єктивність наведеної в них інформації.
Яскравим прикладом є дані про чисельність бессарабських дворян у 1830 р.
Найвищу цінність становлять матеріали дворянської родовідної книги
Бессарабської області за 1850 р., на підставі яких вдалося встановити, що
більшість осіб шляхетного походження, які населяли територію регіону в цей
час, до її списків внесені не були [61-62].
Проаналізувати зміни в кількісних характеристиках і соціальноправовому становищі бессарабського духовенства стало можливим після
використання архівних документів з фондів Кишинівської духовної
Дикастерії та Кишинівської духовної Консисторії (ф. 205, ф. 208). Збережені
там джерела дозволили також сформувати уявлення про матеріальну
забезпеченість духовних осіб, їхню господарську діяльність і етнічну
приналежність представників чорного духовенства [63-72].
Для

кращого

дворянських

зборів

розуміння
у

атмосфери

Бессарабській

скликання
області,

та

організації

перетворень

у

адміністративному устрої державних селищ, а також відносин місцевої влади
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з гетеристами, які перейшли в край під час заворушень у Греції в 1821 р.,
залучалися справи з фонду Управління Новоросійського та Бессарабського
генерал-губернатора (ф. 1) ДАОО [73-76]. Картину заселення Бессарабії
переселенцями із Західної Європи збагачують матеріали фонду Контори
опікунства новоросійських іноземних поселенців (ф. 6) [77-79].
У особистому фонді А. О. Скальковського (ф. 147) зберігаються
рукописи дослідника з історії та статистики Бессарабії. У них автор наводить
дані чисельності та землезабезпеченості бессарабських жителів, описує деякі
особливості податкової системи регіону [80-83].
Міцним підґрунтям об’єктивного висвітлення теми дисертації стали
документи КУІА. Широкий діапазон проблемних питань охоплюють фонди
Аккерманської

міської

думи

та

Аккерманського

міського

магістрату (ф. 1, ф. 55). Вилучена інформація розширила знання про розмір
податків і повинностей міського населення, кількість міських громад
Аккермана й зміни у правовому становищі іноземних купців і бессарабських
євреїв упродовж окресленого періоду [84-90].
Численний масив документів, який розкриває процес переселення
православного населення з Османської імперії в Бессарабську область
(у тому числі некрасівців) зафіксований у фондах Канцелярії Ізмаїльського
градоначальника та Ізмаїльського центрального карантину (ф. 56, ф. 136).
Листування місцевих чиновників з царською адміністрацією стало в пригоді
при аналізі особливостей політичного курсу царату по відношенню до різних
груп переселенців. Залучені статистичні відомості дали можливість
встановити чисельність і територію розселення основних соціальних
категорій населення регіону в 1853 р. і 1856 р. [91-110, 118-120].
Відображення

особливостей

соціально-економічного

становища

болгарських колоністів, динаміки їхньої чисельності, процесу відбування
ними суспільних повинностей і державних податків уможливили матеріали
фонду сільського приказу колонії Болград (ф. 93). На їхній підставі дійшли
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висновку про мінімальне проникнення в колоністські округи «задунайських
переселенців» іноетнічного населення [111-117].
Опрацьовані архівні справи фондів Кілійського міського поліцейського
управління та Ізмаїльського міського поліцейського управління (ф. 513,
ф. 514) збагатили дані про чисельність, етнічний склад і матеріальну
забезпеченість міських громад Кілії. Великий ступінь інформативності мають
урядові укази та розпорядження, що розкривають сутність взаємовідносин
царату зі старообрядцями, євреями та російськими сектантами. Їх суттєво
доповнюють матеріали фондів Канцелярії начальника Ізмаїльського митного
округу та Кілійської міської ратуші (ф. 537, ф. 592) [121-132].
Річні

звіти

з

фонду

Військового

правління

Новоросійського

війська (ф. 755) дозволили охарактеризувати динамічні зміни, які відбулися в
чисельності населення козацьких станиць, розкрити специфіку господарської
зайнятості козаків і матеріального становища ромів, розселених у Фараонівці
та Каїрах [133-140].
У цілому, використання архівних матеріалів дозволило виокремити
основні міграційні потоки в регіоні й особливості їх протікання,
проаналізувати

наслідки

протекційної

політики

царського

уряду

в

економічній галузі та результативність заходів урегулювання й стабілізації
руху

народонаселення,

дослідити

специфіку

оподаткування

окремих

категорій населення, відтворити динамічні зрушення в кількісних показниках
основних етнічних спільнот, соціальних верств і станів. Ввести в науковий
обіг якісно нові дані чисельності молдавської, української, російської та
єврейської етнічних груп.
Важливим елементом джерельної бази дослідження виступають
тематичні збірки документів. Першим зібранням архівних матеріалів з історії
болгарських і гагаузьких колоністів Бессарабії є колективна робота
молдавських

дослідників

«Устройство

задунайских

переселенцев

и

деятельность А. П. Юшневского», яка вийшла друком у 1957 р. До неї були
включені 425 документів, які розкривають складний процес їх облаштування

32

у Буджаці в період 1811 – 1819 рр. Вміщені дані повідомляють про складне
становище переселенців у перші роки перебування в регіоні, їх масовий вихід
з приватновласницьких на державні землі й реакційні заходи на це російської
адміністрації та заможної бессарабської верхівки [146].
Результатом кропіткої роботи дослідників Інституту історії Академії
наук Молдавської РСР і Центрального державного архіву МРСР у 1962 р.
стала поява першої частини збірки документів з історії бессарабського
селянства «Положение крестьян и крестьянское движение в Бессарабии
1812 – 1861 гг.», яка входить у серію публікацій «История Молдавии.
Документы и материалы». Представлений у праці фактаж розширює
уявлення про соціальне становище різних категорій сільського населення
Бессарабської області, а також змальовує урядові заходи з урегулювання
конфлікту між селянами та заможними землевласниками. Вилучена
документація також надає інформацію про суму державних заборгованостей
мешканців регіону, відносини між кріпосними циганами та їхніми
власниками, реальні повинності царан і їх реакцію на умови «Положення про
царан» 1834 р. і «Нормального контракту» 1846 р., розмір повинностей
селянства в роки Кримської війни [144].
У 1969 р. виходить друга частина збірки. До неї увійшло багато
матеріалів, які деталізують процес перебігу стихійної та урядової колонізації
(в т.ч. єврейської сільськогосподарської) на бессарабських землях, а також
містять цінну інформацію щодо чисельності іноземних колоністів і
державних селян, стан розвитку їхніх господарств і промислової діяльності.
Інформативними є урядові постанови та розпорядження про умови
перебування в Бессарабській області кріпосних селян-утікачів, прийом
німецьких колоністів і казенних селян з внутрішніх губерній Росії, про
порядок стягування виплат під час функціонування ярмарків у колоністських
округах, про розселення коронних циган у Аккерманському повіті й заходи,
спрямовані на викоренення в них схильності до кочування [145].
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Певний науковий інтерес викликає робота молдавського дослідника
Д. Пуштаренку «O istorie a Basarabiei оndate și documente (1812 – 1940)».
Передусім включені до неї фрагменти з «Повного зібрання законів Російської
імперії»,

які

дозволяють

більш

конкретно

зупинитися

на

аналізі

внутрішньополітичного курсу російської адміністрації на бессарабських
землях у досліджуваний період [147]. Основні статті Паризького трактату
1856 р. внесені у збірку «Бессарабия на перекрестке Европейской
дипломатии: документы и материалы» під редакцією В. М. Виноградова
[141]. Настрої болгарських колоністів і державних селян, які залишилися
поза межами

Російської

імперії після укладання

даного

договору,

демонструють дані, зібрані в праці молдавського вченого І. Ф. Грека
«Забытые страницы истории Южной Бессарабии (1856 – 1861 гг.): сборник
документов и материалов». Уміщена тут інформація також ілюструє
політичні тактики російської та молдавської адміністрацій по відношенню до
цих громадян [142].
У 2013 р. колектив істориків Ізмаїльського державного гуманітарного
університету видав роботу «Джерела історії Південної Бессарабії (з давніх
часів до кінця ХІХ ст.)». До видання увійшли витяги з міжнародних
договорів, урядові положення, офіційне листування посадових осіб. Найвищу
цінність становлять дані чисельності населення німецьких колоній у 1818 р. з
окресленням території виходу колоністів [143].
Друга група джерел дозволила сформувати цілісні уявлення про
адаптацію до нових умов окремих груп селянства, еволюцію їхнього
соціально-правового становища та роль уряду в перебігу цих процесів.
Велику цінність у реалізації дослідницьких завдань мають законодавчі
(нормативно-правові) акти. Найбільш повним і систематизованим виданням
імператорських указів, урядових положень, постанов та інших офіційних
документів до нині залишається «Полное собрание законов Российской
империи» (далі ПСЗ). Аналітика матеріалів, вміщених в даному зібранні,
дозволила сформувати уявлення про соціально-правове становище окремих
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станів і соціальних верств бессарабського населення, дослідити особливості
формування купецького стану в регіоні, еволюцію політичного курсу
царського уряду по відношенню до іноземних колоністів, коронних і
кріпосних циган, селян-утікачів [148-184]. Детальний аналіз правового
становища єврейської етнічної групи в краї здійснено при використанні
документів з «Полного хронологического сборника законов и положений,
касающийся евреев», складеного В. О. Левандою [185-195].
Детально дослідити зміни в соціальній структурі жителів Бессарабії
впродовж першої половини ХІХ ст. дали змогу матеріали «Свода законов
Российськой империи» (Т. 9 «Законы о состояниях», Т. 11 «Устав торговый»)
і «Устава образования Бессарабской области» 1818 р. [196-198]. Основні
права та обов’язки козаків Дунайського війська регламентує «Положение о
Дунайском казачьем войске» 1844 р. [199].
Отже, огляд нормативно-правових документів дозволив проаналізувати
статусні зміни окремих етносоціальних категорій населення Бессарабії,
реконструювати хід німецької колонізації та другого етапу масового виходу в
Бессарабію

«задунайських

переселенців»,

розкрити

особливості

оподаткування єврейської етнічної спільноти залежно від соціальної
приналежності її представників.
Наступна група джерел представлена статистичними матеріалами.
В ході написання дисертаційного дослідження були запозичені дані з праці
російського професора І. Горлова «Обозрение экономической статистики
России», які інформують про чисельність іноземних колоністів, євреїв і ромів
у Бессарабській області в 1836 р. [201]. Характеризує кількісні показники
народонаселення регіону в 1846 р. інформація, представлена в «Сборнике
статистических сведений о России» та «Статистическом очерке России» [200,
202]. Кількісні характеристики бессарабських мешканців у розрізі повітів,
їхня забезпеченість худобою та чисельність купців в кінці досліджуваного
періоду відображають «Статистические таблицы Российской империи за
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1856 г.». [203]. Таким чином, статистичні джерела доповнили кількісну
інформацію по окремих роках.
Важливим історичним джерелом є мемуарна література, яка дозволяє
очима очевидців поглянути на події, що мали місце в Бессарабській області
більше півтора століття потому, й краще зрозуміти атмосферу тієї історичної
епохи. Відтворити процес зародження та розвитку молдавського нобілітету,
який виступив основою формування бессарабського дворянства, було б
досить важко без роботи молдавського ученого Д. К. Кантемира «Описание
Молдавии». У ній докладно описується шлях отримання шляхетного титулу в
Молдавському князівстві, основні функції бояр кожного окремого розряду
[206]. Складне становище бессарабських кріпосних циган змалював у
«Воспоминаниях о Бессарабии» О. Ф. Вельтман [205].
Окремі глави фундаментальної праці етнографа О. С. АфанасьєваЧужбинського «Поездка в Южную Россию. Очерки Днестра» розкривають
особливості побуту бессарабських селян (переважно Хотинського повіту),
складні умови проживання царан і їх гноблення землевласниками. Вельми
цікавим є опис єврейських сільськогосподарських колоній, складений як на
підставі власних спостережень автора, так і зі свідчень місцевих жителів.
У ньому детально змальовуються адміністративний устрій та господарське
функціонування цих поселень [204]. Ознайомлення зі спогадами очевидців
дозволило, в першу чергу, сформувати уявлення про рівень реалізації
урядових планів, пов’язаних із єврейською землеробською колонізацією та
проблемою залучення до осілості кріпосних циган.
Разом з іншими зазначеними джерелами в ході написання дисертації
використовувалися матеріали періодичних видань, зокрема «Бессарабских
областных ведомостей», які почали виходити друком у 1854 р. Газета
майорить відомостями про затриманих у регіоні селян-утікачів і заходи
боротьби з несанкціонованим їх сюди проникненням. З реальними розмірами
свічкового збору, який вносили бессарабські євреї, ознайомила його
розкладка за 1855 р. [207-209]. У відділі статистики «Журнала Министерства
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внутрішнних

дел»

були

надруковані

окремі

наукові

доробки

А. О. Скальковського з соціально-економічної історії Бессарабії [210-212].
Використання періодики сприяло кращому розумінню відносин місцевої
влади з росіянами-некрасівцями та селянами-утікачами з внутрішніх губерній
Російської імперії, специфіки податкової системи єврейської громади.
Отже, джерельна база дослідження характеризується неоднорідною
структурою та різним інформаційним наповненням. Найбільшим ступенем
інформативності відрізняються архівні матеріали та тематичні збірки
документів. Застосування всього комплексу джерел дозволило досягти мети
й розв’язати окреслені в дисертації завдання, а також піддати сумніву окремі
теоретичні положення, що донині існували в історіографії.
Теоретико-методологічна основа дослідження

1.3.

Протягом багатьох років проблема етнічності не втрачає актуальності в
науковому світі. Незважаючи на широке студіювання, поняття «етнічність»
не має єдиного тлумачення й інтерпретується дослідниками по-різному.
В науковій традиції існує щонайменше два протилежні підходи у визначенні
його

змісту:

«примордіалістський» та «конструктивістський». Перша

концепція зводиться до того, що «етнічність» – це якісні характеристики
окремого індивіду або групи індивідів, які проявляються в побуті, культурі,
ментальності в цілому й підтверджують їхню етнічну приналежність,
вирізняючи з-поміж інших спільнот (етнічна ідентичність виражається через
відмежовування «своїх» від «чужих»). Головною тезою примордиалістської
парадигми є природний зв’язок людини зі своєю етнічною групою та
відповідною

їй

культурою

С. М. Широкогоров,

(К. Гірц,

Ю. В. Бромлей,

Е. Сміт,

П. Л. Ван

Л. М. Гумільов,

ден

Берге,

М. М. Чебоксаров,

А. Ю. Арутюнян, В. М. Семенов, П. І. Кушнер).
Конструктивісти пов’язують «етнічність» зі свідомістю особистості,
усвідомлення та відчуття приналежності до окремої етнічної спільноти, яка
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конструюється зовнішніми обставинами та індивідуально-особистісними
інтересами [236, с. 69]. Його представники виступають проти історикокультурної природи етносу й тлумачать його як наукову абстракцію. Вони
фіксують увагу на ситуативності, мінливості та суб’єктивній природі
етнічних ознак, які залежать від політичної, соціально-економічної ситуації, в
якій перебуває людина (П. Бурд’є, Е. Гобстаун, Б. Андерсон, Ф. Барт,
Р. Брубейкер, Е. Гелнер, В. О. Тішков, С. Г. Воронков, С. В. Соколовський).
Примордиалізм довгий час побутував у радянській історіографії. Ця
парадигма також набула поширення серед вчених Західної Європи.
Конструктивізм зародився переважно на західноєвропейському тлі, але
активно поширився на пострадянському просторі.
Примордиалістський підхід у контексті вивчення проблеми етнічності
вперше став розробляти американський антрополог К. Гірц. Сутність його
підходу полягала в тому, що взаємна прихильність у суспільстві на різних
етапах його розвитку виникає більше з природних почуттів, в першу чергу,
духовної близькості, ніж із соціальної взаємодії [471, с. 15]. Перше
визначення поняттю «етнос» дав російський етнограф С. М. Широкогоров,
який позиціонував його як «групу людей, що говорять на спільній мові,
визнають єдність свого походження, володіють комплексом звичаїв,
побутових традицій», які відрізняють їх від інших спільнот [544, с. 16]. Отже,
визначальною ознакою етнічності виступала саме культурна специфіка, яка
склалася на історичному тлі.
Тісний зв’язок етнічних і соціально-економічних явищ і їхню
взаємообумовленість підкреслював радянський дослідник Ю. В. Бромлей –
родоначальник дуалістичної концепції теорії етносу. В вузькому сенсі він
надавав наступне трактування «етносу» – це «стала сукупність людей, яка
історично сформувалася на окремій території, яка має не лише загальні риси,
а й відносно стабільні особливості культури (включаючи мову) і психіки, а
також усвідомлення своєї єдності та різниці від інших подібних утворень
(самосвідомість), яка фіксується в етнонімі». Такі групи автор називав
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«етнікосами». В широкому розумінні «етнос» інтерпретувався ним як
«етносоціальний організм», коли до суто етнічних властивостей додаються
природно-географічні,

соціально-економічні,

державно-правові

умови

формування та функціонування етнічних елементів [275, c. 57]. Іншими
словами, етнокультурні за своєю природою спільноти включаються в більш
складну соціальну систему й стають її невід’ємними складовими. Серед
визначальних

чинників,

що

впливають

на

життєдіяльність

етносу,

виокремлюються мікроміграції – переміщення переважно невеликої його
групи, яка більш схильна до асиміляції. Спільноти, що вийшли за межі
ареалу свого формування, утворюють етнічні групи [276, с. 49].
Конструктивістом, норвезьким етнологом та соціологом Ф. Бартом,
етнічність

характеризується

відмінностей.

Головними

як

соціальна

критеріями

організація

відмежування

культурних

однієї

людської

спільноти від іншої в нього виступає етнічна межа. Дослідник підкреслював
її умовність. У першу чергу те, що чіткість її вираження прямо залежить від
соціальних, економічних і політичних умов, у яких перебуває індивід [247,
c. 12]. Цю ідею підтримав американський соціолог Р. Брубейкер, який
запропонував замінити категорію «група» визначенням «угрупування» –
залежну від обставин концептуальну змінну [460, с. 68]. Головна суть цих
концепцій полягає в тому, що заради підвищення соціального статусу
людина може легко відмовитись або змінити етнічну приналежність. На
залежності етнічної ідентичності від зовнішніх факторів зосереджує увагу
російський вчений В. О. Тішков, який відмічав визначальну роль політичної
асиміляції (інтеграції) в само-ідентифікації особистості [500, с. 104].
В соціології існує загальне визначення соціальної структури – як
сукупності взаємопов’язаних соціальних груп і соціальних відносин між
ними, яка притаманна певному суспільству, що забезпечує цілісність і якісну
визначеність його організації [477, c. 505]. Зрозуміти специфіку його
внутрішнього устрою та місце в ньому окремих індивідів і соціальних
спільнот можливо лише через визначення їхню соціального статусу (обсяг
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усіх прав, обов’язків, можливостей, які закріплені на законодавчому рівні)
[236, с. 116]. Виходячи з того, що етнічні групи все частіше інтерпретуються
науковцями як цілісні соціальні організми та невід’ємні структурні елементи
соціуму, доречно, на наш погляд, в регіонах (країнах) з поліетнічним складом
населення говорити про «етносоціальну структуру». Вона демонструє
взаємозв’язок етнічних і соціальних процесів й визначає становище і
соціальну роль етнічних спільнот у суспільстві.
«Трансформація»

тлумачиться

соціологами

як

«перетворення

соціальних інститутів, соціальних структур, які часто супроводжуються
корінними змінами» [478, c. 374]. Зарубіжний дослідник Е. Шнайдер вбачає в
ній фазу руху від старого до нового режиму. Іншими словами,
«трансформація» є переходом однієї системи в іншу якісно нову й
розуміється як цілеспрямований процес [546, 57-59]. Таким чином,
трансформація етносоціальної структури, в контексті даного дослідження,
тлумачиться як складний процес переходу суспільної організації Бессарабії в
якісно новий стан. Він зумовлений в першу чергу політико-правовими
чинниками

і

виражається

в

зміні

соціального

статусу

окремих

етносоціальних груп, усталених соціальних зв’язків і структуризації
суспільства в цілому. Упродовж першої половини ХІХ ст. Бессарабія
інтегрується в соціокультурний простір Російської імперії. Це зумовлює
суттєві зрушення в структуруванні її соціуму. Зміни проявляються не тільки з
кількісних, а й якісних характеристиках окремих етнічних і соціальних груп.
Між соціальними та етнічними явищами встановлюються міцні зв’язки.
В регіоні формується феномен етносоціальності, який проявляється в набутті
індивідами подвійних ознак.
В основу методологічної бази дослідження покладений регіональний
підхід, який дозволяє розкрити індивідуальні особливості кожного окремого
регіону держави та є сполучною ланкою в процесі формування цілісної
картини її історичного розвитку. Дисертаційна робота побудована на
принципах історизму, системності та наукової об’єктивності, які спрямовані
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на всебічне та критичне висвітлення фактів, подій, явищ і визначення їх
взаємозумовленості. Використання перших двох принципів дозволило
визначити комплексні зміни в складі та соціальному статусі окремих груп
населення з урахуванням усіх чинників, які їх детермінували й сформувати
цілісне уявлення про етносоціальний розвиток краю в цілому. За допомогою
принципу об’єктивності розвіяні стереотипи щодо ролі та місця окремих
етнічних груп, соціальних станів і верств у соціально-економічному житті
Бессарабії, забезпечено наукову достовірність отриманих результатів.
Теоретико-методологічний

інструментарій

дисертації

складають

загальнонаукові (аналіз, синтез, індукція, дедукція, логічний), конкретноісторичні (історико-політичний аналіз, проблемно-хронологічний, історикогенетичний, історико-порівняльний, критичний), типологічний, кількісні та
статистичні методи пізнання (вибірковий метод, квантитативний та
кластерний

аналізи).

Включення

проблемно-хронологічного

методу

дозволило виокремити вузлові питання теми й розглянути їх в історичній
динаміці. Насамперед процес уніфікації соціального поділу жителів
відповідно

до

загальноросійських

стандартів,

еволюцію

системи

оподаткування та етнічної мапи. Для виявлення регіональних особливостей
внутрішньої організації суспільства, складу міських громад і селянства,
професійного

поділу

населення

застосовувався

структурний

аналіз.

Визначити основні стратегічні лінії російської адміністрації в Бессарабській
області та результати їх реалізації на практиці вдалося завдяки історикополітичному аналізу. На його підставі були окреслені особливості
політичного курсу царського уряду по відношенню до різних груп
переселенців, встановлені причини зменшення чисельності кріпосних циган,
росту кількісних показників купецтва й дворянства, еміграції «задунайських
переселенців», погіршення матеріального становища державних селян, появи
нових

розрядів

селянства,

досліджено

хід

і

наслідки

єврейської

землеробської колонізації. Статусні трансформації окремих етнічних груп,
станів і соціальних верств населення, генезис господарського розвитку
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німецьких колоній, наслідки соціального поділу городян і селянства
розглянуто при застосуванні історико-генетичного методу. Встановити
відмінності етнічного забарвлення повітів і міст Бессарабії в різні
хронологічні відрізки часу, різницю в умовах поселення та облаштування
мігрантів з Російської та Османської імперій, особливості оподаткування
окремих етносоціальних категорій дозволив історико-порівняльний метод.
Мінімізувати вірогідність формування суб’єктивних суджень під час роботи з
історичними джерелами стало можливо завдяки критичному методу. За
допомогою типологічного методу здійснено їх поділ на групи. Під час роботи
з історіографією залучалися методи класифікації та періодизації.
Для вимірювання динаміки чисельності населення Бессарабії, його
етнічної, станової та професійної структури, відсоткового співвідношення
основних етнічних і соціальних груп, їхньої питомої ваги та представництва в
різних частинах регіону широко застосовувалися кількісні та статистичні
методи. Вибірковий метод дав можливість продемонструвати галузеву
зайнятість городян залежно від їхньої етнічної приналежності, ремісничу
спеціалізацію

іноземних

колоністів,

етнічний

склад

і

матеріальну

спроможність окремих станів і соціальних верств, а також соціальну
неоднорідність державних селян. Кластерний аналіз дозволив визначити
територію розселення й індекс концентрації дворянства, духовенства,
міщанства, «задунайських переселенців», німецьких вихідців, кріпосних
циган, а також найчисленніших етнічних спільнот. Середньорічних приріст
останніх підраховано при використанні квантативного аналізу.
Отже, сукупність використаних методів дозволила розкрити зміст
трансформацій етносоціальної структури населення Бессарабії в умовах
інтеграції регіону в соціально-правовий та економічний простір Російської
імперії, які проявилися в статусних змінах основних етнічних і соціальних
груп мешканців, їх кількісних показниках і структуризації суспільства в
цілому.
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Аналіз історіографії проблеми засвідчив понад двохсотлітню традицію
її вивчення. За цей час науковцям вдалося зібрати значний фактичний
матеріал і сформувати уявлення про соціальну історію регіону. На першому
історіографічному етапі (ХІХ ст. – 1917 р.) відбувається ознайомлення
наукової громадськості з його естносоціальною специфікою. З розвитком
етнографії з’являється низка праць, присвячених предметному вивченню
окремих етнічних спільнот. В науці

переважав описовий стиль і

зосередженість на статистичних даних. Для другого періоду (1918 р. –
80-х рр. ХХ ст.) характерна повна залежність історичної науки від офіційної
ідеології держави. З утвердженням марксистко-ленінської парадигми основна
увага

зосереджується

на

соціально-економічній

історії.

Активно

досліджується бессарабське селянство, форми його боротьби проти
соціального

гноблення.

Тавро

класових

ворогів

несе

дворянство,

духовенство, купецтво, заможна верхівка німецьких колоністів. Внесок
останніх в економіку регіону отримав неоднозначні оцінки. Разом з тим саме
в цей час формується міцне теоретичне підґрунтя теми, виходить ряд
фундаментальних праць. Сучасна історіографія проблеми характеризується
популяризацією етнічної історії Бессарабії. Відмова від ідеологічного
монізму дозволила науковцям конкретизувати доробки своїх попередників,
розширити наукову проблематику та через критичне застосування джерел
дійти до нових узагальнень.
Джерельна база дослідження репрезентована документальними та
наративними джерелами, на підставі яких сформовано власне бачення
перебігу та наслідків трансформаційних процесів у етносоціальній структурі
населення впродовж визначеного періоду. В основу роботи покладений
регіональний підхід, теоретико-методологічним інструментарієм виступає
сукупність загальнонаукових і спеціально-історичних методів наукового
пізнання.
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РОЗДІЛ 2
ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОГО УРЯДУ У СФЕРІ ФОРМУВАННЯ
ЕТНІЧНОГО СКЛАДУ НАСЕЛЕННЯ
БЕССАРАБІЇ
2.1. Спроби правового врегулювання руху народонаселення
Підписанням Бухарестського мирного договору (16 травня 1812 р.)
закінчилася чергова російсько-турецька війна. За умовами ІV статті
перемир’я до Російської імперії відійшли землі між Прутом і Дністром з
«фортецями, містечками та поселеннями, які там знаходяться» [143, с. 63]. На
початку ХІХ ст. цей регіон складався з трьох окремих районів, які мали різні
форми управління. Фортеці-райї* (Хотин, Бендери, Аккерман, Кілія, Ізмаїл)
підпорядковувалися безпосередньо турецькому султану. Васальний від нього
молдавський господар управляв у північній та центральній частинах.
Буджак(Ізмаїльський,

Аккерманський,

частково

Бендерський

повіти)

населяли переважно ногайські племена, які підпорядковувалися кримському
хану та сплачували Османській імперії земельну ренту. У 1813 р. вся ця
територія була об’єднана в межах єдиної адміністративної одиниці –
Бессарабської області [495, с. 2; 216, с. 17].
Нова окраїна являла собою великий масив родючих земель з вельми
нечисельним населенням. За різними даними тут мешкало від 255,6 тис. до
300 тис. осіб. Після виселення ногайців у Таврійську губернію впродовж
1770 – 1812 рр. південні райони практично обезлюдніли [346, с. 27]. За
свідченнями дослідника О. Накко, на початку ХІХ ст. народонаселення тут
складалося лише «з незначної кількості землеробів» – молдаван і болгар, які

*

Райя (у пер. з турецької – «піддані») – райони, населені немусульманським населенням і підпорядковані
османській адміністрації.
** Буджак (у пер. з турецької – «кут») – це історико-культурний регіон, який включає степову частину
Північно-Західного Причорномор’я й обмежений Чорним морем, річками Дунай, Прут і Дністер.
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поселилися на цих землях під час російсько-турецьких війн кінця ХVІІІ ст.
Стратегічне значення Бессарабії спонукало царський уряд приступити до
розробки програми її швидшого заселення та господарського освоєння.
Реалізацію поставленої мети уможливлювала підтримка місцевих жителів, а
також залучення в цей процес землеробів, промисловців і торговців із-за
кордону. З огляду на це командир Дунайської армії адмірал П. В. Чичагов
вказував цивільному губернатору Бессарабської області С. Стурдзі про
необхідність «… дати відчути мешканцям краю переваги вітчизняного
щирого

управління

та

майстерно

звернути

на

область

сію

увагу

прикордонних народів… молдован, волохів, греків, болгар, сербів і всіх
народів, прив’язаних до Росії…, і уберегти їх від впливу… ворогів»
(Оттоманської Порти – Авт.) [423, с. 109-112, 290]. Уже в 1813 р. у світ
вийшли розроблені графом І. Каподістрією «Правила для тимчасового
управління Бессарабією», які звільнили місцеве населення, а також осіб, що
виявили бажання поселитися в регіоні, на три роки від подушного податку та
поземельного збору. Призупиняли загальну рекрутську повинність і
зберігали місцеві закони [345, с. 110].
Восени 1815 р. термін наданої пільги закінчився. Місцеві чиновники,
розробляючи нову податкову розкладку, приступили до опису майна
громадян. Не обійшлося без свавілля та утисків. Незаконні дії активізували
еміграційний рух, який почав набирати в Бессарабії масового характеру. Так,
лише з Хотинського повіту в інші райони краю та за Прут у 1816 р. втекло
більше 3,3 тис. сімей [465, с. 273]. Така ситуація дискредитувала Росію в очах
балканських народів й зовсім не відповідала створеному для неї іміджу
«краю благоденства». Імператор Олександр І був змушений відстрочити
впровадження нової податкової системи тут ще на два роки. В кінці квітня
1818 р. набув чинності «Статут утворення Бессарабської області», який
офіційно закріпив за місцевим населенням особисту свободу (у кріпосній
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залежності залишалася лише частина циган* і незначна кількість дворової
прислуги російських дворян) і звільнив на невизначений час від рекрутської
повинності [154, с. 222-281].
Урядові пільги, а також вигідне географічне положення краю з вдалим
поєднанням природно-кліматичних умов сприяли активізації переходу сюди
вихідців із турецьких володінь. Згідно з VІІ ст. Бухарестського мирного
договору православним мешканцям Османської імперії та мусульманському
населенню Бессарабії, починаючи з червня 1812 р. і впродовж наступних
вісімнадцяти місяців, дозволялося повернення в межі батьківщини з усім
рухомим майном і вирученими за нерухомість капіталами. На початку
вересня 1813 р. російська сторона призупиняє продаж майна турецьких
громадян. Аргументуючи це невиконанням іншою стороною встановленої
домовленості та перешкоджанням переселенню в Росію «…тим із підданих
своїх християнського віросповідання», які таке бажання виявили [1, арк. 107].
Конфлікт вдалося врегулювати, але завуальована боротьба за людські
ресурси між царським і султанським урядами не припиняється до кінця
досліджуваного періоду, про що свідчить ряд архівних документів. Для
прискорення процесу переселення мусульман на батьківщину російська
адміністрація забороняє бессарабським жителям вступати з ними в будь-які
комерційні відносини [2, арк. 4]. І, навпаки, стимулює переселення
православних вихідців із Оттоманської Порти. Так, з 21 вересня 1815 р. ця
група мігрантів отримала дозвіл на поселення в казенній частині регіону
(південні та частково північні райони) [145, с. 155].
Міграційні потоки з турецьких територій мали поліетнічний склад.
Правом облаштування на державних землях скористались молдавські царани
*

Цигани – спільна назва близько 80 етнічних груп, які об’єднані спільним походженням і визнанням
«циганського закону» [570, с. 527]. Серед найчисленніших з них є «рома». Нині на політичному рівні ця
самоназва все частіше розповсюджується на всіх європейських циган. В Бессарабській області як серед
місцевого населення, так і на законодавчому рівні цю категорію жителів називали циганами, тому, коли
мова йде про етнічну групу, в дисертації вживається етнонім «роми», у випадках визначення соціальної
приналежності використовується спільна назва (наприклад, державні та кріпосні цигани). В останньому
контексті ці дві назви, на наш погляд, можуть інтерпретуватися як синонімічні.
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(особисто вільні селяни, але залежні від землевласників, землю яких
орендували). Вони починають масово переходити в Бессарабію. За
підрахунками В. М. Кабузана, до 20-х рр. ХІХ ст. ця цифра сягала вже
близько 9 тис. осіб [346, с. 31]. Кількість переселенців стрімко зростає після
розгортання національно-визвольного руху проти турецького поневолення в
Греції («Гетерія») на початку 20-х рр. ХІХ ст. Дотримуючись основних умов
«Священного Союзу», російський імператор Олександр І не підтримав греків
у їхній боротьбі за незалежність. Разом із тим він не міг відмовити втікачам у
політичному притулку. У 1821 р. лише в Кишинів перейшло більше 3,4 тис.
гетеристів (греків, сербів, молдаван і волохів) [431, с. 53]. Попечитель
іноземних колоністів І. М. Інзов так описував ці події: «Кишинів наповнився
вихідцями з Молдавії та Валахії. Населення всієї Бессарабії принаймні
подвоїлося», «…майже всі молдавські бояри виїхали до нас (в Бессарабію –
Авт.) і частково до Австрії. Бідні ж поселяни… складають з очерету плоти, за
допомогою такого засобу переправляють до нас себе, дружин, малолітніх
дітей та майно, яке встигли забрати. Сучасний їх стан являє собою досить
зворушливу картину» [307, с. 26]. Бессарабська область виступала для
мігрантів також тимчасовим пристанищем. Наприклад, у 1821 р., рятуючись
від переслідувань султанської армії, 350 вихідців із-за Дунаю попросили
притулок на п’ять років у Ізмаїльському градоначальстві [98, арк. 43].
Переселення тривають до кінця досліджуваного періоду. Відповідно до
даних істориків упродовж 30 – 40-х рр. ХІХ ст. із турецьких територій,
рятуючись від соціального гніту, втекло понад 40 тис. молдавських селян,
переважна більшість із них осіла на бессарабських землях [341, с. 410]. Так,
лише протягом березня – серпня 1834 р. сюди, перетнувши р. Прут, з майном
і худобою перейшло 1,3 тис. молдавських підданих. Найбільша кількість
мігрантів зафіксована 5 – 6 травня (320 осіб, у тому числі й один священик).
Із собою вони перевезли близько півтори тисячі голів рогатої худоби, коней і
овець [118, арк. 1-111]. Упродовж 16 – 26 травня 1842 р., за неповними
даними, в регіон переселилися ще 283 молдавські вихідці [106, арк. 41, 47].
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На початку червня 1855 р. із Молдавського князівства разом із родинами
прибули Микола Попович, Василь Бринза, Логін Море, Тодор Подураре. Всі
вони виявили бажання поселитися в Оргєєвському повіті [51, арк. 19-19 зв.].
Джерела свідчать, що до середини 50-х рр. ХІХ ст. молдаван, греків,
мусульман, євреїв і ромів із Оттоманської Порти в Бессарабію пропускали
практично без перешкод. У подальшому – при наявності спеціального
дозволу місцевої влади [119, арк. 96]. Жорсткішими були заходи по
відношенню до російського та українського населення, якому з 40-х рр. такий
перехід здійснювати взагалі заборонялося. Ці заходи вживалися для
мінімізації вірогідності проникнення в край селян-утікачів із російських і
українських губерній, які часто переходили спочатку в турецькі володіння, а
вже звідти під виглядом тамтешніх жителів направлялися в Бессарабію, де
легалізували своє становище. Незважаючи на обмеження, нелегальні
переміщення продовжувалися. Доказом цієї тези служить рапорт управління
Ренійського карантину від 25 лютого 1841 р., у якому зафіксований фактично
щоденний перехід з правого на лівий берег Дунаю молдаван, українців і
росіян [105, арк. 2, 22].
Окрему групу мігрантів складали т. зв. «задунайські переселенці» –
спільна назва для православних вихідців з балканських країн. Запрошуючи на
поселення

в

регіоні

мешканців

Балканського

півострова,

російська

адміністрація переслідувала не тільки економічні, а й зовнішньополітичні
цілі. Соціальна опора в Південно-Східній Європі відкривала перед
Російською імперією перспективу зайняття домінуючих позицій на Чорному
морі й виходу до Середземномор’я. Переважну більшість задунайських
вихідців складали болгари та гагаузи. Необхідно зазначити, що до середини
ХІХ ст. останні не виділялися в окрему етнічну групу від загальної маси
болгарського населення й записувалися в тогочасних офіційних документах
під спільним етнонімом «болгари» [294, с. 53, 56].
Перше масове переселення цієї групи мігрантів у Пруто-Дністровське
межиріччя відбулося ще до підписання Бухарестського мирного договору
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1812 р. Зі слів історика А. О. Скальковського, після укладання Ясської угоди
1791 р. між Російською імперією та Оттоманською Портою «…багато
християн Задунайських, сподіваючись, що якщо не Молдавія уся, то хоча б
нинішня Бессарабія залишиться за переможцями (Росією – Авт.), цілими
сотнями втікали зі своєї вітчизни». Лише в південних районах регіону
протягом кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. розселилося більше 1,7 тис. родин
«задунайських переселенців». У тому числі: в селищах Ізмаїльського
цинуту – 465 сімей, Гречанського – 157, Кодрського – 232, Бендерського –
692. У містах і містечках – 159 родин (у Ізмаїлі – 143, Кілії – 11, Рені – 5 і 2 у
Аккермані) [472, с. 10-15,]. На думку сучасного молдавського етнографа
О. К. Радової, більшість тогочасних мігрантів складали гагаузи. Розселилися
вони, за підрахунками дослідниці, у 63 населених пунктах Буджаку, де в 42 з
них становили абсолютну більшість – від 80% і вище від загальної маси
населення (Авдарма, Бєшалма, Бешгіоз, Дізгинже ін.). Нині знаходяться в
Комратському, Чадир-Лунгському та Кантемирівському районах Республіки
Молдови [457, с. 37, 47, 49, 51-52, 56, 160].
Наступний масовий вихід болгарського та гагаузького населення в
досліджуваний регіон відбувся під час і після російсько-турецької
війни 1806 – 1812 рр. У порівнянні з попереднім, це переселення мало дещо
інший характер. Якщо раніше переселенці залишали свої домівки переважно
рятуючись від соціального та релігійного гноблення султанської влади, то
зараз їхню увагу привертали й ті перспективи, які перед ними відкривалися в
разі переходу. В першу чергу це стосується урядового указу 1807 р. «Про
привілеї переселенцям, що прибувають у Росію». Цей документ передбачав
надання іноземцям, які прийняли російське підданство, значних пільг
соціально-економічного та духовного характеру. Але царизм не поспішав
розповсюджувати це положення на задунайських вихідців. Унаслідок чого їх
вихід із правого на лівий берег Дунаю призупиняється. Міністр внутрішніх
справ О. П. Козодавлєв запропонував переселяти болгар у Бессарабію в
примусовому порядку. З цим рішенням категорично не погодився
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головнокомандуючий молдавською армією М. І. Кутузов, який був
переконаний у тому, що лише широкі преференції стимулюватимуть їх
переселення в новий приєднаний регіон. У квітні 1811 р. полководець від
імені імператора Олександра І пообіцяв болгарам і гагаузам звільнення від
сплати

податків

і

виконання

земських

повинностей

на

три

роки

(з перспективою збільшення цього терміну), право вільного вибору ділянок
під поселення, а також розповсюдження статусу колоністів. Ці заходи мали
результати. За свідченнями статського радника А. Я. Корнеллі, навесні
1812 р. на вирішення своєї долі в Бессарабії чекали вже більше 3 тис. родин,
які просили дозволу на поселення при Татарбунарах і Каушанах, а також
поблизу озер: Катлабух, Ялпуг, Китай та річках Кагул і Прут. Туди
передбачалося направити землемірів для відведення землі під господарства
[146, с. 1, 5, 41].
У зв’язку з розпочатою в 1812 р. війною з Францією царський уряд не
міг приділити належної уваги проблемі облаштування цієї партії мігрантів у
краї. Ані обіцяних пільг, ані земельних наділів вони так і не отримали.
Частина з них самовільно розселилася на території Буджаку в колишніх
ногайських поселеннях [4, арк. 10 зв.]. За підрахунками дослідника
М. Г. Попруженка, у 1816 р. в Бессарабії осіло всього 4 230 таких родин
(перераховано – 4 260): у Ізмаїльському цинуті (повіті) – 3 163 (у тому числі
в Ізмаїлі – 261, Рені – 189, Кілії – 4), Бендерському – 675 (Аккермані – 2),
Гречанському – 344, Кодрському – 48 (Леове – 30) [444, с. 10, 14-15].
Найскладнішим було становище поселенців у Гречанському, Кордському та
Хотарничанському цинутах (за адміністративним поділом 1813 р.). Майже
одразу своє право на володіння цими землями висунули місцеві бояри й
почали вимагати від поселенців сплати податків і виконання повинностей на
свою користь [472, с. 14-15]. Аби не потрапити в кабалу до місцевих
поміщиків,

болгари

розпочинають

самовільний

вихід

із

приватновласницьких на державні землі. Так, 11 березня 1815 р. із
Кордського в Ізмаїльський та Бендерський цинути разом з майном
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переселилося 146 родин. На початку квітня – ще 105 родин [4, арк. 96, 107,
122]. Таких прикладів зафіксовано сотні. «Задунайські переселенці», крім
всього зобов’язувалися нести кордонну службу по річках Прут і Дунай та
відбувати ряд повинностей. Наприклад, постачати ліс на будівництво житла
для варшавських колоністів, останніх часто утримували за власний рахунок,
надаючи житло та їжу. У зв’язку з погіршенням матеріального становища
частина з них розорюється й починає втікати на батьківщину. Так, у 1816 р.
нелегально за кордон із Ізмаїльського цинуту перейшло близько 40
болгарських родин [375, с. 119].
Намагаючись припинити зворотне переселення болгар у турецькі
володіння російська адміністрація в 1816 р. звільняє їх від військового
постою та утримання німецьких вихідців. З новою силою розглядається
питання щодо визначення їхнього соціально-правового статусу, але в
декількох варіаціях. Першочергово планувалося зрівняти болгар і гагаузів у
правах: а) з донськими козаками; б) царанами; в) новоросійськими
колоністами [146, с. 325-326]. Перевагу надали останньому варіанту. В грудні
1819 р. набуває чинності Височайше затверджене положення «Про поселення
в Бессарабській області болгар та інших задунайських переселенців», яке
визначило їхні основні права та обов’язки. Вони отримали колоністський
статус і в залежності від часу появи на бессарабських землях поділялися на
три категорії. Переселенці, що проживали на казенних землях і прибули
сюди під час турецького панування, звільнялися від державних податків і
повинностей упродовж трьох років. Особи, які поселилися тут під час і після
російсько-турецької війни 1806 – 1812 рр. отримали аналогічні пільги, але на
сім років. Мешканцям, які осіли в краї задовго до укладання Бухарестського
миру та встигли обзавестися господарством, пільг не передбачалося. Права
колоністів також розповсюджувалися на корінних жителів, які на час
прийняття закону мешкали в болгарських колоніях. Центром болгарського
поселення стає Болград. Болгарським колоністам дозволявся перехід на
державні землі та вільне володіння особистим майном. Передбачалося також
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особливе адміністративне управління – 57 їхніх колоній об’єднувалися в
чотири округи: Прутський: Колібаш, Бринза, Валєні, Слободзєя, Бобоєшті,
Кислиця, Водабоулуй, Журжулешти, Мандрешти, Анадолка, Фрікацеї,
Божорка, Чешмекіой, Волканешти; Кагульський: Картар, Сатунов, Барта,
Карагачі, Буджак, Некрасівці, Ітулія, Хаджи, Абдула, Курчі, Інпуцита,
Болбока; Ізмаїльський: Тараклія, Татар Капчак, Кубєй, Сатилик Хаджи,
Каіраклія, Болград (Табак), Каракурт, Чєшме Варуіт, Бабілі, Дулутіой, Таж
Бунар, Чиішия, Ердек Бурну з хуторами, Шикірлі Китай; Буджацький: Траян,
Валі Пержи, Кот Кітай, Лунга, Гайдар, Гомай, Баурчі, Казаяклія, Беш Алша,
Конгаз, Чок Майдан, Кірсов Без Гіож, Комрат, Джолтай, Авдарма, Кірієт,
Дізгінже, Енікіой (назви поселень надані згідно з документом) [155, с. 517519]. Нині розташовані в Комратській, Чадир-Лунгській, Вулканеській долаї
Гагаузії, Кеінарському, Тараклійському, Кантемирівському, Басарабяському,
Чимішлійському, Леовському, Кагульському районах Республіки Молдови та
Болградському, Ізмаїльському та Ренійському районах Одеської області
України. В зв’язку з початком діяльності межувальної комісії в 1823 р. із
перших двох округів сформували один – Кагуло-Прутський. Буджацький був
поділений на Нижньо-Буджацький та Верхньо-Буджацький [368, с. 280].
Наступна хвиля масового переселення болгар і гагаузів у Бессарабію
пов’язана з російсько-турецькою війною 1828 – 1829 рр. У цей період
політика російського уряду щодо мігрантів дещо змінюється. Якщо раніше їх
перехід у регіон стимулювався різними засобами – від надання пільг до
активної пропаганди, то зараз їхній масовий вихід сюди не був вигідний
Росії. Зменшення частки православних християн на Балканському півострові
загрожувало для неї втратою там соціальної опори. До того ж облаштування
розореного війною населення вимагало залучення додаткових коштів, а
також виділення землі під господарства, якої в колоністських округах
практично не залишилося. Намагаючись стримати потік нових переселенців,
імператор Микола І дозволив перехід у межі Російської імперії тільки тим
особам, які брали участь в останній війні з Оттоманською Портою. Масове
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скупчення балканських народів на російсько-турецькому кордоні змусило
його змінити своє рішення й відкрити цей шлях для всіх бажаючих [264,
с. 116-117]. Виконуючий обов’язки Бессарабського та Новоросійського
генерал-губернатора Ф. П. Пален характеризував ці події наступним чином:
«усі дороги від Балкан до Дунаю покриті людьми, які шукають порятунку та
спокою» під російським скіпетром. Більшість із них складали вихідці з
Румелії та Болгарії. Перехід у Росію здійснювався переважно через
Одеський,

Аккерманський,

Ізмаїльський,

Керченський,

Сатунівський,

Севастопольський, Феодосіївський та Овідіопольський карантини [173,
с. 492-493].
За підрахунками вченого І. І. Мещерюка, упродовж вересня 1829 р. і
червня 1830 р. дозвіл на переселення в регіон отримали 61580 осіб. А вже у
вересні сюди прибуло 51150 переселенців. Близько 27 тис. із них
розмістилися в колоністських округах [400, с. 94-95, 133]. Переконливим є
твердження дослідниці О. К. Радової про те, що переселення кінця 20-х–
початку 30-х рр. ХІХ ст. було по суті першим масовим виходом болгар у
Бессарабію. Саме в цей час тут з’являється більшість сучасних болгарських
сіл: Главани, Вайсал (сучасна назва – Василівка), Нові Трояни, Дермендери
(Каланчак), Финтина Дзинілор (Кирнички), Камчик (Зоря), Кулевча
(Колісне), Ісерлія (Вільне) та ін. [344, с. 211, 393-394, 396, 467, 783, 795].
Нині

в

Арцизькому,

Болградському,

Ізмаїльському,

Саратському

й

Тарутинському районах Одеської області України. В цілому, зі слів
дослідника О. І. Защука, до 1834 р. у Бессарабську область перейшло більше
7 тис. болгарських і гагаузьких сімей, однак тільки 3,9 тис. із них вдалося тут
поселитися. Решта, в зв’язку з погіршенням матеріального становища,
повернулася назад [329, с. 519].
Ситуацією, яка склалася в Бессарабії, скористався султанський уряд.
Вербувальники, яких відправляли до Тульчі та Ісакчі, намагалися схилити
болгар на свій бік за допомогою підкупу. У разі зворотного переселення вони
отримували 100 – 200 левів, а також писемний дозвіл на поселення в місцях
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свого колишнього проживання або на тих землях, де його «забажають
здійснити» [98, арк. 1-1 зв.]. Російська адміністрація, не бажаючи допустити
масової еміграції, зберігає за всіма бажаючими залишитися в регіоні всі їхні
права. Для втікачів – вхід у межі держави зачинявся назавжди [102, арк. 14].
В цілому, до середини 30-х рр. ХІХ ст. територію краю залишило більше
18,8 тис. задунайських вихідців.
Нечисельні переселення болгар і гагаузів у Бессарабську область
тривають і в наступні роки. Наприклад, у 1836 р. сюди із-за Дунаю перейшло
всього 25 родин [145, с. 180]. Наступна хвиля їх виходу в регіон зумовлена
Кримською війною 1853 – 1856 рр. Царський уряд не міг на належному рівні
організувати дане переселення. Незважаючи на наказ приймати біженців
«ласкаво, надавати їм різну допомогу…, вказувати їм хоча б тимчасові місця
проживання…», місцева влада виконувала його незадовільно. Більшість
мігрантів тижнями перебувала під відкритим небом без їжі та води, чекаючи
на вирішення своєї долі. Їхньому бажанню повернутися назад на батьківщину
адміністрація не перешкоджала. Висувалася єдина умова – в разі зворотного
переселення

в Бессарабію проблемою власного облаштування

вони

займаються самостійно [120, арк. 11, 93, 145].
За умовами Паризького мирного договору 1856 р. південна частина
Бессарабії

(Ізмаїльське

градоначальство,

частково

Кагульський

(Ізмаїльський) та Аккерманський повіти) з майже 128-тисячним населенням
(з них близько 47 тис. болгар і гагаузів) відійшла до Молдавського
князівства. Опинившись по іншу сторону кордону, колишні «задунайські
переселенці» не поспішали переходити під російське заступництво. Причина
цього, як писав виконуючий обов’язки голови Піклувального комітету
В. О. Іславін, крилася в тому, що вони не могли «наважитися покинути
заселені та облаштовані свої колонії, в які вклали і труд, і капітал, де
побудували домівки, храми, різні господарські та суспільні заклади, розвели
сади та виноградники». Намагаючись повернути до себе добрих господарів,
російський уряд дарує потенційним переселенцям восьмилітню пільгу від
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сплати податків і повинностей, а також виділяє для кожної родини 35 крб.
матеріальної допомоги, але бажаної реакції не було. Так, з липня 1856 р. до
Росії з Оттоманської Порти переселилося близько 4,6 тис. чол., із них 133
болгарина. Упродовж осені та весни 1856 –1857 рр. перехід здійснила ще 181
родина [400, с. 81-83; 142, с. 48-49]. Масовий вихід болгарського населення
розпочався лише на початку 60-х рр. ХІХ ст., коли молдавський уряд,
порушивши обіцянку, ввів для громадян своєї країни загальну рекрутську
повинність.
Намагаючись збільшити військовий потенціал і послабити позиції
Османської імперії на Дунаї, царат намагається схилити на свій бік козацьке
населення, яке знаходилося в її межах – колишніх запорізьких і
некрасівських козаків. Після зруйнування Запорозької Січі в 1775 р. частина
українських козаків перейшла в турецькі володіння, де на початку ХІХ ст.
заснувала Задунайську Січ. Російська сторона для заохочення переселення
розповсюджує на них амністію. У 1806 р. царські полки поповнилися
колишніми запорожцями загальною чисельністю в 500 осіб. У лютому
наступного року російський імператор Олександр І наказав сформувати з
цього загону Усть-Дунайське козацьке військо з центром у Кілії та Галаці. На
початку липня 1807 р. тут нараховувалося вже 1152 особи. В тому числі в
піхоті – 748 осіб, кінноті – 120 чол., дунайській флотилії – 216 осіб зі
старшинами. Це військове формування створювалося для активізації
переходу в регіон нових партій козаків, але бажаної мети досягти не вдалося.
В пошуках кращої долі та свободи сюди починають масово втікати російські
й українські кріпосні селяни. Це стало однією з причин ліквідації війська в
1808 р. Частину військових відправили на Кубань, решта – розселилися в
межах Бессарабії [438, с. 133; 386, с. 69-70].
У 1812 р. в регіоні, за різними даними, мешкало понад 1,3 тис.
українських козаків. У зв’язку з розпочатою війною з наполеонівською
Францією штабс-капітан Шостак запропонував створити тут нове військо,
але побоюючись поновлення міграційного руху селян, царський уряд
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відхиляє цю пропозицію. Незважаючи на це, стимулювання виходу козаків у
Бессарабську область не припиняється. Так, за умовами маніфесту 30 вересня
1814 р. усі дезертири, які залишили Росію з різних на те причин, отримали
амністію. У 1817 р. на задунайських козаків, які мешкали на бессарабських
землях, розповсюджуються права іноземних колоністів. Усть-дунайці, в свою
чергу, зараховуються до розряду державних селян. Ці заходи мали певні
результати. Впродовж 1815 – 1817 рр. сюди на чолі з Данилом
Добровольським переселилося 670 козаків [258, с. 128]. Частина з них
поселилася в с. Дракуля Ізмаїльського повіту (нині с. Трудове Кілійського
району Одеської області України). У 1820 р. 38 козацьких родин заснували в
Аккерманському повіті село Акмангіт (тепер с. Білолісся Татарбунарського
району Одеської області України). Козаки вимагали відновлення козацьких
вольностей та навідріз відмовлялися селитися в колоністських округах, а
також сплачувати податки та виконувати повинності [255, с. 10-11].
Російська адміністрація не поспішала задовольняти ці вимоги. Питання щодо
створення в Бессарабській області козацького війська починає розглядатися з
новою силою лише з другої половини 20-х рр. ХІХ ст., напередодні
розгортання

нового

російсько-турецького

конфлікту.

З

цього

часу

покращується становище й самих поселенців. У лютому 1827 р. Комітет
Міністрів звільнив колишніх запорозьких козаків на 10 років від
оподаткування та різних повинностей, усть-дунайців – лише на 3 роки. На їх
облаштування виділялися кошти, що надходили з казенного винного відкупу,
а також видавалися лісоматеріали [157, с. 190-192].
Контингент колишніх запорожців зростає після створення в Бессарабії
в 1828 р. Дунайського козацького війська. Так, уже в червні цього року, сюди
з території Османської імперії переселилися Денис Кольмський, Дмитро
Чумаченко з дружиною Уляною та дочкою Єфросинією, вдова Доліна
Дудуленкова з малолітньою дочкою Євдокією та батьком Герасимом
Нагуєвським, Іван Буткович з дружиною Аксенією та малим сином
Григорієм. Усі вони мали намір поселитися в Ізмаїлі при своїх родичах [126,
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арк. 9, 13 зв.]. Першочергово до складу війська ввійшли три станиці –
Акмангіт, Староказаче та Волонтирівка. У 1836 р. були приєднанні села
державних селян і відставних козаків – Михайлівка, Костянтинівка,
Миколаївка, Троїцьке, Петрівка, а через три роки ще дві циганські колонії –
Фараонівка та Каїри. У кінці досліджуваного періоду – включене селище
Миколаївка-Новоросійська. Усі станиці знаходилися в Аккерманському
повіті. Військо проіснувало до кінця 60-х рр. ХІХ ст. Його народонаселення
поповнювалося як за рахунок козацького елемента, так і представників інших
категорій населення (дітей збіднілих дворян, державних селян, волонтерів й
ін.) [368, с. 278-279]. Козаки завжди відрізнялися вільнолюбством. Це стало
основною причиною того, що з 1829 р. їм категорично заборонялося мешкати
в колоністських округах без поважних причин і наявності письмового
дозволу. У разі відсутності відповідних документів усі затримані особи
віддавалися в рекрути. Приводом впровадження таких заходів стало
підбурення козаками мешканців Новопокрівки не коритися колоністському
начальству. Внаслідок чого, як рапортувала місцева адміністрація, більшість
поселенців «зовсім зробилася неслухняною» [91, арк. 169-169 зв.].
На добровільних началах у російській армії служили вихідці з
Балканських країн. За свідченнями Новоросійського та Бессарабського
генерал-губернатора М. С. Воронцова, в 1824 р., у Бессарабії нараховувалося
«близько двохсот родин волонтерів різного племені, а саме: албанці, болгари,
серби та ін.». Їм виділили землі в Аккерманському повіті, де вони заснували
поселення Волонтирівку (нині в с. Волонтир у Штефан-Водському районі
Республіки Молдова). У 1827 р. вони отримали аналогічні пільги з
задунайськими козаками та брали безпосередню участь у російськотурецькій війні 1828 – 1829 рр. [157, с. 190-191].
Кримська війна (1854 – 1856 рр.) зумовила новий потік мігрантів. За
офіційним джерелом, упродовж 7 – 13 січня 1856 р. з Бахчисарая в Кишинів
перейшли 603 особи з грецького легіону імені Миколи І, а трохи пізніше ще
286 чол. Усі вони отримали дозвіл на перебування в регіоні до кінця воєнних
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дій. Упродовж перших трьох місяців кормові гроші для волонтерів
виділялися з державної скарбниці, в подальшому для них передбачалося
самостійне забезпечення. Вони спеціалізувалися переважно в морській
справі, тому мали змогу найматися на судна по річках Дунай і Прут.
Російська адміністрація не перешкоджала їхньому зворотному поверненню
на місця колишнього проживання й, навпаки, стимулювала його. За
розпорядженням імператора Миколи І, для осіб, які мали намір покинути
Бессарабію, за несення служби виділявся річний оклад. Добровольців, які
лишилися в регіоні, передбачалося звільнити на 10 років від податків і
повинностей, а також надати піврічну зарплатню. Для ротних командирів
вона сягала 730 крб., молодших офіцерів і священиків – 365 крб.,
фельдфебелів – 109 крб. 50 коп., унтер-офіцерів – 91 крб. 25 коп., рядових –
54 крб. 75 коп. На кінець травня 1856 р. на території краю з цієї партії
волонтерів залишилося всього 50 чол., 37 з них бажали перейти в грецькі
поселення неподалік від Маріуполя, 7 – приписатися до міщанської громади
Кишинева [110, арк. 10, 24, 247, 251, 291-292зв., 346-346 зв.].
Окрему
старообрядці,

групу

козацького

нащадки

донських

населення
козаків,

складали
які

після

некрасівці

–

придушення

Булавінського повстання (1707 – 1709 рр.) на чолі з отаманом Ігнатом
Некрасовим покинули Росію. Особи, які осіли на турецьких землях, отримали
право вільно вести там богослужіння за власними канонами, мати церковний
дзвін тощо. Взамін цього несли військову службу на користь султана. Значна
їх громада зосереджувалася в Бабадагському та Мачинському округах у
поселеннях Серакіой, Журилівка, Славка та Кам’янка. В роки російськотурецької війни 1806 – 1812 рр. у середовищі некрасівців відбувся розкол.
Частина з них продемонструвала свою прихильність російській короні, але,
боячись гонінь і переслідувань, не поспішала переходити з правого на лівий
берег Дунаю. Ситуацію дещо змінює указ імператора Олександра І від
25 липня 1811 р. Відповідно до нього, старообрядці, які перейшли в Росію,
отримали прощення «в колишніх їх винах проти Государя та вітчизни
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російської», звільнялися на три роки від сплати податків (в подальшому цей
строк збільшується до двадцяти років), мали право обирати вид діяльності та
місця під поселення. Їм надавалися матеріальна допомога та будівельні
матеріали на будівництво житла. Найголовніше, що вперше за багато років
вони могли вільно сповідувати свої релігійні погляди в межах батьківщини.
У цьому ж році в Ізмаїл перейшло 315 некрасівців [449, с. 100-101, 112]. Хоча
про масове переселення в цей час ще не йдеться. Царський уряд вів досить
гнучку політику відносно цієї групи турецьких жителів. Відповідно до
розпорядження Державної Ради від 8 січня 1820 р., будь-яке їх примусове
переселення в межі Російської імперії категорично заборонялося, а залучення
до переходу здійснювалося переважно через активну пропагандистську
діяльність [96, арк. 1].
Наймасовіший вихід некрасівців у Бессарабську область зафіксований
на початку 30-х рр. ХІХ ст. Спочатку планувалося розселити близько 1,4 тис.
старовірів у Буджаці, але Новоросійський та Бессарабський генералгубернатор М. С. Воронцов запропонував виділити для них землі поблизу
Керчі та Очакова. Чим викликав неабияке обурення серед старовірів, які
навідріз відмовилися здійснювати там будь-яке поселення. Російська
адміністрація йде на поступки й дозволяє їм селитися в Кишинівському,
Ізмаїльському, Бендерському повітах і «інших місцях Бессарабії». Відповідно
до умов Адріанопільського мирного договору 1829 р. вони могли
здійснювати цей перехід, не сплачуючи мита за перевезене майно та капітали
[91, арк. 154-155]. Вже в серпні 1830 р. готовність перейти в регіон виявили
142 родини з поселень Серакіой та Кам’янки. Близько 160 сімей мали намір
лишитися на місцях прописки або переселитися в Молдавію. Їхньою
переорієнтацією активно зайнялися російські агенти [91, арк. 102-103].
Впродовж 1830 р. у поселеннях Серакіой, Стара та Нова Славка, Журилівка,
Карагармані, Кам’янка кількість мешканців поступово зменшується. Так,
якщо 12 квітня тут числилося близько 330 родин, то 21 вересня – вже 249
сімей. З них 145 присягнули на вірність російській короні (додаток А.2.1).
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У цілому, на початку 30-х рр. ХІХ ст. у Бессарабію з турецьких володінь
перейшло більше тисячі некрасівців [91, арк. 120]. Царський уряд всіляко
заохочував такий перехід. Наприклад, вихідцям із Серакіой компенсувалися
витрати на оренду човнів, а на будівництво хат виділялися ліс або від 25 до
120 крб. Отамана Лева Полежаєва за організацію та активну участь у даному
переселенні нагородили премією в 2 тис. крб. асигнаціями та золотою
медаллю [92, арк. 120, 20]. Некрасівці, як і «задунайські переселенці»,
вступаючи до матроського цеху, звільнялися на 25 років від оподаткування.
Особи, які ввійшли до складу міщанської громади, – на десять років, і не
підлягали рекрутуванню. Після перетинання кордону з ними проводилися
індивідуальні бесіди, велися спостереження за «…поведінкою, способом
життя та роздумами». З 40-х рр. ХІХ ст. вхід для старовірів із турецьких
володінь зачиняється [101, арк. 43; 105, арк. 2].
Переважно

за

рахунок

мігрантів

із

Молдавського

князівства

поповнювався контингент ромського населення в Бессарабській області. Їхні
переселення сюди тривають протягом усього досліджуваного періоду. Так,
17 вересня 1814 р. через Прут у Бессарабію з незначним майном перейшло 36
ромів [3, арк. 2-2зв., 9]. На початку лютого 1826 р. Леовська прикордонна
карантинна застава рапортувала в Кишинівську міську поліцію про перехід із
Фалешського цинуту с. Рожин (Молдавія) двох ромських родин – Костянтина
Саринкаря та Костянтина Бантиша (усього 8 чол.), які просили дозволу на
поселення в Кишиневі [58, арк. 1-1зв.]. У 1855 р. із Османської імперії в
бессарабський край перейшла разом із дочкою Пумхіра Лакатуш, яка
забажала поселитися в Кишинівському повіті с. Франешти, де мешкав її
батько. У цей же час у Бессарабію, за неповними даними, втекло ще 33 особи
цієї народності [51, арк. 14-14 зв., 38]. Практикувалося також переселення в
Бессарабію ромів із інших районів Росії. Наприклад, у 1830 р. в Аккерман
для здійснення різних робіт переправили 28 таких сімей (85 чоловіків і
79 жінок) із Єлисаветграда [88, арк. 2].
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Роми відрізнялися схильністю до кочового життя, жебракування.
Російська адміністрація неодноразово намагалася залучити їх до осілості та
землеробства. На початку лютого 1829 р. Державна Рада затвердила проект
Новоросійського та Бессарабського генерал-губернатора М. С. Воронцова
«Про облаштування циган у Бессарабській області». Для кожної поселеної
родини передбачалося виділити 30 дес. землі, 23 крб. 50 коп. асигнаціями на
облаштування та дві чверті хліба до першого урожаю. Трохи пізніше
поселенці отримають ще по 125 крб. на господарські потреби [173, с. 105;
184, с. 138].
На початку 30-х рр. ХІХ ст. в Аккерманському повіті були засновані
дві циганські колонії Фараонівка та Каїри (останнє – Крива Балка, нині
обидва селища знаходяться в Одеській області Саратського району України).
Спочатку тут планувалося розселити 752 родини, але вдалося поселити лише
315 сімей. Усіх їх розмістили в спеціально побудованих з очерету та хмизу
хатах (одне приміщення обійшлося державній скарбниці в середньому в
30 крб. сріблом). Переважну більшість поселенців складали вихідці з
оргєєвських лісів. Після закінчення пільгового строку частина ромів залишає
місця прописки й «починає бродити по навколишніх селищах, заробляючи
мізерні кошти для існування» [324 с. 115-116]. Так, якщо в 1835 р. у двох цих
колоніях мешкало 380 сімей, то через рік – лише 320 [134, арк. 53]. Для
нагляду за поселенцями й розповсюдження серед них землеробських умінь
до них підселюють родини колишніх запорозьких козаків. Так, статистичний
звіт 1840 р. зафіксував тут 7 обер-офіцерів, 46 діючих і 458 відставних
козаків разом з членами сімей [135, арк. 289]. Незважаючи на ряд заходів,
жебракування серед ромів викорінити не вдалося. У березні 1839 р.
російський імператор Микола І наказав міністру державного майна
Д. П. Кисельову до 1 січня 1841 р. цю проблему вирішити. Спочатку
планувалося розселити їх у казенних селищах (там, де по ревізії мешкало не
менше 100 чоловік – 1 родину, 500 і більше – до 2). Роми, які знаходилися в
містах і займалися там промисловістю або володіли майном, залишалися на
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місці [15, арк. 13-13 зв.]. У кінці квітня царським урядом приймається
рішення про зарахування всіх осілих і кочових циган до Дунайського
козацького війська, але виділених із бюджету коштів на його організацію
виявилося недостатньо. Тому вирішили з 814 ромських родин 566 записати
по різних населених пунктах регіону. Решту – розселити в козацьких
станицях наступним чином: у Старокозачому – 60, Акмангіті – 60,
Волонтирівці – 50, Михайлівці – 35, Миколаївці – 25, Новотроїцькому – 15 і
Костянтинівці – 5 [134, арк. 289]. До війська також передбачалося включити
ромів, які мешкали в Аккермані, – 2401 чоловік і 2168 жінок, але в зв’язку з
нестачею земельного фонду їх залишили в місті, деякі особи перейшли до
найближчих селищ [313, с. 16]. На облаштування ромів у козацьких станицях
з державного бюджету виділили 10735 крб. сріблом безоплатно та 7650 крб.
сріблом позичково. А саме: на будівництво хати для двох родин –
104 крб. 19 коп., сараю – 14 крб. 28 коп., на зерно для посіву (2 чверті на
родину)

–

7

крб.

2,5

коп.,

на

плуги

–

27

крб.

14

коп.,

на

сільськогосподарський інвентар – 52 крб. З квітня 1850 р. цигани, які мали
осілість на казенних або приватновласницьких землях, з Дунайського війська
відраховувалися й переходили до розряду царан. Це стосувалося й осіб, які
знаходилися в бігах [324, c. 118-120]. Джерела свідчать, що реалізувати
плани по залученню ромів до осілості в Бессарабській області російській
адміністрації в повному обсязі не вдалося. Так, у кінці досліджуваного
періоду тут нараховувалося 3,8 тис. осіб цієї народності, які кочували [134,
арк. 274].
Переслідуючи

економічні

цілі,

царський

уряд

неодноразово

запрошував на поселення в Російській імперії вихідців із Західної Європи.
Іноземна землеробська колонізація південних окраїн держави розпочалася ще
в першій половині 60-х рр. ХVІІІ ст. У Бессарабії – приблизно через
півстоліття. У 1814 р. тут поселилися 1743 німецькі сім’ї (переважно
протестанти, лише 121 родина сповідувала католицизм) [151, с. 842-843; 454,
с. 206]. Офіційні документи свідчать про те, що перша група переселенців, не
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отримавши обіцяних ще на батьківщині пільг (матеріальну допомогу й по дві
пари волів, коней і корів для кожної родини), відмовилася приймати
російське

підданство.

За

наказом

міністра

внутрішніх

справ

О. П. Козодавлєва, організатори невдоволення та особи, які його підтримали
підлягали депортації [434, с. 16]. Поступово конфлікт вдалося врегулювати.
При поселенні німецькі колоністи отримали значні преференції: звільнялися
на 10 років від усіх податків і земських повинностей (за винятком виплат
бессарабському відкупнику), не підлягали рекрутуванню та військовому
постою (лише в момент переходу через поселення російських солдат
зобов’язувалися надавати їм притулок). Кожна сім’я отримала 60 дес. землі у
вічне спадкове володіння, а також релігійну свободу. Їм також надавалася
позика (незаможним сім’ям – 270 крб., решті – в залежності від
матеріального становища). Разом з тим вони зобов’язувалися займатися
розвитком сільського господарства – покращувати стан хліборобства,
розводити тутові дерева, фруктові сади, виноградники тощо. Саме на цю
групу мігрантів царизм робив найбільшу ставку в процесі господарського
освоєння південно-бессарабських земель.
Переселення німців у Російську імперію продовжувалося й у наступні
роки. У 1817 р. німецькі вихідці отримали дозвіл на поселення в Херсонській
і Таврійській губерніях, але держава жодних коштів на їхнє облаштування не
виділяла. Іншою була ситуація в Бессарабії. Всі особи, які тут поселилися,
отримали аналогічні права з першою групою колоністів. Різнилися лише
розмір позики, яку збільшили до 370 крб., і термін її виплати, який скоротили
до 7 років [152, с. 748-749]. Упродовж 1814 – 1817 рр. сюди переселилося
8,3 тис. німецьких вихідців (у тому числі й поляки). Вони заснували тут 13
колоній. Наявні джерела дозволяють встановити місця виходу мігрантів.
Близько 33,8% з них складали переселенці з Польщі, 31,7% – з Вюртемберга,
29,1% – Пруссії, 1,5% – Франції, 0,9% – Баварії, 0,8% – Богемії, 0,6% –
Угорщини, 0,3% – Австрії [143, с. 97-98].
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З жовтня 1819 р. царський уряд офіційно призупиняє прийом
німецьких колоністів. Пояснюючи прийняття даного рішення тим, що їх
облаштування

обходиться

державі

занадто

дорого.

Незважаючи

на

обмеження, перехід населення із Західної Європи в Бессарабію триває й далі.
Про це, наприклад, свідчить факт утворення в краї у 20-х рр. ХІХ ст. нових
німецьких колоній (Кацбах, Сарата, Малоярославець 2-й та ін.). У 1824 р. в
Аккерманському повіті швейцарські колоністи засновують колонію Шабо
[225, с. 34-35; 322, с. 141-144]. Починаючи з травня 1831 р., переселятися в
німецькі колоністські округи регіону дозволялося лише тим особам, які мали
там родичів або знайомих [176, с. 344]. У такий спосіб російська
адміністрація знімала з себе відповідальність за фінансування мігрантів. На
початку червня вказаного року виходить урядовий указ «Про німецьких
колоністів, які виявили бажання переселитися з Царства Польського в
Бессарабію». Відповідно до документа вони отримали право вільно селитися
як на казенних, так і приватновласницьких землях. Опрацьований матеріал
дозволяє стверджувати, що якщо раніше при переселенні перевагу надавали
землеробам, то, починаючи з 30-х рр. ХІХ ст., основний міграційний потік
передбачалося направити в міста. Так, записавшись до міщанської громади
колоністи звільнялися на десять років від сплати всіх податків і виконання
рекрутської повинності (дане положення розповсюджувалося також і на
«задунайських переселенців») [177, с. 425-427]. Урядове положення
31 травня 1832 р. передбачало оселення в краї лише «корисних для колоній»
ремісників [179, с. 345], до числа яких входили: кравці, шевці, теслярі,
ковалі, гончарі, мідники, ткачі та каменярі [149, с. 138].
У жовтні 1832 р. чинності набрала постанова Комітету Міністрів «Про
дозвіл приймати в колонії німецьких переселенців із Царства Польського»,
яка закріпила за попечителем іноземних колоністів право селити в
колоністських округах лише заможних вихідців. З тією умовою, що їхнім
облаштуванням

будуть

займатися

інші

колоністи.

Для

запобігання

обезземелення останніх, кількість нових поселенців не повинна була
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перевищувати число померлих мешканців. Восени 1832 р. із Пруссії у
Бессарабію перейшли 16 родин, або 79 осіб (у тому числі 5 сукноробів і
мірошник), які поселилися в населених пунктах своїх знайомих і близьких
[180, с. 715]. У 1842 р. дозвіл на переселення в уже існуючі колонії
Бессарабської області – Фріденталь, Березино, Брієни та Клястиці отримали
22 німці з Херсонської губернії [145, с. 241].
Протягом усього досліджуваного періоду в Аккерманському повіті
були засновані 24 німецькі та 1 швейцарська колонії (додаток А.2.2). З них
сформували три округи: Клястицький (Арциз-1, Арциз-2, Березино, Бородіно,
Брієни,

Гофнунгсталь,

Клястиця,

Лейпциг,

Париж,

Фріденталь),

Малоярославецький (Деневіц, Кацбах, Красне, Кульм, Малоярославець 1-й,
Малоярославець 2-й, Плоцьк, Тарутине, Теплиця, Фершампенуаз 1-й,
Фершампенуаз 2-й) та Саратський (Гнаденталь, Ліхтенталь, Сарата). Нині
знаходяться в Тарутинському, Арцизькому та Білгород-Дністровському
районах Одеської області України.
Масовий характер мали міграційні потоки в Бессарабську область з
Росії. Для зменшення соціального напруження з малоземельних районів
держави на початку 20-х рр. ХІХ ст. сюди починають переселяти російських і
українських державних селян. Хоча, як свідчать архівні матеріали, їх перехід
у Пруто-Дністровське межиріччя відбувався ще до укладання Бухарестського
договору 1812 р. Так, за неповними даними, впродовж другої половини
70-х – 90-х рр. ХVІІІ ст. тут разом з родинами поселилися казенні селяни з
Херсонської губернії: Олексій Прокасол, Василь Андрійович Тліченков,
Григорій Брум, Нестор Павлович Кушнір. З Подільської губернії – Іван
Гуцен, Григорій Войков, Семіон Кучерявін, Дмитро Ігнатович Симчук. З
Чернігівської губернії – Василь Заторожан, Грицько Стефанович Чоботарьов.
З Київської губернії – Микита Микитович. Поодинокі переселення мали
місце й у наступні роки [53, арк. 1зв., 4, 5, 6 зв., 10 зв., 14,19-19зв.].
У середині лютого 1824 р. царський уряд затверджує проект генералад’ютанта М. С. Воронцова «Про поселення в Бессарабську область 20 тис.
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казенних селян із внутрішніх губерній». Першочергово планувалося
розселити тут лише тих осіб, які володіли достатньою кількістю худоби для
нормального ведення господарства та не мали державних заборгованостей.
Для переселенців передбачалося виділити 30 дес. землі, 23 крб. 50 коп.
матеріальної допомоги, а також звільнити на три роки від сплати податків,
виконання повинностей і військового постою [143, с. 105-108]. Через
декілька років вони зобов’язувалися вступати в рекрутські полки, що значно
ускладнювало їхнє становище в порівнянні з іншими жителями краю.
Упродовж 1824 – 1830 рр. у Бессарабію перейшло 3,6 тис. державних
селян, які розселилися переважно в Аккерманському, Ізмаїльському та
Бендерському повітах [304, с. 51; 258, с. 113-114]. У зв’язку з масовим
виходом у регіон «задунайських переселенців» і нестачею вільних земель
прийом цієї групи мігрантів у 1830 р. призупиняється, а через два роки знову
продовжується [8, арк. 3зв., 6зв., 7зв.]. У цілому, за підрахунками
молдавського дослідника І. А. Анцупова, до кінця досліджуваного періоду в
Бессарабській області осіло близько 10 тис. осіб даної соціальної категорії
населення [226, с. 30]. Це були селяни з Київської губернії (Київського,
Липовецького,

Звенигородського,

Чигиринського,

Уманського,

Васильківського, Таращанського, Черкаського, Богуславського повітів),
Подільської

губернії

(Балтського,

Лохвицького,

Гайсинського,

Брацлавського, Кременчуцького, Ямпольського, Литинського, Вінницького,
Ольгопольського

повітів),

Херсонської

губернії

(Єлисаветградського,

Тираспольського, Одеського, Олександрійського повітів), Калузької губернії
(Мешовського повіту), Полтавської губернії (Лохвицького, Кременчуцького,
Кобилецького повітів), Рязанської губернії (Георгіївського, Рязанського
повітів),

Катеринославської

губернії

(Маріупольського,

Верхньодніпровського повітів), Чернігівської губернії (Козелецького повіту),
Могильовської губернії (Бєльцького повіту), Харківської губернії (м. Харків),
Московської губернії (м. Москва, Подільського повіту), Житомирської
губернії

(м. Житомир, Житомирського повіту), Орловської

губернії
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(Орловського повіту), Воронезької, Курської, Таврійської губернії. Серед
переселенців були: Михайло Семенович Кравченко, Федір Якович Яковенко,
Остап Максимович Гуркалюк, Прокоп Максимович Мумутюк, Пилип
Микитович Пономаренко, Федір Якович Великий, Григорій Андрійович
Степаненко,

Савелій

Васильович

Костюченко,

Євдоким

Петрович

Маковейченко, Степан Афанасійович Гончаренко та ін. Поселилися ці
вихідці переважно на півдні [8, арк. 1-160 зв.].
Основним

джерелом

поповнення

українського

та

російського

населення в Бессарабії виступали несанкціоновані переселення біглих селянкріпаків, які шукали на цих землях омріяну свободу. Опираючись на
документальні джерела, дослідник В. С. Зеленчук підрахував, що в 1811 р. у
Пруто-Дністровському межиріччі мешкало вже близько 15 тис. утікачів [330,
с. 115]. Політика царського уряду по відношенню до них не відрізнялася
послідовністю. З одного боку, не перешкоджаючи їхньому поселенню в
регіоні, держава вирішувала для себе проблему його заселення та
господарського освоєння без залучення зайвих коштів. З іншого, вона не
могла не враховувати інтереси заможних осіб, які не бажали втрачати
безкоштовну робочу силу. Компромісне рішення знайшли в 1816 р., коли в
Бессарабській області дозволили лишитися селянам, які перейшли сюди до
підписання Бухарестського мирного договору 1812 р. А також особам, які
здійснили цей перехід пізніше, однак встигли обзавестися тут родинами або
займалися ремеслом. Решта підлягала виселенню. Відповідно до постанови
Комітету Міністрів від 9 листопада 1827 р. колишні кріпаки отримали право
селитися

в

казенних

селищах

або

заводити

господарства

на

приватновласницьких землях. У другому випадку вони поповнювали
контингент царан. Важливо зазначити, що при виявленні свого кріпака
господар міг вимагати від громади, що його прийняла, грошову компенсацію:
250 крб. за чоловіків і 100 крб. за жінок [358, с. 12; 163, с. 957].
Селяни-втікачі намагалися в будь-який спосіб легалізувати своє
становище в регіоні. Багато хто з них записувався до місцевих громад під
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прізвищами їхніх померлих членів. Внаслідок чого, як писав науковець
О. Артем’єв, «населення Аккермана та найближчих до нього передмість, а
також населення Кагула за короткий час збільшилося вельми швидко й
смертності там майже зовсім не було, – продовжуючи, – в Аккермані нерідко
зустрічалися родини, в яких батько здавався, за зовнішністю, молодшим за
своїх дітей або молодші брати виглядали старішими за старших» [479, с. 2021]. Кріпаки часто спочатку переходили в турецькі володіння, а вже звідти
направлялися в Бессарабію під виглядом тамтешніх мешканців, претендуючи
на отримання громадянства та обіцяних царським урядом пільг. За
свідченнями генерального російського консула в Яссах О. О. Піні, у 1816 р.
бажаючих перейти з Туреччини та розселитися на бессарабських землях було
так багато, що перевірити особисті дані кожного з них належним чином так і
не вдалося [5, арк. 122]. Чим наразі могли скористатися різні нелегальні
елементи. Поширеним явищем також став відкуп від переслідувань. Так, у
1842 р. у Хотині перебувало більше тисячі кріпаків, дезертирів і каторжників,
але місцева влада, отримуючи від останніх гроші, на їхню присутність просто
не реагувала [20, арк. 1].
У зв’язку з активізацією міграційного руху кріпосних селян на
території Росії (особливо в Херсонській губернії) заходи щодо ліквідації
їхнього несанкціонованого переміщення, починаючи з 30-х рр. ХІХ ст.,
посилюються. Спійманих утікачів фізично наказували, віддавали в солдати та
висилали у віддалені райони держави. Так, затриманого у вересні 1854 р.
хотинською міською поліцією втікача Федора Матвійовича спочатку
наказали 35 ударами різками, а потім відправили до Сибіру [209, с. 15]. Але
жодні урядові заходи не зупиняли відчайдух шукати кращої долі на теренах
Бессарабії. У 50-х рр. посилюється нелегальний перехід сюди селян із
Саратовської, Тульської та Орловської губерній. Бессарабська адміністрація
отримала наказ здійснювати за населенням краю «найсуворіший нагляд… і в
разі виявлення втікачів, у той же час їх заарештовувати та відсилати з
караулом на місця колишнього проживання» [130, арк. 5]. За свідченнями

68

воєнного та цивільного губернатора Бессарабської області П. І. Федорова,
упродовж 1835 – 1854 рр. звідси виселили більше 48 тис. утікачів. У цілому
до середини ХІХ ст. у регіон перейшло близько 300 тис. біглих селян.
Переважним чином із Херсонської, Подільської, Київської, Чернігівської,
Таврійської,

Калузької,

Рязанської,

Орловської,

Тульської

губерній

Російської імперії. Розселялися вони по всій території регіону, особливо на
півдні, де було значно легше знайти роботу [234, с. 22, 24].
Контингент російського населення в регіоні поповнювався також за
рахунок старообрядців. За свідченнями А. О. Скальковського, вони з’явилися
тут ще в середині ХVІІІ ст. й розселялися переважно на півночі – в Хотині,
Сороках і Бєльцях, а також поблизу турецьких фортець Аккермана та Ізмаїла.
Пізніше там починають розбудовувати передмістя [472, с. 19]. На початку
ХІХ ст. у Бессарабію переселяються старообрядці з Австрії, Пруссії, Польщі,
а також з Херсонської, Таврійської, Катеринославської, Київської, Калузької,
Саратовської, Казанської та інших губерній Російської імперії. Місцями
їхнього зосередження стали Ізмаїл, Вилкове, Кілія й інші населені пункти
області [449, с. 104-105, 110].
Протягом 30 – 50-х рр. ХІХ ст. спостерігається активізація
міграційного руху сюди прихильників старої віри з Подільської губернії.
Переважна більшість із них просила дозволу на запис до ізмаїльського
міщанства. Причини були різними: небажання виконувати рекрутську
повинність, соціальне гноблення тощо. Так, на початку вересня 1832 р. з
проханням

переселитися

на

бессарабські

землі

звернулися

повірені

міщанського старообрядницького товариства Брацлавського повіту с. ШуриКопіївської (нині село знаходиться в Тульчинському повіті Вінницької
області) Тимофій Якович Порохов і Петро Мартинович Дьяков. Вони
повідомили, що вся громада – 154 особи (за винятком Семена Какоріна, який
вже входив до складу бессарабського купецтва, та родини Макарія Лаптєва) в
зв’язку зі збільшенням податків і повинностей графом М. Потоцьким просять
дозволу здійснити перехід у Бессарабську область. Їхнє прохання царський

69

уряд задовільнив. Частина переселенців поселилася в с. Кугурлуй (нині
с. Нова Некрасівка Одеської області Ізмаїльського району України) [97,
арк. 13-14 зв., 17]. Й нині старожили села згадують про поділ населення на
дві групи: некрасівців і шурських (або польшаків). Слово «польшак» мало
образливий характер і вказувало на бідність і безземелля. Некрасівське
населення, навпаки, мало у своєму розпорядженні великі земельні наділи, які
отримало під час переселення з турецьких володінь.
У 1834 р. до міщанської громади Ізмаїла записалися 33 родини з
Брацлавського повіту с. Перепеличчя та 19 родин з с. Вербовца Ушицького
повіту (нині знаходяться в Немирівському та Мурованокуриловецькому
районах Вінницької області України). До середини ХІХ ст. вона поповнилася
634 старовірами зі слободи Боровецької Ямпольського повіту та 669 особами
з

Пилипонівки-Бершадської

Ольгопольського

повіту

(тепер

у

Томашпольському та Бершадському районах Вінницької області). З них лише
29 чол. безпосередньо поселилися в місті, 2 родини залишилися у Вилковому
та 12 сімей у с. Шолданешти Орєєвського повіту [496, с. 141-142]. В цей час
із Шури-Капіївської в Ізмаїл перейшли та «здобули осілість» 79 родин. У
тому числі: Федір, Кузьма, Михайло, Іван і Семен Колодєєви; Гаврило,
Трохим, Андрій і Федір Гусарови; Осип, Гаврило і Пилип Кузьміни; Макар і
Омелян Задачини та ін. Крім того без постійної прописки тут проживало ще
37 сімей і один бурлака Єремій Дьяков [44, арк. 39-41 зв.].
У 1852 р. російський імператор Микола І заборонив старообрядцям
записуватися до міських громад Бессарабії. Уже в наступному році з Ізмаїла
в м. Бершадь переселяють 413 осіб, у с. Боровецьку – 410 чол., до с. ШуриКопіївської – 439. За наказом міністра внутрішніх справ Д. Г. Бібікова від
31 червня 1853 р. тут могли залишитися лише 6 родин з ПилипонівкиБершадської. За свідченнями Новоросійського і Бессарабського генералгубернатора М. С. Воронцова, до кінця липня 1853 р. місто покинули всі
старовіри, які перейшли сюди пізніше 11 червня 1852 р. [496, с. 143].
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У регіоні селилися також російські сектанти – молокани, скопці та
духоборці. Більшість з них перейшла сюди з Молдавського та Волоського
князівств, скориставшись маніфестом 30 серпня 1814 р., який дозволяв
повернутися назад у межі Росії всім колишнім громадянам, які колись
дискредитували себе перед царської короною [25, арк. 1-1зв.]. Сектанти
зосереджувалися переважно в Аккермані та Бендерах. У середині 30-х рр.
ХІХ ст. офіційна статистика зафіксувала тут 301 особу, приналежну до
молоканства. У цей час їх чисельність у Кишиневі складала 120 чол.,
м. Ганчештах Оргєєвського повіту – 2 особи [9, арк. 33-34]. У 1825 р.
молокани з Курської губернії заснували громаду в с. Спаське, а в 1840 р.
переселенці з Тамбовської губернії – у с. Чічма (останнє – с. Струмок, обидва
поселення знаходяться в Татарбунарському районі Одеської області
України).
Російська адміністрація всіляко перешкоджала розповсюдженню
сектантства в Бессарабській області. Починаючи з 30-х рр. ХІХ ст., за
наказом імператора всіх сектантів віддавали під суд, а після цього
зараховували до складу солдат Кавказького корпусу. Неспроможних нести
військову службу чоловіків, а також жінок переселяли на Кавказ на
поселення. За свідченнями Казенної палати, до 1835 р. із регіону туди
відправили 341 особу. В тому числі з Кишинева – 192 людини (Іван Іванов,
Іван Павлов, Антон Кіслов й ін.), Аккермана – 53 (Федір Мартинов, Микола
Морозов, Афанасій Кононов, Іван Бардаков, Веремій Назаров й ін.) і
Бендер – 96 (Андрій Федоров, Матвій Миронов, Павло Пашков, Іван Котов,
Яків Орєхов й ін.) [21, арк. 5-22 зв.]. Чим наразі й пояснюється нечисленність
їхньої громади в краї. Так, у 1847 р. тут числилося лише 392 сектанти [36,
арк. 74 зв.-77]. Ця група бессарабських мешканців позбавлялася можливості
займати державні посади. Лише перейшовши до офіційної церкви, їхнє
становище дещо покращувалося (передбачалося звільнення на три роки від
сплати державних податків і поселення на території всієї Російської
імперії) [132, арк. 2].
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Певні особливості мав політичний курс царату по відношенню до
єврейського населення. На початку ХІХ ст. у Бессарабії мешкало близько
5 тис. єврейських родин. Усі вони належали до різних субетнічних груп.
Найчисленнішими серед них були ашкенази – вихідці з Центральної
Німеччини та Східної Європи. Мешкали тут також іспанські на кримські
євреї – сефарди та кримчаки [465, с. 206-207]. У подальшому в регіоні
спостерігається збільшення контингенту російських євреїв, цьому, власне,
сприяли урядові заходи, направлені на активізацію розвитку регіональної
торгівлі.
Основні

права

та

обов’язки

єврейського

населення

в

краї

регламентував «Статут утворення Бессарабської області» 29 квітня 1818 р.
Відтепер залежно від виду діяльності воно поділялося на три категорії:
купців, міщан або землеробів. Дозволялося брати у відкуп продаж
алкогольних напоїв, утримувати млини, винокурні, пивоварні та інші подібні
заклади (до 1845 р.), купувати незаселені ділянки, але тільки для заняття
сільським господарством або для відкриття різнопрофільних фабрик. Згідно з
умовами

документа

євреї

не

мали

права

вступати

на

державну

службу [199, с. 21-22]. Пізніше, згідно з положення Комітету Міністрів від
11 жовтня 1838 р., його отримали лише дипломовані лікарі. А з 12 серпня
1850 р., за рішенням Сенату, при генерал-губернаторах для здійснення
особливих доручень з єврейської етнічної групи призначали 1-2 особи, які
мали вчене звання або «знання всіх правил і обрядів Єврейського закону»
[90, арк. 1зв.].
Напрямок урядової політики щодо євреїв напряму залежав від
поставлених державою цілей. Вказуючи на надто швидкі темпи росту
присутності представників цього народу в державі (з 175 тис. у 1804 р. до
400 тис. осіб на початку 20-х рр. ХІХ ст.), вхід для них у межі Російської
імперії з кінця липня 1824 р. офіційно зачиняється. Особи, які перейшли
сюди раніше, але не записалися до жодного з існуючих станів,
зобов’язувалися ввійти до розряду міських робітників [185, с. 127-128].
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Починаючи з 30-х рр. ХІХ ст., царський уряд активно стимулює
переселення в Бессарабію російських євреїв, у першу чергу з Миколаєва та
Севастополя. Так, у 1830 р. миколаївський купець третьої гільдії Айзин
Ривкін разом з родиною отримав дозвіл на поселення в Ізмаїлі. Опираючись
на імператорський указ 6 жовтня 1828 р., він вимагав звільнити його від
сплати державних податків на 25 років. Цю вимогу задовільнили. Решті
севастопольським і миколаївським євреям за аналогією з бессарабськими
купцями надавалося право купувати гільдійські свідоцтва на пільгових
умовах упродовж 10 років [175, с. 536-537]. Завдяки цим заходам єврейська
громада Ізмаїла постійно поповнюється новими вихідцями. Наприклад, у
1835 р. сюди з Миколаєва переселилося 299 єврейських родин [95, арк. 29].
Офіційне ж включення Бессарабської області в межу постійної
єврейської осілості* відбулося після виходу в світ «Височайше затвердженого
положення про євреїв» 13 квітня 1835 р. Згідно з документами, право
переходу в Росію (зокрема й у регіон) отримали: а) рабини; б) медики, які
виписувалися урядом для військового відомства; в) євреї, які мали намір
відкривати тут фабрики (при наявності капіталу не менше 50 тис. крб.);
г) майстри, виписані єврейськими фабрикантами для мануфактурних робіт
[188, с. 361-362]. Хоча російська адміністрація дещо обмежує територію
їхнього проживання в державі. Так, за умовами «Височайшого положення
Комітету міністрів» від 4 квітня 1839 р., євреям заборонялося мешкати в
населених пунктах, розташованих менше, ніж за 50 верств від кордону. На
місцях дозволялося лишитися лише тим з них, які до проголошення даного
закону «міцно осіли» та встигли обзавестися тут нерухомим майном. Усі інші
підлягали виселенню [190, с. 470-471; 56, арк. 7 зв., 17 зв.]. Аби не
створювати конкуренцію для німецьких колоністів у комерційній сфері,
єврейському населенню категорично заборонялося селитися в колоністських
округах (передбачалося лише їхнє тимчасове перебування там під час
*

Межа постійної єврейської осілості – територія Російської імперії, за межами якої євреям мешкати
заборонялося.
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функціонування базарів і ярмарків). Не дозволялося також селитися в
Кагульському повіті, де зосереджувалася основна маса «задунайських
переселенців», й м. Кагул, що знаходилося неподалік від прикордонної лінії
[131, арк. 19; 120, арк. 4; 192, с. 488]. Всі ці обмеження впроваджувалися для
запобігання неконтрольованого переміщення євреїв і розвитку нелегальної
торгівлі в регіоні.
Російська адміністрація активно залучала єврейське населення до
переходу в християнство, не нехтуючи при цьому маніпуляційними
засобами, такими, наприклад, як рекрутчина. Так, урядовий указ 1811 р.
звільняв від її несення лише охрещених євреїв [272, с. 111]. З кінця серпня
1827 р. умови несення рекрутської повинності для цієї групи громадян
змінюються. Її не відбували лише купці, рабини, майстри, а також особи, які
закінчили вищі навчальні заклади й мали знання в певній галузі науки. На
службу поступали юнаки у віці 12 – 25 років без будь-яких фізичних вад
[186, с. 192]. Намагаючись оминути її проходження, деякі особи навмисно
завдавали собі різні каліцтва, про що красномовно свідчить ряд офіційних
документів. Через декілька років це питання знову переглядається. Так, євреї,
які прийняли християнську віру до затвердження постанови Державної Ради
від 28 листопада 1830 р., назавжди звільнялися від сплати державних
податків і виконання повинностей. Для решти бажаючих пільга складали три
роки. Вихрести зобов’язувалися ввійти до міських або сільських товариств
[187, с. 286-287]. Починаючи з квітня 1852 р., з єврейських громад за кожні
дві

тисячі

карбованців

державного

боргу

брали

додаткового

рекрута [195, с. 787]. Для запобігання еміграції єврейського чоловічого
населення з 1854 р. особам, які мешкали за 100 верств від кордону, замість
постачання солдатів дозволялося кожні три роки вносити по тисячі
карбованців [48, арк. 1]. У надії оминути рекрутчину частина чоловіків
намагається врятуватися втечею. Так, у зв’язку з розпочатим новим
рекрутським набором 1855 р. набрав розмаху еміграційний рух хотинських
євреїв. За свідченнями начальника каушанського митного округу, кількість
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утікачів була настільки великою, що прикордонній варті не вдалося зупинити
їх потік [47, арк. 17-17 зв.].
Російська адміністрація вживала низку заходів, спрямованих на
залучення єврейського населення до сільського господарства. Соціальноправове становище євреїв-землеробів визначили урядові постанови 1835 р. і
1844 р. За умовами «Височайше затвердженого положення про євреїв»
26 лютого 1835 р., вони отримали право селитися на куплених, виділених із
державного фонду або орендованих у приватних осіб землях, але за умови
заснування

колоній

окремо

від

християнських

поселень.

Колоністи

звільнялися на 25 років від подушного податку, на 10 років від земських
повинностей та, залежно від поселеної громади, на 25 – 50 років від
рекрутчини. Для запобігання «гонитви за пільгами» їм дозволялося
займатися

на

місцях

поселення

крім

землеробських

справ

тільки

промисловістю та ремеслом (будь-яка комерція заборонялася). Лише особи,
які придбали для облаштування землі за власний кошт й поселили там не
менше 10 родин, отримали право варити та продавати медову горілку.
«Височайше затверджена постанова про

євреїв-землеробів» від

26 грудня 1844 р. офіційно дозволила євреями купувати землі під поселення
своїх одновірців. З цього часу приблизно вдвічі зменшуються даровані
раніше пільги. Залучаючи цю групу населення до сільськогосподарських
робіт, російська адміністрація приймає ряд заохочувальних заходів у вигляді
похвальних листів, грамот, премій, срібних і золотих медалей та ін. Це був
також один із шляхів отримання «почесного громадянства».* Упродовж
перших трьох років після поселення євреям-землеробам для отримання
сільськогосподарського

досвіду

навіть

дозволялося

наймати

християн [188, с. 362-366; 193, с. 595-601]. За рішенням Сенату від 23 січня
1851 р. євреям, які перейшли в землеробський стан, списувалися всі державні
заборгованості [194, с. 751-752].
*

«Почесні городяни» – окрема соціальна категорія населення в Російській імперії, особлива привілейована
група городян. Цей статус передбачав звільнення від подушного податку, рекрутчини, тілесних покарань та
ін.
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Упродовж 1836 – 1853 рр. у Бессарабії з’являється 17 єврейських
сільськогосподарських
Маркулешти,

колоній:

Вертюжани,

Брічево,

Думбравени,

Люблін, Костянтинівка, Марамонівка, Капрешти, Згуриця,

Шипка, Миколаївка-Благодать, Теленешти, Валялуй Влад, Александрени,
Гранешти, Ломачинці, Романівка. Дев’ять із них розміщувалися в
Сороцькому повіті, три – в Оргєєвському, дві – в Бєльському, по одній – у
Хотинському, Кишинівському та Бендерському повітах. Нині знаходяться в
Флорештському,
Дрокиївському,

Додюшанському,
Шолданештському,

Сороцькому,
Оргєєвському,

Єдинецькому,
Теленештському,

Синжерейському, Бессарабському районах Республіки Молдови та в
Сокирянському районі Чернівецької області України. Архівні матеріали
дозволили визначити місця виходу колоністів. Це були особи як із самої
Бессарабії, так і переселенці з Подільської, Київської та Волинської губерній
(міст: Кам’янець, Проскурів, Бар, Новоушиця, Вінниця, Могилів, Гайсин,
Балта; містечок: Чемировець, Гусятин, Городок, Ляскарун, Шитава, Макова,
Меджибожи, Сатаново, Шаровка, Тульчин, Калюс, Минковець, Вольковець,
Дунаєвець,

Китайгород,

Рашків,

Браїлів,

Станиславчик,

Шаргород,

Немирово, Жванець, Купін, Карвасар й ін.) [32, арк. 12-12 зв.].
Отже, для реалізації геополітичних і економічних цілей російська
адміністрація проводить у Бессарабії досить гнучку політику, націлену на
швидке заселення та господарське освоєння цих земель. Урядові пільги та
вдале географічне положення краю сприяли активізації міграційного руху на
його територію. В переселенському русі виокремлюються три основні хвилі:
вихід населення із районів Західної та Центральної Європи, Османської та
Російської імперій. Останні два потоки впродовж усього досліджуваного
періоду залишалися найчисленнішими. Саме необхідністю збільшення
чисельності оподаткованого населення та зміцненням позицій в новій окраїні
пояснюється лояльна політика царської адміністрації по відношенню до
мігрантів православного віросповідання, що прибули сюди з турецьких
володінь. Широкі пільги соціально-економічного характеру отримали при
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облаштуванні вихідці з Балканського півострова, колишні задунайські та
некрасівські козаки (останнім уперше за багато років дозволялося жити за
власними релігійними канонами). Поступово політичний курс у цьому
напрямку змінюється. У зв’язку з активізацією нелегальних переміщень
кріпосних

селян

та

погіршенням

відносин

офіційної

церкви

зі

старообрядцями був обмежений вільний рух російського та українського
населення з Оттоманської Порти. Біглі селяни складали основний контингент
переселенців з Росії. Чисельність україно- та російськомовного населення
зростала

також

за

рахунок

декількох

партій

державних

селян,

цілеспрямовано переселених на бессарабські землі з малоземельних районів
держави. Вжито низку вдалих заходів, спрямованих на мінімізацію
розповсюдження сектантства. Не значними були успіхи в реалізації планів
переведення до осілості ромів. Якщо в цілому в імперії владні структури
намагалися зменшити контингент єврейської спільноти, то в Бессарабії
спостерігалася протилежна динаміка. Сюди активно запрошувалися російські
євреї, які через пільгові заохочення та урядові маніпуляції залучалися до
комерційної справи та сільського господарства.
2.2. Динаміка чисельності та розселення основних етнічних груп
Упродовж першої половини ХІХ ст. Бессарабія інтенсивно заселялася
представниками різних етнічних груп. Це зумовило позитивні зрушення не
тільки в кількісних показниках народонаселення, але й в його етнічній
палітрі. Перш ніж приступити до їх аналізу, необхідно відзначити
недосконалість тогочасної статистики, яка містила ряд похибок і помилок.
Збір даних в основному здійснювався малоосвіченими священиками та
чиновниками

головне

завдання

яких

полягало

у

фіксації

лише

оподаткованого населення. Високий рівень мобільності бессарабських
мешканців, ухиляння частини з них від народної ревізії, несанкціоновані
переселення селян-утікачів із України та Росії, російсько-турецькі війни
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значно ускладнювали цей процес і негативним чином позначалися на якості
інформації. Встановленню етнічної приналежності громадян належної уваги
практично не приділялося. До кінця ХІХ ст. їх записували в реєстр у
залежності від місця походження, в подальшому – за мовною ознакою.
У 1812 р. у Бессарабії за приблизними підрахунками мешкала 51121
родина,

або

близько

256

тис.

осіб.

Більшість

із

них

переважно

зосереджувалася в північних і центральних районах краю – приблизно 84%.
За даними етнографа В. С. Зеленчука, південь у цей час населяли всього
39465 осіб [334, с. 97-98]. На нашу думку, вказана цифра дещо занижена. Так,
у 1806 р. офіційне джерело зафіксувало тут близько 48 тис. чол. [207, с. 6].
Враховуючи той факт, що в наступному році цю територію покинуло 6,4 тис.
ногайців, чисельність населення в південних повітах (цинутах) повинна була
складати не менше 41 тис. осіб. До того ж упродовж п’яти наступних років
вона зростала як за рахунок природного відтворення, так і внаслідок
міграцій, що мали місце впродовж усієї російсько-турецької війни 1806 –
1812 рр. Тому більш реальною нам здається цифра, вказана науковцем
І. А. Анцуповим, – 60 тис. чол. [225, с. 16].
Перепис населення 1817 р. зафіксував у Бессарабській області 491 679
осіб (серед яких 250 879 чоловіків і 240 800 жінок). Розміщувалися вони
наступним чином: 215 879 осіб – на півночі, 161 965 – у центральній частині
та 113 841 – на півдні [146, с. 401]. Таким чином, за п’ять післявоєнних років
кількість мешканців у досліджуваному регіоні збільшилася на 236 тис. осіб
або трохи менше, ніж у 2 рази. Такі високі показники пояснюються не тільки
активізацією переселенського руху на бессарабські землі, а й покращенням
рівня збору статистичних даних. Істотно зростає народонаселення південної
частини краю, де розселилася основна маса мігрантів, а також болгар і
молдаван, які перейшли сюди з приватних володінь заможних бессарабських
землевласників. Хоча за ступенем заселеності південь ще поступався
північним і центральним районам області. У цей час тут концентрувалося
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всього 23% від загального народонаселення. У інших частинах – 44% і 33%
відповідно. Впродовж наступних років це співвідношення змінюється.
У 1823 р., за підрахунками О. І. Защука, у Бессарабії мешкало близько
550 тис. осіб. Через п’ять років – трохи більше 409 тис. Суттєве скорочення
чисельності населення дослідник пояснював переважанням показників
смертності над народжуваністю через епідемію чуми, занесену російськими
військами через турецький кордон [329, с. 495-496]. Але жодного фактичного
підтвердження своїй гіпотезі автор не наводить. На наш погляд, такі
коливання мають більш просте пояснення. У цей час уся Росія, у тому числі й
досліджуваний регіон, були втягнуті в черговий воєнний конфлікт з
Оттоманською Портою, а тому про нормальне функціонування системи
збору інформації даного періоду не могло бути й мови. За іншими даними, в
1827 р. кількість жителів регіону складала 583 868 осіб [346, с. 37]. Вдалося
встановити, що наступного року приблизно 37,6% з них зосереджувалися на
півночі, у центральних повітах і на півдні – 39% і 23,4%, відповідно.
Упродовж

30-40-х

рр.

ХІХ

ст.

у

кількісних

показниках

народонаселення Бессарабії спостерігається позитивна динаміка. У 1835 р.
тут зафіксовано – 705,6 тис. осіб, у 1842 р. – 758 898, у 1844 р. – 774 492, у
1845 р. – 785 175, у 1846 р. – 811 734, у 1847 р. – 831 108, у 1848 р. – 859 417 і
в 1849 р. – 860 255. Отже, за чотирнадцять останніх років чисельність
народонаселення регіону зросла майже на 154,7 тис. осіб. У цей проміжок
часу за загальною кількістю жителів південні райони області виходять на
друге місце після північних. На початку 40-х рр. тут концентрувалося
близько 32,3% від загальної маси громадян, на півночі та в центральних
районах – 39,6% і 28,1%. Такі зміни у відсотковому співвідношенні, напевно,
пов’язані в першу чергу з масовим переселенням у Буджак «задунайських
переселенців» після російсько-турецької війни 1828 – 1829 рр. Приблизно
аналогічні показники зберігаються до кінця досліджуваного періоду, про що
свідчать матеріали таблиці 2.2.1.
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Таблиця 2.2.1
Розміщення населення Бессарабської області за географічними
зонами (середина 40-х – 50-х рр. ХІХ ст.)
Зони

1846 р.

1847 р.

1850 р.

1856 р.

Північ

38,2%

38,1%

37,1%

37,6%

Центр

26,3%

27%

25,6%

25,9%

Південь

35,5%

34,9%

36,7%

36,5%

Таблицю складено: [33, арк. 3; 203, с. 8; 318, Таблиця № 6; 278, с. 56-57].
У 1851 р. чисельність бессарабських жителів складала – 902 534 особи,
у 1853 р. – 951 376, у 1854 р. – 955 626, а в 1856 р. – уже більше 990,1 тис.
(у тому числі на півночі – 372 144 чол., на півдні – 361 486, у центральній
частині – 256 505 осіб) [328, с. 150; 108, арк. 127; 109, арк. 155; 203, с. 8].
Основна маса населення в цей час зосереджувалася в сільській місцевості –
близько 82%. Найбільш заселеними залишалися Хотинський, Кагульський та
Сороцький повіти. Найменше – Бендерський, на що вказують дані,
представлені в таблиці 2.2.2.
Таблиця 2.2.2

112455 139020 45 586

Разом

Кагульський

Аккерманський

Бендерський

Хотинський

108900 95 895

Сороцький

Оргєєвський

79 957

Бєльський

Кишинівський

Розселення жителів у повітах Бессарабії (середина 50-х рр. ХІХ ст.)

106016 124155 811984

Таблицю складено: [109, арк. 155].
Упродовж окресленого періоду спостерігається поступове зростання
кількісних показників міського населення в регіоні. Перші відомості, щодо
чисельності городян вдалося виявити лише починаючи з 1818 р. У цей час
вона складала 43 603 особи (в Кишиневі – 10 927, Оргєєві – 2 020, Бєльцях –
1569, Сороках – 1 782, Хотині – 3 462, Бендерах – 5 064, Аккермані – 5 472,
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Кагулі – 1 530, Ізмаїлі – 6 570, Рені – 1 547, Кілії – 3 620). Через десять років
вказана

цифра примножилася

майже

на

30,8

тис. чол.

Найбільш

прогресуючими в цьому відношенні залишалися Кишинів, Аккерман й
Ізмаїл. За цей час народонаселення першого збільшилося на 10 278 осіб,
другого – 5 518 чол., третього – 4 610 чол. Разом з тим у м. Сороки, що
знаходилося в приватній власності молдавського боярина Іордакія РоссетаРазнована – лише на 148 осіб. Найвищі темпи приросту народонаселення в
містах зафіксовані в кінці 20-х – початку 30-х рр. ХІХ ст. (період
найактивнішого виходу в Бессарабську область державних селян із
внутрішніх губерній Росії). Упродовж 1828 – 1836 рр. він складав 38,8 тис.
чол. (чисельність збільшилася з 74 395 до 113 205 осіб), 1836 – 1844 рр. –
26,3 тис. осіб, 1847 – 1856 рр. – 33,9 тис. чол. Механічний фактор у процесі
поповнення городян відігравав вирішальну роль. З початку 40-х – середини
50-х рр. ХІХ ст. на його долю припадало близько 81% [577, с. 42; 346, с. 62].
У кінці досліджуваного періоду міста Бессарабії населяла 175 981
особа, або 17,8% усіх жителів краю. В цілому, з 1818 р. до 1856 р. ця цифра
зросла

в

4

рази.

Найпомітніші

зрушення

спостерігаються

в

адміністративному центрі – Кишиневі. Чисельність городян за цей період
збільшилася тут на 52,5 тис. осіб. У той же час у Ізмаїлі – на 25,2 тис.,
Аккермані – 14 335, Бендерах – 9 812, Хотині – 9 612, Рені – 6 716, Бєльцях –
5077, Сороках – 3272, Кагулі – 2298, Оргєєві – 2 099, Кілії – 1 443 (додаток
А.2.3). Незначний приріст населення приватновласницького міста Оргєєва
пояснюється складаними умовами проживання. Особи, які його населяли
крім державних податків і повинностей також сплачували земельну оренду,
віддавали частину вилучених коштів з торгівлі та промислового виробництва
[216, с. 26]. У зв’язку з цим місцеві жителі, а також мігранти обирали для
поселення більш привабливі в економічному відношенні міста.
У цілому, упродовж першої половини ХІХ ст. чисельність населення
Бессарабської області зросла майже в 4 рази (на півдні – у 9 разів). У
середині 50-х рр. ХІХ ст. за кількісними показниками народонаселення вона
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виходить на п’яте місце серед інших областей і губерній європейської
частини Російської імперії, поступаючись лише Санкт-Петербурзькій,
Московській, Херсонській та Київській губерніям. Кишинів за рівнем
заселеності посідає п’яте місце після Санкт-Петербурга, Москви, Одеси та
Риги [203, с. 222].
Трансформується етнічна палітра регіону. До 1817 р. в архівних і
історіографічних матеріалах містяться лише фрагментарні відомості відносно
кількісних характеристик проживаючих тут етнічних спільнот. У цьому році
в Бессарабії зафіксовано 377,2 тис. молдаван, у 1835 р. – 410,9 тис., у 1844 р.
– 411,6 тис. [330, с. 158, 163-164; 576, с. 34-35]. Дослідник В. М. Кабузан,
який працював із приходськими церковними списками, підрахував, що в
1850 р. тут мешкало трохи більше 432,5 тис. осіб, приналежних до
молдавської етнічної групи. Разом з тим автор звернув увагу на неточність
церковного обліку, який, за його словами, «…завжди не дораховував частину
населення» [346, с. 55]. Це підтверджують наявні архівні джерела, на підставі
яких вдалося встановити, що в цей період чисельність молдаван, без
урахування населення Хотина становила 462 927 чол. З них мешкало на селі
– 93,8% [39, арк. 58, 64, 75зв., 80, 83, 86, 89, 92]. Основна маса молдавського
населення зосереджувалася у північних і центральних районах – 45% і 37,2%.
Найбільша концентрація спостерігається в Оргєєвському та Сороцькому
повітах – 19,5% і 18,6%. Серед міст – у Кишиневі [39, арк. 80-81, 83зв.; 576,
с. 41]. У середньому щороку ця етнічна група поповнювалася на 2,6 тис. осіб.
За даними першого народного перепису народонаселення Бессарабії
(1817 р.) тут мешкало 30 тис. українців. У зв’язку з тим, що тогочасна
офіційна статистика часто записувала представників цієї етнічної спільноти
до числа молдаван, вказану цифру, на наш погляд, слід вважати мінімальною.
Так, у наступному році, за розрахунками В. С. Зеленчука, лише в
Хотинському повіті та Буджаці чисельність українців складала понад 40 тис.
осіб. А в цілому в регіоні – 43 тис. чол. Завдяки несанкціонованим
переселенням кріпосних селян із різних губерній Росії цей показник у 1844 р.
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сягав уже 119,4 тис. чол. [330, с. 150]. Відповідно до річного звіту
Новоросійського та Бессарабського генерал-губернатора М. С. Воронцова за
1850 р., ця цифра складала понад 147 тис. осіб. Враховуючи те, що частина
українців не була виділена із загальної маси городян Кишинева, Сорок і
Кагула, є всі підстави говорити про більш високі показники.
Близько 81,5% українців зосереджувалися в сільській місцевості.
Переважним чином у двох повітах: Хотинському – 40% і Аккерманському –
26,9%. Коефіцієнт присутності в інших повітах дорівнював: в Кагульському
(Ізмаїльському) – 19,3%, Бєльському – 7,4%, Кишинівському – 2,6%,
Оргєєвському – 2,1%, Бендерському – 1,6%, Сороцькому – 0,05%. Серед міст
найвагоміша їх частка зафіксована в Ізмаїлі та Аккермані [39, арк. 58 зв., 66
зв.-67, 75 зв.-76, 80зв.-81, 87 зв.-89 зв.; 576, с. 41]. Щорічний приріст
українського населення в Бессарабії в середньому складав 3,5 тис. чол.
Кількість болгар і гагаузів у Бессарабській області зростала переважно
за рахунок вихідців із-за Дунаю. На початку ХІХ ст. тут мешкало близько
8,7 тис.

«задунайських

переселенців».

У

1816 р.,

за

даними

М. Г. Попруженка, уже – 27 812 осіб (перераховано – 27 807 чол.) [444, с. 15].
Трохи менша цифра вказана в звіті надвірного радника А. П. Юшневського –
26 164 особи (серед них болгар і гагаузів – 78,3%, молдаван – 13,5%, греків –
1,3%,

старожилів,

етнічна

приналежність

яких

не

вказана,

–

6,9%) [146, с. 244]. За свідченнями А. О. Скальковського, через три роки
регіон населяли 6 532 болгарські та гагаузькі родини, або приблизно 24 тис.
чол. З них болгар «старого поселення» (переселилися до російсько-турецької
війни 1806 – 1812 рр.) – 2 294 родини, «нових болгар» – 4 238 сімей (майже
65%). Зменшення їх кількісних показників пояснюється в першу чергу тим,
що автор, відійшовши від загальноприйнятих стандартів, у середньому
враховував на одну родину не по 5 осіб, а менше ніж по 4 людини. Більшість
із них концентрувалася в колоністських округах – приблизно 69% усіх сімей.
Тут також мешкало 605 родин корінних мешканців, які отримали
колоністський статус. У міській місцевості зосереджувалося близько 18,8%
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задунайських вихідців (у тому числі в Ізмаїлі – 404 сім'ї, у Кілії – 18, у Рені –
194, в Аккермані – 70, у Бендерах – 23 і Кишиневі – 521). Чисельна громада
зафіксована на ділянках Ікісаїт і Мусаїт у Кагульському повіті – 790 родин.
У 1821 р. чисельність «задунайських переселенців» сягала вже
46598 чол., з них більше 32 тис. – болгари та гагаузи [472, с. 19-20, 24-27;
329, с. 518]. Спірним є твердження дослідниці М. І. Ярмоленко про те, що до
останньої цифри входило лише болгарське населення, а решту (14,6 тис. осіб)
складали гагаузи [557, с. 65]. Відповідно до свідчень самих поселенців, у цей
час з ними проживали 9 тис. молдаван, 900 греків і албанців, 4 280 українців,
запорозьких і некрасівських козаків [472, с. 35]. Динаміку чисельності
задунайських вихідців у колоністських округах у наступні роки ілюструє
таблиця 2.2.3.
Таблиця 2.2.3
Чисельність населення болгарських колоністських округів
у середині 30-х – 50-х рр. ХІХ ст.*
Роки
Загальна

1835

1837

1840**

1843

1846

1851

1853

1856

56630

57440

64459

69360

76982

85461

93784

98346

кількість
З
них
56895 63895 69525
89060
болгар і
82%
82,3% 81,4 %
90,6 %
гагаузів
Таблицю складено: [329, с. 519; 145, с. 180, 256; 17, арк. 59-63; 355,
с. 25-26; 472, с. 96-100; 22, арк. 10 зв.; 318, табл. № 5; 108, арк. 163 зв.; 109,
арк. 167].
* Відсотки підраховано автором.
**Такі дані наводить дореволюційний дослідник О. Вєліцин за 1841 р.
Таким чином, упродовж 1835 – 1856 рр. народонаселення тут
примножилося в 1,7 рази. Щороку воно в середньому зростало на 1,9 тис.
осіб. У цілому ж, з 1816 р. й до кінця окресленого періоду питома вага болгар
і гагаузів у колоніях «задунайських переселенців» збільшилася з 78,3% до
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90,6%, що свідчить про мінімальне проникнення сюди представників інших
етнічних груп.
Окремо хотілося б відмітити високі темпи приросту населення колонії
Болград. Так, згідно з VІІІ ревізією (1835 р.) тут мешкало 5 368 осіб,
у 1838 р. – 6 616, у 1849 р. – 7 382, у 1855 р. – 8 799 [115, арк. 5; 114, арк. 1;
116, арк. 13; 117, арк. 28].
Наявні історіографічні та архівні джерела дозволяють сформувати
уявлення про розселення задунайських вихідців за колоністськими округами.
У 1822 р. в Ізмаїльському окрузі зафіксовано 2 151 господарство, ВерхньоБуджацькому – 1 793, Нижньо-Буджацькому – 856, Прутському – 923,
Кагульському – 792. Через десять років у першому мешкало – 3 337 родин,
другому – 2 857, третьому – 2 621, у двох останніх – 2 302. Крім того в
Аккерманському повіті мали поселення 637 сімей [401, с. 17, 25-27]. До
другої половини 40-х рр. ХІХ ст. найбільш заселеним залишався Ізмаїльський
округ. Упродовж наступних років кількісні показники народонаселення за
усіма округами майже зрівнялися. Це зумовлено переходом частини
населення із густозаселених у менш людні населені пункти. У 1856 р.
основна маса колоністів концентрувалася в Кагульському повіті – 93 488
осіб, або 95,1%. У колоністських поселеннях Аккерманського повіту
знаходилося 4 858 чол. (4,9%) [109, арк. 167].
Проблема змін кількісних характеристик бессарабських євреїв у
історіографії освітлена досить поверхнево. Така ситуація прямо пов’язана з
тим, що більший інтерес науковці приділяли все ж таки вивченню
історичного минулого інших етнічних спільнот регіону. Збір статистичних
даних, які б відображали демографічні процеси в єврейській громаді,
ускладнюється також тим, що метричні книжки з’являються у них лише з
кінця 30-х рр. ХІХ ст. У зв’язку з цим у науковій літературі зустрічаються
фрагментарні, а іноді дещо сумнівні цифри. Так, наприклад, у 1816 р., за
свідченнями генерал-майора О. І. Защука, у Бессарабській області мешкало
25 тис. євреїв [329, с. 525]. У наступному році учений В. С. Зеленчук
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наводить інформацію лише про 6 тис. осіб. Вочевидь, указана цифра
занижена й не відповідає дійсності. У 1835 р., за його ж підрахунками, тут
мешкало 49 тис. євреїв [330, с. 158]. Аналогічну інформацію, але за 1844 р.,
надає А. О. Скальковський [474, с. 21, 10]. Більш достовірними, на наш
погляд, є дані, представлені російським професором І. Горловим за 1836 р. –
42 380 чол. [201, с. 41]. Їхню вірогідність підтверджують архівні матеріали,
на підставі яких вдалося встановити, що в 1840 р. у регіоні мешкало 46 915
євреїв, у 1844 р. – 53,1 тис., у середині 50-х рр. ХІХ ст. – майже 79 тис. Їх
середньорічний приріст складав 2 тис. осіб, а чисельність упродовж 1816 –
1856 рр. зросла більше ніж у 3 рази.
На кінець досліджуваного періоду переважна більшість єврейського
населення зосереджувалася в Кишиневі – 24,2%, а також у Хотинському та
Сороцькому повітах – 14,5% і 13,4%. На півдні регіону значна єврейська
громада зафіксована в Ізмаїлі, Бендерах і Аккермані. Найменша – у Рені та
посаді Вилкове. Незважаючи на офіційну заборону селитися в Кагульському
повіті, там спостерігається поступовий, хоча й незначний ріст їхньої
присутності. У Кагулі євреїв не виявлено (додаток А.2.7). Динаміка
чисельності цієї етнічної групи в краї не відрізнялася стабільністю, що
зумовлено високим рівнем її мобільності. Так, зі свідчень колезького радника
Ланзберга, під час проведення народної ревізії в Аккермані на початку 50-х
років ХІХ ст. велика їх частка на місцях приписки не перебувала, а
знаходилася в різних населених пунктах області [129, арк. 10зв.].
Несанкціоновані переміщення зумовлювали плутанину в статистичній
звітності.
У перші роки після приєднання регіону до складу Російської імперії
чисельність росіян становила близько 10 тис., із них приблизно 60% –
старообрядці. До початку 40-х рр. ХІХ ст. вказана цифра, на думку
дослідника Д. Пуштаренку, зросла до 15,4 тис. чол. [564, с. 34-35]. Такі
невисокі показники, напевно, зумовлені тим, що автор не виділив
представників

цієї

етнічної

групи

із

загальної

маси

мешканців
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Аккерманського та Бендерського повітів, а також Бендер, Рені, міста Сороки,
казенних селищ і болгарських колоній. У 1850 р. кількість російського
населення, за В. М. Кабузаном, складала приблизно 36 тис. чол. [341, с. 55].
Вдалося встановили, що насправді ж вона сягала щонайменше 59 569 осіб.
Близько 57% з них зосереджувалися на селі. Найвища концентрація росіян
зафіксована в Аккерманському та Кагульському повітах (враховуючи
Ізмаїльське градоначальство) – 26,2% і 21,1%, а також у Ізмаїлі та
Аккермані – 19,2% і близько 12%, відповідно [39, арк. 58, 64, 75зв., 80, 83, 86,
89, 92; 576, с. 95]. Середньорічний приріст російського населення дорівнював
приблизно 1,4 тис. чол.
Значну частку росіян у регіоні складали старообрядці. Тому вважаємо
доречним зосередити свою увагу на тих змінах, які відбулися в чисельності
цієї етноконфесійної групи впродовж досліджуваного періоду. Перш ніж
приступити до їх розгляду, необхідно відмітити, що кількісні дані про
старовірів,

які

містяться

в

архівних

матеріалах,

не

відрізняються

об’єктивністю. Чиновники, відштовхуючись від інтересів царського уряду,
часто применшували їхню реальну кількість. Особливо це стосується
старообрядців безпопівського толку, які разом з молоканами, духоборцями,
скопцями, іудеями входили до числа «найбільш небезпечних сект». Як
правильно підмітив науковець О. А. Прігарін, «етноконфесійна, й навіть –
соціальна, своєрідність у самих джерелах породжена не стільки самою
ситуацією, скільки зовнішніми уявленнями про те, яким воно повинно бути»
[449, с. 192]. До того ж і самі старообрядці всіляко уникали народних
переписів.
Незважаючи на вищезазначені чинники, можна з упевненістю говорити
про те, що кількість старообрядницького населення в Бессарабії постійно
зростала. Хоча їх питома вага в загальній масі мешканців характеризувалася
невисокими показниками й коливалася впродовж середини 20-х рр. – першої
половини ХІХ ст. у межах 0,8% – 1,3%. У 1827 р. тут зафіксовано 4417
прихильників «старої віри». Через десять років – 5294 особи. За інформацією,
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наданою окружними благочинними Кишинівської єпархії, в 1843 р. у регіоні
мешкали 6304 старообрядці, у 1853 р. – трохи більше 12 тис. Інші відомості
за ці роки надає бессарабський воєнний губернатор М. Ільїнський – 8 059 та
11093 особи. Відповідно до статистичних даних за 1856 р., чисельність
старообрядницького населення в Бессарабській області складала 11389 чол.
Крім місцевих старовірів тут за спеціальними паспортами перебували також
їхні єдиновірці з Чернігівської губернії. У цей час основна маса
«прихильників старої віри» попівського толку зафіксована в Ізмаїлі та
Ізмаїльському градоначальстві – 4037 особи, або 49,7%. Меншість
зосереджувалася в колоніях іноземних колоністів – усього 143 особи.
Безпопівці в переважній більшості населяли Кишинів – 1 753 чол. (53,6%) і
Сороцький повіт – 964 (29,5%) (додатки А.2.4.1 і А.2.4.2). Зазначимо, що
більш повні дані відносно старообрядців-безпопівців з’являються лише з
другої половини 30-х рр. ХІХ ст. після підвищення якості контролю їх
офіційного обліку.
Протягом першої половини ХІХ ст. у регіоні спостерігаються позитивні
зрушення в динаміці чисельності німців, які замкнутою компактною групою
мешкали в Аккерманському повіті. Упродовж 1814 – 1817 рр. їхня кількість у
області зросла з 5,5 тис. до 8,3 тис. осіб [151, с. 841-843; 330, с. 158]. Через
десять років у німецьких колоністських округах мали поселення 7 928 чол.
(4102 чоловіки та 3826 жінок) [145, с. 85, 89]. У цілому, в Бессарабській
області – 9 631 особа. Склад німецьких колоній не був етнічнооднорідним.
Вюртембергці складали 34,5% від усіх поселенців, поляки – 34%, пруси –
23%, баварці – 4,1%, мекленбергці – 2,4%, саксонці – 0,7%, французи – 0,6%.
Найвищий показник питомої ваги польського населення зафіксований у
колоніях Париж і Арциз – 84,4% і 82,7% (додаток А.2.5).
У 1837 р. у трьох німецьких колоністських округах разом із
швейцарською колонією Шабо мали поселення 2 267 родин, або 13 293
особи, у 1843 р. – 15 655 (у тому числі: 854 католики та 14801 протестант), у
1846 р. – 16 912, у 1853 р. – 21 388, у 1856 р. – уже 22 208 чол. [201, с. 9; 26,
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арк. 19; 313, с.14-15; 108, арк. 162; 109, арк. 165]. Таким чином, упродовж
першої половини ХІХ ст. кількість німецьких колоністів у Бессарабській
області в цілому збільшилася в 4 рази. Їхній середньорічний приріст складав
трохи менше 400 осіб. Основна маса колоністів розміщувалася в
Клястицькому та Малоярославецькому округах. У 1827 р. в першому
зосереджувалося

46,9%

від

усіх

поселенців,

у

другому

–

47,5%.

У Саратському – близько 4,8%. У 1840 р. ситуація була наступною: у
першому мешкало майже 49% колоністів, у другому – 47,3%, у третьому
(разом із швейцарською колонією Шабо) – 3,7% (додаток А.2.6).
Проблема встановлення точної кількості ромів напряму пов’язана з
їхнім кочовим способом життя. Постійне переміщення з місця на місце не
дозволяло бессарабським чиновникам належним чином фіксувати зміни
чисельності цієї етнічної групи. У 1813 р. в регіоні нараховувалося трохи
більше 1,8 тис. ромів, у 1817 р. – 3,5 тис., у 1831 р. – 752 кочові родини цієї
народності (за іншими даними – 7,9 тис. чол.), у 1836 р. – до 16,9 тис. осіб
[330, с. 158; 6, арк. 121; 201, с. 41]. У кінці 30-х рр. ХІХ ст., за даними
Кишинівської повітової скарбниці, тут мешкало 826 ромських сімей і 35
неодружених чоловіків, яких у подальшому планувалося залучити до
осілості, та 1 283 тис. поселених осіб [134, арк. 54]. За приблизними
розрахунками кількість бессарабських ромів у цей час складала близько
5,5 тис. чол., у 1844 році – 9,9 тис. [576, с. 34-35; 136, арк. 197 зв.-198].
У середині ХІХ ст., за підрахунками О. І. Защука, у Бессарабії
перебувало 5 615 осілих і 5 876 дворових циган. Усього 11 591
особа [329, с. 532]. У матеріалах за 1850 р., представлених В. М. Кабузаном,
вони взагалі не виділялися із загальної маси мешканців. Офіційні джерела
зафіксували на території регіону в цьому році приблизно 12,4 тис. ромів
(більшість зосереджувалася в Сороцькому повіті – 33,8%) (додаток А.2.8).
Отже, впродовж усього окресленого періоду кількісні показники цієї етнічної
групи в регіоні збільшилися в 7 разів, середньорічний приріст складав
287,5 осіб.
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Офіційні ревізії населення Дунайського козацького війська дозволили
прослідкувати зміни в кількісних показниках циганських колоній Фараонівки
та Каїр. Цю динаміку розкриває таблиця 2.2.4.
Таблиця 2.2.4
Динаміка чисельності населення Фараонівки та Каїр
у 30-х – першій половині 50-х рр. ХІХ ст.
Роки

1832

1839

1840

1842

Фараонівка

-

803

800

1 042 1 011 1 109 1 251 1 352 1341

Каїри

-

480

654

914

Усього

1 417 1 283 1 454 1 956 1843

1844

832

1850

838

1854

902

1855

911

1856

908

1 947 2 153 2 263 2 249

Таблицю складено: [255, с. 30; 136, арк. 197зв.-198; 137, арк. 24 зв., 34;
140, арк. 6 зв.-7, 10 зв.].
Матеріали таблиці засвідчують, що протягом 1832 – 1856 рр.
народонаселення циганських колоній зросло в півтора рази – з 1 417 чол. до
2 249 осіб. Необхідно нагадати, що разом з ромами тут мешкали й інші
поселенці. Наприклад, у середині ХІХ ст. у Каїрах крім них перебували
також 231 козак, 585 військових нижчих чинів з дітьми, 17 осіб духовного
стану, генерал, штаб-офіцер, а також три дворянки [140, арк. 6 зв.-7].
Отже, упродовж досліджуваного періоду кількісні характеристики
основних етнічних спільнот, які мешкали в Бессарабській області, поступово
змінюються. Внаслідок цього трансформується й сама етнічна структура
населення. За підрахунками дослідника І. Ністора, у 1817 р. основну масу
мешканців регіону складали молдавани – 419 240 осіб, або 86 %, за ними
йшли українці – 30 тис. чол. (6,5%), євреї – 19 130 (4,2%), липовани
(російські старовіри) – 6 тис. (1,5%), греки – 3,2 тис. (0,7%), болгари та
гагаузи – 2 410 (0,5%) [574, с. 203]. Проаналізувавши наявні джерела та
надбання історіографії, стає зрозумілим, що автор дещо завищив питому вагу
молдавського населення та применшив реальну чисельність болгар, гагаузів і
росіян. Кількість німецьких колоністів і ромів взагалі не вказується. Огляд
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наявної літератури дозволив встановити, що в 1816 – 1817 рр. етнічна палітра
тут мала приблизно наступний вигляд: питома вага молдаван рівнялася
76,7%, українців – 6,1%, євреїв – 5,1%, болгар і гагаузів – 4,2%, росіян – 2%
німців – 1,7%, ромів – 0,7%, інших – 3,5% [330, с. 150, 158, 163-164; 146,
с. 244; 329, с. 525].
На початку 40-х рр. ХІХ ст., як і в попередні роки, основний
контингент громадян представляли особи, приналежні до молдавської
етнічної спільноти. Разом із тим спостерігається поступове скорочення їх
питомої ваги – на 23,6%. В той же час частка єврейського та ромського
населення зменшилася на 1,8% і 0,6%. Українців, росіян і болгар, навпаки,
зросла на 9,5%, 4,3% і 4,2%, відповідно. Це, на нашу думку, пов’язано з
масовим переселенням представників саме цих трьох етнічних спільнот у
регіон. Майже незмінним лишається індекс представництва німців, що
ілюструють матеріали таблиці 2.2.5.
Таблиця 2.2.5
Етнічна структура населення Бессарабської області в 1843 – 1844 рр.
Молдавани Українці
53,1%

15,4%

Росіяни
6,25%

Болгари, Німці
гагаузи
8,4%

2%

Євреї

Цигани

Інші

6,9%

1,3 %

6,7%

Таблицю складено: [564, с. 34-35; 136, арк. 197зв.-198; 26, арк. 19]
До середини ХІХ ст. суттєвих метаморфоз у етнічній структурі
мешканців Бессарабської області не відбулося. Спостерігається незначне
збільшення

українського,

болгарського,

єврейського

та

російського

населення – на 1,5%, 1,4%, 0,7% і 0,5%. Питома вага молдаван залишилася
незмінною, хоча за кількісними характеристиками вони лишаються
домінантами (додаток А.2.8). Отже, впродовж усієї першої половини ХІХ ст.
у Бессарабії спостерігається поступове скорочення питомої ваги молдаван
при загальному рості частки іноетнічних груп.
Найбільшим етнічним розмаїттям відрізнявся південь регіону, де осіла
більшість мігрантів. Завдяки тому, що в Буджаці народні переписи населення
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проводилися

частіше

ніж

в

інших

районах

краю,

прослідкувати

трансформації його етнічного наповнення вдалося за більш широкий
проміжок часу.
У 1818 р. в сільській місцевості Аккерманського повіту молдавани
складали – 35,6% від усіх мешканців, українці – 15,4%, росіяни – 4,5%.
Ізмаїльський повіт характеризувався наступними показниками: молдавани –
32%, українці – 7%, росіяни – 1,3% [258, с. 102]. Через рік коефіцієнт
присутності молдавської етнічної спільноти в південній частині дорівнював
34,2%, болгарської – 21,1%, української – 17,5%, німецької (разом з
поляками) – 9,2%, російської – 9,2%, єврейської – 1,7%, грецької – 1,3%,
вірменської – 1%, ромської – 0,4%, сербської – 0,1%. Етнічна приналежність
близько 4 тис. осіб не установлена [368, с. 283]. У Бендерському повіті частка
молдавського населення дорівнювала 63,7% [330, с. 150-151].
Через вісім років співвідношення етнічних спільнот змінюється –
індекс молдаван стає більшим на 4,4%, болгар – на 9,1%, німців і поляків – на
2,7%. Тоді, як частка російського, українського та єврейського населення
скорочується на 6,4%, 4,1% і 1,4%, відповідно. Так, за даними на 1827 р., у
селищах південної частини Бессарабії нараховувалося 31,5 тис. молдаван
(питома вага – 38,6%), 24 636 болгар і гагаузів (30,2%), 10,9 тис. українців
(13,4%), 6,4 тис. німців (7,9%), 3224 поляки (4%), 2 285 росіян (2,8%),
917 греків (1,1%), 606 албанців (0,7%), 246 євреїв (0,3%), 120 ромів (0,1%), 78
сербів й 669 осіб, що належать до інших етнічних груп [361, с. 107-108, 113,
118, 288-289, 292, 296, 369-370, 375]. Отже, впродовж 1819 – 1827 рр.
населення Буджаку поповнювалося здебільшого за рахунок молдаван і
болгар, а також німецьких вихідців. Незначний приріст російського та
єврейського населення зумовлений тим, що більшість з них при поселенні
надавала перевагу містам.
У другій половині 20-х рр. ХІХ ст. основну масу сільських мешканців
Аккерманського повіту складали молдавани та німці – 36,7% і 24,8%.
Наступні сходинки після них посідали українці – 15,8%, поляки – 12,9%,
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росіяни – 6,5%, євреї – 0,8%, 0,2% – болгари, 0,1% – роми, 0,06% – греки,
інші – 0,3%. У Бендерському повіті переважав молдавський елемент – 81,7%.
Зафіксована вагома частка українців – 16,2%. В Ізмаїльському повіті за
кількісними показниками населення на домінуючі позиції виходять болгари,
які складали більше половини жителів – 60,5%. Друге та третє місця посідали
молдавани та українці – 24,1% і 11,5%. Крім цих етнічних спільнот на
вказаній території мешкали албанці, росіяни, греки, роми, але їхня питома
вага не перевищувала 1,5% (додаток А.2.9).
До середини ХІХ ст. на перших сходинках у південній частині
Бессарабії закріплюються болгари та гагаузи – 28,4% від усіх громадян.
Частка молдавського елемента скорочується до 20,5%, українського – до
13,1%. Паралельно з цим коефіцієнт присутності росіян сягає 14,1%, німців –
13,4%, ромів – 1,1%. Індекс присутності єврейського населення лишається
незмінним – 0,3%. В Аккерманському повіті провідні позиції займають
українці – 28%. Представництво молдавської групи стає меншим на 9%,
німецької (разом з польською) – на 22,1%. Позитивної динаміки зазнають
показники російського, болгарського, ромського населення, які зростають на
7,6%, 2,5% і 1,7%, відповідно. Домінуючою етнічною групою в Бендерському
повіті

залишаються

молдавани.

Контингент

жителів

Ізмаїльського

(Кагульського) повіту як і раніше був представлений трьома спільнотами:
болгарською, молдавською та українською. Зафіксована також вагома частка
росіян – 8,8% (додаток А.2.8).
Центральну частину Бессарабської області переважно населяли
молдавани. У 1835 р. їх частка тут складала 78,1%. Через дев’ять років –
87%. У той же час українців – 7,4%, євреїв – 2,9%, ромів – 2,3%, росіян –
0,2%, вірмен – 0,01%. У загальному народонаселенні Кишинівського повіту
молдавське населення представляло більшість – 93,1%. Тут мешкало також
1,9 тис. ромів (2,7%), близько 1,8 тис. українців (2,4%). Кількість єврейського
населення, за різними даними, сягала 860 – 964

особи (1,3%), росіян і

вірмен – 129 і 109 чол. Етнічна палітра Оргєєвського повіту відрізнялася:
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81,8% усіх мешканців входили до молдавської етнічної групи, 11,6% –
української, 4,2% – єврейської, 1,8% – ромської, 0,3% – російської, 0,2% –
грецької [576, с. 34; 29, арк. 75]. До середини ХІХ ст. частка молдаван у
центральних районах скоротилася майже на 13%, хоча як і раніше вони
зберігали домінуючі позиції. У Кишинівському та Оргєєвському повітах їх
частка становила – 62,7% і 85,4% (додаток А.2.8).
Про етнічний склад бессарабського населення на півночі Бессарабської
області в перші роки після її приєднання до Російської імперії можна вести
мову лише умовно. Річ у тім, що українські селяни-втікачі, намагаючись
оминути офіційної фіксації та повернення назад у поміщицькі маєтки, часто
записувалися до молдавських громад. Це значно ускладнює процес
формування об’єктивних даних про народний склад населення цієї частини
регіону.
У 1816 р. частка молдаван і українців дорівнювала тут близько 92,3%,
або 32 169 родин. Розміщувалися вони в повітах наступним чином: у
Хотинському – 15 251 сім’я, Сороцькому – 9 670 і Бєльському – 7 348. Через
чотири роки, за підрахунками української ученої Т. С. Богачик, у першому
мешкало вже 17,6 тис. українських і молдавських родин, а також 14,7 тис.
єврейських і 44 вірменські. У другому основну кількість населення складали
молдавани – 90,1%. Наступну після них сходинку посідали євреї – 6,5%. У
цей час у Бєльському повіті зафіксовано 9 292 родини молдаван і українців, а
також 395 єврейських і 32 вірменські сім’ї [270, с. 74-75].
До середини 30-х рр. ХІХ ст. вдалося виявити дані про етнічний склад
населення лише Хотинського повіту. У 1827 р. тут нараховувалося 56 тис.
українців (62,7% від усіх мешканців), а також близько 23,5 тис. молдаван
(26,2%), 9,1 тис. євреїв – 10,2%, інших – 741 особа (0,8%). У 1835 р. помітно
зменшується частка українського населення – на 18,7% і зростає частка
молдавського та єврейського елемента – на 13,8% і 2,1%. У цей час у всіх
трьох північних повітах молдавани складали переважну більшість – 57%
[346, с. 104-111; 330, с. 16]. У наступні роки це співвідношення дещо
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змінюється. На початку 40-х рр. ХІХ ст. у селищах Північної Бессарабії
мешкали більше 157 тис. молдаван (питома вага – 61,9%), 71,1 тис. українців
(28%), 19,6 тис. євреїв (7,7%) (за іншою інформацією – 18,6 тис. чол.),
близько 4 тис. ромів (1,6%). Тут також зафіксовані греки, вірмени, росіяни,
поляки та німці, але їх частка була мінімальною [576, с. 34; 24, арк. 116].
На кінець досліджуваного періоду етнічна структура північної частини
регіону мала наступний вигляд: молдавани – 63,3%, українці – 21,2%, євреї –
10,5%, роми – 1,5%, росіяни – 1,4%, вірмени – 0,08%, німці – 0,02%. Таким
чином, упродовж 1835-1850 рр. на півночі регіону спостерігається
поступовий ріст індексу присутності молдавської та єврейської народності на
6,3% і 2,8%, відповідно, і зниження частки українців на 6,8%. Відсоткове
співвідношення етнічних спільнот по повітах ілюструє таблиця 2.2.6.
Таблиця 2.2.6
Етнічна структура населення Північної Бессарабії в середині ХІХ ст.
Назва

молдавани українці росіяни євреї

німці цигани вірмени

повітів
Хотинський

33,9 %

44,6%

0,6%

7,7%

Бєльський

81,3%

10,5%

2,1%

5,1% 0,06%

Сороцький

80,3%

0,07 %

0,5%

8%

-

-

0,2%

0,06%

0,6%

0,2%

4%

-

Таблицю складено: [39, арк. 75-75 зв., 80-80 зв., 83-83 зв. 86-86 зв.; 41,
арк. 23, 27, 31 ].
Отже, для північних районів Бессарабської області характерним був
поступовий ріст присутності молдавської етнічної групи. Так, впродовж
1827 – 1850 рр. у Хотинському повіті її частка стає більшою на 7,7%. В той
час, коли частка євреїв скоротилася на 2,5%, українців – на 18,1%, хоча
останні, як і раніше, представляли тут більшість. З середини 40-х рр. –
першої половини ХІХ ст. індекс молдаван у Бєльському та Сороцькому
повітах примножився майже на 19%.
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Упродовж усього досліджуваного періоду найбільшої трансформації
зазнала етнічна структура населення бессарабських міст. Досить стрімко вона
змінювалася в Ізмаїлі (Тучков). У 1810 р. до алфавітних списків городян
входили 471 молдавська родина, 160 українських, 78 вірменських, 70
«пилипонських», 33 турецькі. Зі свідчень А. О. Скальковського відомо, що
тут також поселилася частина «задунайських переселенців» – болгар,
гагаузів, сербів [244, с. 296-297]. Але у зв’язку з втратою частини документа,
їхню кількість встановити не вдалося.
У 1813 р. основну кількість населення міста, як і раніше, складали
молдавани та українці – 24,8% і 21,8%. Наступні сходинки після них
посідали росіяни – 19,7%, болгари – 6%, євреї – 1,4%, греки – 0,8%, роми –
0,7%, серби та арнаути (албанці) – по 0,1%, біженці (беженарі), етнічна
приналежність яких не встановлена – 24,5% [124, арк. 9 зв.].
Аналіз архівних матеріалів свідчить про різну етнічну наповненість
форштадту та фортеці. У 1817 р. в Тучкові кількість росіян і українців
дорівнювала 37,9% і 33,6%, молдаван –17%, беженарів – 9,8%, болгар – 6%,
греків – 1,2%, євреїв – 1,1%, ромів – 0,9%, поляків – 0,2%, вірмен – 0,1%,
албанців – 0,01%. Провідні позиції на території фортеці Ізмаїл належали
вірменам і молдаванам – 39,7% і 22,8%, відповідно. Наступні три сходинки
за ними посідали євреї – 14,9%, українці – 12,5% і греки – близько 7%.
Меншість складали росіяни й роми – 3,9% і 0,7% [125, арк.7 зв.-8, 44, 49 зв.].
Через десять років етнічна структура трансформується – провідні позиції
займають росіяни та українці. Їх питома вага в загальній масі мешканців
дорівнювала вже 34,5% і 33,8%. У той же час молдаван – 13,4%, євреїв –
5,8%, греків – 5,2%, болгар – 3%, вірмен – 2,9%, ромів – 0,6% [361, с. 375].
За характеристикою науковця Д. Пуштаренку, етнічна палітра Ізмаїла в
середині ХІХ ст. мала наступний вигляд: українці – 34,9%, росіяни – 21,2%,
молдавани – 19,4%, євреї – 11,6%, болгари – 7,6%, інші – 5,3%. Відповідно до
звіту

Новоросійського

та

Бессарабського

генерал-губернатора

М. С. Воронцова за 1850 р., основний контингент мешканців тут складали
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росіяни – майже 39%. Питома вага українського населення дорівнювала
31,9%, молдавського – 4,5%, єврейського – 11,1%, болгарського та
гагаузького – 3,3% (додаток А.2.8).
До кінця окресленого періоду в Аккермані переважав український
елемент. У 1817 р. на його частку припадало 42% усіх городян, у 1827 р. –
37,3%, у середині ХІХ ст. – 41,2%. Досить стрімко тут зростає кількість
росіян – з 6% у 1817 р. до 34,7% у 1850 р., основне наповнення міста якими
відбулося до кінця 20-х рр. ХІХ ст. У цей же проміжок часу індекс
молдавської спільноти зменшився з 20% до 11,7%, єврейської – майже на 1%
(з 9% до 8,1%) [368, с. 284; 576, с. 41].
У перші роки після приєднання регіону до складу Російської імперії
населення Бендер представляли переважно три етнічні групи: українська,
молдавська і російська. Суттєвою, але значно меншою була кількість євреїв –
6,6%. У 1827 р. вона збільшується майже на 12%. До середини ХІХ ст.
мінімізується представництво українців, які посіли четверту сходинку після
молдаван, росіян і євреїв, про це свідчать матеріали таблиці 2.2.7.
Таблиця 2.2.7
Етнічний склад народонаселення Бендер у першій половині ХІХ ст.
Роки

молдавани

українці

росіяни

1817 р.
32%
38,8%
21,3%
1827 р.
24,9%
29,3%
24,4%
1850 р.
18,8%
11%
13,5%
Таблицю складено: [361, с. 292; 39, арк. 62-62 зв.; 368, с. 284].

євреї
6,6%
18,5%
16,7%

Більшість мешканців Кілії представляли молдавани та українці. У 1817
році їх питома вага тут складала – 42% і 36%. У той же час росіян – 14,4%,
болгар – 2,4%, євреїв – 1,7%. Через десять років зростає частка молдавського
та єврейського елемента – на 4,1% і 5,1%, відповідно. У свою чергу
зменшується присутність українців і росіян – на 1,9% і 2,1%. До середини
ХІХ ст. молдавська етнічна спільнота залишається домінантом, однак її
питома вага знижується на 4,5% (41,6%). Показники українського населення
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залишаються майже незмінними – 34,5%. Єврейська етнічна група залишає
позаду росіян. Коефіцієнт їхньої присутності дорівнював 13,4% і 10,2%,
відповідно [361, с. 118; 39, арк. 92-92 зв., 368, с. 284 ].
У 1817 р. близько 52% городян Рені складали молдавани. Після них за
чисельністю громади йшли українці – 16,2%, болгари – 12,4% і росіяни – 8%.
У середині ХІХ ст., за наведеними даними дослідника Д. Пуштаренку,
етнічна

структура

тут

характеризувалася

наступними

показниками:

молдавани – 32,4%, українці – 22,3%, болгари – 16,2%, росіяни – 9,8%,
євреї – 1,4% [258, с. 136-137; 577, с. 95]. За офіційними джерелами вона мала
наступний вигляд: молдавське населення – 35,7%, українське – 24,6%,
болгарське – 17,9%, російське – 10,8%, єврейське – 1,5% (додаток А.2.8).
Незважаючи

на

деякі

розбіжності

в

наведеній

інформації,

можна

констатувати, що впродовж окресленого періоду в місті спостерігається
суттєве

скорочення

частки

молдаван

при

зростанні

відсоткового

представництва інших етнічних груп.
На жаль, інформацію відносно етнічного складу населення Кагула
вдалося знайти лише починаючи з початку 40-х рр. У цей час тут мали
поселення близько 2,5 тис. чол. У тому числі 1,5 тис. українців (60%), 610
молдаван (24,4%) і 332 росіян (13,3%). Таке приблизне співвідношення
зберігається до кінця досліджуваного періоду. Так, у 1850 р. чисельність
української громади сягала 1,6 тис., або 61,2%, молдавської – 595 (22,4%),
російської – 436 (16,4%) [39, арк. 87].
Упродовж усієї першої половини ХІХ ст. основний контингент
населення Кишинева складали молдавани та євреї. У 1817 р. на їх частку
припадало 39,5% і 36,5%. Значною була кількість болгар – 507 родин. Тут
також мешкали 3 грецькі та 3 сербські сім'ї. До 1825 р. відбувається
поступове зростання частки росіян з 7% до 14,6%. На думку молдавської
вченої Н. В. Абакумової-Забунової, ці показники слід вважати заниженими у
зв’язку з тим, що більшість російських селян-утікачів, рятуючись від
переслідувань місцевої влади, часто записувалась до інших товариств [444,
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с. 16; 216, с. 55]. Упродовж наступних років спостерігається ускладнення
етнічного забарвлення міста, що зумовлено його інтенсивним заселенням.
Протягом 1843 – 1844 рр. частка молдаван тут складала 41%, євреїв – 30%,
українців –10,6%, росіян – 8,7%, болгар – 6,9%, вірмен –1,4%, греків – 0,7%,
ромів – 0,4%, поляків – 0,2% [576, с. 35]. У середині ХІХ ст. основний
контингент городян Кишинева представляли євреї – 35,2%. Молдавани
посіли другу сходинку – 19,7%. Болгари і росіяни налічували 5% – 5,5%
(додаток А.2.8).
Переважну більшість населення Оргєєва складали молдавани, досить
вагомою була частка євреїв. На початку 40-х рр., за свідченнями
Д. Пуштаренку, питома вага перших дорівнювала 73,5%, других – 20,8%.
Крім них, як вказує автор, у місті мешкало також 176 вірмен, 58 росіян, 22
поляки та 18 українців. Опрацювання архівних матеріалів свідчить про
значно вищий коефіцієнт присутності тут єврейського населення. Відповідно
до них, у 1844 р. доля євреї у місті становили 49,3% від загального
народонаселення, а в середині ХІХ ст. уже – 61,4%. У той час як молдавани –
23,9%, українці – 4,1%, росіяни – 3% [576, с. 35; 29, арк. 75; 39, арк. 55, 8585 зв.].
Хотин до кінця досліджуваного періоду переважно населяли євреї.
Друге місце належало українському населенню. У 1815 р. тут мешкало
1,5 тис. осіб, з них 66,7% єврейської народності, 26,7% української, 3,3%
польської, 2,7% вірменської [465, с. 283]. У середині ХІХ ст. відсоткове
співвідношення було приблизно таким: єврейське населення – 54,7%,
українське – 23%, російське – 1,7% від усіх мешканців [39, арк. 73 зв.].
Основний контингент городян міста Сороки також складали євреї.
У 1817 р. їх частка тут сягала близько 60%, у 1847 р. – 66,7% [37, арк. 13].
У 1850 р. питома вага осіб єврейської етнічної групи дорівнювала тут 61,1%,
молдавської – 18,8%, російської – 7,5% [39, арк. 82-82зв.].
У зв’язку з відсутністю статистичних даних, відомості відносно
етнічної структури населення м. Бєльці вдалося виявити лише за 1844 р.
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У цей час майже половину жителів тут становили євреї – 48%. Вагомою була
частка молдаван і українців – 29,7% і 14,6%. Меншість представляли роми –
1,6%, вірмени – 1,4% і греки – 0,3% [576, c. 35]. Дослідник В. М. Кабузан
вказував на однакову чисельність тут молдаван, росіян і українців у 1850 р. –
633 чол. (12,9%). Офіційна статистика зафіксувала в місті в цей час 2 476
євреїв і 1 006 християн (серед яких 223-є росіян та 21 вірмен) [346, с. 139; 39,
арк. 76 зв.]. Нажаль, більш точна інформація відсутня.
Отже, впродовж досліджуваного періоду чисельність населення регіону
стрімко зростає. Найпомітніші зрушення зафіксовані у південних районах,
які за кількісними показниками мешканців майже зрівнялися з північними.
Значних трансформацій зазнає етнічний склад, який перебуває в постійній
динаміці. Спостерігається поступове зменшення питомої ваги молдаван при
загальному рості коефіцієнту присутності інших етнічних груп (за винятком
Бендер). На півдні молдавському населенню вдалося зберегти провідні
позиції лише в Бендерському повіті, Кілії та Рені. У центральних повітах
(крім Оргєєвського) спостерігається тенденція до зменшення індексу його
присутності, але, як і в північній частині області (не враховуючи міст і
Хотинського повіту) воно продовжувало представляти більшість. У Ізмаїлі ця
етнічна група поступається місцем росіянам і українцям, Кагульському та
Аккерманському повітах – болгарам, гагаузам і українцям, у Кишиневі та
Оргєєві – євреям, які також обігнали російську громаду в Кілії.
Представництво російського населення стрімко зростає в Аккермані, але, як і
в Кагулі домінантом у місті лишається українська спільнота. Остання
переміщується з першої на четверту сходинку в Бендерах. У північних і
центральних районах Бессарабської області концентрувалася основна маса
молдавського та ромського населення. Українці зосереджувалися переважно
в двох повітах – Хотинському та Аккерманському. Великою їх частка була в
Кагульському та Бєльському повітах, а також у Ізмаїлі та Аккермані. На
півдні мешкало практично все болгарське, гагаузьке та німецьке населення.
Євреї та росіяни складали найбільш урбанізовані етнічні спільноти.
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Найчисельніші єврейські громади зафіксовані в Оргєєві, Сороках, Хотині та
Бєльцях. Російські – в Ізмаїлі та Аккермані.
Таким чином, комплекс урядових заходів, спрямованих на швидке
заселення Бессарабії, позитивно позначився не лише на загальній динаміці
народонаселення, суттєвих трансформацій зазнала його етнічна палітра.
Надання широких пільг сприяло збільшенню присутності в регіоні вихідців із
Балканських країн (болгар, гагаузів, сербів, греків), росіян-старообрядців,
німців, поляків, французів, швейцарців й ін. Перспектива заведення власних
господарств стимулювала переселення сюди молдавських царан, а також
біглих кріпосних і державних селян із внутрішніх губерній Російської
імперії. Через депортацію на Кавказ велася боротьба з розповсюдженням
сектантства в регіоні, виділялися кошти для залучення до осілості ромів, хоча
результати останньої операції були незадовільними. В середині 30-х рр.
ХІХ ст. Бессарабську область офіційно включено в межу постійної
єврейської осілості. Це, безумовно, сприяло росту чисельності єврейської
громади. Найпомітніші зміни зафіксовані в етнічній структурі населення
південних районів, де поселилася більшість мігрантів, а також у містах, де
механічний фактор

виступав основним джерелом його поповнення.

Молдаванам вдалося зберегти провідні позиції в Оргєєвському, Бєльському,
Сороцькому, Кишинівському, Бендерському повітах, а також у Рені та Кілії.
У Бендерах вони зайняли першість. В Кагульському повіті на перше місце
поступово вийшли болгари та гагаузи, в Аккерманському повіті – українці, в
Ізмаїлі – росіяни, в Кишиневі та Оргєєві – євреї. Основний контингент
українського населення зосереджувався в Хотинському та Аккерманському
повітах. В останньому з них замкнутою групою проживали німецькі
колоністи й концентрувалася чисельна група росіян. Єврейське та молдавське
населення зосереджувалося переважно в центральних і північних районах
області. Більшість болгар і гагаузів мешкала в колоністських округах
Кагульського повіту, ромів – у Сороцькому повіті.
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РОЗДІЛ 3
ЗМІНИ В СОЦІАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ ЖИТЕЛІВ РЕГІОНУ
Після приєднання Бессарабії до складу Російської імперії соціальний
поділ її суспільства зазнав значних трансформацій. Перш ніж розкрити їх
зміст доречно, на наш погляд, описати специфіку суспільного устрою
Молдавського

князівства,

характерні

риси

якого

зберігалися

в

досліджуваному регіоні до кінця окресленого періоду. На відміну від Росії,
де найвищу сходинку в соціальній ієрархії посідали дворяни, панівна
верхівка країни складалася з декількох груп. Найвпливовішими серед них
були бояри – великі землевласники, вищі державні посадовці. Далі за
соціальним статусом йшли бояринаші – нащадки представників нижчих
чинів: полковнічелів, постєльнічелів, вел-капітанів і вел-шатрарів [523,
с. 112-113]. Важливу роль у житті держави відігравало духовенство, яке
брало безпосередню участь у її управлінні. Митрополити, архієпископи,
єпископи та ігумени виступали особистими радниками господаря.
У привілейованому становищі перебували мазили та рупташі.
Самоназва «мазил» виникла в ХVІІ ст. (у перекладі з турецької означає
«відставний»). Їхній контингент поповнювався як за рахунок молдавських
господарів, яких на місцях заміщали новими, так і боярами у відставці.
В доленосні для держави моменти найбільш шановані та авторитетні з них
призивалися до Дивану – вищого органу законодавчої та виконавчої влади.
Мазили вносили породинно даджію – десяту частину з урожаю хліба та сіна.
Аналогічний з ними внесок здійснювали рупташі (кожний повнолітній
чоловік) – діти духовенства, які залишилися в миру [291, с. 3-6; 465, с. 213].
Окрему

категорію

жителів

складали

військовослужбовці,

які

поділялися на декілька груп. До першої з них входили особи, які формували
особисту гвардію головнокомандуючого армією. До другої – калараші
(кавалеристи), які в якості винагороди за службу отримували з державного
фонду землі, іноді цілі поселення. Третя група була представлена дарабанами
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(військові піхотинці). У ХVІ ст. після захоплення Молдавського князівства
Османською імперією державна армія занепала. Частина військових
розорилася й поповнила число сільських жителів [526, с. 69-70].
У країні існували особливі соціальні верстви населення – рупта-девістерія та рупта-де-камара. Це були нащадки іноземних колоністів болгар і
сербів, які займалися промисловістю та мали певні привілеї. Наприклад, не
сплачували бір (подвірна подать) і земські повинності. Десятину, гоштину
(збір з овець, бджільництва та скотарства) та вадрарит (платіж з
виноградного вина) вносили нарівні з іншими громадянами до Вістерії
(державної скарбниці) або Камари (особистої казни господаря). Звідки власне
походить їхня самоназва.
Переважну більшість жителів складали селяни, які знаходилися в різній
мірі залежності від феодала. Починаючи з ХIV – ХV ст. вони поділяються на
державних і приватновласницьких. Останні відпрацьовували на користь
землевласника певну кількість днів і віддавали йому десяту частину врожаю.
У державі існував також невеликий розряд юридично вільних селянобщинників – резешів (дрібні вотчинники, співвласники землі). Це вихідці з
незаможного боярства, які, перейшовши упродовж ХVІІ – ХVІІІ ст. до
розряду селян, об’єднувалися в громади з правом кожної родини
претендувати на окрему частку спільної земельної власності [383, с. 195; 330,
с. 144; 465, с. 214; 328, с. 221]. З другої половини ХVІІ ст. у Молдавському
князівстві вводиться новий порядок. Селяни, які населяли боярські землі
більше 12 років, – закріпачувалися. Таких осіб називали «вечинами». Крім
сплати державних податків вони віддавали землевласнику гроші, виконували
на його користь ряд повинностей, відпрацьовували відробіткові дні.
У середині ХVІІІ ст. колишні вечини отримують особисту свободу й
переходять у звання «царан» (у перекладі з молдавської «цара» – земля) – деюре особисто вільні землероби, де-факто залежні від господарів, землею яких
користувалися (держава, поміщики, монастирі та ін.). Для забезпечення
боярських господарств робочими руками з їх числа починають обирати
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«тимчасових слуг» – скутельників і бреслашів. Кількість яких до початку
ХІХ ст. лімітована не була [342, с. 88-89; 11, арк. 10-10 зв.].
Однією з особливостей соціального поділу населення країни було те,
що роми тут складали не лише окрему етнічну групу, а й соціальну.
Приблизно в середині ХVІ ст. усі вони перейшли у власність держави.
Пізніше, у результаті роздачі або продажу молдавським господарем, – до
бояр або монастирів. У тогочасних офіційних документах роми все частіше
зустрічаються під назвою «холопи». Державні цигани неодноразово
виступали проти їх передачі в приватні руки, що стало причиною появи
низки господарських грамот (1776 р., 1781 р., 1782 р.,1792 р., 1793 р., 1802 р.,
1804 р.), які в тій чи іншій мірі підтверджували право останніх на свободу
[323, с. 175]. Отже, на початку ХІХ ст. у державі існувало дві категорії циган:
державні та кріпосні.
Таким чином, суспільний устрій Молдавського князівства мав ряд
відмінностей з Російською імперією, населення якої поділялося на чотири
великі стани: дворянство, духовенство, міських і сільських жителів. Всі вони
складалися з декількох розрядів. Майже відразу після приєднання Бессарабії
нова адміністрація бере курс на інкорпорацію регіону в загальноімперську
соціальну систему.
3.1. Оформлення та становище привілейованих станів
На початку ХІХ ст. найбільш авторитетну групу бессарабського
населення складали бояри, у руках яких зосереджувалася практично вся
влада. Основою формування молдавського боярства, як і російського
дворянства,

виступили

служиві

люди.

Спочатку

шляхетний

статус

передавався в спадок – від батька до сина. Пізніше – за умови несення
адміністративної, військової або придворної служби. Уже в ХІV – ХV ст. у
Молдавському князівстві сформувалася складна система боярських чинів з
чітко визначеною ієрархією. Всі бояри поділялися на три категорії. До
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першої з них входили: Великий Логофет, Великий Ворник Дивана, Гетьман,
Великий Постільничий, Великий Вістерник. Це були заможні землевласники,
найменше залежні від господаря. Другий клас представляли: Вел-Ага, ВелСпетар, Вел-Бан, Вел-Коміс, Вел-Камінар, Вел-Пахарник (переважно
нащадки кнезів – голів сільських громад). Третя група сформувалася з
господарських слуг, які за несення служби отримали від господаря земельні
ділянки (титуловані особи від Вел-Капітана де Дарабан до Вел-Сардаря). Усі
вони виконували різні функції при дворі господаря (додаток Б.3.1). Основні
чини також розбивалися на декілька розрядів (наприклад, Другий Ключар,
Третій Спетар та ін.).
Головні позиції в державному апараті управління займали так звані
«Бояри де Сфат». До їх числа входили бояри першої категорії, а також ВелСпетар. Ці особи виступали в ролі таємних радників князя й несли
відповідальність за державний бюджет [206, с. 194-199; 330, с. 142-143]. Діти
бояр перших двох розрядів формували окрему групу («нямур»), зберігаючи
за собою право на отримання всіх батьківських прав і привілеїв. Нащадки
представників третього класу виключалися з боярського стану та переходили
до складу інших верств населення [526, с. 73]. Перспектива кар’єрного росту
відкривалася перед ними за умови вступу на державну службу.
Упродовж багатьох століть у Молдавському князівстві існував звичай,
коли бояри нижчих чинів віддавали своїх дітей для служіння боярам першого
розряду. Ці особи відігравали роль прислуги під час трапез, а також
виконували обов’язки дворецьких. Через три роки кращі з них під
протекцією боярина мали шанс потрапити до числа слуг Дивану. А ще
мінімум через три роки – отримати звання малих постільних, яких усього
нараховувалося 12 чоловік (несли залізні жезли перед главою держави). Крок
за кроком вони досягали вищих чинів, а в подальшому, залежно від якісних
особистих характеристик, претендували на отримання боярських титулів
першої категорії. Часто молдавські господарі роздавали їх на власний розсуд.
За спогадами державного діяча Д. К. Кантемира, звичайний молдавський
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селянин отримав шляхетний статус лише за те, що під час змагання випив
більше вина за свого суперника волоха.
Становище бояр змінюється на початку ХVІІІ ст. після встановлення
фанаріотського режиму.* З цього часу турецький уряд починає призначати
господарів на місця за власним бажанням, переважно з числа заможних
греків. Саме в цей час молдавське боярство поповнюється грецькими родами
(Кантакузіни, Палладі, Россєтті та ін.). Відтепер боярський статус надавався
лише за несення служби [206, с. 289-293]. Залежність місцевого нобілітету
від султанського уряду посилюється.
Не оподатковувалися лише бояри першої категорії. Всі інші
представники боярства – віддавали на користь держави десятину з хліба,
виноградного вина, бджільництва й тваринництва. Для них вводилися
кількісні обмеження у володінні худобою (не більше 50 – 500 голів).
Головною перевагою було право тримати скутельників і бреслашів [11,
арк. 10 зв.]. На своїх землях вони могли вільно виготовляти та продавати
алкогольні напої, мати власні скотобійні. За що віддавали державі частину
скошеного сіна [465, с. 212-213]. Відповідно до султанського маніфесту
1803 р. бояри зобов’язувалися відкривати школи, шпиталі, утримувати
дороги й інші шляхи сполучення, займатися організацією поліції [423, с. 274].
Необхідно відзначити, що на момент приєднання регіону до складу
Російської імперії молдавське боярство поділялося на два протилежні табори:
протурецької та проросійської орієнтації. Перші – виступали проти
розчленування Молдавського князівства. Обіцянки урядових кіл СанктПетербург зберегти за місцевою аристократією усі її попередні права та
привілеї, а також перспективи кар’єрного росту вплинули на політичні
погляди окремого кола осіб. За свідченням дореволюційного дослідника
Я. М. Крупенського, упродовж 1812 – 1814 рр. у Бессарабію перейшло 48

*

Фанаріотський режим був установлений у Молдавському князівстві в 1711 р. З цього часу турецький
уряд починає призначати на керівні посади держави заможних греків, які мешкали в передмісті
Константинополя – Фанар.
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молдавських бояр. Серед яких: Андріяш Манолакій, Аслан, Хаджи, Башот
Іоніца, Олександр Гіка, Іордакій Кантакузин, Іоан Стурдза та ін. Переважна
більшість із них належала до другого та третього розрядів. До 20-х рр. ХІХ
століття сюди переселилося вже близько 80 шляхетних родів [363, с. 6-7].
У 1821 р. в регіоні мешкало 275 дворянських родин, кількість молдаван у
загальній масі складала 89,1% [578, с. 35].
Перші зміни соціально-правового становища бессарабських бояр
визначив «Статут утворення Бессарабської області» 1818 р. На них
розповсюджувався статус російських спадкових дворян (звільнялися від
податків і повинностей, мали право купувати землю тощо). Шляхетне звання
передавалося в спадок. Дворянство складало окрему громаду з власним
органом місцевого самоврядування – Дворянськими зборами на чолі з
обласним проводирем дворянства. Під час їх роботи обирали чиновників.
Головними претендентами на заняття вакантних місць у обласному апараті
управління з правом виборного голосу виступали особи, які володіли
родовим маєтком, мінімальною площею в 300 дес. землі, а також їхні сини,
які мали у власності вищевказаний наділ землі та досягли двадцяти
дворічного віку. Всі інші (бояри, бояринаші, мазили) претендували на
адміністративні посади в межах окремого повіту, але право голосу не мали.
Отже, в регіоні починає формуватися місцева аристократія.
Наступним проявом інтеграційного курсу, закріпленого у документі,
була ліквідація категорії бояринашів. Вони переходили до розряду особистих
дворян (звільнялися від податків і повинностей, не підлягали тілесним
покаранням). Їхні діти втрачали батьківські привілеї й поповнювали
контингент мазил [199, с. 17, 24-25]. Останніх трохи пізніше перевели до
розряду російських однодворців. Відповідно до урядового положення «Про
права станів жителів Бессарабської області» 10 березня 1847 р. зберегти за
собою шляхетний титул могли нащадки бояринашів, які вступили на
державну службу не пізніше двадцяти дворічного віку [167, с. 191].
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«Статут утворення Бессарабської області» 1818 р. передбачав також
скасування інституту скутельництва. У такий спосіб царський уряд намагався
запобігти постійному відволіканню селян від польових робіт і зменшенню
числа оподаткованого населення. Справа в тому, що за несення тимчасової
служби скутельники вносили менший за основну масу населення податок,
тому кількість бажаючих поповнити їхній контингент постійно зростала.
Вирішення питання ліквідації групи «тимчасових слуг» затягнулося на довгі
роки. В першу чергу цьому перешкоджала місцева аристократія, яка не
бажала втрачати безкоштовну робочу силу. Соціально-небезпечна ситуація
вимагала від російської адміністрації пошуку компромісного рішення, яке
задовольнило би обидві сторони. У лютому 1835 р. цивільний губернатор
Бессарабії П. І. Федоров запропонував у якості компенсації за скутельників
звільнити дворян від сплати державних повинностей за кріпосних циган.
Крім того, їм надавалося право на основі двостороннього договору з
сільською громадою брати в прислугу кожного «десятого поселянина зі ста, а
більше ста з п’ятнадцяти одного». Але такі поступки для бессарабського
нобілітету виявилися недостатніми. Його представники почали вимагати
відновлення права на вільне винокуріння, яке, за їх словами, вони отримали
від молдавського господаря Гіки ще у вересні 1777 р. [11, арк. 10-11,
19-20 зв.]. Остаточно ця проблема вирішується лише в березні 1847 р.
Отже, по суті, «Статут утворення Бессарабської області» 1818 р. став
першим кроком на шляху уніфікації соціальної структури бессарабського
суспільства відповідно до загальноімперських норм.
Новий соціальний статус місцевої аристократії закріпила «Височайше
затверджена постанова для управління Бессарабською областю» 29 лютого
1828 р. Російські дворяни, які виявили бажання сюди переселитися, зберігали
всі свої права та привілеї, але не могли перевозити з собою кріпаків, бо це не
відповідало позитивному іміджу регіону, де офіційно кріпацтва не існувало
[165, с. 198]. Документ спрямовувався на обмеження владних повноважень
колишніх молдавських бояр і автономії краю в цілому. Скасовувалася
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виборність посадовців – усіх чиновників на місця відтепер призначав
особисто генерал-губернатор. Це, за твердженням сучасної молдавської
дослідниці Н. В. Абакумової-Забунової, сприяло росту

представництва

російського дворянства в краї [216, с. 141].
Складання

та

затвердження

першого

дворянського

списку

в

Бессарабській області відбулося в 1816 р. Російський уряд, відчуваючи
дефіцит кадрів у адміністративних органах управління, був зацікавлений у
збільшенні чиновницького апарату, тому пред’явлені боярами документи про
шляхетне походження на належному рівні не перевірялися. Внаслідок чого
до першого списку родовідної книги бессарабського дворянства увійшли 250
прізвищ. Загалом критерії, за якими та чи інша особа претендувала на
отримання дворянського титулу, залишалися не розробленими. У 1821 р.
розпочинає роботу спеціальна комісія по перевірці документів молдавської
знаті на легітимність. До її складу ввійшли Олександр Гика, Іван Стурдза,
Павло Казимир, Олександр Кантакузин, Георгій Милло, Перо Катаржи,
Дмитро Ришкан, Федір Крупенський, Іван Руссу, Василь Яманда, Яковакій
Паладді, Іван Донич і Матвій Зелота. Депутати запропонували ускладнити
процес нобілітації й надавати дворянський статус особам, які мають чини від
Вел-Логофета до Третього Логофета. Внаслідок цього дворянський список у
родовідній книзі Бессарабії скоротився до 102 родів [363, с. 16-17].
У кінці 1821 р. розпочали роботу другі Дворянські збори. За порядком
їхнього проходження особисто стежив виконуючий обов’язки намісника
Бессарабської області І. М. Інзов. Державні посади отримали більш лояльні
до російського уряду дворяни. Упродовж 1824 – 1825 рр. працювали треті
Дворянські збори. Кількість дворян, які мали право брати в них участь,
складала всього 125 осіб. Обласним проводарем дворянства став І. К. Башот.
У Хотинському, Бєльському та Оргєєвському повітах вводяться посади
повітових проводарів. Протягом 1827 – 1830 рр. їх займали: в першому –
Іордакій Іванович Димитріу, другому – Олександр Павлович Леонард, у
третьому – Діно Руссо. На місце цивільного губернатора замість
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К. А. Катаказі призначається статський радник В. Ф. Тимківський [420,
с. 206, 207]. У середині ХІХ ст. могли голосувати вже 149 дворян (додаток
Б.3.2), що свідчить про збільшення кількості великих землевласників.
Політичний

курс

царської

адміністрації,

який

використовував

нобілітацію як один з методів залучення аристократії на переселення в
Бессарабську область, зумовив позитивні зрушення в кількісних показниках
місцевого

дворянства.

У

1828

р.

у

Бессарабії,

за

підрахунками

Н. В. Абакумової-Забунової, мешкало 359 спадкових дворян (серед яких 159
безмаєтних) і 359 особистих. Переважна більшість із них – приблизно 96%
(690 осіб) – знаходилася на державній службі й переважним чином
розселялася в сільській місцевості. У містах зафіксовано 28 осіб (12 –
у Кишиневі, по 4 особи в Бєльцях і Хотині, по 3 особи в Аккермані та
Бендерах і 2 особи в Ізмаїлі). В області також мешкали 334 дворян, не
внесених до родовідної дворянської книги. З них в Ізмаїлі концентрувалося
39%, Кишиневі – 38%. В останньому знаходилося 59% усіх бессарабських
чиновників. Усього в цей час на території краю зафіксовано 1733 особи
шляхетного походження (в тому числі й 681 чиновник). Їхня питома вага в
загальному народонаселенні складала близько 0,3% [216, с. 141]. Сумнівною
є інформація про чисельність бессарабського нобілітету, зазначена в звіті
Новоросійського та Бессарабського генерал-губернатора М. С. Воронцова за
1830 р. Мова йде про 359 спадкових і лише 7 особистих дворян, а також 118
представників польської шляхти (додатки Б.3.3). Вже через п’ять років
народний перепис зафіксував 2624 дворяни (в тому числі особистих – 362)
[330, с. 147].
За офіційним джерелом, на початку 50-х рр. ХІХ ст. у Бессарабії
мешкали 897 особистих дворян чоловічої статі. Чисельність спадкових
дворян складала близько 2 тис. З них внесених до родовідної дворянської
книги регіону – 654 особи, до родовідних книг інших губерній (Вітебської,
Волинської, Київської, Московської, Санкт-Петербурзької, Полтавської,
Подільської, Тамбовської, Херсонської, Чернігівської та ін.) – 445 чол. Решта
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до жодних родовідних книг записана не була (додаток Б.3.4). У 1853 р. у
Бессарабській області зафіксовано більше 6,5 тис. дворян – 3 132 спадкових
(з них лише 131 особа мала право посідати адміністративні посади) і 3 370
особистих [108, арк. 129]. У цілому, за чверть століття (1828 – 1853 рр.)
кількість дворян у краї зросла майже в 4 рази, питома вага – усього на 0,3%.
З 1835 р. кількість особистих дворян примножилася в 9 разів. Укрупнення
цієї групи відбувалося як за рахунок бояринашів, так і осіб шляхетного
походження з Російської імперії та інших країн.
Фрагментарними є дані щодо кількісних показників бояринашів.
У 1830 році їх чисельність у регіоні складала 162 особи чоловічої статті [61,
арк. 74]. Через п’ять років – 422 особи (в тому числі 199 чоловіків і 223
жінки) [27, арк. 27]. Таку ж цифру, але за 1844 р., наводить
А. О. Скальковський [474, с. 15]. За матеріалами ІХ ревізії (1851 р.) кількість
чоловічого населення цієї групи становила лише 59 осіб [355, с. 24].
Наступний народний перепис не виділяє її взагалі. Таким чином, на кінець
досліджуваного періоду категорія бояринашів у Бессарабії перестала
існувати.
Наявні джерела дозволили встановити ареал розселення дворян у
регіоні. У 1846 р. близько 68% з них мешкало в сільській місцевості.
Переважно в центральних і північних повітах (Оргєєвському – 32,4%,
Кишинівському – 11,3%, Бєльському – 9,4%, Сороцькому – 9,3%,
Хотинському – 4,7%), тобто на землях із переважанням приватного
землеволодіння. Серед міст найбільша їх концентрація зафіксована в Ізмаїлі
та Кишиневі – 14,2% і 11,4%. Більшість спадкових дворян зосереджувалася в
Оргєєвському повіті та Ізмаїлі – 42,8% і 13,1%. Особисті дворяни
переважним чином населяли Кишинів – 20,1%, а також Сороцький і
Кишинівський повіти – 18,9% і 18,4% [318, таблиця № 6].
До початку 50-х рр. ХІХ ст. частка дворян у сільській місцевості
скоротилася на 12,3% і дорівнювала 55,7%. Більшість з них зосереджувалася
в Оргєєвському повіті, хоча їхня питома вага тут знизилася до 16%. Другу та
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третю позиції, за кількістю аристократів займали Сороцький та Хотинський
повіти – 13,7% і 12%. Серед міст найвища концентрація зафіксована в
Кишиневі – 10,3%, Аккермані – 7,5%, Ізмаїлі – 6,8% та Хотині – 5,5% [108,
арк. 128 зв.]. Іншими словами, переважно в колишніх містах-фортецях, де
мешкали

військовослужбовці.

Так,

описуючи

хотинське

шляхетне

суспільство, етнограф О. С. Афанасьєв-Чужбинський звернув увагу на те, що
воно переважним чином складалося із служивого люду. Представників
шляхетних родів, за словами дослідника, тут перебувало небагато [204,
с. 108]. У 1853 р. найвищий показник присутності спадкових дворян
зафіксований у Сороцькому та Оргєєвському повітах – 20,5% і 17,4%, а
також у Ізмаїлі – 9,5%. Особистих – у Оргєєвському та Хотинському повітах
– 14,4% і 11,9%. Серед міст – у Аккермані та Кишиневі (додаток Б.3.5).
Абетковий

список

бессарабської

дворянської

родовідної

книги

дозволив визначити місця виходу місцевого нобілітету. Близько 55%
шляхетних осіб складали вихідці з Молдавського князівства, 28,5% – корінні
жителі Бессарабської області, 7% – дворяни з Подільської губернії.
Зареєстровані також аристократичні роди з Херсонської, Чернігівської,
Полтавської,

Смоленської,

Могильовської,

Волинської,

Мінської,

Ліфляндської, Московської та Київської губерній, а також із Греції й
Голландії. Це, в свою чергу, зумовило етнічну неоднорідність стану. Вдалося
встановити, що переважна більшість бессарабських дворян отримала
шляхетний титул за державні заслуги – 47%, а також за військову та цивільну
служби – 22% і 10,3%. Частка стародавніх родів дорівнювала 18,5%,
іноземних і титулованих – приблизно 2% [363, с. 49-64]. Високий індекс
присутності пожалуваного дворянства в регіоні зумовлений намірами уряду
зміцнити тут соціальну опору, розширити чиновницький апарат. Позитивну
динаміку пояснює також його сприяння дворянській колонізації.
У руках іменитих дворянських (боярських) родів (Стурдза, Бальш,
Катаржиу,

Крупенські,

Россєтті,

Маврокордати,

Кантакузіни

й

ін.)

зосереджувався основний масив земельного фонду краю. У 1817 р. у їхній
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власності знаходилося 132 із 174 населених пунктів Хотинського повіту
(цинуту), 119 із 187 Сороцького повіту, 99 із 169 Бєльського повіту та 195 із
311 Оргєєвського повіту (підраховано автором). У деяких селищах вони
володіли землею спільно з резешами [514, с. 8-173]. Збільшення земельного
масиву місцевих аристократів відбулося переважно за рахунок самовільних
захоплень і державних пожалувань за заслуги. Так, після приєднання регіону
до складу Російської імперії дворяни привласнили більше 117,2 тис. дес.
землі в Ізмаїльському та Бендерському повітах [361, с. 500]. Великі земельні
ділянки отримали графи: Бенкендорф (28 тис. дес.) і Канкрін (25 тис. дес.),
генерали: Сабанєєв (10 тис. дес.) і Хитров (6 тис. дес.), полковник
Корнилович (6 тис. дес.), князь Мурузі (6 тис. дес.), статський радник
Стурдза (6 тис. дес.), бояри: Кантакузино (6 тис. дес.), Добринца (5 тис. дес.),
Кутіяк (5 тис. дес.), полковники: Алексєєв (5 тис. дес.) і М. Суццо (4 тис.
дес.). У цілому, за підрахунками української дослідниці Л. Ф. Циганенко, у
середині 50-х рр. ХІХ ст. спадкові дворяни володіли 56,4% земельного
масиву Бессарабії. У власності особистих дворян (разом з почесними
громадянами) знаходилося 11,2% [526, с. 206-207].
Більшість нобілітету виконувала адміністративні функції. Упродовж
усього досліджуваного періоду державні посади займали більше 600
спадкових дворян. У Верховній Раді – 15, в Обласному уряді – 142, у
місцевих органах управління – 431 (повітові проводарі дворянства,
справники, скарбники й ін.). У середині ХІХ ст. з 897 спадкових дворян
близько 60% перебували на державній службі (додатки Б.3.6).
Неімениті дворянські роди володіли незначним майном, займалися
переважно хліборобством і торгівлею, про це свідчать матеріали таблиці
3.1.1.
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Таблиця 3.1.1
Види нерухомості та основні сфери зайнятості дворянського
населення Ізмаїла (1819 р.)
Дворяни

Кількість

Майно

Рід занять

осіб
Молдавани
Греки

86
131

10 хат і 8 землянок

Хліборобство

20 хат, землянка, 12

Торгівля

торгівельних лавок, 5 магазинів,
мильний завод, 6 льохів, 4
земляних млини
Поляки

40

2 доми та 2 землянки

Торгівля

Таблицю складено: [57, арк. 3-3зв., 8-9].
У 1819 р. найзаможнішими серед дворян у Ізмаїлі були греки, які
займалися переважно комерцією. Наприклад, Занхір Земанов володів
4 льохами, 4 лавками та 2 магазинами. Молдаванам і полякам належали лише
житлові приміщення. Серед польських аристократів їх мали Максим Помізан
і Гнат Суліма, землянки – Трохим Силіковецький і Тодост Суліма. Без житла
залишалися родини Михайла Брановського та Федора Григор’єва [57, арк. 33зв., 8-9].
Дворянство було задіяне практично в усіх сферах сільського
господарства. Значних успіхів її представники досягли в розведенні
мериносових овець. Так, у 40-х рр. ХІХ ст. в маєтках графа Едлінга в
Бендерському повіті нараховувалося 30 890 голів вказаної породи, у графа
Бекендорфа в Аккерманському повіті – 20 700 одиниць [304, с. 81]. У кінці
досліджуваного періоду перше місце за кількістю отар і якістю вовни
займали вівчарні таємного радника Стурдзи, графа Несельрода та роду графа
Бекендорфа. Дворяни займалися також табунно-заводським конярством. На
початку 50-х років із 74 кінських заводів, які функціонували в Бессарабії, їм

114

належали 24. Найкращі кінські заводи знаходилися на півночі: в Бєльському,
Хотинському та Сороцькому повітах. Ними володіли дворяни Карастакій,
Бондарєв, Леонард, Калмуцький та княгиня Вітгенштейн [145, с. 348; 200,
с. 329-330].
У дворянських маєтках значну увагу приділяли вирощуванню
зернових культур і картоплі. На високу урожайність вказують дані таблиці
3.1.2.
Таблиця 3.1.2
Посів і збір урожаю зернових і картоплі в господарствах
бессарабських дворян у 1846 р.
Посіяно (чвертей)

Зібрано (чвертей)

озимої

ярової

картоплі

озимої

ярової

картоплі

44 069

51 625

6 438

216 490

213 894

23 905

Таблицю складено: [30, арк. 479].
Вищевказана інформація вказує на те, що збір озимої пшениці в 4 рази
перевищив об’єми її посіву, ярового хліба та картоплі – в 3 та 2,7 раза.
В середньому впродовж 1845 – 1849 рр. середній збір картоплі в
дворянських маєтках складав близько 2,4 чвертей на одну особу (це був
найвищий показник у регіоні), зерна – 74,1 чвертей (для порівняння в царан –
2,4, державних селян – 3,8, колоністів – 5,2, козаків – 2,5). Основна маса цієї
продукції йшла на ринок. У цей час товарний залишок зернових культур у
поміщицьких господарствах складав 62%, картоплі – 56,2%. У 50-х рр. він
дорівнював 71,7% і 80,5%, відповідно. За об’ємами зернового збору дворяни
залишалися абсолютними лідерами в області до кінця досліджуваного
періоду [304, с. 69-70].
Процвітало садівництво, виноградарство та виноробство. У першій
половині ХІХ ст. місцевій аристократії належало 662 фруктові сади.
Кількість насаджень в одному з них складала 300 – 800 дерев (для прикладу,
в селянських найбільше – 131 дерево) [278, с. 250]. В середині 30-х рр.
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найкраще вино в регіоні виготовляли в Бендерському повіті, у маєтках
генерал-майора Пансета, графині Едлінг і колезького радника Олофсона [144,
с. 248]. У кінці досліджуваного періоду у власності місцевого нобілітету
знаходилися 26 винокурень, де працювало від 8 до 36 робітників.
Виготовлялося від 6 тис. до 33,5 тис. відер алкогольних напоїв на загальну
суму 4,8 тис. – 49,5 тис. крб. Найприбутковішими підприємствами володіли
Єгор Катаржиу, Макареско, Дємі, Магєлі, Кассо (Сороцький повіт, селища:
Кобилянське,

Васькоуци,

Вертюжани,

Когурешті

Вищі,

Дрокія).

У Хотинському повіті в с. Тарасоуци і с. Чєпоноси дворянам Стурдзі та
Димитріу належали дві броварні, в яких працювали 11 чоловік і
виготовлялося 540 відер пива, вартість яких складала 1 350 крб. (додаток
Б.3.7). Отже, крім державної служби дворяни активно займалися сільським
господарством, яке було орієнтоване переважно на ринок, випускали пивну
та винну продукції.
Суттєві трансформації відбулися в соціально-правовому статусі
православного

духовенства,

яке

поділялося

на

біле

(священики,

протопресвітери, протоієреї, пресвітери, ієреї, протодиякони, диякони,
іподиякони, а також причетники – дячки, читці, псаломщики та ін.) та чорне
(митрополити, архієпископи, єпископи, архімандрити, ігумени, ієромонахи,
монахи, ієродиякони, послушники та схимонахи [196, с. 57].
До ХVІІ ст. майже вся Бессарабія підпорядковувалася молдавській
митрополії (до 1564 р. її резиденція знаходилася в Сучаві, пізніше – в Яссах).
Вона складалася з трьох єпархій: а) Радауцької (Радовецької), що включала
Буковину, а також північнобессарабські землі з Хотином; б) Гушської, яка
приблизно охоплювала центральні райони регіону; в) Романської. Церкви, що
знаходилися на території колишніх турецьких рай і в Буджаці входили до
окремої Проїлівської єпархії [480, с. 248-249].
У Молдавському князівстві духовенство брало безпосередню участь у
державному управлінні. Митрополит засідав у Боярській Думі (пізніше –
Диван) та без його згоди не приймалося жодного важливого для країни
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рішення. Після встановлення фанаріотського режиму вищі духовні посади
займають переважно греки. Лише з середини ХVІІІ ст., за рішенням Ясського
Синоду, сан митрополита переходив тільки до корінних жителів – молдаван
[239, с. 14]. Митрополити та єпископи керували своїми єпархіями через
цинутних протопопів. До цього часу вони обиралися на довічний термін,
пізніше – це місце отримували через викуп терміном на один рік. Витрачені
гроші повертали за рахунок стягування податків зі священнослужителів і
мирян, т. з. «збір на протопопівський посох». Норма внеску встановлена не
була, це, в свою чергу, породжувало зловживання та свавілля.
Біле духовенство вносило щорічно 10 левів на утримання єпархіальних
архієреїв. Починаючи з ХVІІІ ст., на благоустрій грецьких княжих шкіл
віддавали ще 6 левів [480, с. 116, 252]. Митрополити та єпископи
збагачувалися не тільки за рахунок прибутків церков, у власності яких
знаходився великий земельний масив, а також завдяки симонії – сплаті за
возведення мирян у священицький сан. Останні, після проходження
процедури посвячення сплачували щорічно близько 200 аспрів і дарували
цінні речі своїм духовним ставленикам [239, с. 13]. Отже, система отримання
духовного звання була корумпованою.
Суттєві зміни в житті православного духовенства відбуваються на
початку ХІХ ст., після зайняття Росією Буго-Дністровького межиріччя.
Місцева митрополія входить у підпорядкування Всеросійського Синоду
(верховний орган управління церквою). За указом імператора Олександра І
27 березня 1808 р. утворено Екзархат Молдавії, Валахії та Бессарабії. Його
головою, а також членом Священного Синоду Російської Православної
Церкви став митрополит Гавриїл Бенулєску-Бодоні, який відразу приступив
до активної діяльності. В Дунайських князівствах (Молдавії та Валахії)
розпочинає роботу Дикастерія (виконувала адміністративні функції в
церковних справах), а також митрополичі Консисторії (здійснювали
практичну юрисдикцію над духовними особами). В цей же період владика
Гавриїл випустив «Благочинну інструкцію», положення якої передбачали
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впровадження посад благочинних (євкастіїв). Їхні функції полягали в нагляді
за поведінкою та нормами моралі духовенства, а також привчанні останніх до
церковної грамоти. Документ також ліквідовував давню традицію відкупу від
духовних злочинів [498, с. 56; 575, с. 42]. Отже, тепер представники цього
стану підпорядковувалися безпосередньо духовному суду Консисторії.
Митрополит

майже

відразу

приступив

до

розробки

проекту

впровадження нової єпархії в Бессарабії. В 1812 р. він пише письмо до
адмірала П. В. Чичагова з обґрунтуванням необхідності її заснування.
Головними аргументами виступали наявність великої кількості церков (749 у
755 населених пунктах регіону), віддаленість провінції від інших російських
єпархій та складна етнічна палітра населення. Вимагав для місцевих
духівників зрівняння в правах із російським духовенством, а також повне
невтручання світської влади в церковні справи. У серпні 1813 р. російський
імператор Олександр І підписав резолюцію про відкриття в Бессарабській
області нової Кишинівської та Хотинської єпархії, яку очолив Г. БенулєскуБодоні (після нього місце архієпископа зайняв Дмитро Суліма). Слід
зазначити, що до 1834 р. крім бессарабських земель до складу єпархії
входили Очаків, Тирасполь, Одеса та Єлисаветград [509, с. 103-104, 106 ].
Документ

сприяв

покращенню

соціально-правового

становища

церковнослужителів і їхніх вдів. Відповідно до ст. 111 вони звільнялися від
сплати державних податків і суспільних повинностей. Внесок на потреби
митрополії для священиків зменшився з 10 до 7 левів. Бессарабським
відкупщикам і місцевим чиновникам заборонялося стягувати з духовенства
будь-які кошти [87, арк. 3-3зв.]. Хоча, як свідчать факти, вони не нехтували
такою можливістю. Наприклад, у 1814 р. дзвонар Костянтин Янкул, який
мешкав у Рені, скаржився на те, що «світська команда робить йому багато
великих образ розміщенням у домі солдат і обтяженням різними суспільними
повинностями…». Церковний староста Миколаївської церкви Бендерського
повіту (цинуту) Максим Райлян звинувачував посесора Питаря Іллю у
незаконному вилученні податків і додаткових 12 левів [63, арк. 8, 73].
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Ознайомившись з таким станом речей, митрополит Г. Бенулєску-Бодоні
звернувся

до

цивільного

генерал-губернатора

Бессарабської

області

І. М. Гартинга з проханням запобігти розвитку аналогічних ситуацій в
подальшому та звільнити всіх церковних старост від земських повинностей
та «робіт до того часу, до якого вони на цьому місці будуть перебувати». Всі
пропозиції були враховані. Крім того всі ці особи звільнялися від військового
постою [65, арк. 2-2зв.; 54, арк. 5]. Бессарабські відкупники не оминали й
чернецтво. Так, у 1823 р. у монастирів Добруші та Фрумоса вони нелегально
конфіскували шість волів. Лише завдяки клопотанням владики Дмитра
Суліми все відібране майно вдалося повернути назад [71, арк. 1].
Після затвердження «Статуту утворення Бессарабської області» 1818 р.
православне духовенство остаточно оформлюється в привілейований стан,
отримавши аналогічні права з російським. У власності церков і монастирів
також залишалося все колишнє майно: села, хутори, рибні ловлі, кріпосні
цигани й ін. [199, с. 16-17, 19, 22-23 ]. Її представники звільнялося від сплати
податків і повинностей, військового постою й не підлягали тілесним
покаранням. Церковнослужителі здійснювали нагляд за станом мостів,
ліхтарів та ін. Земські повинності, за рішенням Державної Ради від 4 березня
1840

р.,

сплачували

лише

ченці-старообрядці.

Займатися

торгівлею

заборонялося, тому прибуток з винокурень служителі культу отримували
через їх віддачу в оренду або на відкуп. Право купувати селища, циган і
землю залишалося за особами, які походили з дворян. Чорне духовенство
позбавлялося можливості володіти нерухомістю. Лише з дозволу духовної
верхівки його представники могли продавати самостійно виготовлену
продукцію. Цією справою займалися переважно особи похилого віку, не
задіяні в господарських роботах [196, с. 59-60; 161, с. 108].
У 1815 р. у Бессарабській єпархії числилося 389 ченців, 263 черниці, 34
протоієреї, 1524 священики, 206 дяків, 878 дячків, 666 паламарів [465, с. 209].
Перепис землеволодіння 1817 р. зафіксував у регіоні 3 470 господарств осіб
духовного сану (кількість чорного духовенства складала 648 осіб).
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В Оргєєвському повіті знаходилося 1214 господарств, Хотинському – 655
(в тому числі в містечках Бричанах – 4, Липканах – 4), Сороцькому – 637

(у

міській місцевості – 35), Бєльському – 447, Кодрському – 202, Бендерському
– 152, Ізмаїльському – 84, Гречанському – 79 [514, с. 52-54, 82- 84, 116, 173,
186, 203, 212, 220, 230; 67, арк. 3-4]. Отже, основна маса духовенства в цей
час концентрувалася в селищах центральної та північної частин регіону. В
1818 р. у Бессарабській області функціонувало 845 церков, де працювали 17
протопопів, 1 397 священиків, 175 дияконів, 967 дячків і 719 паламарів.
Більшість із них зосереджувалася в трьох повітах: Оргєєвському – 34,1%,
Сороцькому – 17,6%, Хотинському – 16,7% [70, арк. 2-3зв.]. У 1829 р. у краї
нараховувалося 3 969 осіб духовного сану (білого духовенства – 3 373,
чорного – 522, благочинних – 74). Переважно всі мешкали в сільській
місцевості – 96,4% [69, арк. 18-19].
До кінця досліджуваного періоду в їх чисельності спостерігаються
позитивні зрушення. Упродовж 1842 – 1846 рр. вона зросла з 7 801 (в тому
числі білого – 7 209 чол., чорного – 592 чол.) до 12 974 осіб (білого – 12 270
чол., чорного – 654 чол.). Отже, укрупнення стану відбувалося переважно за
рахунок церковно- і священнослужителів. У 1853 р. в Бессарабії зафіксовано
13 975 осіб білого духовенства та 338 монахів. Крім того духівників інших
конфесій – 425 чол. А саме: вірменської – 103 чол., католицької – 29,
протестантської – 147, а також 146 єврейських рабинів. Як і в попередні роки
більшість православного духовенства мешкала в Сороцькому повіті – 2 553
особи, або 17,8%, Оргєєвському – 2 514 (17,8%), Кишинівському – 2 052
(14,3%), Хотинському – 1 773 (12,4%). У містах зосереджувалося близько 7%
з

них.

Питома

вага

представників

духовного

сану

в

загальному

народонаселенні області складала в цей час 1,5%. Біле духовенство населяло
переважно Сороцький і Оргєєвський повіти. Останній з них виступав місцем
зосередження чорного духовенства (додатки Б.3.8.1 і Б.3.8.2).
Етнічний склад церковно- та священнослужителів був неоднорідним.
Так, у Кишиневі 99% з них складали молдавани [39, арк. 61зв.]. У колоніях
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«задунайських переселенців» більшість була представлена болгарами або
греками [288, с. 53]. Аналіз формулярних списків монахів і послушників
Бессарабської області за 1851 р. зазначив, що близько 79,6% з них складали
молдавани (471 особа), 13,8% – українці (82), 1,3% – болгари (8), 0,7% –
росіяни (4), 0,5% – греки (3), 0,2% – серби (1) [72, арк. 1-194].
Серед духовенства спостерігається майнова диференціація. У 1814 р.
служителям культу належали: 11,6 тис. овець, більше 800 кіз, 3 383 свині,
4 879 бджолиних вуликів (додаток Б.3.9). Більшістю отар володів священик
Епій, кіз – священник Георгій (обидва мешкали в Гречанському цинуті),
свиней – паламар Іордакій з Кодрського цинуту. У хотинських священиків
Онуфрія та Дмитра Скилецького знаходилася найбільша кількість вуликів. У
1817 р. в Ізмаїлі числилося 68 представників цієї групи населення. В їхній
власності знаходилося 16 хат, землянка, льох, 2 лавки, вітряний млин
(належав церковному старості Цветко Мільчєву) [57, арк. 4, 5, 6зв.].
У середині ХІХ ст. церковно- та священнослужителі Кишинева володіли
тільки 6 лавками [39, арк. 45; 64, арк. 42 зв., 43, 61,62 зв.].
Заможна верхівка духовенства брала безпосередню участь у процесі
благоустрою
єпископом

регіону.

Так,

Бендерським

і

митрополитом
Аккерманським

Іринапільським

Григорієм,

Дмитром, архімандритами

Кирилом і Єфімієм, архієпископом та ігуменом Кирилом, протоієреєм
Петром Куницьким, ієромонахом Даниїлом були виділені кошти на
будівництво лікарні та острогу в Кишиневі [66, арк. 2].
Митрополит Гавриїл ретельно слідкував за моральною чистотою життя
священиків

і

ченців.

Останні,

як

зазначав

кандидат

богослов’я

С. В. Петровський, «піклувалися особистим майном більше понад усе інше,
самостійно добували засоби до існування; відрізнялися бродяжництвом і
схильністю до вимагання; займалися недоречними в їхньому становищі
торгівлею та промислами». З початку 1819 р., за ініціативою владики
Гавриїла, розпочинається реформування устрою чорного духовенства.
Відтепер, настоятелі монастирів зобов’язувалися надавати в Кишинівську
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Консисторію щорічні звіти про економічний стан приміщень, чисельність
монахів і засоби їхнього утримання. Їм заборонялося мати у власності майно,
займатися для власної вигоди сільським господарством або комерційною
діяльністю [439, с. 88-89].
Ченці та черниці жили за рахунок милостині, а також коштів,
вилучених з продажу сільськогосподарської продукції, віддачі суспільних
приміщень в оренду тощо. За офіційною інформацією, у 1851 р. Гіржавський
монастир, що знаходився в Оргєєвському повіті, володів 2 125 сажнями
землі, 2 харчевнями в селищах Гіржовці та Паланці (в 1850 р. дали річний
прибуток у 450 крб. сріблом), цегловим будинком і флігелем у Кишиневі
(дохід із них склав 105 крб. сріблом). Близько тисячі карбованців було
отримано з двох виноградників. Гербовецькому Успенському монастирю
(Оргєєвський повіт) належали 836 сажнів землі, дві харчевні, які віддавали в
оренду (в 1851 р. принесли прибуток 304 крб.), три млини (водяний, вітряний
і кінний) [72, арк. 9-9 зв., 19, 27 зв., 38]. Аналіз послужних списків чорного
духовенства засвідчив, що майже всі ченці практикувалися в ремеслі.
Головним

видом

діяльності

духовенства

залишалося

церковне

служіння. Його освітній рівень, як і всього населення регіону в цілому,
залишався низьким. До 1812 р. в Бессарабії не існувало жодної школи. У
наступному році, за

розпорядженням митрополита Гавриїла Бенулєску-

Бодоні, в Кишиневі відкривається перше училище (семінарія) для дітей
духовних осіб. Тут також могли проходити навчання нащадки світського
люду. У навчальному закладі вивчали граматику, поезію, математику, логіку,
риторику, філософію, слово Боже, історію, географію, малювання та мови:
російську, латинську, грецьку та молдавську. Першими вчителями були
духівники з Катеринославської духовної семінарії. Більше половини
ректорсько-викладацького

складу

становило

російське

духовенство,

викладали тут також представники Київської академії. Упродовж 1831 –
1849 рр. Кишинівською семінарією керував архімандрит Філадельф. Після
нього на посту ректора перебував архімандрит Тихон, а з 1851 р. –
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архімандрит Митрофан, який брав безпосередню участь у благоустрої двох
навчальних корпусів для майже 500 семінаристів. Кошти на реалізацію цієї
справи з власного бюджету виділив архієпископ Іринах. Крім виконання
адміністративних функцій, ректори читали курс богослов’я. З 1847 р. в
училищі вводиться посада «помічника ректора по професорській частині». За
виховним процесом слідкував інспектор. Упродовж досліджуваного періоду
на цьому місці перебували: ігумен Олександр Сервицький (1836 – 1842 рр.)
та ігумен Митрофан (1849 – 1851 рр., з 1851 р. – ректор) [424, с. 151, 164; 216,
с. 169-170].
Значний внесок у розвиток освітньої сфери Бессарабії зробив
єпископом Дмитро Сулима (за це був нагороджений орденом Олександра
Невського). Тривалий час виступав правою рукою митрополита Гавриїла, а
після його смерті прийняв сан архієрея. Намагаючись усунити професійну
непридатність священиків, які не знали ані світської, ані церковної грамоти,
він починає активно займатися перекладами богослужбових книжок
молдавською мовою. З-під його пера виходять «Російсько-молдавський
буквар», переклади короткого катехізису «Зачатки християнського вчення»,
«Інструкції приходським і монастирським благочинним», перекладені
молдавською мовою «Псалтир», «Загальні Мінеї», «Служебник», «Требник»,
«Молебник», «Настанови про обов’язки монахів», «Панахидний реєстр» та
ін.
Вагомий внесок єпископом Дмитром зроблено в розповсюдження
грамоти серед «низів» регіону. Ще в 1811 р. відкрив першу школу в
Курковському монастирі Оргєєвського повіту для дітей священиків, мазил і
селян [452, с. 49-51]. У травні 1823 р. він надсилає графу Кочубею лист з
клопотанням про відкриття ланкастерських шкіл* у Кишиневі, Бендерах та
Ізмаїлі. Дозвіл отримав з обов’язковою умовою включення в навчальну
програму курсу російської граматики «як засобу для розповсюдження
*

Белл-Ланкастерська система навчання виникла у Великобританії в 1788 р. Її суть полягала в навчанні
старшими менших за віком учнів.

123

необхідного всім мешканцям пізнання загальної мови імперії». Освіта в
школах залишалася абсолютно безкоштовною. Уже на початку лютого
1824 р. розпочинає роботу школа в Кишиневі. Відкриваються навчальні
заклади в Ізмаїлі та Бєльцях. Через три роки протопіп Віктор Пуришкевич
відкриває школи в Бендерах і Хотині [286, с. 21-22]. У навчальних закладах
працювали два вчителі – один викладав Закон Божий, інший здійснював
навчання за ланкастерською методикою. Контингент учнів складали
представники різних соціальних верств населення. Для прикладу, в Бєльській
школі на початку 20-х рр. ХІХ ст. навчалося 95 чол. (у тому числі дітей
дворян – 10, духовенства – 27,

купецтва – 10, міщан і ремісників – 3,

чиновників – 3, шляхтичів – 1, мазил – 7, солдат – 1, царан – 33) [69, арк. 12].
У середині 30-х рр. ХІХ ст. керівництво цими навчальними закладами
владика Сулима передав Міністерству народної просвіти, а сам розпочав
роботу над відкриттям церковно-приходських шкіл. Головні функції яких
полягали в поширенні грамоти серед незаможного населення, а також у
запобіганні розповсюдження «розкольницьких віровчень». Основний упор
робився на духовну освіту (вивчення церковних канонів тощо). У 1842 р. у
регіоні функціонувало 259 церковно-приходських шкіл, у 1845 р. – 326.
Навчальний процес організовували приходські священики. Духовенство
також займалося освітою місцевих чиновників. Для них у 1843 р.
відкриваються Каушанська

й Татарбунарська школи. У першій з них

працювали священик Гошинський та дячок Бешляг, у другій – святий отець
Гашкевич і дячок Марков [286, с. 32-33, 44-46]. Отже, бессарабське
духовенство брало безпосередню участь у розповсюдженні освіти серед усіх
жителів Бессарабії.
Таким чином, внаслідок політики нівелювання в Бессарабії зникли
категорії бояр і бояринашів, сформувалася місцева аристократія у вигляді
дворянства,

православне

духовенство

остаточно

оформилося

у

привілейований стан. Контингент дворян стрімко збільшувався завдяки
нобілітації. Як і служителі культу, вони зосереджувалися переважно в
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сільській місцевості північних і центральних районів області. Основна маса
дворянського чоловічого населення перебувала на державній службі.
Заможні шляхетні роди займалися розвитком мериносового вівчарства,
табунно-заводського конярства, володіли винокурнями та броварнями.
Головним

видом

зайнятості

духовенства

виступало

богослужіння.

Священики активно залучалися до навчального процесу. В середовищі
білого духовенства зафіксоване майнове розшарування. Ченці жили за
рахунок милостині мирян і вилучених коштів з оренди монастирського
майна. Практично всі з них спеціалізувалися в ремеслі. Етнічна структура
вказаних станів не відрізнялася однорідністю, хоча більшість представляла
молдавська спільнота.
3.2. Соціальна стратифікація городян
Соціальна організація городян у Росії остаточно оформилася в останній
чверті ХVІІІ ст. – після виходу у світ «Міського положення» 1775 р. і
«Грамоти на права та вигоди містам Російської імперії» 1785 р. Поняття
«міські мешканці» мало в російському законодавстві декілька тлумачень. У
широкому розумінні – це сукупність людей, які мали в місті певну
нерухомість, сплачували на користь держави ряд податків і виконували
повинності (в тому числі й рекрутську). У більш вузькому сенсі під
«міськими обивателями» розуміли громадян, які складали в місті окрему
громаду, відрізнялися специфічним менталітетом і мали власну субкультуру,
яка проявлялася в зовнішньому вигляді. Залежно від соціально-правового
становища вони поділялися на три великі групи: купців, міщан і цехових
ремісників. Міста отримали станове та суспільне самоврядування. Воно
здійснювалося через виборних осіб, які обиралися на загальних зборах на
основі більшості голосів й виступали сполучною ланкою між міськими
жителями та місцевою адміністрацією [216, с. 312-313; 403, с. 112; 196, с. 87].
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Міщани разом із селянами виступали головними платниками податків,
як і останні підлягали тілесним покаранням. Це звання переходило в спадок.
Позбавити його міг суд або громада міста. Самоврядування реалізовувалося
через міщанські управи [148, с. 364]. Городяни, які спеціалізувалися в
ремеслі, переходили до розряду ремісників. Однією з характерних
особливостей яких була корпоративна організація – об’єднання певного кола
осіб за професійним принципом для підняття рівня конкурентоспроможності
виготовленої продукції (цехи, ремісничі управи). Утворювати окремий цех
чи управу дозволялося за умови наявності в місті не менше 5 осіб певної
ремісничої спрямованості (наприклад, чоботарів). Вони підпорядковувалися
Міському магістрату або Ратуші. Крім державних податків цехові ремісники
додатково вносили 5 крб. на утримання церковнослужителів. Законодавчо
поділялися на майстрів, підмайстрів, учнів. Поділялися на вічних і
тимчасових. До складу останніх входили іноземці та селяни, які приписалися
до цеху на обмежений термін [141, с. 88].
Купецтво – одна з верств міського населення, головним заняттям якого
виступала комерційна діяльність. Залежно від оголошеного капіталу купці
поділялися на три гільдії. До першої входили особи, матеріальна
забезпеченість яких складала не менше 10 тис. крб. Вони не підлягали
тілесним покаранням, мали право вільно займатися внутрішньою та
зовнішньою торгівлею (в тому числі й на морі), заводити фабрики. Купцям ІІ
гільдії (5-10 тис. крб.) надавалися аналогічні права, однак з певними
обмеженнями – могли здійснювати збут товарів лише на внутрішніх ринках
(через водні сполучення –

тільки по річках). Купцям ІІІ гільдії

(1 – 5 тис. крб.) дозволялося займатися дрібною торгівлею в межах певного
міста або повіту. Ці особи вільно володіли трактирами, торговими банями й
ін. Замість подушного податку купці вносили платню в розмірі 1% від
зазначеного капіталу. Неспроможні погасити державні заборгованості
автоматично переходили до розряду міщан. Найбільш заможні та шановані
отримували статус «почесних городян» [403, с. 113; 197, с. 15-20].
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Процес інкорпорації Бессарабської області до загальноімперської
соціальної системи не оминув городян. На момент приєднання регіону до
складу Російської імперії характерного для неї спеціального поділу міського
населення на окремі групи тут не існувало. Всі мешканці міст входили до
загальної маси оподаткованого населення – бірників. Їхня чисельність
зростала переважно за рахунок селян-утікачів. Починаючи з 30-х рр. ХІХ ст.,
російська адміністрація активно залучає на переселення в бессарабські міста
«задунайських переселенців» і російських однодворців. Звільняючи їх, у разі
приписки до міської громади, від сплати податків і рекрутської повинності
[93, арк. 5]. У березні 1847 р. офіційний дозвіл на поселення отримали роми,
особиста залежність яких юридично підтверджена не була [167, с. 194]. Для
запобігання розповсюдження в краї «релігійної єресі», за розпорядженням
міністра внутрішніх справ Л. А. Петровського, з грудня 1851 р. у міста
категорично заборонялося пропускати сектантів (духоборців, іконоборців,
молокан), а також старообрядців [171, с. 194]. Але винятки, як свідчать
архівні матеріали, все ж таки мали місце. Так, у 1853 р. до міщанського стану
Бендер записалися 144 молокани (підраховано разом із сім’ями). Серед них:
Андрій Карнаухов, Матвій Фролов, Сидір Чернов, Василь Іванов, Микита
Степанов, Юхим Колесников й ін. [216, с. 515].
Джерела засвідчують, що до початку 30-х рр. ХІХ ст. до числа
бессарабських міщан входили всі без винятку мешканці, включені в міські
податні списки (окремо виділялися лише ремісники). У зв’язку з цими
обставинами перші більш-менш повні дані, що характеризують кількісні
характеристики цієї верстви міського населення, вдалося встановити лише
починаючи з 1835 р. У цьому році в Аккермані зафіксовано 13 580 міщан,
Леові – 241, Бєльцях – 2 318 (у тому числі 509 християн і 1 809 євреїв),
у Кишиневі – 15 161 (до Єврейської громади входило – 46,8% з них,
Російської – 9,6%, Молдавської – 23,1%, Рупташської та Мазильської – 8,8%,
Болгарської – 6%, Грецької – 2,2%, Вірменської – 3,4%) [10, арк. 2, 88, 151,
238]. Наведена інформація спростовує тезу дослідниці Н. М. Діанової про те,

127

що

бессарабське

міщанство

в

офіційних

документах

починає

виокремлюватися із загальної маси міського населення лише починаючи з 40х рр. ХІХ ст. [315, с. 98].
Урядові заходи щодо прискорення росту чисельності міського
населення дали позитивні результати. Так, упродовж 1844 – 1856 рр.
кількість міщан збільшується з 137 632 до 217 742 осіб, а їх питома вага – з
17,8% до 22% (додаток Б.3.10). Географія розселення міщан не обмежувалася
лише міською місцевістю, значна їх частка мешкала на селі. Так, у 1850 р.
у Кишиневі зафіксовані 32 853 особи (вказано лише чоловіче населення), у
Кишинівському повіті – 440 (з них молдаван – 75%, болгар – 18,8%, росіян –
12,5%, вірмен – 3,5%), Бендерах – 13 816 (українців – 36%, молдаван – 35,6%,
росіян – 14,5%, євреїв – 3,8%), Бендерському повіті – 1 12 (християн – 67,6%,
євреїв – 32,4%), Аккермані – 16 064, Шабо – 2018, Хотині – 11595
(християн – 43,2%, євреїв – 56,8%), Хотинському повіті – 7 757 (християн –
0,9%, євреїв – 99,1%), Бєльцях – 3 482 (християн – 28,9%, євреїв – 71,1%),
Сороках – 3 465 (християн – 37%, євреїв – 63%), Сороцькому повіті – 5 292
особи (усі євреї), Оргєєві – 3 853 (євреїв – 68,9%, молдаван – 23,9%, вірмен –
4%, росіян – 3,2%), Оргєєвському повіті – 9 786 (християн – 51%, євреїв –
49%), Кагулі – 2 658 (українців – 61,2%, молдаван – 22,4%, росіян – 16,4%),
Кагульському повіті – 1 963 особи (молдаван – 45,6%, українців – 32,6%,
євреїв – 28,3%, греків – 3,5%, ромів – 0,4%), Кілії – 4 946 (християн – 91,4%,
євреїв – 8,6%), посаді Вилкове – 1 332 особи (християн – 96,9%, євреїв –
3,1%) [39, арк. 57-58, 62, 64, 66, 71, 73зв., 75 зв.-76 зв., 80, 82, 83, 85-87, 89,
92-93]. З вищезазначеного видно, що в північних і центральних районах
Бессарабської області (за винятком Кишинівського повіту) частка євреїв у
міщанських громадах складала більшість – у середньому близько 72,5%.
Бессарабські міщани об’єднувалися в громади залежно від етнічної,
конфесійної та соціальної приналежності. На жаль, слабка джерельна база,
відсутність статистичних даних у перші десятиліття ХІХ ст. і їх невелика
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кількість в наступні роки не дозволили прослідкувати зміни, які відбулися в
організації міських товариств і їх кількісному складі в повному обсязі.
Найбільше міщанських товариств зафіксовано в Кишиневі. У 1843 р. їх
кількість тут сягала більше двадцяти. Серед них: Мазильське (432 чол.),
Руптаське (282 чол.), Рупта-де-вістерія (383 чол.), Молдавське руптаське
(1592 чол.), Грецьке (1 222 чол.), Болгаро-руптаське (576 чол.), Болгарськезвичайне (1 280 чол.), Великоросійське (3 492 чол.), Балтське (1 344 чол.),
Воронезьке (494 чол.), Іноземне (2 973 чол.), Вірменське (520 чол.), Перше
молдавське (3 797 чол.), Друге молдавське першого розряду (2 372), Друге
молдавське другого розряду (1 896 чол.), Третє молдавське старе (3 602 чол.),
Третє молдавське нове (2 786 чол.), Четверте молдавське першого розряду (3
140 чол.), Четверте молдавське другого розряду (2 886 чол.), Румелійське
(215 чол.), Вихрести (246 чол.), Міщани передмістя Буюкани (881 чол.),
Єврейське (10 344 чол.). Упродовж 1838 – 1840 рр., за наказом міністра
фінансів О. Г. Строганова, з Великоросійської громади утворили дві нові –
Балтську та Воронезьку (до першої входили старообрядці). Поділ деяких
товариств на окремі розряди здійснювався для полегшення збору податків.
Всі ці об’єднання відрізнялися між собою соціально-правовим положенням.
Наприклад, Болгаро-руптаська громада користувалася правами рупташів, її
представники звільнялися від сплати земських повинностей [359, с. 63-65].
У 1828 р. у Кілії існувало три товариства: Малоросійське (1 632 особи),
Великоросійське – 439 чол., Єврейське – 254 чол. [121, арк. 31]. У 1846 р., за
інформацією

А. О. Скальковського,

тут

лишилися

дві

громади:

Малоросійська (до числа якої входили всі православні християни) та
Великоросійська, куди записувалися лише старовіри [473, с. 443].
До початку 20-х рр. ХІХ ст. городяни Аккермана поділялися на три
товариства, пізніше – на сім: Великоросійське, Малоросійське, Вірменське,
Грецьке, Болгарське, Молдавське та Єврейське [84, арк. 1, 4]. У 1823 р. в
першому з них зафіксовано 154 родини, другому – 322, третьому – 108,
четвертому – 76 (сім’ї Педьно Бузаджи та Мумжи Куприяно, Томашоглу Єня
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декілька років потому перейшли до Молдавської громади – усього 8 осіб),
п’ятому – 74, шостому – 44, сьомому – 75 [85, арк. 1-19, 21-31, 32-39 зв., 4147 зв., 49-59, 87-89]. У наступному році відбувається укрупнення всіх без
винятку груп, що свідчить про наплив населення в місто ззовні (з інших
селищ, міст і т. д.). Так, у 1824 р. у Великоросійській громаді нараховувалося
210 сімей, Малоросійській – 419, Грецькій – 99, Болгарській – 98,
Вірменській – 123, Молдавській – 92, Єврейській – 158 [86, арк. 5-6].
У Бендерах здавна існували наступні товариства: Шляхетське,
Малоросійське, Молдавське та Великоросійське часовенне. До останнього,
крім росіян, приналежних до офіційної церкви, також входили старообрядці.
У 1815 р. в Ізмаїлі зафіксовано вісім громад: Старообрядницька
(«Пилипонська»), налічувала 1 323 особи, Некрасівська – 561, Молдавська –
2 912, Малоросійська – 1 475, Болгарська – 419, Єврейська – 241, Циганська –
164, «вихідці із-за кордону різних націй» – 76. Крім того, в місті мешкало 258
холостих чоловіків (прізвища переважно українські). Пізніше з перших двох
товариств утворили єдине – Великоросійське. У 1852 р. до його складу
входили 5 429 осіб (3 909

росіян і 1 520 некрасівців). У той же час

Малоросійське нараховувало 12 011 чол., Молдавське – 4 694, Єврейське –
3171, Грецьке – 998, Болгарське – 778 [216, с. 69, 73-74, 79].
У містах з великою кількстю єврейського населення (Хотин, Бєльци,
Оргєєв, Сороки) міщани поділялися на дві громади: Християнську та
Єврейську. Їхню чисельність у середині 40-х рр. ХІХ ст. ілюструє таблиця
3.2.1.

130

Таблиця 3.2.1
Чисельність населення міських громад Хотина, Бєльц,
Оргєєва та Сорок у 1846 р.
Назва міста

Хотин

Бєльци* Оргєєв*

Сороки

Громада

Кількість осіб
єврейська

14 724

7 549

6 326

2 839

християнська

2 242

1 443

1 195

1 524

Таблицю складено: [318, таблиця № 5].
* Підраховано з посадськими.
Усі міщани сплачували обов’язковий посімейний податок – бір,
виконували земські повинності, гроші з яких йшли на утримання
поліцейських і судових органів, адміністративних і земських установ, шкіл,
лікарень, пожежної охорони. Несли натуральні повинності: будували та
ремонтували дороги та мости, надавали вози для армії, несли військовий
постій (пізніше – замінений «квартирним збором», його розмір визначався
місцевою владою). В 1824 р. сума біру на одну родину в середньому складала
приблизно 12,1 крб., земських повинностей – 4,4 крб. [86, арк. 5-6].
Єврейська громада, крім вищевказаних внесків, вносила ще два непрямі
податки – свічковий та коробковий, які йшли на потреби самої громади
(погашення державних заборгованостей, оплата податків за немічних осіб і
тих, хто був у від’їзді тощо). Перший, передбачав сплату за кожну релігійну
ритуальну свічку, запалену напередодні великих свят або по суботах. Другий
являв собою платню за кошерне м’ясо. Стягувався з кожної вбитої худоби,
птиці, а також з продажу їхніх туш. Крім того, з доходів від: а) торгівлі;
б) отриманих коштів за оренду торгівельних лавок, ломбардів тощо; в) шиття
єврейського одягу; г) шинків, трактирів, бань; д) майна померлих [191, c. 481482]. Розміри внесків залежали від потреб общини, тому їхня сума в містах
різнилася. Так, у середині 50-х рр. ХІХ ст. внески за свічковий збір
коливалися від 21,25 коп. до 1 крб. 13,5 коп. (додаток Б.3.11).
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Адміністративною формою єврейського громадського самоуправління
виступав кагал, який обирався всією громадою з її освічених членів. Склад
затверджувався Губернським управлінням кожні три роки. Кагальні
отримували права купців ІІ гільдії, однак торгувати без незалежних свідоцтв
права не мали. Громада призначала двох писарів і служителів. На їхнє
утримання йшла частина суспільних зборів. Кагал слідкував за своєчасним
внесенням податків (сплата здійснювалася за майновим принципом). За
незаможних і старців платили родичі або саме товариство. Воно ж
здійснювало сплату податків за рабина [188, с. 368-369, 373; 191, с. 481-482,
484-485; 13, арк. 3-4]. У 1844 р. адміністративні функції кагалу перейшли до
міської та земської поліцій, господарські – до Ратуш і Міських Дум.
Міщани були задіяні в сільському господарстві, промисловості й
торгівлі. За даними 1817 р., молдавани, українці та росіяни Бендер займалися
переважно землеробством. Значна частка російського населення, як і
єврейське, вела комерційну діяльність. Представники останньої етнічної
групи складали весь контингент лікарів. Молдавани та українці володіли
більшістю млинів у місті. У власності Єврейської громади знаходилося 74%
дерев’яних торгівельних лавок (додатки Б.3.12.1 і Б.3.12.2). У кінці
досліджуваного періоду основним заняттям бендерських міщан виступали
чумакування й торгівля [59, арк. 12зв.].
У 1817 р. православне населення Ізмаїла переважно займалося
хліборобством: 83% українців, 44% росіян (з них старовіри – 39,2%).
Наймалися на роботу: 32,5% росіян, 13,1% молдаван, 6,7% українців.
Вірменське та Єврейське товариство промишляло здебільшого торгівлею –
62,1% і 46,2% (останні в основному продавали спиртні напої) [56, арк. 159].
Молдавське населення займалося також садівництвом і виноградарством,
некрасівці – рибальством. У власності городян знаходилося 917 хат, 567
землянок, 9 земляних і 33 вітряні млини, 2 заводи, 15 льохів, 162 торгівельні
лавки, кав’ярня (належала греку), магазин, трактир і школа (додаток Б.3.13).

132

Головними видами діяльності молдавського населення Кілії були
хліборобство, виноградарство та скотарство. На відміну від українців, які
вирощували в основному рогату худобу, молдавани надавали перевагу
розведенню овець. У 1828 р. Малоросійська громада в місті володіла
більшістю млинів і фруктових садів. Молдавська – льохів і лавок (додаток
Б.3.14). Більшість росіян займалася рибальством. Українці брали участь у
сухопутних перевезеннях, практично всі працювали на соляних озерах, деякі
вантажниками [122, арк. 65 зв.-66, 68 зв.].
У середині ХІХ ст. у Сороках і Бєльцях основна маса міщан
православного віросповідання спеціалізувалася в землеробстві. Інша частина
населення – в ремісництві (кушнірстві та швацтві). Євреї займалися
переважно комерцією [59, арк. 15, 21-21зв.]. У Хотині, за свідченням
мандрівника О. С. Афанасьєва-Чужбинського, останні володіли постоялими
домами (щось на зразок готелів). Разом із російськими старообрядцями
займалися контрабандою. Перші привозили продукцію із-за кордону, другі –
доставляли її на внутрішні бессарабські ринки, в Одесу, Миколаїв, Херсон й
на

територію

всього

Новоросійського

краю.

Основним

предметом

контрабанди виступав китайський чай [204, с. 81-82].
Практикувалися міщани у вирощуванні зернових і картоплі. Про їх
масштаби та урожайність у 1850 р. можна судити з таблиці 3.2.2.
Таблиця 3.2.2
Посів і збір хліба, картоплі у міщан
Бессарабської області в 1850 р.
Назва
міста

Посіяно чвертей

Зібрано чвертей

ярової

озимої

картоплі

ярової

озимої

Аккерман

16

19

52

40

Рені

180

300

59

8105

3114

596

Хотин

-

-

267

-

-

374

Бєльци

200

150

-

1300

1084

-

35

картоплі
73

133

Кагул*

172

Оргєєв

26

Кілія

741

246

16

405

748

1150

-

54

59

-

2133

810

82

41

Таблицю складено: [39, арк. 3, 5-6зв., 8].
Отже, у 1850 р. найвища урожайність зернових зафіксована в Рені (сам45 – яровий хліб і сам-10,4 – озимий). Непоганою вона була в Бєльцях і
Кагулі. Картоплю саджали в незначній кількості й не в усіх містах.
Продукція, отримана з городництва й садівництва, йшла на задоволення
власних потреб. Одним із джерел прибутку виступало виноробство.
Заможні

міщани

відкривали

власні

промислові

підприємства.

Наприклад, Петро Булдаков мав у Кишиневі набивну фабрику. Найбільшим
цегловим заводом у регіоні володів міщанин Талагай. На ньому працювало
5 осіб, виготовлялося 140 тис. цеглин, загальною вартістю 1,4 тис. крб.
Найбільше сальних свічок і мила давали підприємства кишинівського
міщанина Андрія Савича. Найприбутковіший завод з обробки шкір належав
оргєєвському міщанину Ципурлину. На його підприємстві працювало
5 чоловік, щорічний прибуток складав 400 крб. У цілому ж, у середині 50х рр. ХІХ ст. міщани володіли 5 черепичними заводами, на яких щорічно
виготовлялося від 40 тис. до 50 тис. одиниць черепиці, а також 11
саф’яновими фабриками, 4 гончарними підприємствами (належали Райлану,
Оларю, М. Найденцу, Д. Найденцу), тютюновою та капелюшною фабрикою
(володіли Гробокопатель і Зельманович). На заводах, що належали міщанам,
працювало від 1 до 22 осіб. Найбільший прибуток приносила салотопня
Федора Кадряна – 4,4 тис. крб. (додаток Б.3.15).
У

зв’язку

з

розвитком

товарно-грошових

відносин

домашня

промисловість поступово трансформувалася в окрему справу – ремесло. Уже
в 1818 р. у місті Тучков (пізніше Ізмаїл) працювало 167 ремісників. Серед
них: кравці – 19,2%, ковалі – 17,4%, шевці – 15,6% і теслярі – 7,5%. У цей час
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у фортеці Ізмаїл їхня кількість становила 57 осіб (у тому числі кравців – 14%,
ковалів – 10,5%, теслярів – 7% і шевців – 5,3%) [125, арк. 44 зв.].
Поступово ремісники об’єднуються в замкнуті професійно-релігійні
корпорації – цехи. Лише цигани не мали цехової організації. Вони працювали
або поодинці, або формували невеликі групи за усною домовленістю
[232, с. 15]. Кількість цехів у бессарабських містах упродовж першої
половини ХІХ ст. поступово зростає. Це можна прослідкувати на прикладі
Кишинева. У 1813 р. в місті функціонувало шість цехів: кравецький,
столярний, злотницький, цехи каменярів, склярів і шкіряників [321, с. 88].
Через чотири роки – дев’ять. У 1824 р. тут нараховувалося вже сімнадцять
цехів (у той же час у Ізмаїлі – 11, Хотині – 8, Бендерах і Аккермані – по 7), а
в 1843 р. – вже двадцять два (в них 3 273 особи). Цехи в Кишиневі поділялися
на дві групи: християнські та єврейські. До першої входили: годинникових
справ майстри, башмачники, чоботарі, кравці (виготовляли російський і
молдавський одяг), справ срібних майстри, пекарі, шорники, ковалі, різники,
теслярі й муляри, ремісники-іноземці, брагарі. Друга складалася з
башмачного, салотопного, швецького, срібних і золотих справ майстрів,
хлібопекарського, бортницького, шапкового, столярного та скляного,
малярного, вимочного, шмуклерського, музикантського, а також сірчаного
цехів [359, с. 77-78]. Наведені дані свідчать про розширення ремісничої
спеціалізації в місті.
Об’єднувалися ремісники не тільки за професійними інтересами, а й
етнічним принципом. Так, у 1817 р. росіяни Бендер займалися переважно
деревообробкою (пильщики, столяри) та складали близько 90% від усіх
каменярів міста. До цеху цирульників входили молдавани. Українцями були
всі слюсарі, а також 12 з 18 мірошників і 14 з 23 ковалів. У цьому ж році тут
впроваджується цех шевців. У ньому працювала 31 особа (з них молдаван –
38,7%, українців – 32,2%, росіян – 19,4%, євреїв – 9,7%).
Повноправними членами цеху вважалися лише майстри, які володіли
основними знаряддями праці або майстернями. Їх очолював цехмайстер. Під
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час вибору цехмайстрів і їхніх помічників дотримувалися принципу
національно-пропорційного представництва. Наприклад, у 1818 р. в
Кишиневі у столярному, теслярному і скляному цехах нараховувалося 50
осіб. Серед яких: 30 молдаван, 10 росіян (займалися теслярством) і 10 євреїв.
Посаду цехмайстра обійняв молдаванин Федір Добря, його помічниками
стали єврей Хаїм Машкович і росіянин Савелій Сафронов.
У 1828 р. чисельність ремісників у бессарабських містах складала
2686 чол. У тому числі в Кишиневі – 1 585 осіб, Хотині – 337, Ізмаїлі – 315,
Аккермані – 296, Бєльцях – 73 [216, с. 224-225; 68, арк. 1]. Через десять років
офіційна статистика зафіксувала в Кишиневі 1052 місцевих і 12 іноземних
ремісників, Оргєєві – 232, Хотині – 185, Бендерах – 158, Аккермані – 75,
Бєльцях – 72, Сороках – 18, Кагулі – 4 [12, арк. 6, 15, 29, 41, 49-49зв., 70, 80,
84, 92].
У 1844 р., за розрахунками вченого В. І. Жукова, кількість ремісників у
регіоні зросла до 5112 чол. [326, с. 85]. Дещо іншу інформацію наводять
джерела – 5725 осіб. Близько 61% з них, або 3 487 чол. (1281 майстер і 2206
підмайстрів) працювали в Кишиневі. Найчисленнішими тут були цехи
каменярів (290 майстрів і 610 підмайстрів), черевичників і башмачників (199
майстрів і 262 підмайстри), а також кравців (154 майстри та 268 підмайстрів).
У цей час у Хотині нараховувалося 349 ремісників (більшість становиили
черевичники та башмачники – 24,6% і кравці – 18,6% ). У Бєльцях – 343
(покрівельники – 8,7%, сідельники – 8,2%, теслярі – 8%). У Аккермані – 340
осіб (серед них черевичників і башмачників – 29,4%, кравців – 11,2%,
каменярів – 9,4%), Ізмаїлі – 339 (покрівельників – 19,2%, хлібників і
булочників – 10,3%, черевичників і башмачників – 9,7%, каменярів – 9,4%).
У Бендерах – 282 (черевичники та башмачники – 20,2%, каменярі – 11,3%,
теслярі – 11,3%). У Рені – 219 (теслярі – 14,2%, бондарі та колісники –
12,3%). У Кілії – 171 (цирульники – 28,7%, кравці – 12,8%). У Кагулі – 79
(хлібники та булочники – 21,5%, теслярі – 15,2%). Найменше ремісників
зафіксовано в Оргєєві та Сороках – до 60 осіб (додаток Б.3.16). У цей час
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питома вага цехових ремісників у загальній масі населення Бессарабської
області складала 0,7%, у містах – 4,1%. До кінця досліджуваного періоду
центром ремісничого виробництва залишався Кишинів. У 1856 р. тут
концентрувалося 60% від усіх міських ремісників регіону, або 4605 чол.
(майстрів разом із сім’ями). Враховуючи підмайстрів й учнів – 5 323 особи
[216, с. 226].
За спрямованістю ремісники поділялися на три групи. До першої
входили особи, зайняті по підряду (пічники, каменярі, штукатури). Другу
складали спеціалісти, які працювали на замовлення й орієнтувалися на
широкий ринок збуту: ковалі, шевці, пекарі, кравці й ін. Третя категорія
об’єднувала осіб, які працювали на невелике коло споживачів: токарі,
майстри з обробки дерева та золота, зброярі. Основний контингент
ремісників

був

представлений

двома

першими

групами.

Майстерні

розміщалися переважно в жилих приміщеннях, більшість знарядь праці
залишалася примітивною. Вони випускали незначний обсяг продукції,
виручених коштів ледь вистачало на погашення податків. Для того, щоб не
померти від голоду частина ремісників йшла в наймити [223, с. 48-49].
До початку 30-х рр. ХІХ ст. усі громадяни Бессарабської області
користувалися правом вільної торгівлі (не платили за гільдійські свідоцтва), а
отже окремого стану купців у регіоні до цього часу не існувало. Місцеве
населення, яке займалося комерційною діяльністю, складало категорію
торговців. Перепис 1817 р. зафіксував у Бессарабії 2,2 тис. господарств і 30
холостих чоловіків, задіяних у торгівлі (дані перераховані автором). З них у
Сороцькому повіті – 932 господарства (у тому числі християнських – 69, усі
інші – єврейські) й 19 осіб, Бєльському – 479 господарств (єврейських – 395,
грецьких – 52, вірменських – 32), Оргєєвському – 111 єврейських
господарств, у Хотинському – 36 дворів і 11 бурлак. У містах і містечках
концентрувалося близько 43% з вказаної кількості господарств: у Бричанах –
7 вірменських, Липканах – 2 єврейські та 2 християнські, Сороках – 12
християнських і 157 єврейських, Бєльцях – 42 православних і 244 єврейських,
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Фалештах – 2 вірменських і 176 єврейських [405, с. 54, 84, 116, 173,181, 186,
203, 212, 220]. Таким чином, у перші роки перебування регіону в складі Росії
основний контингент осіб, які займалися торгівлею мешкав у сільській
місцевості, переважно на півночі. Більшість з них складали євреї – 88,5%.
Іноземні та російські купці займалися комерцією на кращих за місцевих
торговців умовах. Це зумовлено не тільки низьким рівнем розвитку торгівлі в
Бессарабії, а й тим, що частина міст тут перебувала у приватновласницькому
володінні монастирів і нобілітету (Кишинів, Сороки, Бєльци, Оргєєв). Тому
перш ніж приступити до збуту товарів на міських ринках, громадяни області
спочатку купували право на в’їзд до міста, потім платити міський мостовий
збір, збір з ваг, податок з торгових оборотів та ін. Так, лише для продажу
однієї діжки вина вони вносили більше дванадцяти різноманітних податків.
Це підвищувало собівартість привезеної продукції іноді більше, ніж на 50%.
Іноземні купці сплачували лише 3% з мита [343, с. 83].
Ситуація змінюється в січні 1831 р. (урядовий указ від 26 вересня
1830 р.) після зарахування Бессарабської області до числа пільгових губерній
Російської імперії й розповсюдження на її території загальноросійського
гільдійського устрою. Саме в цей час із загальної маси городян
виокремлюється категорія купців. Для стимулювання розвитку внутрішньої
та зовнішньої торгівлі їм надавалася десятилітня пільга на сплату за
гільдійські свідоцтва. У перші п’ять років вони повністю звільнялися від цих
виплат. У наступні три роки вносили четверту частину, в останні два роки –
половину. Аналогічні пільги отримали російські купці, які мешкали в краї й
до виходу у світ даного закону встигли увійти до лав бессарабського
купецтва. А також селяни, які мали торгівельні свідоцтва, та іноземні купці,
які поселилися на бессарабських землях або виявили таке бажання впродовж
наступних десяти років, прийняли російське підданство та не були приписані
в гільдії в інших російських містах (за винятком євреїв-іноземців, яким
селитися в Росії заборонялося). З інших іноземних купців, у тому числі й
російських, стягувався «оклад податей, призначених для кожної гільдії в
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указах 11 липня 1826 р. і 21 грудня 1827 р.». Пізніше, відповідно до умов
урядового положення 12 липня 1835 р. [174, с. 72-73; 100, арк. 8, 25].
Зазначимо, що наданими пільгами бессарабські купці могли користуватися
лише в межах Бессарабської області. В інших губерніях вони вносити платіж
відповідно до загальноросійського законодавства (купці І гільдії – 2,2 тис.
крб., ІІ – 880 крб., ІІІ – 100 крб.) [156, с. 685; 164, с. 1089].
З кінця 1831 р. зростає розмір внесків за гільдійські свідоцтва для
іноземних купців. Так, купці І гільдії зобов’язувалися вносити 150 крб., ІІ –
75 крб., ІІІ – 25 крб. (останню суму сплачували також особи, які займалися
торгівлею без запису до гільдії). Всі вони в абсолютному порядку
зобов’язувалися брати акциз на торгівлю, в іншому випадку весь товар
конфіскувався [94, арк. 3зв.]. Половина вилучених грошей йшла на розвиток
комерційної діяльності місцевих купців. Інша частина – на благоустрій міст.
Розмір акцизу для іноземних купців ілюструє таблиця 3.3.3.
Таблиця 3.3.3
Сума акцизу, який стягувався з іноземних купців і селян у
Бессарабській області на початку 30-х рр. ХІХ ст.
Платники

За рік

За тимчасову торгівлю
(за добу)

Купці І гільдії

100 крб.

5 крб.

Купці ІІ гільдії

50 крб.

2 крб. 50 коп.

Купці ІІІ гільдії

20 крб.

2 крб.

Селяни, які торгують

20 крб.

1 крб.

60 крб.

3 крб.

«червоними товарами»*
Рознощики

Таблицю складено: [94, арк. 9-9зв.].
Матеріали таблиці засвідчують, що для іноземців у Бессарабії
вигідніше було займатися постійною торгівлею. Разом з іншими мешканцями
* «Червоні товари» (застар.) – текстильні тканини.
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області вони відбували військовий постій та платити квартирний збір [94,
арк. 9-9зв.]. Це, в свою чергу, сприяло поповненню державного бюджету.
Відповідно до урядового положення 4 вересня 1834 р. купцяміноземцям, селянам й іншим особам займатися в Бессарабії будь-якою
торгівлею без належних свідоцтв заборонялося. Ціна на торгівельну лавку
підскочила до 20 – 40 крб. Здійснювати дрібну торгівлю дозволялося лише
продуктами, які не виготовлялися в краї. Отже, відтепер, як правильно
відмітила дослідниця Н. В. Абакумова-Забунова, вести комерційні справи тут
могли лише заможні іноземні купці [216, с. 201-202]. Ці нововведення
призвели до зменшення їхньої присутності. Наприклад, якщо в 1828 р. у
містах Бессарабської області перебувало 119 іногородніх (російських) купців
(з них 94 чол. у Ізмаїлі, по 2 особи в Аккермані, Рені та Бєльцях), то в 1836 р.
цей показник знизився до 36 осіб, а через рік їхня кількість складала усього
10 чол. Зменшується також частка міщан і селян, задіяних у торгівлі, але з
50-х рр. ХІХ ст. спостерігається зворотна динаміка. В 1828 р. комерцією
займалося 970 міщан (в тому числі в Кишиневі – 568, Ізмаїлі – 200,
Аккермані – 66, Бендерах – 61, Кілії – 40, Рені – 20, Хотині – 15). У середині
ХІХ ст. їх кількість характеризувалася наступними показниками: в 1852 р. –
95 осіб, 1853 р. – 133, 1854 р. – 205, 1855 р. – 332 особи [551, с. 22-24].
З середини 30-х рр. покращується становище євреїв-купців І гільдії.
У кінці травня 1835 р. вони отримали право займатися торгівлею на території
всієї Бессарабії, а з 1 січня 1836 р. замість 2,2 тис. крб. вносили лише 1,8 тис.
крб. Розмір міських і земських зборів залишився незмінним [182, с. 671].
Додаткові пільги отримають також купці окремих міст. Відповідно до
урядового положення 11 серпня 1839 р. записані й охочі записатися в
купецькі гільдії Кишинева, а також особи, які придбали тут фабрики,
торгівельні лавки та інші подібні заклади, звільнялися від виплат за
гільдійські свідоцтва на 10 років. Громадяни, які відкрили в місті вказані
заклади на суму від 3 тис. крб. сріблом, отримали право записатися до
І гільдії, більше 1,5 тис. крб. сріблом – до ІІ гільдії, більше 300 крб. сріблом –
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до ІІІ гільдії. Представники перших двох категорій мали можливість вільно
займатися торгівлею не лише в Бессарабії, а й у всіх Новоросійських
губерніях. Купцям ІІІ гільдії дозволялося вести комерційні справи, як у
самому місті, так і в межах усього Кишинівського повіту. В інших населених
пунктах області – за умови наявності спеціальних свідоцтв. Купці, які не
обзавелися вказаними закладами або витрачена сума на їхнє обзаведення не
відповідала встановленій нормі, лишалися на пільзі урядового положення
26 вересня 1830 р. [159, с. 675-676]. У січні 1842 р. аналогічні права
розповсюджувалися на купецьке населення Рені. Купцям ІІІ гільдії
дозволялося упродовж десяти років відпускати товари в інші держави вздовж
сухопутного європейського кордону, за винятком портів – ця прерогатива
залишалася за купцями перших двох розрядів [162, с. 501].
Для сприяння розвитку торгівлі в Ізмаїлі російський уряд ще в 1829 р.
звільняє мешканців міста від оподаткування на двадцять п’ять років
[168, с 882]. Відповідно до «Височайшого положення Комітету Міністрів»
від 21 грудня 1837 р. цю пільгу отримали купці, які придбали або побудували
тут торгові заклади [158, с. 1027]. Всі вищеперераховані заходи вживалися
для пожвавлення регіональної торгівлі й збільшення представництва
купецтва в Бессарабії, насамперед І гільдії.
Після закінчення десятилітньої пільги купецьке населення Кілії
звернулося до Новоросійського та Бессарабського військового генералгубернатора М. С. Воронцова з проханням її продовження. Але, не вбачаючи
в місті перспектив, це клопотання урядом відхиляється [16, арк. 4, 6, 14зв.].
Завдяки протекціоністській політиці російської адміністрації кількість
купців у Бессарабії зросла з 672 осіб у 1834 р. до 3 770 чол. у 1856 р., тобто у
5,6 раза. Щодо їхньої питомої ваги в загальному народонаселенні краю, то
вона складала лише близько 0,4%. Зростання кількісних показників
місцевого купецтва відбувалося переважним чином за рахунок купців ІІІ
гільдії. Якщо в 1834 р. їхня кількість тут складала 581 особу, то в середині
ХІХ ст. цей показник збільшився до 3582 чол. Основна маса купецького
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населення до кінця досліджуваного періоду зосереджувалася в Кишиневі,
хоча їхня частка в місті скоротилася з 59,4% у 1835 р. до 27,4% у 1856 р. Така
тенденція зумовлена закінченням терміну наданої десятилітньої пільги. З
початку 50-х рр. ХІХ ст. втрачає свої позиції в цьому відношенні Ізмаїл,
поступаючись Хотину, Сорокам і Бендерам, тобто містам із високою
концентрацією єврейського населення (додатки Б.17.1 і Б.17.2). Певні
коливання в чисельності купців перших двох гільдій зумовлені їхнім
нестабільним положенням.
Бессарабське купецтво мало поліетнічний склад. За розрахунками
дослідника П. Кеппена, на початку 50-х рр. ХІХ ст. у регіоні мешкало 2,8 тис.
купців. З них євреї – 55,6% (серед купців-євреїв усієї Російської імперії вони
становили приблизно 5,2%), росіяни та молдавани – 26,4%, греки – 9%,
вірмени – майже 9% [355, с. 24, 215].
Основним видом діяльності купців виступала торгівля. Деякі особи
тримали у власності різні торгівельні заклади. Так, у 1831 р. аккерманський
купець ІІІ гільдії Дмитро Панайотов тримав льох, де продавав виноградне
вино. Купець ІІІ гільдії Кіркор Задінов – лавку, в якій реалізовував різні
шовкові, паперові та полотняні товари [89, арк. 115 зв.-116]. Купецьке
населення

займалося

найбільш

прибутковими

галузями

сільського

господарства. Наприклад, купець Миризанцев розводив тутові дерева, з яких
у 1840 р. отримав 8 пудів шовку [18, арк. 2-2 зв., 4 зв.]. Велику роль у
розвитку шовківництва в регіоні відіграв син кишинівського купця Микола
Ловчинський, який відкрив тут першу плантацію тутових дерев. Він
забезпечував мешканців краю саджанцями та личинками шовкопряда. Йому
також належала машина з обробки й миття шовкових ниток [278, с. 270-271].
Хотинський купець І гільдії Родович упродовж 1843 – 1848 рр.
спеціалізувався на вирощуванні картоплі, за що був нагороджений срібною
медаллю на Аннинській стрічці з написом «за корисне» [34, арк. 1, 2].
Першу вовномийку в Бессарабській області заснував купець Б. Журов.
За сім місяців тут оброблялося близько 30 тис. пудів сировини. У 1832 р.
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аналогічний заклад відкрив купець І. Алфимов, щорічний обсяг виготовленої
продукції на його підприємстві складав у середньому 20 тис. пудів. Купець
Іноземцев володів у Кишиневі воскобійнею. Кожного року тут виготовлялося
до тисячі пудів воску (щорічний прибуток складав приблизно 17 тис. крб.).
Майже половина продукції реалізовувалася на бессарабських ринках. Інша
частина експортувалася в Подільську губернію та Молдавію. На одному з
підприємств ізмаїльського купця А. Бухтєєва в 1840 р. було виготовлено 500
штук цегли та 300 черепиць (загальна вартість сягала 4 тис. крб.). Саме цей
купець уперше використав на борошномельних і винокурних підприємствах
паровий двигун. Цегельним заводом у Ізмаїлі володів також купець
І. Кисельов [278, с. 287-289]. Кишинівському купцю ІІІ гільдії Степану
Кірову належав завод з виготовлення сальних свічок і миловарня (приносили
дохід майже 8 тис. крб.). Салотопні знаходилися у володінні кишинівського
купця Степана Балана та аккерманських купців Руссо, Мутафогло та
Арнаутова. У цілому, купцям належало в регіоні 16 тютюнових заводів.
У Кишиневі: Іцке Френтелю, Фельдману, Гефенгеру, Тітеншнайдеру,
Співаку, Карабулі, Урфаловій, Рєзанову, Мавродіну та Синаноглу; у Бєльцях:
Сєрбулову, Мурачовій і Рабиновичу; у Бєльському повіті: Хайкє Імасу; в
Аккермані: Срулю-Стамбулі, Шнейбергу. Прибуток з цих підприємств
коливався в межаж 146 – 2 172 крб. Броварнею володіли євреї Урчє та
Мошца Колпач’ями (додаток Б.3.18).
У зв’язку з низьким рівнем платоспроможності бессарабського
населення левова частка товарів, які виставляли на продаж купці, залишалася
не розпроданою. Так, ізмаїльські купці Микита Трубаєв, Петро Сороколетов,
Михайло Богомолов, Дмитро Копчєв, Федір Тульчинов, Михайло Авраамов й
різні дрібні торговці привезли на Покровський ярмарок, який функціонував у
Ізмаїлі 16 жовтня 1835 р., продукції на суму – 46 650 крб. ас., а виручили
всього 9,5 тис. крб. ас. У цей же час іноземні купці завезли сюди товару на
107 тис. крб. ас., продали – на 20,4 тис. крб. ас. [103, арк. 32, 35].
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Отже, на початку 30-х рр. ХІХ ст. за аналогією з суспільним устроєм
Російської імперії з середовища бессарабських городян виокремилися
міщани та купці, ремісники почали кооперуватися в цехи. Специфікою
міщанських громад регіону було їхнє об’єднання за етнічною, конфесійною
або соціальною приналежністю. Ареал розселення міщанства не обмежувався
містами, значна частина зосереджувалася в сільській місцевості, переважно в
повітах з найвищою концентрацією єврейського населення. В містах
зберігався сільський побут. Найзаможніші міщани володіли фабриками та
заводами.

Упродовж

усього

досліджуваного

періоду

спостерігається

розширення ремісничої спеціалізації. Об’єднання ремісників у цехи
відбувалося не тільки за професійною спрямованістю, а й за етнічною
складовою. Цехової організації не мали лише роми, які працювали за усною
домовленістю. Міські верстви населення вносили податки відповідно до
загальноросійського законодавства. Місцеве купецтво отримало ряд пільг
економічного характеру, займалося торгівлею, а також розвитком найбільш
прибуткових галузей господарства, відкривало промислові підприємства.
Основним місцем зосередження купецького та ремісницького населення до
кінця окресленого періоду залишався Кишинів.
3.3. Упорядкування селянського стану
На момент включення Бессарабії до складу Російської імперії тут
існували характерні для Молдавського князівства групи селян – царани,
резеші, кріпосні та державні цигани. З числа царанського населення бояри
обирали «тимчасових слуг» – скутельників і бреслашів, які виконували
господарські функції. Упродовж усього досліджуваного періоду внаслідок
урядової політики інкорпорації регіону в загальноросійський соціальний
простір

соціальний

трансформується.

склад

бессарабського

селянства

поступово
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Основну масу селян в краї складали царани. Вони не мали власної
землі, тому винаймали її у інших мешканців або в держави. «Статут
утворення Бессарабської області» 1818 р. закріпив за ними статус особисто
вільних поселян і визначив п’ять із шістнадцяти раніше існуючих податків:
1) бір (подвірна подать у розмірі 15 левів); 2) даджія (виплата десятої частини
з урожаю хліба та сіна); 3) гоштина (збір з овець або десята частина з
бджільництва та скотарства); 4) вадрарит (платіж з виноградного вина);
5) погонарит (податок із посіву тютюну). З них також стягувалася земська
повинність й ряд інших внесків. Так, за користування казенною землею
кожна родина додатково вносила 10 крб., холості чоловіки – половину суми.
Царани, які мешкали на землях приватних осіб, відпрацьовувати на користь
землевласника ще додатково 12 днів [199, с. 19-20].
Поміщики та місцеві чиновники (справники) не цуралися можливості
стягнути з царан якомога більше коштів, завдаючи при цьому різних утисків.
Незадоволені своїм становищем селяни починають виступати проти
гнобителів, у ряді поселень розгортаються народні протести. Так, у 1820 р. за
організацію виступу проти дворянина Іордакія Томульця та місцевої влади
було засуджено 15 царан селища Лопушна Оргєєвського повіту. В 1831 р.
зафіксовані заворушення в селищах Болбоч, Рубленці та Застинки,
Васильково, Трефеуц Бєльського повіту [144, с. 57-58, 137-138]. Частина
царан розпочинає самовільний вихід із приватновласницьких на державні
землі. Так, у 1816 р. із Хотинського повіту втекло більше 3,3 тис. родин,
Кодрського – 290 сімей, Хотарничанського – 906 чол., Гречанського –
близько тисячі родин. Більшість із них розселилася в Бендерському та
Аккерманському повітах, інші – перейшли за кордон [465, с. 273-274, 316,
318, 320]. Внаслідок внутрішніх міграцій в Бессарабії з’являється нова
категорія селянства – «царани на казенних землях».
Наступні зміни в соціально-правовому статусі царан зумовило
«Положення про царан або вільних землеробів Бессарабської області»
24 січня 1834 р. Документ передбачав укладання між ним та їхніми
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землевласниками договору строком від 3 до 20 років, з визначенням розміру
надільної землі та повинностей. Після закінчення юридичної сили контракту
царани могли продовжити строк його дії або перейти до інших селищ з усім
рухомим майном. Переселятися на казенні землі категорично заборонялося.
З цього часу, вносили тільки бір у розмірі 10 крб. асигнаціями з родини та
4 крб. 65 коп. ас. на земські та суспільні потреби. Усього майже 5 крб.
сріблом. Землевласнику відходила десята частина урожаю. Кількість
відробіткових днів залишалася незмінною.
У царанських селах, розташованих на приватновласницьких землях
вводилася нова система управління. Поселення, в яких мешкало 300 – 700
сімей, об’єднувалися у волості. У кожній з них функціонувало Волосне
управління, до складу якого входили голова, двоє старшин і писар. Перший з
них отримував із громадських прибутків щорічне жалування у 250 крб.,
звільнявся від податків і повинностей. Замість нього їх відбували інші члени
громади. У кожному селищі призначалися старости (обиралися на 3 роки), у
кожних ста поселеннях – соцькі, десяти – десяцькі. Вирішенням суспільних
питань займалися на мирських сходах, у них брали участь тільки повнолітні
чоловіки. Юридичні проблеми вирішував Сільський суд [181, с. 75-77, 79-80].
Царани, не задоволені умовами документа, відмовлялися від укладання
контрактів й починають масово записуватися до міських товариств. За
свідченнями О. І. Защука, «…прохання в місцеву Казенну палату про перехід
з поселян у міщани стали надходити сотнями» [328, с. 194]. Умови
переселення визначала постанова Державної Ради від 11 листопада 1835 р.
(доповнені урядовим актом 10 березня 1847 р.). Особам, які мешкали на
приватних землях, дозволялося переходити в міську місцевість після
закінчення дії контракту, а також після отримання згоди окремої міської
громади на входження до її складу. Обов’язковою умовою було знання
ремісничої справи або промислів. Від царан, розселених на казенних землях,
вимагали придбати або взяти в оренду в місті земельний наділ розміром
мінімум у 4 фальчі (1 фальча = 1,4 га) [183, с. 1092-1093].
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Соціально-правовий статус царан, які мешкали на державних землях,
регламентувало положення 23 квітня 1840 р. Саме в цей час, на думку
дослідника А. І. Анцупова, ця категорія населення здобула в Бессарабії
юридичне оформлення [225, с. 21]. Згідно з документом, всі особи, які
перейшли на казенні землі до вступу в дію «Положення про царан» 1834 р.,
сплачували аналогічні податки з державними селянами. Для інших бажаючих
змінити місце проживання вводилися певні обмеження. Необхідно було
спочатку отримати дозвіл на переселення від місцевого начальства, а також
сплатити річну суму податків. Зрозуміло, що виконати ці умови могли не всі.
«Царани на казенних землях» підпорядковувалися сільській адміністрації,
вони не брали участі у хлібному та грошовому зборах у продовольчі
магазини та не вносили гроші на протипожежний інвентар [161, с. 300-301].
Нові зміни в становищі царан відбулися після виходу в світ
«Височайше затверджених правил, які визначають взаємні обов’язки
Бессарабських землевласників і проживаючих на їх землях царан, коли між
ними не укладені добровільні умови» 27 березня 1846 р. (в історичній
літературі частіше зустрічається під назвою «Нормальний контракт»).
Поміщики зобов’язувалися надавати особам, які не мали власної худоби, не
менше 3 фальчів землі, тим, хто володів парою коней чи волів, – 4 фальчі та
пражину (1 пражина = 0,0179 га), 2 парами – 6 фальчів і 42 пражини,
3 парами – 8 фальчів 43 пражини, 4 парами – 10 фальчів і 44 пражини.
Передбачалося зменшення розміру відробітків. Російська адміністрація
обмежувала царан у можливості придбати землю. Про це, наприклад,
свідчить зміст ст. 3 вказаного документа, в якому зазначалося, що «більше 10
фальчів і 44 пражин землі царанину не давати, тому що, придбавши чотири
пари волів, він може мати власний плуг: відповідно бути самостійним
господарем». Особи, які не займалися землеробством, залучалися до цієї
справи у примусовому порядку. Кількість відробіткових днів залежала від
числа худоби. Це добре видно з матеріалів таблиці 3.3.4.
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Таблиця 3.3.4
Кількість відробіткових днів царан, які мають тяглову худобу
Працювати

1 пара

2 пари

3 пари

4 пари

Кількість днів
з худобою

4

4

4

4

без худоби

8

16

16

24

Разом

12

20

20

28

Таблицю складено: [166, с. 407].
Отже,

«Нормальний

контракт»

1846 р.

збільшив

кількість

відробіткових днів з 12 до 28 (особи, які не мали худоби, відпрацьовували
додатковий день). Разом із тим, розмір надільної землі для царан зменшився з
8 – 27 га до 4 – 13,5 га. Кожен поселянин зобов’язувався привозити поміщику
щорічно по 2 вози дров, надавати підводи та волів для різних перевезень,
брати участь у ремонті господарських приміщень (4 дні), віддавати 10% з
урожаю [166, c. 404-410].
Виконання об’єму роботи одного відробіткового дня іноді затягувалося
на тиждень, поселян фізично карали. Свідком такої ситуації, наприклад, став
мандрівник О. С. Афанасьєв-Чужбинський, про побачене він писав наступне:
«прикажчик, а іноді й сам посесор, озброєний довгим батагом, точнісінько
американський плантатор, наглядає за працівниками, й нерідко батіг гуляє по
спині вільного селянина» [204, c. 20-21]. Таким чином, становище царан
погіршувалося, а їхня залежність від землевласників лише посилювалася.
Урядове положення «Про права станів жителів Бессарабської області»
1847 р. вирішило проблемне питання про скутельників і бреслашів. Відтепер
брати «тимчасових слуг» (пастухів, лісничих, пасічників та ін.) дозволялося
лише за двосторонньою згодою з сільською громадою [167, c. 193-194]. Це
забезпечувало нормальне функціонування їх господарств і податкової
системи. В 1851 р. фіскальні мотиви змусили царизм надати дозвіл
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поселянам на перехід в інші населені пункти з умовою подвійного
оподаткування [170, c. 34-35].
Царани, які мешкали на казенних землях, підпорядковувалися
Відомству державного майна, на приватновласницьких – Земській поліції.
Вони сплачували різні за обсягом податки. Представники останньої категорії
сплачували менше грошей на погашення державних податків і продовольчих
капіталів, а також не здійснювали збір на суспільні потреби. Розмір земельної
ренти не був фіксованим і визначався під час укладання контракту з
землевласником (додаток Б.3.19).
У зв’язку з тим, що до 30-х рр. ХІХ ст. все оподатковане населення
Бессарабії входило до єдиної категорії бірників, перші відомості щодо
кількості царан у регіоні вдалося встановити лише починаючи з 1835 р. У цей
час зафіксовано 264508 осіб, у 1845 р. – 456858, 1848 р. – 477769, 1853 р. –
490389, 1856 р. – 503780. Їхня питома вага в загальному народонаселенні в
1837 р. складала 49,8%, 1847 р. – 57%, 1856 р. – 50,9% (додаток Б.3.20). У
середині 50-х рр. у Хотинському повіті мешкало 110164 царани, в
Кишинівському – 92 025, Сороцькому – 86 530, Оргєєвському – 78 718,
Бєльському – 75 456,

Кагульському – 27 659, Бендерському – 17 004,

Аккерманському – 2 005, Бєльцях – 914, Кагулі – 421, Кишиневі – 28,
козацьких станицях – 10, Бендерах – 3, Тузлах – 1 [108, арк. 129].
У етнічному складі переважала молдавська група. За даними 1850 р., у
Кишинівському повіті її індекс дорівнював 97,7%, в свою чергу, російської –
близько 2,3%. У Кагульському повіті співвідношення характеризувалося
наступними показниками: молдавани – 65,7%, решта – українці. На півночі
цю категорію представляли переважно українці та молдавани [39, арк. 58,
89зв.; 204, с. 22].
Займалися царани переважно хліборобством. У 1846 р. вони посіяли
87 205 чвертей озимої та 118 106 чв. ярової пшениці, а також 13 840 чв.
картоплі [30, арк. 479]. Городництво не виходило за межі задоволення
власних потреб. Розводили виноградники та фруктові сади, в яких росли
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яблука, груші, сливи, вишні та ін. У селищах, де знаходилися озера чи річки,
займалися рибальством. Торгівля обмежувалася територією власного
населеного пункту [30, арк. 6-7 зв.].
Наступну групу селянства складали резеші. Російський чиновник
П. Свиньїн дав їм наступну характеристику: «це ніхто інші, як володарі
дрібних земельних ділянок. У деякому сенсі їх можна зрівняти з російськими
однодворцями, з тією лише різницею, що резешом міг бути як звичайний
селянин, так і перший боярин» [465, с. 214]. Від інших селян вони
відрізнялися суспільним землеволодінням. Кожен член громади мав власну
земельну ділянку, але луки, ліси, водойми знаходилися в суспільному
користуванні. Для запобігання обезземелення землю дарували лише особам,
рівним за соціальним статусом, родичам, незаможним членам спільноти,
монастирям або церквам. Продаж здійснювали за аналогічною схемою, лише
якщо впродовж шести місяців ніхто з перерахованих осіб її не придбав, це
право передавалося представникам інших станів. Цим користувалися
заможні землевласники, які намагалися проникнути всередину громади та
розорити її [394, с. 64-65]. Внаслідок цього частина резешів втрачала свої
ділянки й переходила до лав царан.
У 1817 р. резеші володіли землею в 177 населених пунктах регіону.
В Хотинському повіті – в 16 селищах, у Сороцькому – у 19, у Бєльському – у
36, в Оргєєвському – у 106. Частина земель знаходилась у спільному
володінні

з

молдавськими

боярами,

російськими

чиновниками

та

монастирями (додаток Б.3.21). Місцевий нобілітет нерідко самовільно
захоплював резеські землі. Так, у червні 1813 р. резеші Оргєєвського повіту
(цинуту) скаржилися на поміщика М. Донича, який самовільно відторгнув у
них частину вотчини Романешти [144, с. 17]. Подібні випадки мали місце
впродовж усього досліджуваного періоду. Ситуацію ускладнювало те, що
земельні ділянки резешів здебільшого передавалися у спадок без юридичного
оформлення. Це в подальшому призводило до тривалої судової плутаними
щодо встановлення права на власність. В архівних установах знаходяться
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десятки актів цих засідань. У більшості випадків рішення приймалося не на
користь останніх.
В офіційній тогочасній статистиці резешів часто приписували до
загальної маси царан, рідше – мазил. Це зумовлено тим, що вказана категорія
населення не являла собою однорідної маси й поділялася на декілька груп:
резешів-пармаків, резешів-однодворців і резешів-царан. До першої групи
входили особи, які володіли найменшими ділянками землі. Їхній розмір
унеможливлював самостійне ведення господарства. Для цього розряду
мешканців характерна спільна форма володіння землею, кругова порука у
сплаті податків та обов’язкові переділи земельних ділянок кожні 2-3 роки.
Орна та сінокісна земля розподілялася лише між заможними членами
спільноти.

Другу

категорію

складали

найзаможніші

резеші.

Вони

відокремлювали свої ділянки від загального земельного фонду, кругової
поруки

не існувало. Володіли

садами, виноградниками, ріллею та

присадибними ділянками на основі приватної та спадкової власності.
Внаслідок розорення або втрати землі в кінці досліджуваного періоду в краї
формується категорія резешів-царан. Питома вага яких у загальній масі
резеського населення становила 34% (землею користувалися на суспільному
праві) [388, с. 40]. Такі високі показники свідчать про те, що кількість селянобщинників у Бессарабії стрімко зменшувалася, чому, власне, сприяла
дворянська колонізація.
Резеші виконували земські повинності, сплачували державні податки,
але, на відміну від інших селян, оброчних виплат не здійснювали. Найбільші
за обсягом податки вносили резеші-однодворці. Їхній розмір у 1824 р.
складав 4 крб. 80 коп., у 1836 р. – 10 крб. 70 коп. Інші категорії резешів
сплачували спочатку по 4 крб. 10 коп., пізніше сума зросла до 4 крб. 80 коп.
Землезабезпеченість

резеського

населення

була

низькою.

У

1817 р.

повнолітній чоловік володів у середньому 3,8 дес. землі. У зв’язку з
експропріацією резеських земель ці ділянки зменшилися до 2,1 дес. [304,
с. 180-181, 189]. Кожен член громади мав право заводити на спільних землях
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садиби, розводити сади, користуватися пасовиськами, а також претендував
на частку грошей, що надходили до загального громадського бюджету. Через
недостатність угідь резеші брали в посесію сусідні землі. Найбідніші з них за
відсутністю коштів, як пише О. І. Защук, часто перебивалися «з хліба на
воду», але наймитування вважали для себе справою принизливою [328,
с. 222-223].
Встановити точну чисельність резеського населення в Бессарабській
області досить проблематично у зв’язку з тим, що під час проведення
народних ревізій їх часто записували до царан, рідше – мазил. За
підрахунками вченого В. С. Зеленчука, у 1817 р. тут мешкало близько 10 тис.
резеських родин [330, с. 140]. Через двадцять років їхня чисельність складала
58,3 тис. осіб, у 1853 р. – 53 908 [278, с. 67; 390, с. 18]. Негативну динаміку
можна пояснити як неточністю тогочасної статистики, так і переходом
частини з них до розряду царан внаслідок втрати землі. Зі слів О. І. Защука,
майже всі представники цієї верстви населення входили до молдавської
етнічної спільноти [328, с. 151]. У кінці досліджуваного періоду резеші
населяли переважно Оргєєвський, Кишинівський, Сороцький, Бєльський,
частково – Хотинський і Бендерський повіти [304, с. 174].
Привілейовану групу сільського населення складали мазили, рупташі,
рупта-де-вістерія та рупта-де-камаре. «Статут утворення Бессарабської
області» 1818 р. підкреслив шляхетне походження представників цих
соціальних верств через звільнення від тілесних покарань. Вони вносили до
державної скарбниці даджію, діжму, оброчні виплати, а також частково інші
податки (гоштину, вадрарит, погонарит), сплачували земські повинності. Всі
виплати з мазил стягувалися породинно, з рупташів – окремо з кожного
повнолітнього чоловіка [199, с. 17-19]. Відповідно до постанови Комітету
Міністрів 11 листопада 1824 р. розмір даджії для мазильського та
руптаського населення, яке мешкало на казенних землях, складав 9 крб. 35
коп., оброчних – 23 крб. 50 коп. Для тих, хто мав господарства на приватній
території або в міській місцевості, сума даджії залишалася аналогічною,
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оброчних виплат – 2 крб. 10 коп. [144, с. 267-268]. Указ Сенату 31 травня
1839 р., зобов’язав мазил і рупташів віддавати в запасні магазини частину
зібраного хліба нарівні з іншими поселянами. Особи, які мешкали в містах,
натомість вносили 15 коп. [144, с. 328]. Деякі мазили виконували роль
розсильних і за це частково звільнялися від військового постою [361, с. 61].
Трансформації

соціально-правового

статусу

мазил

і

рупташів

остаточно визначило урядове положення «Про права станів жителів
Бессарабської області» 1847 р. Вони офіційно увійшли до розряду російських
однодворців

(у

літературі

зустрічаються

під

назвою

«бессарабські

однодворці»). З цього часу мазили офіційно поділялися на мешканців
приватних і державних територій. Особи, що належали до першої групи,
звільнялися від земських повинностей. Натомість залучалися до виконання
певних доручень (наприклад, супроводжували російські війська). Сплачували
даджію в розмірі 2 крб. 67 коп. сріблом і оброчні – 60 коп. сріблом. Мазили,
які населяли казенні землі, зобов’язувалися відбувати всі суспільні
повинності за розпорядженням сільської громади та виконувати доручення
місцевої влади. За користування землею сплачували 6 крб. 72 коп. сріблом,
виділяли частину хліба в запасні продовольчі магазини та гроші на
протипожежний інвентар. Усі податки та повинності вносили до Повітової
скарбниці. У разі зволікання або ухилення від цих виплат, автоматично
переходили до категорії царан.
У кожному окрузі, де нараховувалося 100 – 150 дворів, мазили
формували окрему громаду на чолі з капітаном де мазил (обирався на три
роки, наглядав за порядком і стежив за вчасним внесенням податків).
Мазилам дозволялося переходити з казенних у поміщицькі володіння. Особи,
що мешкали на приватних землях підпорядковувалися Повітовому суду, на
державних – управлінню Державного Майна. Діти мазил, які закінчили
повітові училища й мали певні успіхи у вивченні арифметики, російської
граматики та чистописання, вступали на державну службу на правах
російських однодворців, але географія її проходження обмежувалася
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Бессарабською областю. Ці особи отримували переваги канцелярських
робітників

третьої

категорії,

за

винятком

того,

що

на

них

не

розповсюджувалися привілеї почесних громадян.
Аналогічні права з мазилами отримали рупташі, рупта-де-вістерія та
рупта-де-камара (всі вносили земські повинності). Посилило процес стирання
регіональних

особливостей

соціального

поділу

селянства

включення

нащадків двох останніх розрядів до складу царан і городян [167, с. 191-192].
Перепис населення 1817 р. зафіксував у регіоні 2268 господарств
мазил, 706 господарств рупташів і 216 господарств рупта-де-вістерія. Близько
66% із них знаходилися в Оргєєвському повіті (додаток Б.3.22). У 1824 р. у
Бессарабській області нараховувалося 2537 родин мазил і 1159 сімей
рупташів. За даними восьмої ревізії, їхня чисельність складала 14 868 і 7 502
особи, відповідно [144, с. 304-305]. До середини 50-х рр. ХІХ ст. ці показники
зменшилися до 21862 чол. (записані в графі «російські однодворці»). З них у
Оргєєвському повіті мешкало – 10357 осіб, Кишинівському – 3750,
Бєльському – 3661, Сороцькому – 1960, Хотинському – 950, Кагульському –
47, Бендерському – 26, Аккерманському – 2, казенному відомстві – 242.
У містах вони розселялися наступним чином: Кишиневі – 753 особи,
Аккермані – 60, Бєльцях – 22, Сороках – 19, Кагулі – 7, Ізмаїлі – 3,
Бендерах – 2, Оргєєві – 1 [108, арк. 129]. У цей час зафіксовано лише 2
родини рупта-де-вістереї та рупта-де-камара [355, с. 25]. В подальшому
офіційна статистика взагалі перестала виділяти їх із загальної маси
мешканців. Отже, в зв’язку з реалізацією політики інкорпорації, до кінця
досліджуваного періоду такі категорії населення, як мазили, рупташі, руптаде-вістереї та рупта-де-камара в Бессарабській області перестали існувати.
Паралельно з тим формується розряд державних селян. На думку
етнографа В. С. Зеленчука, він з’являється після включення 35 поселень
Буджаку та 9 селищ Хотинського повіту до казенного відомства в 1812 р.
[330, с. 141]. Упродовж 1813 – 1818 рр. вони підпорядковувалися Другому
департаменту Бессарабського обласного уряду. Починаючи з 1828 р. –
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Казенно-економічній експедиції, а з 1839 р. – Казенній палаті державного
майна [225, с. 23]. У 1827 р. в регіоні існувало 86 державних селищ, які
об’єднувалися в шість волостей. З них дві знаходилися в Аккерманському
повіті – Татарбунарська, Олонешська, ще дві в Бендерському – Каушанська,
Чимишлійська та по одній у Ізмаїльському (пізніше Кагульському) – ХаджиКурдська та Хотинському повітах. Волосне правління складалося з голови,
двох засідателів і писаря. Цей орган місцевого самоврядування відповідав за
своєчасне внесення державних податків. У кінці 30-х рр. ХІХ ст. відкрито три
повітових правління – Аккерманське, Бендерське та Хотинське. До них
входило 98 селищ [304, с. 225-226].
Чисельність державних селян упродовж 1817 – 1856 рр. зросла з 15 тис.
до 76 244 осіб. Найбільший приріст зафіксований між кінцем 20-х – початком
30-х рр. ХІХ ст. й зумовлений переходом у Бессарабію казенних селян із
Росії та України. Питома вага представників цієї соціальної верстви в
загальній масі мешканців краю не перевищувала 8% (додаток Б.3.23). У
середині ХІХ ст. їхня чисельність у Аккерманському повіті складала 45 635
осіб, або 62,1% від усіх казенних селян, Бендерському – 23 209 (31,6%),
Хотинському – 4 656 (6,3%) [109, арк. 644].
Етнічний

склад

цієї

верстви

селянства

характеризувався

неоднорідністю. За розрахунками вченого А. І. Анцупова, на початку 50-х рр.
ХІХ ст. контингент молдаван тут складав 60%, українців – 26,7%, росіян –
12,4%, євреїв – 0,8%, ромів – 0,1%, болгар – 0,05% [226, с. 25]. Архівні
джерела

дозволяють

говорити

про

завищення

частки

молдавського

населення. Це, напевно, пов’язано з тим, що до їхнього числа часто
зараховували частину українців. У річному звіті Новоросійського та
Бессарабського генерал-губернатора М. С. Воронцова, зафіксовані наступні
дані: 47% – молдавани, 36,8% – українці, 15% – росіяни, 0,1% – роми, 1,1% –
представники інших етнічних груп [39, арк. 52-52зв.]. Отже, незважаючи на
розходження в даних, можна говорити про те, що в середовищі державних
селян переважала молдавська спільнота.
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Соціальне наповнення цієї категорії населення також не було
однорідним. Так, у 1837 р. 8% її контингенту складали переселенці з
російських і українських губерній, 1,8% – відставні солдати, солдатські
вдови, різночинці, купці, міщани, 1,4% – поселені цигани, 0,3% – євреї,
0,3% – мазили та 0,01% – рупташі [145, с. 198].
Як і всі мешканці Бессарабської області казенні селяни до 1815 р.
виконували лише суспільні повинності: надавали вози та робочу силу на
державні потреби, сплачували гроші на утримання військ, чиновників,
каларашів (кордонних охоронців), листонош тощо. Їхнє становище значно
погіршувала відкупна система, суть якої полягала у викупі в держави права
стягувати податки з населення. Зрозуміло, що кожен посесор (відкупщик)
намагався вилучити якомога більше коштів. Для прикладу, у 1818 р. казенні
селища південної Бессарабії були віддані на відкуп за 928 тис. левів.
Протягом року селяни, які там мешкали, сплатили 1159062 леви [145, с. 41].
До середини 20-х рр. ХІХ ст. державні селяни вносили наступні
податки: 1) бір (мазили та рупташі – даджію) в розмірі 15 левів з родини
(1 крб. асигнаціями = 1,4 – 1,5 лева); 2) гоштину – 4,25 пар з кожної вівці
(10 пар = 1,4 коп. сріблом); 3) десятину – з бджільництва та за кожну свиню
по 8 пар; 4) погонарит – 1,5 лева з погону тютюну. Вносили також аваст,
козницю (гроші за випас худоби на державних пасовиськах, з кожної
дорослої худоби – 1 лев, з однолітньої – 20 пар, овець і кіз – 4 пари), а також
віддавали державі десяту частину врожаю. Навіть рибний улов розподілявся
на дві частини. Одну з них віддавали господарю рибної ловлі, іншу –
залишали собі. З неї ж відкупщикові йшла десятина. Це, на думку
П. Свіньїна, стало основною причиною еміграції за кордон вилковських
старовірів, які спеціалізувалися у рибному промислі. Становище державних
селян ще більше погіршується після утворення карантинів й закриття
вільного виходу на воду [465, с. 192-193]. Упродовж 1825 – 1840 рр. рибні
ловлі на відкуп не віддавалися. Пізніше, за свідченнями дослідника
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О. Артем’єва, «приватні рибопромисловці, без відома відкупника, не мали
права ні рибалити, ні продавати рибу …» [479, с. 15].
Діюча система оподаткування не приносила державі стабільних
надходжень, тому з січня 1825 р., за розпорядженням Комітету Міністрів, для
мешканців казенних сіл ввели два основні податки: а) бір у розмірі 10 крб. ас.
з родини щорічно (даджія для мазил і рупташів – 9 крб. 35 коп.); б) оброчні
виплати – 23 крб. 50 коп. ас. з сім'ї та по 5 крб. 70 коп. ас. з бурлак.
Стягувалися також земські повинності, розмір яких залежав від податкової
розкладки. У 1826 р. він дорівнював 2 крб. 6,5 коп., у наступному році –
4 крб. 40 коп. На суспільні потреби віддавали 2 крб. 40 коп. Загальна сума
необхідних внесків розраховувалася на родину, що володіє 30 дес. наділом
землі й має достатню кількість худоби для її обробітку. Необхідно зазначити,
що в 1837 р. одна сім’я державних селян володіла в середньому лише 6 –
10 дес. [304, с. 213, 216-217]. Отже, податки були несумірними з їхньою
реальною

матеріальною

спроможністю.

Відповідно

до

«Височайше

затвердженої постанови» Бессарабської Казенної палати державного майна
22 січня 1829 р., усі безсімейні особи зобов’язувалися сплачувати державні
податки нарівні з сімейними. У зв’язку із зубожінням більшості селян, цей
документ залишився у статусі законопроекту. Для запобігання повного
розорення всі вони звільнялися від оподаткування на півтора року (початок
1831 р. – друга половина 1832 р.). Пізніше, холості чоловіки та вдови, які
населяли казенні селища, доплачували до біру (або даджії) 2,1 крб. ас. [99,
арк. 1, 4-4зв.].
Податки

розподілялися

між

усіма

членами

сільської

громади

пропорційно. За неплатоспроможних гроші вносила решта селян, у першу
чергу заможні господарі. Іноді замість 33,5 крб. вони перераховували до
державного бюджету 200 – 300 крб. Це, на думку А. І. Анцупова, стало
головною причиною їхнього активного переходу до міських товариств.
Намагаючись запобігти зубожінню казенних сіл, царський уряд, починаючи з
середини 20-х рр. ХІХ ст., забороняє їхнім мешканцям вільно переходити в
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міста й приватні володіння. Для більшості державних селян встановлені
побори залишалися непосильним тягарем. У 1830 р. на півдні Бессарабії на
позику чекали близько 5,7 тис. з них. До наступного урожаю їм щомісячно
виділяли з суспільних магазинів по 2 четверика муки (неповнолітнім –
четверик) [225, с. 23, 117]. Але ці заходи ситуації не змінили. У наступному
році за межею бідності опинилося 6294 особи. Усі вони, за розпорядженням
Новоросійського та Бессарабського генерал-губернатора А. І. Сорокунського,
отримали з земських зборів по 7 крб. 78 коп. [7, арк. 77]. Кількість бідних
сімей постійно збільшувалася. Упродовж 1837 – 1847 рр. у Аккерманському
повіті с. Василівці – у 2,3 раза (з 13 до 30), с. Бакчалії – в 11,6 раза (з 3 до
39), с. Борисівці – у 30 разів (з 2 до 60) [225, с. 157, 159]. Відсутність коштів
призводила до росту державного боргу. В 1839 р. він складав 165 987 крб.
3,5 коп. (з тих, кого не було на місці, – 7631 крб. 70 коп., з коронних циган –
77421 крб. 49,5 коп., мазил і рупташів – 81 363 крб. 38 коп.).
У скрутному становищі залишалися переселенці з України та Росії, які,
поселившись на бессарабських землях, зіткнулися з цілим комплексом
проблем. Виділених на облаштування коштів не вистачало для покриття
реальних витрат. До того ж, на відмінну від інших мешканців області, вони
звільнялися від несення рекрутчини лише на декілька років. Аби врятуватися
від голодної смерті, частина з них йде в наймити, працює на промислах,
виїжджає на заробітки в інші губернії Російської імперії. Деякі поселенці
мали намір повернутися на місця колишнього проживання. Як, наприклад,
вихідці з сіл Пакулі та Андріївки Чернігівської губернії, які в листі міністру
фінансів Є. Ф. Канкріну писали про бажання покинути цей «безвигідний для
них край» [145, с. 215, 155-156].
Низький

рівень

життя

державних

селян

Хотинського

повіту

зумовлювало малоземелля або взагалі відсутність землі. Незважаючи на це, з
них стягувалися податки як з повноцінної сім’ї, що володіє ділянкою в 30
дес. Деякі громади знаходилися в такому зубожінні, що навіть продавши все
майно не могли погасити державний борг. Наприклад, мешканцям Рухотина
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(нині в Хотинському районі Чернівецької області України) належало всього 6
коней, 2 корови, 6 овець і 13 кіз. А недоїмка, яка за ними числилася
дорівнювала 2 785 крб. 92 коп. На початку 50-х рр. ХІХ ст. хотинський
окружний начальник Лисицин звернувся до місцевої влади з проханням
зменшити

для

мешканців

його

округу податки. Аргументуючи

це

недостатньою в них кількістю землі та худоби для нормального ведення
польових робіт. За його розрахунками, в середньому одна ревізька особа
володіла лише 3 дес. землі [145, с. 202, 205, 395-396].
Становище державних селян, які мешкали на півдні регіону, значно
погіршила Кримська війна (1853 – 1856 рр.). Розмір повинностей для них
збільшився в декілька разів. Так, у 1855 р. вони сплатили до державної
скарбниці 146 023 крб. 6 коп., надали 69 838 возів для перевезення хворих і
поранених солдатів, 92% від усіх задіяних возів при перевезенні продуктів із
провіантських запасних магазинів (637 176), 66,1% від загальної кількості
возів,

які

використовувалися

при

укріпленні

фортець

(120 770).

Відпрацювали – 2 982 775 постійних днів (додаток Б.3.24).
Займалися мешканці казенних селищ здебільшого землеробством.
Молдавани засіювали поля переважно арнауткою, кукурудзою та просом.
Росіяни та українці – житом, а також озимою пшеницею та арнауткою. Усі в
незначній кількості займалися вирощуванням ячменю, вівса, льону,
конопель, бобових, квасолі та сочевиці. У 1840 р. в с. Троїцьке Бендерського
повіту селянин Петро Булатович вивів новий різновид арнаутки – «колуз».
Цей сорт дуже підходив для розведення в степовому Буджаку – менше, ніж
інші зернові, боявся посухи, відрізнявся повнотою колоса та швидко
дозрівав.

Поступово

набуває

поширення

в

колоніях

«задунайських

переселенців». У 1852 р. цей сорт пшениці потрапив на Московську
сільськогосподарську виставку, де отримав відзнаку.
Деякі особи були задіяні в ломці плитного каміння та вапняку,
видобутку піску та глини (як для власних потреб, так і для продажу), вирубці
очерету та на соляному промислі. Рибальство здобуло торгівельний напрям
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лише у російських старовірів. Бджільництво активно розвивалося в
Чимишлійській та Каушанській волостях. Кращі породи худоби вирощували
в Татарбунарській, Олонеській та Хаджи-Курдській волостях. Для власного
вжитку виготовлялося полотно та сукно. Молдавани спеціалізувалися в
ткацтві килимів [144, с. 199-203; 226, с. 121-122, 127].
Скотарство

в

державних

селищах

обмежувалося

переважно

вирощуванням худоби та овець звичайної породи. Частка тонкорунних порід
складала: у 1848 р. – 0,1% від загального поголів’я, у 1850 р. – 0,5%,
у 1856 р. – 0,6%. Упродовж 1841– 1853 рр. кількість овець тут збільшилася в
3,7 рази (з 47,1 тис. до 176,4 тис.), рогатої худоби – у 2 рази (з до 42 225 до
81 184 голів), коней – в 1,1 рази (з 8 389 до 9 368). Поголів’я помітно
скорочується під час Кримської війни (1853 – 1856 рр.) (додаток Б.3.25).
Після закінчення весняної посівної та до початку збору врожаю
заможні селяни займалися візництвом. Офіцер Генерального штабу І. Драган
писав з цього приводу наступне: «У кінці квітня або початку травня велика
кількість возів рухається зі всіх кінців Бессарабії до головного поштового
тракту на Кишинів, а звідти через Бендери в Одесу навантажені пшеницею;
або через оргєєвські ліси з мангалами, величезними кошами, наповненими
вугіллям. Поверталися звідти з сіллю, воловими шкурами, вовною, салом і
рибою». Незаможне населення йшло в наймити до приватних осіб або на
виробничі підприємства [318, с. 103-106]. Наприклад, селянин-переселенець
із Київської губернії Кирило Федорович Шитопал працював на ізмаїльського
купця Микиту Бєляєва, а виходець із Херсонської губернії Іван Трохимович
Рибалка – на рибозаводі. Серед державних селян, які наймалися на роботу,
були також Дем’ян Максимович Брусменовський (с. Кугурлуй), Прокіп
Максимович Мумутюк (Татарбунари), Семен Степанович Усенко (Леовський
повіт, кишла Чумай), Григорій Андрійович Степаненко (Левський повіт,
кишла Будея), Денис Григорович Супруней (Леовський повіт, селище
Албут), Кіндратій Іванович Сабаренко (с. Кугурлуй), Демид Антонович
Орленко (с. Броска) й ін. [8, арк. 8-9, 10 зв., 18, 22, 24 зв.-25, 43 зв.].
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Контингент

промисловців

і

ремісників

складали

здебільшого

переселенці з російських і українських губерній. Це були каменярі,
штукатури, пічники, мостовики, теслярі, кравці, шевці, башмачники,
кожухарі, ковалі, млинарі. Частина цієї групи мігрантів поповнила ряди
чорноробів. Серед них: Олексій Іванович Плещенко, Іван Семенович
Василенко, Прокопій Павлович Перевертун, Семен Васильович Липовський,
Федір

Якович

Великий,

Євдоким

Петрович

Маковейченко,

Іван

Феодосійович Огаренко та ін. (прізвища переважно українські) [8, арк. 10,
12, 17зв.-18, 26зв.-28].
Внаслідок урядових дій із залучення в край вихідців із Західної Європи
тут з’явилася нова категорія селянства – іноземні колоністи. Урядове
положення «Про поселення в Бессарабській області болгар й інших
задунайських переселенців» 29 грудня 1819 р. розповсюдило цей статус
також на вихідців із-за Дунаю, які поселилися в болгарських колоністських
округах. У залежності від часу поселеної громади вони звільнялися від
податків строком від 3 до 7 років. З 1820 р. для них вводиться щорічний
податок у розмірі 70 левів з родини, оброчні та інші виплати. Дозволявся
перехід на державні землі [155, с. 517-519]. До моменту прийняття закону
болгари та гагаузи виконували ряд повинностей: відбували кордонну службу
по річках Прут і Дунай, несли військовий постій тощо. Часто ставали
жертвами свавілля місцевих відкупників, які, користуючись беззахисним
становищем поселенців, використовували їх як безкоштовну робочу силу.
Мешкаючи переважно в землянках, «задунайські переселенці» постачали ліс
на будівництво домівок для німців. Ця повинність була дуже обтяжливою, у
першу чергу тому, що відволікала від землеробських робіт. Деякі особи
намагалися відкупитися від неї за 200 – 600 левів [60, арк. 61-69].
Відповідно до письмового акту міністра внутрішніх справ В. Кочубея
від 29 грудня 1820 р., кожній болгарській родині передбачалося виділити з
казенного фонду у вічне спадкове володіння, без права на купівлю-продаж,
60 дес. землі. Болгарські колоністи звільнялися від військового постою, крім
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часу переходу через їхні селища російських військ. Мали право купувати
землю, а також вільно записуватися в цехи та гільдії. У подальшому разом з
німецькими вихідцями повинні були увійти до розряду державних селян
[472, с. 30-33].
Умови переходу іноземних колоністів у міста визначали «Правила
переходу колоністів у інші звання» від 27 листопада 1812 р. [150, с. 464-465].
Переселення в міську місцевість передбачало для них подвійне
оподаткування. Це наразі й пояснює незначну кількість колоністів у містах
(у 1853 р. – усього 118 осіб) [108, арк. 129]. Цей захід в першу чергу
вживався для запобігання економічного занепаду колоністських поселень.
Після закінчення пільгових років у болгарських колоніях вводився ряд
податків і повинностей. З кінця 30-х рр. розмір поземельного збору складав
22 коп. сріблом за десятину й 11 коп. сріблом за десятину понаднормової
землі. У кінці окресленого періоду він складав – 25,5 коп. і 11,9 коп. сріблом
За свідченнями дослідниці М. І. Ярмоленко, вилучені кошти йшли на
потреби колоній. Згідно з джерелами, в 1842 р. із земельної оренди болгари
та гагаузи отримали 28230 крб. 17 коп. із них 15 873 р. 53 коп., або 56,2% –
віддали державі. Земська повинність до 1845 р. входила до загальної суми
поземельного податку. З середини 40-х рр. до 1850 р. кожна сім’я сплачувала
27 коп. на утримання земської поліції [145, с. 262-263; 557, с. 55]. У середині
50-х рр. «задунайські переселенці» поповнили державний бюджет на
119076 крб. 86 коп. Суспільні повинності відбували на основі інструкції
1829 р. Документ передбачав утримання тимчасового військового постою,
надання возів для перевезення, супроводження арештантів, виконання
суспільних робіт, постачання зерна для продовольчих магазинів (додаток
Б.3.26). У 1856 р. вони надали для перевезення військового провіанту та
хворих – 69616 підвід, возів для перевезення їстівних припасів – 10473 і для
ремонтних робіт у фортецях – 48 543. В цілому, відпрацювали 4 505 777
постійних днів [144, відомість № 225].
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Державні податки в болгарських колоніях вносили за майновим
принципом. За даними 1841 р., у колонії Болград податне населення
поділялося на вісімнадцять розрядів. Представники першої групи платили
максимальний податок 20 – 25 крб. сріблом (їх частка складала 1,8%). Особи,
які входили до останнього вісімнадцятого розряду, сплачували мінімальний
податок – 1 крб. сріблом (4,5% від усіх мешканців). У цілому, середній
платіж складав приблизно 9 крб. 56 ј коп. сріблом [111, арк. 17].
Земельна забезпеченість «задунайських переселенців» різнилася й
коливалася в 1827 р. від 34,3 дес. до 293,6 дес. на родину. У кінці
досліджуваного

періоду

відрив

у

землезабезпеченості

зменшується.

Найменші земельні наділи зафіксовані в Болграді, який був найбільш
заселеною колонією – 27,1 дес. на сім’ю. Найбільші – у Новокарагачі
Нижньо-Буджацького округу. У власності однієї родини в середньому
знаходилося 110, 3 дес. землі [557, с. 183; 395, с. 20-21, 28-29]. Отже, частина
поселенців не отримала закріплену законом норму землі. Великі ділянки
мали особи, які населяли менш заселені колонії.
Перші роки перебування в Бессарабії були достатньо складними для
німецького населення, яке після переселення спочатку розквартировувалося
у місцевих жителів. Кожному поселенцю видавалося по 5 коп. на добу для
прогодування або невелика кількість муки. Обіцяну царським урядом позику
в повному обсязі вони так і не отримали. Частина грошей залишилася в руках
місцевих чиновників.
У 1815 р. у німецьких колоніях розпочинається масове невдоволення
(більш відоме як «повстання Шнабеля»). Приводом до народного протесту
став самовільний продаж скошеного німцями сіна наглядачем Манделем.
Заворушення вдалося придушити при залученні двох батальйонів Охотського
полку. Для того, щоб змінити настрої поселенців, їм виписали 823 голови
рогатої худоби, 656 плугів, 500 возів, понад 1,5 тис. кіс, 2,5 тис. серпів, 331
пару жорен та інший сільськогосподарський інвентар [225, с. 34-35].
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Після закінчення пільгових років розмір державного податку для
німецьких колоністів сягав 9 крб. 58 коп. сріблом з родини, поземельного
збору (оброк) – 4,5 коп. за дес., державних повинностей – 63 коп.,
губернських повинностей – 26¾ коп. На утримання колоністського
управління з кожного повнолітнього чоловіка стягували 24 коп. Додатково
німці виплачували надану їм при облаштуванні позику – 7 крб. 15 коп. з
родини щорічно. Оброком обкладалися колоністи, які мали земельний наділ,
подушним податком – безземельні працездатні чоловіки віком від 15 до 60
років. Із натуральних повинностей виконували дорожню, пожежну, надавали
вози тощо. Не підлягали рекрутському набору та військовому постою (за
винятком особливих випадків) [145, с. 458; 222, с. 37-41]. У кінці
досліджуваного періоду німці-колоністи сплатили до державної скарбниці
38 868 крб. 1,5 коп., надали 32 554 підводи для перевезення хворих і
поранених солдат, 18 624 вози для ремонту доріг, відпрацювали 1 468 243
постійних днів [144, відомість № 225]. Мешкали вони замкнутою групою.
Велику роль у соціально-економічному житті відігравала громада, за
рішенням якої визначався розмір внесків для кожної окремої особи
(майновий принцип). За неплатоспроможних осіб гроші вносили інші члени
спільноти. В окремих випадках боржники відпрацьовували відданий за них
борг [145, с. 98].
У перші роки перебування в Бессарабії земельна забезпеченість
німецьких колоністів була достатньо високою. У 1818 р. вона коливалася від
57 до 104,5 дес. на родину. Понаднормову землю часто віддавали в оренду.
Частина виручених коштів йшла до державної скарбниці, інша – на потреби
колоній. Коли орендарем виступала сама держава – колоністи звільнялися від
виплат за понаднормові ділянки. У наступні роки спостерігається тенденція
до росту безземелля. Це зумовлено тим, що земельний наділ у німців
передавався у спадок тільки старшому сину (принцип майорату). Внаслідок
чого інші нащадки залишалися без землі й змушені були її орендувати або
купувати. За свідченнями місцевої адміністрації у 1833 р., за винятком двох
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поселень – Новий Арциз і Фріденсталь, близько 10% поселенців не мали
власної землі. Через чотири роки їхня частка зростає до 14% [225, с. 37].
До березня 1818 р. іноземні колоністи підпорядковувалися Конторі
піклування

новоросійськими

іноземними

поселенцями.

Пізніше

–

Піклувальному комітету колоністів південного краю Росії. До складу якого
входили Катеринославська, Одеська та Бессарабська контори іноземних
поселенців (функціонували до 1833 р.). Установи займалися прийняттям і
облаштуванням нових переселенців, контролювали розвиток їхньої колонії,
взаємовідносини тощо. Під їхню юрисдикцію потрапляли лише іноземці, які
розселялися на казенних землях – землероби та ремісники. Решта
підпорядковувалася безпосередньо Піклувальному комітету [153, с. 154-159].
З 1837 р. всі колоністи разом з державними селянами перейшли під
юрисдикцію Міністерства державного майна.
Болгарські та німецькі колонії мали особливий адміністративний
устрій. Управління складалося з сільського й окружного приказів, а також з
інституту опікунства. Сільський приказ наділявся адміністративними та
судовими повноваженнями. Складався з виборного (шульца), двох старост
(бейзіцерів), десяцьких – представників кожних десяти дворів, які обиралися
на основі більшості голосів, і писаря. У виборах брали участь усі повнолітні
чоловіки колонії. На керівні посади призначалися лише заможні колоністи.
Ці особи звільнялися від нарядів і суспільних робіт й сплачували лише
державні податки [113, арк. 2].
До 30 – 40-х рр. ХІХ ст. провідною галуззю сільського господарства
«задунайських переселенців», як і більшості мешканців краю, виступало
скотарство. Основний прибуток приносило вівчарство. Його основи на півдні
регіону заклали саме болгари. Переселяючись, вони переганяли сюди отари
овець, переважно цигайської породи (напівтонкорунна). Їхня вовна була
кращої якості за розповсюджену в Бессарабії волоську породу. З 20 – 30-х рр.
у краї починають розводити тонкорунних овець, переважно мериносів. На
півдні до цієї справи вперше залучилися мешканці Болграду – Кирило Мінко,
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розведення мереносів в колоніях «задунайських переселенців» не здобуло. У
кінці 30-х рр. в Болграді нараховувалося 8 999 мериносів, з них 6,5 тис.
належали Д. Мінку, 1 020 – Д. Каназирському, 1 тис. – Д. Дедєву, 600 голів –
С. Топалову, 209 – К. Мінку, 120 – С. Шунтову. «Задунайські переселенці»
переважно займалися розведенням цигайської породи, яка хоча й не давала
таку тонку вовну, як мериноси, однак була менш вибагливою до природнокліматичних умов Буджаку та не так дорого коштувала. У 1843 р. на її частку
припадало 76,8% від загального поголів’я отари [401, с. 58, 73; 145, с. 184].
З 1819 р. до середини ХІХ ст. загальна кількість овець у болгарських
колоніях зросла майже в 10 разів – з 79 792 до 781 152 голів (додаток Б.3.27).
Спостерігається поступове збільшення кількості покращених порід у
загальному поголів’ї з 53% у 1833 р. до 85% у 1852 р. Тут зосереджувалася
основна маса покращених порід овець регіону. У 1846 р. ця частка складала
78%, у 1849 р. – 75,7%, у 1852 р. – 73,5% [375, с. 170-171]. Незважаючи на
тенденцію зменшення концентрації напівтонкорунних порід, болгари
залишаються абсолютними лідерами в їхньому розведенні серед мешканців
регіону до кінця досліджуваного періоду. Вівчарство мало товарний напрям і
сприяло розвитку інших галузей, наприклад, сироварінню. У середині
30-х рр. ХІХ ст. болгари зібрали 696 пудів 28 фунтів шпанської, 32144 пуди
цигайської та 11 095 ½ звичайної вовни. З продажу вовни та сиру в 1836 р.
отримали 366 011 крб. 92 коп. (додаток Б.3.28).
«Задунайські переселенці» вирощували коней та велику рогату худобу.
У 1819 р. в їхніх округах нараховувалося 15817 коней і 54309 одиниць
рогатої худоби. На одну родину в середньому припадало – 3,4 і 11,7 голів. До
початку 30-х рр. ХІХ ст. спостерігається поступове зменшення кількості
поголів’я. Це зумовили часті епідемії, неврожаї та відсутність появи нової
партії болгарських вихідців у Бессарабію після 30-х рр. ХІХ ст., які разом з
майном привозили з собою худобу. Так, у 1829 р. тут зафіксовано – 15716
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коней і 31 023 корови, в 1851 р. – 28378 коней і 100124 корови. У середньому
на одну сім’ю приходилося 2,2 і 7,8 голів (додаток Б.3.27).
Німецькі колоністи залучалися до вівчарства поступово. У 1818 р. у
їхніх поселеннях нараховувалося лише 378 овець, з них 200 у колонії Кульм
[225, с. 37]. Через десять років ця цифра складала 8 911 голів (у тому числі в
Тарутино – 1358, Кульмі – 1148 і Березино – 1079). У наступні роки ці
показники стрімко зростають. Так, якщо в 1818 р. чотири сім’ї володіли в
середньому однією вівцею, то в 1855 р. кожна з них мала в господарстві вже
близько п’яти голів (додаток Б.3.29). Німці займалися розведенням
звичайних грубововняних порід. У 1841 р. на їхню частку припадало 89,8%
від усієї отари [282, с. 126].
Значного розвитку в німецьких поселенців здобуло конярство. На
відміну від інших мешканців, вони використовували коней як тяглову силу.
Перші переселенці привезли з собою 642 коней. Подальший розвиток цієї
галузі господарства демонструє таблиця 3.3.5.
Таблиця 3.3.5
Кількість коней у німецьких колоністських округах
у першій половині ХІХ ст.
1818 р.

1827 р.

1828 р.

1831 р.

1837 р.

1841 р.

1855 р.

2 783

4 238

4 696

5 999

6 972

7 588

10 031

Таблицю складено: [225, с. 37-38; 282, с. 126; 145, с. 476].
Отже, впродовж тридцяти семи років кількість коней у німецьких
колоніях збільшилася понад 3,5 рази. Враховуючи загальну чисельність
колоністів, можна встановити, що в 1818 р. одна родина мала у власності в
середньому приблизно 2 коней, у середині 50-х рр. ХІХ ст. – 4.
З 30-х рр. ХІХ ст. скотарство як провідна галузь сільського
господарства

в

Бессарабії

втрачає

провідні

позиції,

поступаючись

землеробству. «Задунайські переселенці» вирощували ярову та озиму
пшеницю, ячмінь, жито, овес, гречку, просо, кукурудзу, горох. Після
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переселення починають розводити тут балканський сорт пшениці –
чалабасан. Займалися також розведенням картоплі, конопель, льону,
чечевиці, квасолі. У німецьких колоніях об’єми та структура посівів дещо
відрізнялися [145, с. 182-183, 308]. Німці надавали перевагу вирощуванню
ярової пшениці та ячменю. Значну увагу приділяли розведенню озимої
пшениці та жита, яких у 1827-1828 рр. посіяли 1 338 і 1202 чв. (для
порівняння болгари – 287 і 57 чв.). У цілому, урожайність зернових культур у
іноземних колоністів у цей час була приблизно однаковою, майже сам-4
(додаток Б.3.30). У наступних роках посіви зернових збільшуються. У 1846 р.
вони посіяли 10023 чв. озимої та 87123 чв. ярової пшениці (додаток Б.3.31).
Землеробство в колоністських округах, як і в цілому по області, мало
екстенсивний характер – збільшення об’єму продукції відбувалося за рахунок
розширення посівних площ.
Одним із джерел доходу колоністів виступало виноградарство. На
відмінну від фруктів та овочів, вино мало тривалий строк збереження, тому
займатися його виготовленням було справою менш ризикованою та більш
прибутковою. У 1814 р. болгарські колоністи володіли 127 садами, у
1819 р. – 303, із яких отримали близько 9,5 тис. відер вина [401, с. 115].
У 1827 р. у німецьких колоністських округах нараховувалося 252328
виноградних кущів. Найбільша їх кількість знаходилася у Клястицях – 21,9%.
Виноград не вирощували в колоніях Фершампеноаз-1 і Фершампеноаз-2
(додаток Б.3.32). У 1846 р. у німців зафіксовано 2 546 виноградників. З них
отримали 51 669 відер вина. Високими професіоналізмом у виноробстві
відрізнялися швейцарські колоністи. Шабський колоніст Тардан за високу
якість винної продукції був навіть нагороджений золотою медаллю.
Аккерманські вина знали далеко поза межами Бессарабії. Значними партіями
вони поступали в Одесу й прирівнювалися до французьких. У 1851 р.
болгарським колоністам належало 3455845 виноградних кущів, об’єм
виготовленого вина становив 319870 відер. В Ізмаїльському окрузі
виноградники розводили 45% усіх господарств, у Верхньо-Буджацькому –
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близько 48%, у Кагульсько-Прутському – 92%. Болгари виготовляли
переважно звичайне біле вино [373, с. 174; 328, с. 274].
За свідченнями російського офіцера І. Драгана, садівництво на півдні
Бессарабії починає розвиватися після появи іноземних колоністів. У 1827 р. в
німецьких колоніях росло 31 066 фруктових і 8 846 лісних дерев. Найбільша
цифра зафіксована в Клястицях – 6,3 тис., Кульмі – 6,1 тис., Тарутино –
5,6 тис. (додаток Б.3.33). У 1841 р. тут росло вже 145 221 різних дерев, з них
у Малоярославецькому окрузі – майже 62% [278, с. 247].
Садівництво процвітало й у болгарських колоніях. Так, у 1828 р.
більше 94% родин «задунайських переселенців» мали фруктові дерева.
Перше місце за кількістю насаджень займав Кагуло-Прутський округ –
30 191 дерево, за ним ішов Ізмаїльський – 14 259 [557, с. 119]. Відомості
щодо кількості дерев тут у 30 – 40-х рр. ХІХ ст. вміщені в таблиці 3.3.6.
Таблиця 3.3.6
Кількість садів і фруктових дерев у болгарських колоніях
у 30-х – 40 рр. ХІХ ст.
Садів

1833 р.

1840 р.

1843 р.

3

4

4

18 755

43 061

48 174

Приватних

618

5 205

5 330

В них дерев

83 737

759 584

1 001 442

Суспільних
В них фруктових
дерев

Таблицю складено: [145, c. 253-254; 17, арк. 72зв.-73].
У кінці досліджуваного періоду, за неповними даними (без НижньоБуджацького округа), у болгарських колоністських округах нараховувалося
5379 садів, у яких росло 477 338 фруктових і 175 929 неплодових дерев. Слід
зазначити, що продаж фруктів болгари здійснювали переважно в межах
самих поселень [401, с. 159-160]. Вирощували яблука, груші, черешні,
абрикоси, персики, айву, горобину, а також волоські горіхи, лісний фундук,
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мигдаль, ягоди: малину, аґрус і смородину. Наглядачі колоній контролювали
посадку нових саджанців [17, арк. 72зв.-73].
Шовківництво в іноземних колоністів у перші десятиліття ХІХ ст.
знаходилося в «зародку». Перша плантація тутових дерев була заснована в
Болграді в 1821 р. Пізніше вони з'являються в Комраті й Іванівці. За
свідченнями статського радника І. Толстого, шовківництво в болгарських
колоніях почало розвиватися лише з середини 30-х рр. ХІХ ст. У 1837 р. в
суспільних плантаціях нараховувалося 389 тутових дерев, у колоністів –
127 194. Така висока цифра, напевно, пояснюється тим, що чиновник
зарахував і молоді саджанці. У цей час тут працювала лише одна
шовкомотальня, яка належала колоністу Малині. У 1836 р. з неї отримали
2 пуди й 24 фунти шовку. Шовкопрядінням займалася 561 жінка [145, с. 187].
У 1840 р. в колоніях «задунайських переселенців» нараховувалося
4 суспільні тутові плантації, в яких росло 4 215 дерев. У господарствах
колоністів – 62 637 дерев, з них 34,5% в Кагуло-Прутському окрузі. Всього за
цей рік тут виробили 5 пудів 29 фунтів шовку [17, арк. 173зв.-174]. У 1846 р.
кількість тутових дерев збільшилася до 216,4 тис. (для прикладу, в
болгарських колоніях Херсонської й Тавричної губерній – лише 37 тис.). За
даними дослідника І. А. Анцупова, шовківництвом займалося тільки 447
болгарських сімей. В Ізмаїльському окрузі – 175, у Верхньо-Буджацькому –
223, у Нижньо-Буджацькому – 25 і в Кагуло-Прутському – 24 родини. У 1849
році тут числилося 220,6 тис. тутових дерев, з яких отримали 12 пудів шовку
[225, с. 84]. Незважаючи на постійний ріст кількості тутових дерев і
виділеного шовку, лише незначна його частина йшла на продаж.
Поступово зростає кількість тутових дерев у німецьких колоніях. Якщо
в 1827 р. тут росло лише 46 дерев (в Кульмі – 5, Тарутино – 28,
Ферешампенуаз-1 – 3, Клястиці – 6, Парижі – 4), то в 1841 р. – уже 590. З них
150 – у Клястицькому окрузі, 144 – у Малоярославецькому, 96 – у
Саратському та 200 – у швейцарській колонії Шабо [145, с. 93-94; 278,
с. 126]. На жаль, дані за наступні роки виявити не вдалося.
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На думку А. О. Скальковського, городництво в Бессарабії почало
розвиватися після появи на її теренах задунайських вихідців, які першими
завели тут поливальні машини та вказали міста для розведення городів і
баштанів. За його словами, у кінці 20-х рр. у регіоні «неможливо було знайти
ані качана капусти, ані бочонка солених огірків, не кажучи вже про плоди
більш ніжні, такі як: помідори, баклажани, земляні груші…» [472, с. 118].
Городництво відігравало в сільському господарстві колоністів другорядну
роль. Лише частина овочів йшла на внутрішній ринок. Промисловий
характер воно набуває в 40 – 50-х рр. ХІХ ст. Відомо, що мешканці Комрата,
Болграда та Бабеля продавали овочі в Кілії, Ізмаїлі, Кагулі та частково в
Одесі [226, с. 200]. Поступово в колоністських округах приступили до
розведення картоплі. У 1833 р. болгарські колоністи посадили лише 3 чверті
цієї культури, у 1843 р. – 795 чв. У наступні роки спостерігається зменшення
насаджень з 749 чв. у 1845 р. до 431 чв. у 1854 р. Лише в кінці
досліджуваного періоду цей показник збільшився до 1 383 чв. [401, с. 171].
Розведення картоплі займало багато часу, тому воно не здобуло значного
поширення у болгар. Іншою була ситуація в німецьких колоніях. У 1815 р.
П. Свіньїн писав про те, що німці вирощували картоплю «в достатній
кількості для забезпечення цілої області» [465, с. 185]. Зрозуміло, що автор
перебільшував реальні показники. Відомо, що перша група вихідців із
Західної Європи поселилася в Бессарабії лише за рік до приїзду чиновника.
Активно вирощувати картоплю вони почали лише в наступні роки (у 1827 р.
посадили 82 чверті і 7 четвериків). У середині ХІХ ст. прибуток, який
надходив від урожаїв цієї культури, посідав у німецьких колоністів третю
сходинку після хліборобства та виноградарства. У 1855 р. німці отримали з її
продажу 22 512 крб. 46 коп. [145, с. 91, відомість № 185]. Вказані дані
свідчать про те, що розведення картоплі тут було важливою галуззю
сільського господарства.
Колоністи

займалися

ремісничим

виробництвом.

У

1820 р.

в

Ізмаїльському колоністському окрузі числилося 13 шевців, 21 кравець,
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4 кушнірі, 3 шаповали, 3 гончарі, 3 бондарі, тесляр і 3 особи, спеціалізація
яких не вказана. Усього 50 ремісників. У 1837 р. в болгарських колоніях
зафіксовано 3 915 ремісників. З них ткачів – 82,2%, кравців – 6,2%, шевців –
3%, бондарів – 2,2%, чинбарів – 1,6%, шкіряників – 1,3%, ковалів – 1,1%,
теслярів – 0,9%, каменярів – 0,8%, а також 9 фарбувальників, 8 срібників,
5 мідників і 2 зброярі [145, с. 187-188]. У 1846 р. чисельність ремісників
зросла до 7,6 тис. осіб (14,7% з них працювали вдома). Більшість складали
кравці, бондарі, шевці, теслярі та шкіряники. У цей час тут функціонувало 60
фабрик, які виготовляли продукції на 13 942 крб. Найбільший прибуток
давали фарбувальні, які знаходилися в Комраті та Болграді (додаток Б.3.34).
Виготовлену продукцію збували на місцевих базарах у Ізмаїлі, Рені, Кагулі, а
також у Болграді та Комраті. У середині ХІХ ст. в колоніях «задунайських
переселенців» працювали 54 фабрики, які виготовляли продукції на
13100 крб. 25 коп. (додаток Б.3.35). Кількість ремісників зросла до 9 258 чол.
(1 332 особи працювали вдома) [145, с. 395].
У 1828 р. в німецьких колоніях лише 144 людини займалися ремеслом:
21,5% – мірошництвом, 16,6% – швацтвом, 15,3% – шиттям одягу, 13,9% –
ткацтвом, 13,2% – ковальством, 6,9% – теслярством, 4,8% – столярством,
4,1% – токарством, 3,5% – бондарством (додаток Б.3.36). У 1855 р. тут
нараховувалося 769 ремісників. У тому числі: 142 мірошника, 131 швець, 115
каменярів, 92 ковалі, 67 колісників, 60 кравців, 48 столярів, 28 теслярів, 14
ткачів, 14 токарів, 11 шкіряників, 11 сідельників, 9 слюсарів, 8 осіб
виготовляли масло, зброяр і майстер годинникових справ. Фабрик і заводів
не зафіксовано [145, с. 187-188, відомість № 185]. Отже, до кінця
досліджуваного періоду у німецьких колоністів спостерігається розширення
ремісничої спеціалізації. Основний контингент ремісників був представлений
мірошниками та шевцями.
Для стимулювання розвитку торгівлі в колоністських округах, за
розпорядженням попечителя іноземних колоністів І. М. Інзова від 25 травня
1826 р., починають функціонувати два ярмарки. Лише колоністи не
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сплачували за торгові місця. Всі інші вносили 15 – 30 пар і 1 лев, а також з
кожної голови худоби – 2 пари [145, с. 66-67]. Трохи пізніше розпочинає
роботу третій ярмарок. За характеристикою О. А. Клауса, майже кожен
болгарський колоніст був по суті торговцем, який «не задовольняється
зміцненням лише свого продовольства, а старається виробляти іноді
вдесятеро більше хліба, сіна, овочів, вина, ніж йому потрібно, і розводити та
годувати худобу для продажу на базарах і ярмарках та великих торгівельних
містах, якими є: Одеса, Ізмаїл, Бєльци» [358, с. 335]. У 1837 р. серед
«задунайських переселенців» до гільдії входив лише колоніст Мінко. Крім
того, 412 осіб займалися торгівлею в самих колоніях. При домах мешканців
функціонувала 271 торгівельна лавка. У Комраті, Болграді та Іванівці раз на
тиждень працювали базари. Через кожні два тижні працював базар у
німецькій колонії Тарутино. Основну масу продукції, що йшла на продаж,
складали хліб, худоба, сало, олія, фрукти та ін. [145, с. 188].
У 1840 р. у болгарських колоніях у гільдії було записано лише
2 чоловіки. У внутрішній торгівлі задіяні – 382 особи (в тому числі в
Ізмаїльському повіті – 294 чол.). При своїх будинках торгували – 303 чол. (в
Ізмаїльському окрузі – 120, у Верхньобуджацькому – 179 і 4 особи в
Кагульському).

Болгари

отримали

право

продавати

продукцію

в

ізмаїльському та ренійському портах, а також у містах Аккерман, Кишинів і
Кагул [17, арк. 78]. У 1848 р. у гільдіях у болгарських колоніях числилася 31
особа. З них у колонії Болград – 18, Комраті – 12, Слободзеї – 1 (у їх числі
Іван Черкез, Іван Пелкет, Пилип Сулаков, Георгій Радіонов, Яній Долгов,
Анастас Хаджи-Кулев, Дочо Драганов, Іордакій Дмитрієв, Іван Митишев, Яні
Цируполо й ін.). Також нараховувалося 435 осіб, які займалися комерцією без
запису в гільдії [472, с. 156]. Отже, чисельний склад торгового люду в
колоніях «задунайських переселенців» поступово збільшувався.
До окремої групи сільського населення Бессарабії входили козаки
Дунайського війська. Завдяки урядовій політиці та природному фактору їхня
чисельність тут зросла з 2 266 осіб у 1828 р. до 11 637 у 1856 р. (додаток
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Б.3.37). Етнічний склад населення станиць у кінці окресленого періоду мав
наступний вигляд: 34% складали українці, 27,8% – молдавани, 22,7% – роми,
15,5% – росіяни [258, с. 243].
Найбільш повно права та обов’язки козаків визначило «Положення про
Дунайське військо» 13 грудня 1844 р. Вони звільнилися від сплати податків
(за

винятком

внесків

на

утримання

військового

училища),

але

зобов’язувалися виконувати ряд повинностей: ремонтувати мости та дороги,
нести військовий постій, супроводжувати арештантів, надавати вози для
перевезення. Відбували земські повинності та рекрутчину, несли кордонну
варту на островах Лета та Четаль, надавали команди для служби на лівому
березі

Дунаю,

утримували

караули

на

Георгіївському

острові

та

Бессарабському соляному правлінні, слідкували за порядком у Одесі,
Аккермані, Херсоні та Херсонському повіті, а також надавали в разі
необхідності додаткові військові полки. Строк служби для них складав 30
років (25 – польова та 5 – внутрішня) [198, с. 5, 11-12, 74]. Проходження
служби мало певну схему. Так, коли третя частина козаків служила, решта –
повинна була займатися сільським господарством. Насправді ж, за
свідченнями наказного отамана І. Є. Гангардта, її несли більше половини
станичних військових [225, с. 45; 253, с. 81]. Це негативним чином
позначалося на розвитку козацьких господарств.
Військо мало свою субординацію. Головною адміністративною особою
був

Новоросійський

підпорядковувався

і

Бессарабський

Військовому

правлінню

генерал-губернатор,
та

Генеральному

який
штабу.

Керівництво військом здійснював наказний отаман, який призначався
Сенатом. Він слідкував за всіма сферами життя козацького населення,
посідав місце голови Військового правління. Воно складалося зі старшого
члена, двох асесорів, військової та цивільної експедиції, секретаря. Один з
асесорів призначався генерал-губернатором і виконував функції скарбника.
Функціонувала канцелярія. До її складу входили: чотири столоначальники,
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екзекутор (журналіст), архіваріус, писарі, військова та цивільна експедиції.
Юридичні питання вирішувала Комісія військового суду [198, с. 21-45].
У восьми з десяти станиць функціонували станичні правління, які
підпорядковувалися наказному отаману та Військовому правлінню. Вони
складалися з наказного отамана, двох суддів і фельдшера. Селища Петрівка
та Костянтинівка, у зв’язку з нечисленністю населення, увійшли – перша до
станичного правління Старокозачого, друга – до Каїри [255, с. 48]. Ці
адміністративні органи здійснювали нагляд за порядком і контролювали
готовність солдат нести військову служби. Проти її проходження відкрито
виступали цигани Фараонівки та Каїр, які неодноразово зверталися до
урядових інстанцій Кишинева, Одеси та Санкт-Петербурга з проханням
відрахувати їх з війська. Всі ці клопотання царським урядом ігнорувалися. Це
стало причиною постійних втеч циган з місць поселення. До середини
40-х рр. звідти втекло 127 чол. Решта населення відкрито виступала проти
вступу в козацькі полки. Розповсюдження хвилювань місцева влада
намагалася припинити через арешти. У липні 1844 р. заарештовують 45 осіб
[259, с. 19-20]. Незважаючи на це, позиції мешканців Фараонівки та Каїр
залишалися незмінними до кінця всього досліджуваного періоду. До
середини 50-х рр. ХІХ ст. до війська зараховували лише 420 ромів. Іноді вони
вступали на службу, рятуючись від голодної смерті. Як, наприклад, 91 особа
в 1840 р. [134, арк.193].
У кінці травня 1855 р. цигани звернулися до місцевої влади з
проханням включити їх до розряду казенних селян, пообіцявши в
найкоротший термін погасити всі недоїмки та своєчасно вносити податки та
повинності. У зв’язку з початком Кримської війни цю пропозицію відхилили,
а чоловіче населення (віком від 11 до 50 років) в примусовому порядку
залучили до військової підготовки [50, арк. 36].
Впродовж окресленого періоду в оподаткуванні держаних циган
відбулися зміни. Спочатку, залежно від матеріальних статків, з них стягували
20 – 40 левів. З 1818 р. – даджію та бір (1,5 крб. сріблом). Через сім років ця
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сума складала 2,2 крб. сріблом. З 1833 р. для цієї категорії селянства
вводиться земська повинність [377, с. 282-283; 134, арк. 53].
Землі, що входили до військового відомства, не являли собою єдиної
цілісної території. Вони розмежовувалися селищами державних селян і
колоністів. Це значно ускладнювало проведення господарських робіт. У кінці
20-х рр. земельний фонд війська складав 19 326 дес. землі (1 дес. = 2400 кв.
сажнів = 1,09 га). Через десять років, у зв’язку з приєднанням шістьох
казенних селищ і двох циганських колоній, він збільшився до 32442,5 дес. і
380 кв. сажнів. Однак цієї землі було недостатньо. Частина козаків мешкала
поза межами війська. У 1839 р. одна особа володіла в середньому менше, ніж
10 дес. землі [255, с. 98-102]. Але, як відмітила науковець О. А. Бачинська, за
відсутності достатньої кількості робочої худоби та реманенту, козаки не
обробляли навіть ці ділянки [258, с. 260]. На початку 40-х рр. у власності
козаків знаходилося вже 68 878 дес. землі, або 5,7% земельного фонду
Буджaку (для порівняння, в іноземних колоністів – 63,4%, державних селян –
близько 31%) [256, с. 302; 81, арк.7].
Основним джерелом доходу козацького населення було сільське
господарство, переважним чином землеробство. Козаки сіяли пшеницю,
ячмінь, жито, просо. Незважаючи на певні коливання впродовж 1835 –
1854 рр., посів хліба в козацьких станицях збільшився з 1 559 до 6 152
чвертей. Урожайність у різні роки коливалася від сам-0,8 до сам-6,9.
Забезпеченість зерном не була стабільною. Спочатку посіви озимої пшениці
переважали над яровими, в 50-х рр. їхнє співвідношення практично
зрівнялося (додаток Б.3.38).
Майже всі козаки мали городи. Вирощені овочі йшли до власного
вжитку. У 40-ві рр. вони почали вирощувати картоплю, однак об’єми
насаджень цієї культури поступово зменшувалися (з 460 чв. у 1843 р. до 57¼
у 1849 р.) [145, с. 226, 267, 342; 144, с. 353]. З цього часу почало розвиватися
садівництво. Виноградарством, у зв’язку з недостатньою кількістю землі,
майже не займалися. Деякі козаки мали виноградники поза межами війська.
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Як, наприклад, 19 мешканців Волонтирівки (Петро Бутескул, Леонтій Мазур,
Петро та Дмитро Гимбра, Пантелеймон Хливняк та ін.), які володіли
виноградними садами в Аккерманському, Бендерському, Кишинівському
повітах Бессарабської області та в Тираспольському повіті Херсонської
губернії (додаток Б.3.39).
Козаки Дунайського війська надавали перевагу розведенню волів і
корів, яких використовували як тяглову силу під час польових робіт. Деякі
родини взагалі не мали власної худоби. У 1855 р. їхня частка в різних
станицях коливалася від 28,7% до 50,3%. Найвищі показники зафіксовані в
циганських поселеннях – Фараонівці та Каїрах. Більшість козацьких сімей
мала 2 – 3 голови худоби. Найбагатші – 11 – 20 одиниць. У кінці окресленого
періоду таких сімей нараховувалося 18.
Питома вага коней у загальному поголів’ї була незначною. У 1836 р.
вона складала – 6,6%, у 1843 р. – 5,5%, у 1854 р. – 2,7%. Тенденція до
зменшення пов’язана із втратою кінного складу під час воєнних дій та
епідемічних хвороб. Овець і свиней розводили небагато. У середньому на
одну особу припадало 1-2 вівці (додатки Б.3.40). Розвиток свинарства мав
негативну динаміку, про це свідчать дані таблиці 3.3.7.
Таблиця 3.3.7
Кількість свиней у козацьких станицях Дунайського війська
в 40-х – 50-х рр. ХІХ ст.
1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1853 1854 1855 1856
9534 1036 1151 1126 1197 1382 1725 1913 3152 3222 2599 2593
Таблицю складено: [318, таблиця № 14; 255, с. 138; 145, с. 348; 144,
с. 354].
Мешканці станиць Дунайського війська мали право вільної торгівлі в
межах усієї Бессарабської області. Козаки, задіяні в торгівельних операціях,
поділялися на дві групи: а) тимчасових – займалися комерцією під час
відпусток; б) осіб, які формували окрему торгівельну групу та звільнялася від
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служби. Останні щорічно вносили до військової скарбниці 57 крб. 50 коп.
сріблом. Їхня кількість не перевищувала 30 осіб. З тимчасових торговців
стягували 7 крб. 14,5 коп. сріблом [198, с. 71]. Торгівля була посередньою.
Ярмарки функціонували кожні два тижні щочетверга у Волонтирівці [145,
с. 326]. Продаж худоби був одним із джерел доходу під час неврожаїв
зернових. З продукції скотарства на продаж йшла незначна частина
баранини, сальних свічок і вовни [140, арк. 89 зв., 103 зв.].
Для козаків була характерна майнова диференціація. В 1855 р. частка
бідних родин у війську складала 12,3%. Найбільше їх зафіксовано в колишніх
селищах державних селян Петрівці та Миколаївці – 37,5% і 28,7% (додаток
Б.3.41). У той же час деякі козаки мали у власності значне майно. Як,
наприклад, козак із Акмангіта Т. Д. Абдул, якому належали будинок, 4 вози,
1,5 тис. овець, 27 голів рогатої худоби, 11 коней та 20 чвертей хліба.
Заможний козак П. Ю. Полуньов з Каїр мав хату, 5 возів, 500 овець, 53
одиниці рогатої худоби, 17 коней і 100 чвертей зерна [255, с. 157, 159].
Окрему увагу хотілося зосередити на господарській діяльності циган,
станиць Фараонівки та Каїри. Вони вирощували зернові, але в незначних
масштабах. Так, у 1839 р. у першому поселенні було посіяно всього 2,3 чв.
жита, другому – 1,5 чв. До наступного врожаю їхні запаси складали лише
83 чв. кукурудзи, 3 чв. пшениці та 5 чв. проса [134, арк. 18, 48]. У 1843 р. тут
посіяли 125 чв. ярової та 189 чв. озимої пшениці. Зібрали – 487 ¾ чв. і 1059 ¾
чв., відповідно. Збільшення посівів зернових, на нашу думку, пов’язано з
розселенням у станицях козаків, які здебільшого й займалися землеробством.
У наступні роки кількість посівів зменшилася. У 1850 р. у Фараонівці посіяли
102 чв. пшениці, а зібрали лише 141 чв. У Каїрах в цей час посіяно – 290 чв.,
зібрано – 470 чв. Отже, урожайність не перевищувала сам-2. Це зумовлено
тим, що роми майже не займалися сільським господарством, а жебракували
по навколишніх селищах, а землі віддавали в оренду царанам [137, арк. 2424зв., 34].
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Про забезпеченість ромського населення худобою свідчать матеріали
таблиці 3.3.8.
Таблиця 3.3.8
Забезпеченість худобою населення станиць Фараонівки та Каїр
у першій половині ХІХ ст.

корів

свиней

кіз

волів

корів

коней

34

26

7

62

140

66

4

161

192

14

268

-

-

-

49

94

27

-

20

25

76

1255

овець

волів

Каїри

1850 р.

коней

Фараонівка

1840 р.

волів

1836 р.
корів

Назва

Таблицю складено: [134, арк. 18, 48; 324, с. 117-120; 138, арк. 13, 75].
Враховуючи загальну чисельність населення станиць і опираючись на
вищезазначені дані, можна підрахувати, що в середині ХІХ ст. 1 віл
знаходився в розпорядженні 11 осіб, корова – у 9 мешканців, кінь – у 23.
У середньому кожний житель мав вівцю. Безперечно, така кількість худоби
не забезпечувала нормальне функціонування господарств.
Роми перебували в жахливому становищі, більшість із них не мала
навіть потрібного одягу. У 1840 р. для його пошиття передбачалося виділити
тканину [134, арк. 274]. Для них також були закуплені 7 плугів, 4 борони,
сапи, коси, лопати та серпи, а також виділено 1890 крб. сріблом. Недбале
ставлення до сільськогосподарського інвентарю призвело до того, що в
середині ХІХ ст. у першому поселенні придатними для експлуатації
залишилися лише плуг, борона, 39 возів, у другому – 7 возів [324, с. 117-120].
Певні позитивні зрушення в матеріальній спроможності спостерігаються в
50-х рр. Так, незважаючи на неврожаї хліба, в 1850 р. ромам вдалося обійтися
без державної допомоги, хоча їхній борг до запасних магазинів складав
більше 29 чв. зерна [137, арк. 24 зв., 34 зв.].
Результатом урядової політики стала поява в Бессарабській області в
середині 30-х рр. ХІХ ст. категорії євреїв-землеробів. «Положення про
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євреїв» 1835 р. передбачало звільнення її представників на 25 років від
державних податків, на 10 років – від земських виплат і залежно від
чисельності поселеної громади на 25 або 50 років від рекрутських наборів
[188, с. 365]. Цю пільгу значно скоротила «Височайше затверджена
постанова про євреїв-землеробів» 1844 р. Звільняючи їх лише на 10 років від
державних податків і на 25 років від рекрутчини. Євреї, поселені на казенних
землях,

знаходилися

під

наглядом

Палати

державного

майна,

Новоросійського та Бессарабського генерал-губернатора та цивільного
губернатора області. Основний контроль за ними здійснювало Міністерство
державного

майна.

Внутрішнє

управління

єврейських

колоній

організовувалося за зразком казенних селищ [193, с. 597]. Розглядом
незначних справ займалися волосні правління або виборні особи, важливі
питання вирішувалися через Хотинський міський магістрат [145, с. 302].
Після закінчення пільгових років для євреїв-землеробів вводилися бір і
оброк. У кінці досліджуваного періоду розмір першого податку складав
2 крб. 86 коп. сріблом, другого – 6 крб. 72 коп. з родини. Для холостих
чоловіків сума оброчних виплат становила 60 коп. [328, с. 526].
Євреї, розселені на приватних землях, укладали з їхніми власниками
договори, в яких фіксували розмір суспільних повинностей та земельних
внесків. Наприклад, єврейське населення колонії Олександрени сплачувало
за кожну фальчу землі 1 срібний карбованець [145, с. 295]. Представники цієї
групи бессарабських мешканців знаходилися під юрисдикцією Міністерства
внутрішніх справ і перебували під наглядом Обласного правління та
Земських судів. Головне завдання останньої установи полягало в нагляді за
виконанням статей договору.
Євреям-землеробам дозволялося

займатися в колоніях дрібною

торгівлею, мати торгівельні лавки, лабази, дрібні фабрики й інші невеликі
заклади з виготовлення сукна, полотна, пістрі та ін. У перші три роки після
поселення вони могли продавати виготовлену продукцію лише на території
повіту, в якому мешкали. А також брати участь у ярмарках, що
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функціонували не більше, ніж за 30 верст від місця прописки. Пізніше – вели
внутрішню торгівлю в межах усієї Бессарабської області. У перші двадцять
п’ять років після переходу в землеробський стан мали право брати на відкуп
перевози та поштові станції лише в окремому повіті. Пізніше – на території
усього регіону [193, 600-602].
У 1846 р., за свідченнями М. Мурзакевича, у Бессарабії мешкало
1,5 тис. євреїв-землеробів [417, с. 5]. За розрахунками І. Драгана – 3 978 чол.
[318, таблиця № 5]. Інші відомості містяться в матеріалах офіційної
статистики. Відповідно до них, кількість осіб, що належала до цієї категорії
бессарабського населення, складала трохи більше 2,5 тис. (додаток Б.3.42).
Звертає увагу переважання чоловічого населення над жіночим. Так, у 1846 р.
колонії Олександрени кількість чоловіків у загальній масі колоністів
дорівнювала 61%, Люблині – 66,2%, Вертюженах – 63,8% [145, с. 295, 299301]. Ми переконані, що наявна диспропорція зумовлена бажанням
єврейського чоловічого населення уникнути відбування рекрутчини.
У 1853 р. у регіоні нараховувалося вже 7 475 євреїв-землеробів (питома
вага в загальному народонаселенні області складала 0,8%). У тому числі в
Сороцькому повіті 2 995 осіб, у Бєльському – 1 688, Оргєєвському – 808,
Бендерському – 777, колоністському відомстві – 751, Хотинському – 274,
Кишинівському – 154, Бєльцях – 27, Тузлах – 1 [108, арк. 129].
Господарський розвиток єврейських сільськогосподарських колоній
отримав у історіографії різну оцінку. У середині 50-х рр. ХІХ ст. учений
О. І. Защук писав про те, що «поля в єврейських колоніях не оброблені,
скотарства не існує, хати знаходяться в недбалості, існування своє колоністи
підтримують, якщо не контрабандою та крадіжкою коней, то дрібними
промислами та ремеслами; для більшої зручності та кращого заробітку,
багато хто з колоністів проживає в містах, не зважаючи на намагання міської
та земської поліції утримати їх на місцях». Причиною низького рівня
економічного розвитку цих поселень, на думку автора, була відсутність у
його мешканців потрібних навичок ведення господарства [328, с. 173].
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Сучасний дослідник Є. Брік, навпаки, зазначає, що в деяких з цих поселень
досить

добре

розвивалося

тютюнництво

(Думбравени,

Згуріца),

виноградарство та виноробство (Вертюжани та Романівка) [273, с. 105].
Аналіз рапортів земської поліції дозволяє вести мову про те, що
господарський розвиток єврейських колоній знаходився на різних рівнях.
Так, в колонії Люблін він визначався місцевою владою як «доведений майже
до досконалості», в Бричево – «достатній», Мерешівці – «посередній». Крім
сільськогосподарських робіт поселенці займалися дрібною торгівлею та
промисловістю. Так, у колонії Вертюжени зафіксовані кравці, цирульники,
ковалі, малярі та бондарі [145, с. 298-300].
Мандруючи Південною Росією, письменник О. С. АфанасьєвЧужбинський дав досить цікавий опис єврейських землеробських колоній
Бессарабії, який він сформував як з власних спостережень, так і з розповідей
місцевих жителів. Він звернув увагу на те, що чоловіче населення тут було
практично завжди відсутнє. За винятком днів, коли очікували приїзду
наглядача. Напередодні всі мешканці з’їжджалися й створювали робочу
атмосферу. Вони винаймали у царан худобу, сільськогосподарський
реманент і приступали до обробки полів. Під час приїзду ревізора колонії, як
пише автор, мали досить жвавий вигляд. Після його від’їзду чоловіки знову
відлучалися на тривалий час для заняття комерцією «кому куди заманеться»,
а їхні землі оброблялися переважно царанським населенням [204, с. 193].
З вищеописаного очевидно, що царському уряду, незважаючи на численні
спроби, не вдалося залучити євреїв до сільського господарства. Вони
продовжували

займатися

звичними

для

себе

видами

діяльності,

користуючись при цьому закріпленими в законодавстві пільгами. На наш
погляд, нереалізованість цих планів зумовлена різними чинниками. Поперше, відсутністю необхідних навичок ведення господарства, а також
компетентної в цій галуззі особи (агронома), яка б могла поширити свої
знання серед інших колоністів. По-друге, повна відсутність інтересу до
землеробства й «гонитва за пільгами». По-третє, торгівля та промисловість у
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Бессарабії тільки набирали обертів, вимагали меншої зайнятості й давали
більш стабільні надходження, тому саме цим видам діяльності єврейське
населення надавало перевагу. Причина також крилася в нестачі робочих рук.
Відомо, що євреям-землеробам дозволялося наймати християн лише на
недовгострокові роботи, що унеможливлювало нормальне функціонування
великих господарств. Небажання російської адміністрації залишати в руках
євреїв значні земельні ділянки також відіграло свою негативну роль. Це стало
причиною відхилення в березні 1841 р. пропозиції кременчуцького,
павлоградського

та

уманського

євреїв Давида Зеленського,

Йосифа

Робиновича та Якова Гольденвейзера про заснування в Бессарабії «зразкової
колонії» [387, с. 23].
Найбільш обездоленою групою селян залишалися кріпосні цигани.
Їхню

особисту

залежність

офіційно

закріпив

«Статут

утворення

Бессарабської області» 1818 р. З цього часу податки та повинності за них
вносили господарі [199, с. 20-21]. Більшість вела кочовий спосіб життя.
Дослідник А. О. Скальковський описував особливості їхнього побуту так:
«Цигани, виконуючи різні звичні для них справи, самовільно переходять з
місця на місце, живуть у рухомих шатрах, і вельми небагато хто з них має
основні приміщення. Вони не сплачують до скарбниці ніяких податків, не
зобов’язані вносити ніяких суспільних повинностей і тому залежать
безпосередньо

від

своїх

господарів,

які,

в

переважній

більшості,

використовують їх у якості дворової прислуги» [82, арк. 6зв.].
Російська адміністрація робила безліч спроб із залучення кріпосних
циган до осілості. На початку 30-х рр. ХІХ ст. Обласна Рада запропонувала
стягувати з кожного повнолітнього кріпосного цигана по 1 крб. на рік, а
також

земські

повинності

відповідно

до

податкової

розкладки.

Відповідальність за поселення і облаштування кріпаків покладалася на їхніх
власників. Зрозуміло, що з боку останніх це викликало неабияке обурення. За
місцевий

нобілітет

заступився

проводар

бессарабського

дворянства

Є. І. Димитріу який звертаючись до місцевої влади, звернув увагу на те, що
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не всі дворяни мали достатньо коштів для реалізації покладеного на них
завдання. Гальмувало процес також небажання інших селян приймати циган
до

своєї

громади.

Новоросійського

та

З

оглядом

на

Бессарабського

це

виконуючий

генерал-губернатора

повноваження
Ф. П. Пален

запропонував ромів, які самостійно перейдуть на осілість, взагалі звільняти
від кріпацтва. З тією лише умовою, що вони укладатимуть з землевласниками
договори з визначеним у них переліком повинностей. Іншими слова,
передбачалося їхнє поступове інкорпорування до розряду царан. Спочатку
уряд мав на меті звільнити поселених циган на п’ять років від податків і
земських повинностей. Осіб, які придбали землю самостійно або за
допомогою поміщиків, – на 25 років. Для решти кріпосних циган
оподаткування вводилося з 1832 р. З 1851 р. кожен господар повинен був
вносити за одного дворового рома – 95 коп. сріблом, з поселеного – 30 коп.
Також вводилася земська повинність [144, с. 146-148; 167, с. 195]. Вжиті
заходи не принесли бажаних результатів. У межах економії дворяни почали
масово відпускати кріпаків на волю. Вже у 1842 р. кількість таких осіб в
Бессарабії складала більше 6,6 тис. [19, арк. 27зв.].
Становище кріпосних циган було складним: їх продавали, обмінювали,
дарували тощо. Так, у 1822 р. заможний господар С. Стурдза продав
Л. Россету 115 осіб. Роком пізніше дворянин І. Кантакузино за продаж
9 чоловік отримав 1 269 левів [532, с. 50]. В історії зафіксовані факти
жорсткого поводження з кріпаками заможної пані Касандри Палладі.
Внаслідок пожежі в її маєтку загинули дві циганки, зачинені в коморі. Свою
провину поміщиця спокутувала лише церковним покаянням [377, с. 283-284].
У архівних справах зафіксовані десятки аналогічних випадків.
Умови

життя

кріпосних

циган

описував

російський

історик

О. Ф. Вельтман. З його спогадів відомо, що більшість ромів переважно
виконувала функції дворової прислуги. Годували їх погано – майже завжди
мамалигою. Іноді на свята до раціону входила зіпсована бринза [205, с. 3-4].
Їхнє становище трохи покращилося в кінці 20-х рр. ХІХ ст., після заборони
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окремого продажу членів однієї родини. З 21 червня 1845 р. вони отримали
офіційний захист від фізичних покарань [127, арк. 1]. Після вступу в силу
урядової постанови «Про права станів жителів Бессарабської області» 10
березня 1847 р. цигани, особиста залежність яких юридично доказана не
була, могли вільно вступати в ряди козаків Дунайського війська або городян.
Відтепер право на купівлю-продаж кріпосних циган залишалося лише за
дворянами, які мали у власності заселені ділянки землі [167, с. 194].
Для мінімізації витрат власники кріпаків часто приховували їх реальну
кількість. У 1830 р. вони надали інформацію тільки про 4 015 дворових і
3 964 поселених ромів. Восьма ревізія (1835 р.) зафіксувала 13 156 кріпосних
циган (у тому числі 6,9 тис. чоловіків і 6 256 жінок) [144, с. 146, 302; 27,
арк. 27]. У 1842 р. їхня чисельність складала 13,8 тис., а в середині ХІХ ст. –
11 430 осіб. Тенденція до зменшення кількісних показників зумовлена
звільненням частини з них від кріпацтва. Основна маса особисто залежних
ромів зосереджувалася на півночі та в центрі – 98,6% (у Сороцькому повіті –
39%, Кишинівському – 29,7%, Оргєєвському – 16%, Хотинському – 10,3%,
Бєльському – 3,6%) [19, арк. 38-39, 62].
Залежно від професійної орієнтації ромське населення поділялося на
декілька розрядів. До категорії «ватрас» входили кріпаки, які раніше служили
в боярських маєтках. До кінця 30-х рр. ХІХ ст., за свідченнями сучасника
того періоду М. Когалничана, всі вони майже повністю асимілювалися з
місцевими

мешканцями.

Лінгурари

(«ложкарі»)

спочатку

займалися

добуванням золота в річках, а в зимовий період виготовляли дерев’яні
вироби (ложки, корита, веретена й ін.). Пізніше останній вид діяльності став
для них основним. Урсари («вожаки ведмедів») – переважно кочівники,
нащадки кріпаків, відпущених на волю за оброк. Вони кочували по населених
пунктах, демонструючи вистави з участю ведмедів, а також заробляючи
ковальською справою або просто жебракуванням [267, с. 7].
У поміщицьких маєтках кріпосні цигани виконували різні функції. За
офіційною інформацією, в 1842 р. у Оргєєвському повіті основна їх маса

185

займалася землеробством – 87,7% (2 593 чол.). Решта (364 особи) –
ремісництвом і домашніми промислами. У Хотинському повіті на долю
ремісників і музик було близько 64,3% (1 726 осіб), хліборобів – 3,8% (102
особи), хатні справи виконували – 31,5% (845 осіб). У Бендерському повіті
близько 32,5% (41 чол.) особисто залежних циган складали дворові слуги,
27,8% (35 чол.) з них були землеробами, 19% – ремісниками (переважно
ковалями). У Кишиневі, Бендерах, Аккермані, Хотині, Бєльському повіті
вони працювали здебільшого в поміщицьких маєтках (1 446 чол.). У Сороках
зафіксовано 4 слуги (8%) і 12 ковалів (48%). [19, арк. 1-69]. Практично в
кожному селищі функціонували т. з. «циганські оркестри», які наймали на
різні свята й весілля [204, с. 3].
Отже, завдяки урядовим заходам соціальна структура бессарабського
селянства поступово трансформується: зникли старі категорії та з’явилися
нові. Селяни сплачували різні за обсягом і формою податки. За майновим
принципом їх вносили лише іноземні колоністи. Найбільш обтяжливий
податковий тягар несли царани. У найгіршому становищі перебували
кріпосні цигани. Більшість з них як і основна маса царан, бессарабських
однодворців, резешів, рупта-де-вістерія, рупта-де-камара, євреїв-землеробів
зосереджувалася в північних і центральних районах Бессарабської області.
В південних повітах розселялися болгарські та німецькі колоністи, козаки
Дунайського козацького війська, основний контингент казенних селян і
державних циган. Селянство мало поліетнічний склад. Його переважно
репрезентувала молдавська етнічна група. Займалися селяни сільським
господарством, ремеслом, промислами й торгівлею.
Підбиваючи загальні підсумки до розділу, можна констатувати, що
впродовж першої половини ХІХ ст. соціальна структура населення Бессарабії
зазнала

значних

загальноімперської

трансформацій
станової

і

системи.

максимально
На

бояр

і

наблизилася
бояринашів

до
було

розповсюджено статус російського дворянства. Мазил і рупташів –
російських однодворців. Значні зміни відбулися в соціальній стратифікації
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городян, з середовища яких виокремилися міщани та купці, ремісники
почали об’єднуватися в цехи. В регіоні зберіглися характерні для
попередньої

доби

сільські

верстви

населення.

Паралельно

з

тим

сформувалися нові групи. Система оподаткування мала тут певну
специфіку – вид і розмір податків напряму залежав від етносоціальної
приналежності особи. Дворяни, духовенство, царани, резеші, однодворці,
рупта-де-вістерія,

рупта-де-камара,

євреї-землероби,

кріпосні

цигани

населяли переважно північні та центральні райони. В Аккерманському повіті
зосереджувалася основна маса державних селян і поселених циган, козаків
Дунайського війська та німецьких колоністів. У Кагульський повіт
концентрувалася

більшість

болгарських

колоністів.

За

етнічною

приналежністю основний контингент представників практично всіх станів і
соціальних верств складали молдавани (за винятком державних і кріпосних
циган, євреїв-землеробів, іноземних колоністів, козаків Дунайського війська).
Етнічний склад міщанства та цехових ремісників напряму залежав від
етнічної палітри міст. Бессарабське купецтво переважно представляли євреї.
Головним заняттям дворян залишалася державна служба, духовенства –
богослужіння, купців – комерційна діяльність, міщан і селян – сільське
господарство. Заможні мешканці відкривали винокурні, броварні, салотопні,
фабрики та заводи.
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ВИСНОВКИ
Геополітичні та соціально-економічні цілі царської адміністрації в
Бессарабії змушували її проводити тут досить гнучку політику, націлену на
швидке заселення й господарське освоєння нової окраїни. Урядові пільги,
відсутність кріпосного права та можливість покращення соціального статусу
зумовили її інтенсивне заселення. Основний контингент мігрантів склали
вихідці з Оттоманської Порти та Російської імперії. Фіскальні мотиви двох
країн-суперниць стали причиною їхньої негласної боротьби (пропаганда,
пільги, підкуп) за людські ресурси. Вибір політичного курсу щодо тих чи
інших етнічних груп, які запрошувалися на поселення в Бессарабську
область, здійснювався з урахуванням державних інтересів. У першу чергу
була зведена до мінімуму присутність мусульманського населення, посилено
позиції православних християн. За рахунок вихідців з Балканських країн,
молдавських

царан, німецьких

колоністів, українських і

російських

державних селян, а також втікачів-кріпаків було збільшено контингент
сільського населення, яке виступало головним платником податків, а у
випадку

війни

гарантувало

армії

продовольче

забезпечення.

На

найвигідніших умовах селилися «задунайські переселенці» та німецькі
колоністи. Процес урбанізації відкрив перед ними перспективу поселення в
містах на пільгових умовах. З цього часу з Центральної та Західної Європи
запрошують

виключно

ремісників,

остаточно

припинено

державне

фінансування осіб, які виявили бажання облаштуватися в сільській
місцевості. Необхідність збільшення військового потенціалу стала причиною
лояльного

відношення

до

колишніх

запорозьких, усть-дунайських і

некрасівських козаків. Вжито низку заходів, спрямованих на залучення
російських євреїв, яким відводилася роль головних генераторів розвитку
регіональної торгівлі та промисловості, хоча офіційно Бессарабська область
входить у межу постійної єврейської осілості лише з середини 30-х рр.
ХІХ ст. Через звільнення на певний термін від оподаткування і рекрутської
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повинності ця етнічна група заохочувалася до землеробської справи. Але
відсутність у її представників необхідних сільськогосподарських навичок, а
також небажання влади виділяти іудейському населенню великі земельні
ділянки гальмували цей процес. Певну позитивну результативність у
вирішенні цього питання засвідчує наявність у краю економічно розвинутих
колоній. Ігнорування культурної специфіки ромів негативним чином
позначилося на дієвості роботи щодо залучення до осілості цього народу.
Розуміючи важливу роль православ’я, як головної об’єднуючої сили
російського суспільства, уряд приступив до активної антисектантської
діяльності. Для запобігання виникнення соціального напруження в регіоні
більшість релігійних інакодумців депортують на Кавказ, припинено прийом
старообрядців у міста.
Прагматично-гнучка політика урядових кіл мала успіх: чисельність
населення Бессарабії стрімко зростає. Найпомітніші зрушення зафіксовані на
півдні,

де

оселилася

більшість

мігрантів.

Основна

маса

жителів

зосереджувалася на селі, переважно в Хотинському, Кагульському та
Сороцькому повітах. Серед міст, за загальними показниками абсолютного
зростання народонаселення, провідні позиції зберігали Кишинів, Ізмаїл і
Аккерман. Характерною тенденцією для Бессарабської області впродовж
усього окресленого періоду був ріст представництва іноетнічних груп при
поступовому скороченні питомої ваги молдаван. Найбільше це проявилося в
південних районах, де утримати провідні позиції останнім вдалося лише в
Бендерському повіті, Рені та Кілії. У Кагульському повіті за коефіцієнтом
присутності на перше місце вийшли болгари та гагаузи, в Аккерманському –
українці.

Індекс

молдавської

етнічної

спільноти

знизився

також

у

центральних районах (за винятком Оргєєвського повіту). У північній частині
спостерігається зворотна динаміка. Найбільших трансформацій зазнала
етнічна структура міського соціуму. В Ізмаїлі стрімко зросла чисельність
росіян, які за кількісними показниками оминули молдаван і українців.
Останнім з них вдалося втримати лідерство в Аккермані та Кагулі.
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Паралельно з тим вони перемістилися з другої на четверту сходинку в
Бендерах, поступившись молдаванам, євреям і росіянам. У Кілії єврейська
громада за чисельністю поступово перевищила російську, в Кишиневі та
Оргєєві – молдавську. Стрімке її зростання також зафіксовано в Ізмаїлі,
Бендерах і Кілії. Основна маса молдавського та ромського населення
концентрувалася в Оргєєвському, Сороцькому та Кишинівському повітах.
У містах найвищий показник присутності молдаван зафіксований у
Кишиневі. Головним місцем зосередження українців виступали Хотинський і
Аккерманський повіти. В останньому з них мешкала приблизно чверть
росіян, практично всі німці, поляки, швейцарці. Вагомою частка російського
населення була в Ізмаїлі, Аккермані та Кагульському повіті. В останньому з
них перебував основний контингент болгар і гагаузів. Євреї переважно
населяли Кишинів, Хотинський та Сороцький повіти. В Сороках, Хотині та
Бєльцях вони представляли більшість.
Упродовж першої половини ХІХ ст. відбувається поступова інтеграція
Бессарабської області в соціальний простір Російської імперії, хоча
завершальної стадії цей процес не досяг. Для полегшення фіскальних
функцій урядові кола практично відразу взяли курс на уніфікацію соціальної
структури

регіону

до

загальноросійських

соціальної

сфери

відбувалося

з

стандартів.

урахуванням

Реформування

усталених

традицій

новопридбаного краю та інтересів місцевої еліти. Одним з наслідків
нівелювання стало оформлення місцевого боярства та бояринашів в окремий
стан дворянства. Завдяки нобілітації їхній контингент поповнювався
шляхетними родами як з самої Росії, так й інших країн. Це зумовило етнічну
неоднорідність бессарабського дворянства. Привілейований статус отримало
місцеве православне духовенство. За загальноімперським зразком із
середовища городян виокремилися міщани та купці, цехові ремісники почали
кооперуватися в цехи. Поступово зникли категорії скутельників, рупта-девістерія та рупта-де-камаре (нащадки останніх перейшли до розряду царан
або міських жителів). Разом з тим зберіглися характерні для попередньої
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доби групи селянства – царани, резеші, державні та кріпосні цигани й
сформувалися нові – «царани на казенних землях», однодворці (колишні
мазили та рупташі), державні селяни, іноземні колоністи (німецькі вихідці та
«задунайські переселенці»), козаки Дунайського війська, євреї-землероби.
Впродовж окресленого періоду відбулося укрупнення практично всіх станів і
соціальних верств, за винятком кріпосних циган. Така ситуація зумовлена
тим, що дворяни, які повинні були вирішити проблему облаштування
кріпаків, для заощадження коштів почали масово відпускати їх на волю.
Потреба місцевого нобілітету в безкоштовній робочій силі визначила курс
царату на збільшення контингенту царан, у тому числі за рахунок циган, які
підтвердили особисту незалежність або обзавелися господарством на
приватновласницьких землях.
Більшість дворян, духовенства, резешів, однодворців, рупта-девістерія, рупта-де-камара, царан і казенних селян представляли молдавани.
Етнічний склад міщанства і цехових ремісників напряму залежав від
наповнення міст. Бессарабське купецтво в більшій мірі репрезентувало
єврейське населення. До числа іноземних колоністів входила більшість
поліетнічного населення болгарських колоністських округів (болгари,
гагаузи, молдавани, серби та ін.), а також німецькі вихідці (вюртембергці,
пруси, баварці, поляки, баденці, мекленбергці, французи, швейцарці та ін.).
Окремі розряди селянства складали євреї-землероби, а також державні та
кріпосні цигани. Протягом окресленого періоду спостерігається поступове
зростання присутності місцевої аристократії в сільській місцевості, хоча
більшість із неї продовжувала мешкати на селі. Найвагомішою частка
спадкових дворян була в Оргєєвському повіті та Ізмаїлі, особистих – у
Кишиневі, а також у Сороцькому та Кишинівському повітах. Православне
духовенство переважно зосереджувалося в Сороцькому та Оргєєвському
повітах. В останньому з них концентрувалася найчисельніша громада
резешів, однодворців, рупта-де-вістерія та рупта-де-камара. Територія
розселення міщан не обмежувалася виключно містами. Вагома їх доля
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зафіксована в повітах з

високою питомою вагою єврейської спільноти:

Оргєєвський, Хотинський та Сороцький. Місцем зосередження купців і
цехових ремісників виступав Кишинів. Царани населяли переважно
Хотинський, Кишинівський, Сороцький, Оргєєвський і Бєльський повіти.
Казенні селяни мали поселення в трьох повітах – Аккерманському,
Бендерському та Хотинському. В першому з них компактною групою
мешкали німецькі колоністи, козаки Дунайського війська й поселені
державні цигани. У Кагульському повіті зосереджувалася більша частка
болгарських колоністів. Основна маса євреїв-землеробів і кріпосних циган
перебувала в Сороцькому повіті.
Позитивний імідж регіону передбачав відсутність на цій території
кріпосного права (виняток складала категорія кріпосних циган, яка існувала
тут раніше). Упродовж перших років перебування в складі Російської імперії
бессарабське населення було звільнене від оподаткування й відбувало лише
суспільні повинності. Пізніше, податки не сплачувало тільки дворянство та
духовенство. Міські верстви здійснювали внески до державної скарбниці
відповідно

до

загальноросійського

законодавства.

Протекціоністська

політика влади значно покращила становище бессарабського купецтва, яке
отримало десятилітню пільгу на виплати за гільдійські свідоцтва. Після
строку закінчення її дії додаткові преференції розповсюджено на купців
Кишинева, Ізмаїла, Рені, а також купців-євреї І гільдії. Селянство сплачувало
різні за формою та обсягом податки. Державні селяни вносили бір (мазили та
рупташі, що входили до їхнього складу, – даджію), оброчні виплати та
земські повинності. Їхнє становище значно погіршувала відкупна система та
малоземелля. Для групи осіб, які були переселені з внутрішніх губерній
імперії, додатковий тягар складали рекрутські набори. Царани, крім
грошових внесків, відпрацьовували на користь землевласників відробіткові
дні. Дискреційний характер фіскальної політики став причиною оформлення
розрядів «резешів-царан» і «царан на казенних землях». Відволікання козаків
від землеробства через військову повинність гальмувало економічний підйом
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їхніх господарств. Євреї-землероби селилися на державних землях на
пільгових умовах, що зумовило зростання їхньої чисельності. Особи,
поселені у приватних володіннях, вносили оброк і подвірну подать. Оплату
за кріпосних циган здійснювали їх власники. Сума з поселених і кочових
кріпосних осіб різнилася в рази. Така ситуація обумовлена бажанням царату
покінчити з жебракуванням останніх через залучення до осілості, але
впроваджені заходи виявилася невдалими.
В середовищі бессарабських жителів спостерігається професійна
диференціація. Дворяни переважно знаходилися на державній службі.
Заможні роди залишалися абсолютними лідерами в розвитку мериносового
вівчарства й табуно-заводського конярства, мали у власності різнопрофільні
промислові

підприємства

й

винокурні.

Головним

видом

зайнятості

духовенства залишалося церковне служіння, його представники активно
залучалися до освітньої галузі. Заможна верхівка білого духовенства
розводила велику рогату худобу, активно займалася бджільництвом. Чорне
духовенство існувало переважно за рахунок пастви, а також коштів,
вилучених з продажу ремісничої продукції та оренди монастирського майна.
Міщани зберігали сільський побут, були частково задіяні в землеробстві,
промислах (здебільшого молдавани та українці) й торгівлі (переважно євреї
та частково росіяни-старообрядці). Найзаможніші з них володіли фабриками
та заводами. Основним заняттям купецтва залишалася комерційна діяльність.
Його представники також розвивали найприбутковіші галуззі сільського
господарства (розводили тутові плантації, вирощували картоплю тощо), їм
належали крамниці, воскобійні, цеглові та черепичні заводи, салотопні,
миловарні, броварні й ін. Саме купці відкрили першу вовномийку в
Бессарабії та вперше застосували тут паровий двигун. Селянство займалося
сільським господарством, промислами й торгівлею. Серед державних селян
було

багато

вихідців

з

російських

і

українських

губерній,

які

спеціалізувалися в ремеслі. Частина з них через матеріальну неспроможність
змушена була найматися на роботу, в тому числі й поза межами області.
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Рибальство виступало головним джерелом доходу росіян-некрасівців. До
кінця окресленого періоду болгарські колоністи залишалися абсолютними
лідерами з розведення напівтонкорунних овець у регіоні. Вівчарство в їхніх
колоніях здобуло торгівельний напрям. Ця галузь сільського господарства
розвивалася в колоніях німецьких вихідців. Останні займали передові позиції
в виноробстві, млинарстві та вирощуванні картоплі. Євреї-землероби
продовжували займатися комерцією та промисловістю, користуючись
державними пільгами. Кріпосні цигани, крім виконання функцій дворової
прислуги, обробляли поміщицькі землі, заробляли кошти виготовляючи
ремісничі вироби або граючи на музичних інструментах. Державні цигани
часто промишляли жебракуванням, тому землеробство та скотарство
знаходилося у них у незадовільному стані.
Інкорпорація Бессарабії в соціальне, економічне та ментальне поле
Російської імперії відбувалася паралельно з процесом масової міграції
вихідців із різних районів Європи. Їхній інтерес до регіону переважно
визначався можливістю покращення життєвого рівня та соціального статусу
через отримання урядових пільг. Внутрішня політика нової адміністрації
сприяла не лише посиленню поліетнічності в регіоні, а й формуванню тут
феномену етносоціальності, коли окремі індивіди починають поєднувати в
собі одночасно соціальні й етнічні риси, а етнічні та соціальні процеси
взаємодоповнювати один одного. Яскравим прикладом етносоціальності
виступають «задунайські переселенці», які після поширення на них статусу
іноземних колоністів сформували окрему соціальну категорію з поступовим
стиранням в ній етнічних меж (болгарське, гагаузьке, сербське, молдавське
населення вносили в офіційний реєстр під спільними назвами «болгарські
колоністи» або «задунайські переселенці»). Аналогічні тенденції мали місце
в середовищі німецьких колоністів, контингент яких також не був
моноетнічним (французи, швейцарці, поляки, пруси й ін.). Бажання
українських і російських селян-утікачів легалізувати своє становище часто
змушувало їх ігнорувати свою етнічну приналежність й позиціонувати себе
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«турецькими підданими» або місцевими молдаванами. Політика нівелювання
сприяла офіційному поділу бессарабських євреїв на міщан, купців і
землеробів, а часткове збереження соціальної номенклатури попередньої
доби – існування в краї державних і кріпосних
селянство.

циган, які представляли
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45. Спр. 6029. Сведения о числе еврейских синагог и молитвенных домов
в Бессарабской области за 1853 г., 71 арк.
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46. Спр. 6032. Сведения о числе еврейских синагог и молитвенных домов
в Бессарабской области, 9-21 лютого 1853 г., 60 арк.
47. Спр. 6112. Дело по жалобе Хотинского еврейского общества на
городничего Тодора за неправильное действие при взятии набора в
рекруты, 26 травня – 9 вересня 1854 р., 28 арк.
48. Спр. 6113. Переписка с Новороссийским губернатором о разрешении
евреям, живущим за 100 верств от пограничья вместо рекрут платить
наличными деньгами, 19 лютого-3 червня 1854 р., 12 арк.
49. Спр.6241. Ведомости о числе евреев, кагалов, синагог, молитвенных
школ, училищ и должностных лиц в Бессарабии за 1854 г., 74 арк.
50. Спр. 6273. По рассмотрению жалобы коронных цыган с. Фараоновки
Аккерманского уезда на старшину Толмачинского за вовлечение в
ряды козаков, 20 червня 1855 р. – 13 вересня 1856 р., 45 арк.
51. Спр. 6385. Переписка с правлением Скулянского центрального
карантина о жителях Молдавии, перешедших в Бессарабию, 15 січня
1855 р. – 11 січня 1856 р., 168 арк.
52. Спр. 6399. Сведения о числе евреев, кагалов, синагог, молитвенных
школ, училищ в Бессарабии за 1855 г., 62 арк.
Ф. 4. Бессарабский временный областной комитет. 1816 – 1818 гг. оп. 1.
53. Спр. 91. Списки проживающих в Бессарабии и занимающихся
земледелием жителей русской национальности за 1817 г., 84 арк.
Ф. 5. Бессарабское областное правительство. 1809-1836 гг. оп. 2.
54. Спр. 135. Циркулярное распоряжение департамента по предложению
бессарабского губернатора об освобождении церковных старост от
повинностей, 2 січня – 14 березня 1814 р., 19 арк.
55. Спр. 440. Перепись населения г. Бендеры в 1818 г., 200 арк.
56. Спр. 464. О выявлении местожительства и рода занятий евреев,
проживающих в Бессарабской области, 20 листопада 1819 р. – 18 січня
1823 р., 220 арк.
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57. Спр. 495. Перепись сословий находящихся в Бессарабской области за
1817 г., 3 березня – 9 липня 1819 р., 405 арк.
Ф. 5. Бессарабское областное правительство. 1810 – 1831гг. оп. 3.
58. Спр. 321. О причислении цыган, прибывших из Молдавии к городу
Кишиневу Саринкаря и Бантиша, 3 березня – 19 серпня 1825 р., 8 арк.
Ф. 6. Бессарабское губернское управление. 1828-1918 гг. оп. 3.
59. Спр. 546. Рапорты уездных учреждений Бессарабской области о
доставлении сведений о занятии земледелием жителей владельческих
городов и местечек, 14 травня 1853 р. – 24 січня 1855 р., 56 арк.
Ф. 17. Канцелярия полномочного наместника Бессарабской области.
1816 –1828 гг. оп. 1.
60. Спр.

17.

Переписка

с

надворным

советником

Юшневским,

попечителем задунайских переселенцев Витикиоти и Бессарабского
областного правительства об устройстве задунайских переселенцев в
Бессарабии, 30 травня – 17 листопада 1816 р., 177 арк.
Ф. 88. Бессарабское губернское депутатское собрание.1811-1917 гг. оп. 1.
61. Спр. 425. Переписка о доставлении статистических сведений по
Бессарабской области за 1829 г., 97 арк.
62. Спр. 1262. Переписка Депутатского собрания с бессарабським
губернатором,

всеми

дворянскими

учреждениями

и

др.

о

предоставлении губернатору сведений о поместных и личных
дворянах, а также вновь внесенных в родоводную книгу, 1 лютого
1848 р. – 30 січня 1852 р., 337 арк.
Ф. 205. Кишиневская духовная Дикастерия. 1812 – 1832 гг., оп. 1.
63. Спр. 652. Жалобы церковнослужителей Бессарабской области на
местное управление и владельцев сел о непредставлении им льгот по
уплате налогов и выполнения повинностей, 14 січня – 27 серпня
1814 р., 120 арк.
64. Спр. 747. Ведомости о количестве овец, коз, свиней и пчел у
церковнослужителей Хотинского уезда за 1814 г., 80 арк.
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65. Спр. 958. Об освобождении церковных старост от несения земских
повинностей, 17 грудня 1815 р. – 1 травня 1816 р., 37 арк.
66. Спр. 1172. Отношение уполномоченного наместника Бессарабской
области

об

обьявлении

благодарности

духовным

лицам,

пожертвовавшим на постройку в г. Кишиневе больницы и острога,
26 червня 1816 р., 16 арк.
67. Спр. 1173. Сведения о количестве монашествующих в Кишиневской
епархии за 1816 г., 4 арк.
68. Спр. 1629. Сообщение Бессарабского временного комитета об
открытии сапожного цеха в г. Бендерах, 8 – 20 червня 1817 р., 4 арк.
69. Спр. 2451. Статистические сведения по Бессарабской области за
1819 – 1829 гг., 29 арк.
70. Спр. 2452. Сведения о наличии православных церквей в Кишиневской
епархии за 1819 г., 10 арк.
71. Спр. 4253. Об освобождении монастырей и скитов от платежа
гоштины, 7 серпня – 27 вересня 1823 рр., 10 арк.
Ф. 208. Кишиневская духовная Консистория. 1832 – 1924 гг. оп. 2.
72. Спр. 3284. Формулярные списки монахов, служителей монастырей за
1851 г., 195 арк.
Державний архів Одеської області
Ф. 1. Управление Новороссийкого и Бессарабского генерал-губернатора,
г. Одесса 29 октября 1828 г. – 17 января 1874 г., оп. 3.
73. Спр.

26.

О

дворянських

выборах

в

Бессарабской

области

произведенных в 1847 г., 73 арк.
Ф. 1. Управление Новороссийкого и Бессарабского генерал-губернатора,
г. Одесса 29 октября 1828 г. – 17 января 1874 г., оп. 214.
74. Спр. 7. О прибывших в Бессарабию в связи с беспорядками гетеристов
и заграничных семей, 1821 р., 279 арк.
75. Спр. 10. Об отмене торговых сборищ производимых по воскресеньям и
учреждение оных в будние дни тут и об утверждении ярморок, 62 арк.
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76. Спр. 26. О управлении бессарабскими государственными селами,
1833 р., 97 арк.
Ф. 6. Контора опекунства новороссийских иностранных поселенцев, 6 апреля
1800 – 23 марта 1823 гг., оп. 1.
77. Спр. 1395. О колонистах вновь прибывших в Бессарабские колонии из
Царства Польского и о показании Иогана Гефмана, прибывшего без
паспорта, 3 вересня 1820 р. – 2 серпня 1821 р., 27 арк.
78. Спр. 1452. О Баденском колонисте Д. Шнеберге, поселившимся в
колониях Бессарабского водворения, 5 жовтня 1821 р. – 2 серпня
1826 р., 22 арк.
79. Спр. 5874. О причислении Виттембергского подданного христиана
Якоба Фридриха Миндорлена, 26 серпня 1841 р. – 31 липня 1843 р.,
23 арк.
Ф. 147. Личный фонд Скальковского Апполона Александровича. 1808 –
1898 гг. оп. 1.
80. Спр. 11. Рукопись «Опыт татистического описания Новороссийского
края, торговая статистика Новороссийского края и Бессарабии»,
1854 р., 43 арк.
81. Спр. 16. Рукопись «Статистическое обозрение Новороссийского края и
Бессарабии», 1845 – 1846 рр., 34 арк.
82. Спр. 19. Рукопись «Что такое Бессарабия», 1816 р., 30 арк.
83. Спр. 72. О раскольниках, 1842 р., 18 арк.
Комунальна установа «Ізмаїльський архів»
Ф. 1. Аккерманская городская дума. 1819-1882 гг., 1917 г. оп. 1.
84. Спр. 126. Предписание Бессарабского гражданского губернатора от
21 марта 1823 г. об объединении трех малороссийских обществ в одно,
23 – 30 березня 1823 р., 8 арк.
85. Спр. 136. Перепись населения по сословиям за 1823 г., 157 арк.
86. Спр. 353. О взыскании казенных податей и земских повинностей с
жителей всех сословии 18 червня 1827 р. – лютий 1828 р., 120 арк.
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87. Спр. 776. О взыскании поземельного сбора с церковных служителей,
16 вересня – серпень 1830 р., 8 арк.
88. Спр. 955. О причислении 164 цыган из Елисаветграда в г. Аккерман,
23 листопада 1830 р. – 5 червня 1831 р., 9 арк.
89. Спр. 967. Указы Бессарабского областного правления о даровании
льгот иностранным купцам, поселившимся в Бессарабской области и
именные гильдейские посемейные списки купцов по уездному городу
Аккерману, 19 грудня 1830 р. – 21 грудня 1831 р., 264 арк.
Ф. 55. Аккерманский городской магистрат. 1831-1855 гг. оп. 1.
90. Спр. 365. Указ правительственного сената о назначении при генералгубернаторах ученых евреев для особых поручений, 12 серпня 1850 р.,
3 арк.
Ф. 56. Канцелярия Измаильского градоначальника.1830-1835 гг. оп.1.
91. Спр. 6. О переселении в Россию некрасовцев из Бабадагской области
(Турция), 1 лютого – 10 листопада 1830 рр., 306 арк.
92. Спр. 7. Переписка с Новороссийским Бессарабским генералгубернатором

о

выдаче

денежной

помощи

некрасовцам

что

переселились из Турции и золотой медали ихь атаману Льву
Полежаеву, грудень 1830 – січень 1831 рр., 14 арк.
93. Спр. 48. Приказы Военного министра за 1831 – 1833 гг., 3 січень
1831 р. – 28 грудня 1833 р., 628 арк.
94. Спр. 64. Рапорты измаильской городской думы, городских ратуш о
взыскании акциза (в городской доход) на право торговли с иногородних
купцов и крестьян, 2 грудня 1831 р. – 20 лютого 1832 р., 19 арк.
95. Спр. 85. Ведомости о количестве евреев, их кагалов, синагог, школ и
занимаемых ими должностей за 1834 – 1837 гг. в Измаильском
градоначальстве, 29 липня –14 лютого 1839 р., 65 арк.
96. Спр.100.

Определение

Бессарабского

обласного

правления

о

запрещении проведения принудительной присяги старообрядцев и
часовенных людей, 23 травня – 30 червня 1830 р., 4 арк.
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97. Спр.110. Отношение Бессарабской и Подольской казенных палат,
прошение

мещан-старообрядцев

деревни

Шуры-Капиевской

Подольской губернии о переселении их в город Измаил в связи с
притеснением и установлением непосильных податей и повинностей
графом Потоцким, 24 вересня 1832 р. – 9 серпня 1833 р., 24 арк.
98. Спр.112. Переписка Измаильского градоначальника о принятии в
русское подданство и поселение в Измаильском градоначальстве
болгар, греков, молдаван, бежавших в Россию от турецького ига в
1821 – 1830 гг., 1821 – 1835 рр., 266 арк.
99. Спр. 129. Отношение Бесссарабской Казенной палаты об облажении
бурлаков (холостяков) казенными податями, 22 березня – 4 квітня
1832 р., 6 арк.
100. Спр. 189. Предписание Бессарабского областного правления,
Измаильского градоначальника об уплате гильдийской подати и
приобритении свидетельств на право торговли, лютий 1832 р. –
січень1836 р., 66 арк.
101. Спр. 204. Предписания Измаильского градоначальника и рапорты
измаильского городского главы о содействии к переселению людей из-за
границы, в т. ч.некрасовцев, 29 серпня 1833 р. – 3 травня 1835 р., 13 арк.
102. Спр. 230. О возвращении за границу задунайських переселенцем в
связи с неуражаем, 1833 – 1835 рр.,135 арк.
103. Спр. 281. Сведения о количестве жителей в городе Измаиле, Килие,
Рени, наличии в г. Измаиле торговых домов, ярмарок и на них купцов и
товаров,

трактирных

заведений,

гостиниц,

постоялых

дворов,

учреждений и в них должностных лиц в 1834-1835 гг., 15 травня
1834 р. – 15 листопада 1835 р., 39 арк.
104. Спр. 383. Предписание Измаильского градоначальника о запрещении
евреям самовольно проживать за чертой градоначальства без получения
на то письменных видов, 7 вересня – 7 грудня 1835 р., 18 арк.
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105. Спр. 532. Переписка с правлением Измаильского центрального
карантина о порядке приѐма переселенцев из-за границы, 10 березня –
14 грудня 1841 р., 22 арк.
106. Спр. 564. Переписка с карантинными учреждениями, воинскими
частями о побегах нижних чинов за границу, о переходе границы
жителями Молдавского княжества, 26 січня 1841 р. – 19 грудня 1842 р.,
76 арк.
107. Спр. 585. Годовой отчет о состоянии градоначальства за 1843 г.,
61 арк.
108. Спр. 608. Ведомости о состоянии Бессарабской области и
Измаильского градоначальства в разрезе уездов за 1853 г., 371 арк.
109. Спр. 610. Ведомости о состоянии Бессарабской области и
Измаильского градоначальства в разрезе уездов за 1856 г., 179 арк.
110. Спр. 611. О размещении в Бессарабии, поддержании, надзоре,
оправке на родину или водворении в Россию греческих и болгаросербских волонтеров, воевавших на стороне России в Крымской войне
1853 – 1856 гг., 3 січня – 19 червня 1856 р., 364 арк.
Ф. 93. Сельский приказ колонии Болград. 1823-1862 гг. оп. 1.
111. Спр.

3.

Приказы

окружного

старшины

об

обеспечении

продовольствием, фуражем и топливом войск приходящих через
колонию из-за границы, 23квітня – 19 липня 1829 р., 11 арк.
112. Спр. 6. Инструкция о порядке отбывания общественных повинностей
болгарскими колониями, 31 травня 1829 р., 9 арк.
113. Спр. 58. Правила выборов присяжных стариков и их обязанности,
избирательный лист присяжных стариков болгарских колонистов,
1838 р., 8 арк.
114. Спр. 59. Статистические сведения о состоянии народонаселения,
сельского хозяйства, промышленности, народного образования и о
податях и повинностях с населения, 1838 р., 13 арк.
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115. Спр. 151. Статистические сведения о состоянии народного хозяйства,
промышленности, податях и повинностях с населения. Отчет о
запасном зерновом хлебе, 1843 р., 21 арк.
116. Спр. 235. Ведомости о естественном движении населения за 1835 –
1849 гг., 14 арк.
117. Спр. 374. Ведомости о естественном движении населения за 1855 г.,
44 арк.
Ф. 136. Измаильский центральный карантин. 1816 – 1866 гг. оп. 1.
118. Спр. 29. О массовых побегах крестьян из Молдавского княжества в
Бессарабию в связи с притяснениями помещиками, орендаторами,
пассесорами, 9 березня – 10 вересня1834 р., 106 арк.
119. Спр. 111. О переселениях молдавских крестьян в Бессарабию, 1834 –
1835 рр., 97 арк.
120. Спр. 285. О массовых переселениях из-за границы болгар на
постоянное место жительства в Россию в связи с притеснениями
турецких властей, червень-вересень1854, 300 арк.
Ф. 513. Килийское городское полицейское управление. 1813 – 1857 гг. оп. 1.
121. Спр. 121. Статистические сведения о состоянии народонаселения,
сельского хозяйства, промышленности за 1828 гг., 25 лютого 1828 р. –
17 січня 1828 рр., 47 арк.
122. Спр. 233. Статистические сведения о состоянии народонаселения,
сельского хозяйства и промышленности, 24 листопада – 24 грудня
1843 р., 84 арк
123. Спр. 264. Статистические ведомости о социальном составе населения
Килии,

состава

народонаселения,

сельского

хозяйства,

промышленности, народного образования, податях и повинностях с
населения, 28 грудня 1846 р. – 23 жовтня 1847 р., 61 арк.
Ф. 514. Измаильское городское полицейское управление. 1812 – 1856 гг.,
1879 г., 1884 г., 1912 – 1914 гг. оп. 1.
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124. Спр. 9.

Ведомости

о

состоянии

народонаселения, сельского

хозяйства, промышленности, домостроений за 1813 – 1814, 1816,
1818 – 1819 гг., 16 квітня 1813 – 24 грудня 1819 рр.,199 арк.
125. Спр. 12. Ведомости о состоянии народонаселения, сельского
хозяйства, промышленности, домостроений в городе и принадлежащих
ему хуторах, 14 жовтня 1817 р. – 24 березня 1818 р., 63 арк.
126. Спр. 61. Переписка с Новороссийским и Бессарабским генералгубернатором главным попечителем колонистов Южного края России о
вышедших из-за границы запорожцах, 17 травня – 24 грудня 1828 р.,
48 арк.
127. Спр. 188. Предписание Бессарабского военного губернатора от
21 июня 1845 г. о запрещении помещикам подвергать крепостных
крестьян увечьям, 21 червня 1845 р., 3 арк.
128. Спр. 190. О надзоре за попом-раскольником, бежавшим из НовгородСеверского монастыря, 8 лютого 1845 р. – 3 грудня 1850 р., 21 арк.
129. Спр. 235. Указы, циркуляры Бессарабского военного губернатора,
Бессарабского правления о переписи евреев, 17 квітня 1849 р. –
22 травня 1852 р., 89 арк.
130. Спр. 243. Предписание военного губернатора о розыске беглых
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принятые по борьбе с ними, 16 січня 1831 р., 2 арк.
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Бессарабії у середині ХІХ ст.
49. Додаток Б.3.36 Кількість ремісників у німецьких колоніях Бессарабії в
1828 р.
50. Додаток

Б.3.37

Динаміка

чисельності

населення

Дунайського

козацького війська в першій половині ХІХ ст.
51. Додаток Б.3.38 Динаміка посівів зернових у станицях Дунайського
козацького війська в першій половині ХІХ ст.
52. Додаток Б.3.39 Список козаків станиці Волонтирівка, які володіли
фруктовими садами та виноградниками поза межами станиці (середина
50-х рр. ХІХ ст.).
53. Додаток Б.3.40 Кількість худоби у козаків Дунайського війська в
середині 30-х – першій половині 50-х рр. ХІХ ст.
54. Додаток Б.3.41 Кількість бідних родин у козацьких станицях
Дунайського війська в 1855 р.
55. Додаток Б.3.42 Чисельність євреїв-землеробів у Бессарабській області
в 1846 р.

Додаток А.2.1
Чисельність некрасівців у селищах Бабадагського та Мачинського округів (12 квітня – 21 вересня 1830 р.)

Нова Славка
Стара Славка
Журилівка
Серакіой
Карагармані
Мачинський
округ
Кам’янка
Разом

12 квітня
Родин
чол.
29
62
19
66
50
83
112
222
45
76

75
330

123
632

жін.
46
20
49
145
64

123
408

21 вересня
Родин
чол.
жін.
29
61
43
19
51
35
50
119
96
98
190
174
-

53
249

98
519

75
423

Переселилися до Росії та в Дунайські князівства
Родин
чол.
жін.
Родин
чол. жін.
23
43
29
3
9
7
12
46
23
3
4
2
80
152
145
-

27
145

56
306

42
236

3

4

2

Таблицю складено за даними: КУІА, ф. 56, оп.1, спр. 6. О переселении в Россию некрасовцев из Бабадагской области
(Турция), 1 лютого 1830 – 10 листопада 1830 рр., Арк. 64, 89.

Додаток А.2.2
Роки заснування німецьких колоній в Бессарабії в першій половині ХІХ ст.
і місця виходу поселенців
№/п

Рік
заснуван-

Назва колонії

Сучасна назва

Засновники

Тарутине

пмт. Тарутине

643 особи Пруссії,

ня
1.

1814

Україна,
Одеська область

Польщі, Вюртемберга,
Угорщини, Баварії,
Франції, Богемії

2.

1814

Бородіно

с. Бородіно
Україна,

3.

1814

594 особи з
Вюртембергу, Західної

Одеська область,

Пруссії, Баварії, Франції,

Тарутинський р-н

Угорщини та Польщі

Малоярославець

с. Малоярославець 1-й

1-й

Україна,
Одеська область,

798 осіб із Вюртембергу,
Прусії, Австрії, Богемії
та Угорщини

Тарутинський р-н
4.

1815

Кульм

с. Підгірне
Україна,

624 особи з Пруссії та
Польщі

Одеська область,
Тарутинський р-н
5.

6.

1815

1815

Красне

Лейпциг

с. Красне

736 осіб із Пруссії,

Україна,

Вюртембергу, Польщі,

Одеська область,

Богемії, Франції, Баварії

Тарутинський р-н

та Угорщини

с. Серпневе
Україна,

706 чоловік із Польщі,
Пруссії та Вюртембергу

Одеська область,
Тарутинський р-н

7.

1815

Березина

с. Березино

673 особи з

Україна,
Одеська область,

Вюртембергу, Польщі та
Пруссії

Тарутинський р-н

8.

1815

Клястиця

с. Весела Долина
Україна,
Одеська область,

713 чоловік з
Вюртембергу, Пруссії та
Польщі

Тарутинський р-н
9.

1816

Арциз 1-й

м. Арциз
Україна, Одеська

704 особи з Пруссії,
Польщі, Франції

область
10.

1816

Брієни

с. Чорноглинське
Україна,
Одеська область,

390 осіб із Польщі,
Пруссії, Вюртембергу та
Австрії

Арцизький р-н
11.

1816

Париж

с. Веселий Кут
Україна,

627 осіб із Польщі,
Пруссії, Вюртембергу

Одеська область,
Арцизький р-н
12.

1816

Фершампенуаз

с. Садове

653 особи з Польщі,

1-й

Україна,

Вюртембергу та Пруссії

Одеська область,
Арцизький р-н

13.

1817

Теплиця

с. Теплиця
Україна,
Одеська область,

14.

1821

Кацбах

1822

Сарата

Вюртембергу, Пруссії,
Баварії, Ельзасу та

Арцизький р-н

Угорщини

с. Лужанка

65 родин із

Україна,

15.

98 родин із

Вюртембергу, Бадену,

Одеська область,

Пруссії, Польщі та

Тарутинський р-н

Бессарабії

пмт. Сарата

101 родина з

Україна,

Вюртембергу та Баварії

Одеська область
16.

1823

Малоярославець

с. Малоярославець

2-й

2-й

69 родин із колонії
Малоярославець 1-й

Україна,
Одеська область,
Тарутинський р-н
17.

1825

Арциз 2-й

с. Вишняки
Україна,

41 родина із Західної
Пруссії

Одеська область,
Арцизький р-н
18.

1825

Фершампенуаз 2-

с. Новоселівка

63 родини з колонії

й

Україна,

Ферешампенуаз 1-й

Одеська область,
Арцизький р-н
19.

1830

Гнаденталь

с. Долинівка
Україна,

80 родин із
Вюртембергу

Одеська область,
Арцизький р-н

20.

1834

Фріденталь

с. Мирнопілля
Україна,
Одеська область,

87 родин із
Вюртембергу, Пруссії,
Польщі, Бессарабії

Арцизький р-н
21.

1834

Деневіц

с. Прямобалка
Україна,
Одеська область,

64 родини з
бессарабських
німецьких колоній

Арцизький р-н

22.

1836

Плоцьк

Плоцьк

39 родин із

Україна,

Вюртембергу, Пруссії та

Одеська область,

Польші

Арцизький р-н
23.

1840

Ліхтенталь

с. Світлодолинське

80 родин із

Україна,
Одеська область,

Вюртембергу, колоній
Сарата й Гнаденталь

Саратський р-н
24.

1842

Гофнунгсталь

с. Надеждівка
Україна,

82 родини з
Вюртембергу та Пруссії

Одеська область,
Арцизький р-н

* Швейцарська колонія Шабо – нині в Білгород-Дністровському районі Одеської області
України.
Таблицю складено за даними: Джерела історії Південної Бессарабії (з давніх часів до
кінця ХІХ ст.) : зб. документів / [Г. В. Вєтрова, Н. О. Гончарова, А. В. Дізанова та ін.]. –
Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2013. – С. 97-98; Дизендорф В. Ф. Немцы России: населенные пункты
и места поселения / Дизендорф В. Ф. – М. : «ЭРН», 2006. – С. 56, 73, 75, 119, 127, 148, 210,
224, 238, 251, 259, 269, 281, 393, 400, 448, 479, 483, 505, 516; Історія міст і сіл УРСР.
Одеська область / [Л. О. Ануфрієв, А. Д. Бачинський, С. Я. Боровой и др.]. – К. :
Харківська книжкова фабрика ім. М. В. Фрунзе. – С. 784, 785, 794-797.

Додаток А.2.3
Динаміка чисельності міського населення Бессарабії в першій половині ХІХ ст.
Назва міста

1818 р.

1828 р.

1836 р.

1844 р.

1847 р.

1852 р.

1853 р.

1854 р

1856 р.

Кишинів

10 967

21 245

34 079

42 797

43 965

45 726

46 245

54 849

63 469

Оргєєв

2 020

2 820

3 934

4 064

3 966

4 294

4 271

4 181

4 119

Бєльци

1 569

4 460

4 093

4 721

5 887

5 076

6 056

6 636

6 646

Сороки

1 782

1 930

2170

3 754

3 401

4 019

4 121

4 198

5 054

Хотин

3 462

6 780

8 995

10 987

11 708

12 468

12 909

12 885

13 074

Бендери

5 064

6 327

9 994

13 566

14 671

15 189

15 423

15 455

14 879

Аккерман

5 472

10 990

24 503

16 241

16 267

18 974

19 014

19 990

19 807

Кагул

1 530

2 100

2 380

3 070

3 487

2 947

2 798

2 674

3 828

Ізмаїл

6 570

11 180

14 418

27 852

24 861

30 917

30 870

31 277

31 779

Рені

1 547

2 705

4 490

6 532

7 321

8 004

8 292

8 341

8 263

Кілія

3 620

3 858

4 149

5 932

6 516

5 668

5 970

5 973

5 063

Разом

43 603

74 395

113205

139516

142050

153 282

155 969

166 459

175 981

Таблицю складено за даними: Жуков В. И. Города Бессарабии 1812 – 1861 гг. (очерки социально-экономического
развития) / В. И. Жуков – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1974. – С. 65; Poştarencu D. Populația urbană a Basarabiei în
perioada 1850 – 1918 : teză de doctor in domeniul istoriei : 07.00.02 / Dinu Poştarencu. – Chişinău, 2010. – Р. 33-37, 68;
Национальный архив Республики Молдова (далі НАРМ). ф. 2, оп. 1, спр. 5138. Сведения о народонаселении
Бессарабской области за 1848 г., Арк. 3; НАРМ ф. 2, оп. 1, спр. 5446. Годовой отчет о состоянии Бессарабской области за
1850 г., 14 січня 1850 р. – 21 жовтня 1852 р. – Арк. 55; КУІА, ф. 56, оп. 1, спр. 608. Ведомости о состоянии Бессарабской
области и Измаильского градоначальства в разрезе уездов за 1853 г., арк. 127, 128 зв. 129.

Додаток А.2.4.1
Зміни в кількісних показниках старообрядницького населення Бессарабії в першій
половині ХІХ ст.
Роки

Старообрядці,

Старообрядці,які

які визнають

не визнають

загальному

священство

священство

народонаселенні

1826

3 437

980

4 417

0,8%

1827

3758

893

4 651

0,8%

1835

6 825

186

7 011

1%

1836

5 179

188

5 367

-

1837

4 051

1 243

5 294

0,8%

1839

6 143

1128

7 271

0,9%

1841

5261

1182

6 443

-

8 053

-

1843

8 053

Разом

Питома ваг в

1846

4699

3402

8 101

1%

1847

5 679

2482

8 161

1%

1850

6 248

2711

8959

1%

11 093

1,2%

11 389

1,3%

1853
1856

11 093
8 117

3272

Таблицю складено за даними: Пригарин А. А. Русские старообрядцы на Дунае:
формирование этноконфессиальной общности в конце XVIII – первой половине XIX вв.
Пригарин А. А. – Одеса-Измаил-Москва : СМИЛ, Археодоксия, 2010. – С. 177, 182;
НАРМ, ф. 2, оп. 1, спр. 2041. Сведения о числе старообрядцев и раскольников по
Бессарабской области, 5 листопада 1834 – 8 березня 1835 рр., Арк. 42, 76, 77-78 зв., 83, 85,
124-127 зв.; КУІА, ф. 56, оп. 1, спр. 585. Годовой отчет о состоянии градоначальства за
1843 г., Арк. 55; НАРМ, ф. 2, оп. 1, спр. 5169. Сведения о раскольниках Бессарабской
области за 1848 г., Арк. 8-35 зв., 45 зв., 55, 75; НАРМ ф. 2, оп. 1, спр. 5558. Ведомости о
числе раскольнических сект и молитвенных домов за 1850 г., Арк. 5, 12 зв., 68 зв., 74;
НАРМ ф. 2, оп. 1, спр. 5446. Годовой отчет о состоянии Бессарабской области за 1850 г.,
14 січня 1850 р. – 21 жовтня 1852 р. – Арк. 131, 135, 135 зв., 140, 143, 145, 146 зв., 175,
177 зв., 181зв., 183 зв. 187, 188 зв.; КУІА, ф. 56, оп. 1, спр. 610. Ведомости о состоянии
Бессарабской области и Измаильского градоначальства в разрезе уездов за 1856 г., Арк. 239; Курдиновский В. Г. Краткий исторический отчерк противо-раскольнической мисси в
Кишиневской епархии с 1813 – 1910 гг. / Курдиновский В. Г. // Труды Бессарабского
церковного історико-археологического общества. – 1909. – № 3. – С. 9.
*Відсотки підраховано автором.

Додаток А.2.4.2
Чисельність і розміщення старообрядницького населення
Бессарабії в 1856 р.
Назва повіту/міста

Старообрядці, які
признають священство

Старообрядці, які не
признають священство

чоловіків

жінок

чоловіків

жінок

374
183
94
423
236
197

290
188
74
350
174
174

954
84
126
499
10
37
-

799
88
123
465
11
30
-

654

526

-

-

78

55

-

-

5

5

-

-

1452
236
487
4419

1248
174
440
3698

22
1732

24
1540

Кишинів
Оргєєвський
Оргєєв
Бєльци
Сорокський
Хотин
Бендери
Аккерман
Кагул
Ізмаїльське
градоначальство
У колоніях
«задунайських
переселенців»
У німецькій колонії
Тарутине
Ізмаїл (з передмістями)
Кілія
Вилкове
Усього
Разом

8 117

3272
11 389*

* У цьому році в Бессарабській області зафіксовано сектантів: у Бендерах –
232 особи, Аккерманскому повіті – 90 (з них 69 у Аккермані).
Таблицю складено за даними: КУІА, ф. 56, оп. 1, спр. 610. Ведомости о
состоянии Бессарабской области и Измаильского градоначальства в разрезе
уездов за 1856 г., Арк. 2-39.

Додаток А.2.5

Кацбах
Красне
Кульм
Малоярославець-1
Малоярославець-2
Тарутине
Теплиця
Фершампенуаз-1
Фершампенуаз-2
Арциз
Березино
Бородіно
Брієни
Лейпциг
Клястиці
Париж
Сарата
Разом

81
7
494
461
70
355
63
89
322
525
13
61
399
5
197
3 142

44
27
390
6
7
514
3
138
96
79
50
24
202
211
224
83
2098

135
2
5
236
378

3
3

1
88
3
43
76
5
4
3
223

143
315
372
248
123
72
378
233
4
160
420
159
475
3102

11
9
13
1
4
13
1
52

13
2
3
18

3
1
4

18
2
5
10
24
4
5
68

1
1

3
3

1
16
17

Разом

Богемці

Угорці

Курляндці

Магденбургці

Саксонці

Шведи

Австрійці

Французи

Поляки

Мекленбергці

Баденці

Баварці

Пруси

Назва колоній

Вюртембергці

Склад населення німецьких колоній за походженням (1827 р.)

4
4
8

271
534
762
500
468
938
389
339
271
457
672
633
375
697
804
563
444
9117*

*Загальна чисельність перерахована, в роботі не вірні підрахунки.
Таблиця складена за даними: Корнилович С. И. Статистическое описание Бессарабии собственно так называемой или Буджака / С. И. Корнилович. –
Аккерман: типография И. М. Гринштейна. – С. 188, 190, 192-193, 196, 198, 200-202, 204-205, 207-208, 210, 211, 213, 216-217.

Додаток А.2.6
Розселення німецького населення за колоністськими округами
1827 р.

1840 р.

чол.

жін.

усього

чол.

жін.

усього

Кацбах
Красне
Кульм
Малоярославець-1
Малоярославець-2
Тарутине

117
280
391
268
253
521

102
255
379
232
215
418

219
535
770
500
468
939

259
377
494
369
313
624

244
359
453
301
286
618

503
736
947
670
599
1242

Теплиця
Фершампенуаз-1
Фершампенуаз-2

201
166
129

188
173
142

389
339
271

356
251
211

334
261
219

690
512
430

-

-

-

189
108

196
84

385
192

Усього в окрузі
Клястицький колоністський округ

2326

2104

4430

3551

3355

6906

Арциз І
Арциз ІІ
Березино
Бородіно

228
101
352
328

234
97
320
309

462
198
672
637

304
146
519
473

390
125
482
450

694
271
1001
923

Малоярославецький колоністський
округ

Денавіц
Плоцьк

Брієни
Лейпциг
Клястиці
Париж

188
324
422
288

187
343
382
275

375
667
804
563

347
490
443
413

302
500
450
415

649
990
893
828

-

-

-

279

245

524

Усього в окрузі
Саратський колоністський округ

2231

2147

4378

3414

3359

6773

Сарата

231

213

444

278

284

562

-

-

-

240
82

220
82

460
164

231
42
4 830

213
31
4 495

444
73
9 325

600
81
7646

586
68
7368

1186
149
15 014

Фріденсталь

Гнаденталь
Ліхтенталь
Усього в окрузі
Швейцарська колонія Шабо
Разом

Таблицю складено за даними: Корнилович С. И. Статистическое описание Бессарабии собственно так называемой или Буджака /
С. И. Корнилович. – Аккерман: типография И. М. Гринштейна. – С. 188-190, 192-193, 195-196, 198, 200-202, 204-205, 207-208, 210, 212-213,
217; Драган И. Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т. ХІ. Бессарабская область / И. Драган. – СПб : Типография
Департамента Генерального Штаба, 1849. – С. 14-16; История Молдавии (документы и материалы) / [гл. ред. Я. С. Гросул]. – Кишинев : ЦК
Молдавии, 1969. – Т. ІІІ (часть ІI) : Положение крестьян и крестьянское движение в Бессарабии (1812 – 1861 гг.). – 1969. – С. 193;
НАРМ, ф. 2, оп. 1, спр. 3265. О собрании статистических сведений о Бессарабии за 1840 р., Арк. 70-70 зв.

Додаток А.2.7
Динаміка чисельності та розміщення єврейського населення в Бессарабії у першій половині ХІХ ст.
Назва повіту

1833 р.

1842 р.

1843 р.

1844 р.

1846 р.

1847 р.

1848 р.

860

600

600

860

1 381

1 252

1 247

Кишинів

11 784

11 307

10 801

11 784

11 739

11 520

13 210

Оргєєвський

4 629

2 718

2 774

4 629

4 372

6 517

4 841

Оргєєв

2 003

1 948

1 981

2 003

1 802

1 887

2 022

Бєльський
Бєльци

3 458
2 282

3 406
1 936

3 351
2 260

3 458
2 282

3 942
3 100

4 044
3 140

4 357
2 962

Сороцький

5 912

6 023

6 000

5 912

6 365

7 479

10 699

Сороки
Хотинський

1 780
6 570

1 546
7 096

1 672
6 431

1 780
7 136

2 067
8 700

2 270
7 727

2 150
8 438

Хотин

7 136

5 481

5 055

6 570

6 895

6 988

7 132

481

235

282

381

363

1 097

387

Бендери
Аккерманський

1 741
382

1 583
621

1 615
229

1 741
382

1 852
422

1 851
-

1 939
-

Аккерман

1030

1020

999

1 030

1 053

1053

1 089

Кагульський

447

263

303

447

327

-

284

Кагул

не має

не має

не має

не має

не має

не має

не має

Ізмаїльське
градоначальство

2 726*

2 562

2726

2 676

3 499

3748

Ізмаїл
Рені
Кілія
Вилкове

2 239
133
354
-

-

2 060
131
342
29

2 239
133
354
-

2 153
138
385
-

2 866
156
385
92

2 978
147
623
-

45 783

46 915

53 121

57 056

60 324

64 510

Кишинівський

Бендерський

Загальна кількість

53 221

Назва повіту

1849 р.

1850 р.

1852 р.

1853 р.

1854 р.

1855 р.

1856 р.

Кишинівський

926

725

607

763

777

667

445

Кишинів

10 878

13 512

15 503

14 719

18 266

15 766

19 105

Оргєєвський

4 874

4 910

3 458

5 008

4 486

4 905

4 995

Оргєєв

2 167

2 654

2 786

2 865

2 712

1 944

2 695

Бєльський
Бєльци

4 672
2 846

4 893
2 476

5 094
2 424

4 657
3 177

5 198
3 686

5 307
2 186

5 265
3 688

Сороцький

10 727

8 446

8 852

8 897

9 271

10 150

10 560

Сороки
Хотинський

2 263
7 715

2 416
9 661

2 552
8 922

2 562
9 500

2 782
10 051

3 008
10 257

2 982
11 922

Хотин

6 590

6 662

6 807

6 816

6 856

6 899

6 691

Бендерський

706

1 015

565

1 467

780

508

977

Бендери
Аккерманський

2 000
1 469

2 490
741

2 802
579

2 756
1 002

2 619
643

2 920
742

2 827
147

Аккерман

1 100

1 654

1 586

1 616

1 247

1 343

1 350

Кагульський

327

355

331

331

661

669

675

Кагул

не має

не має

не має

не має

не має

не має

не має

Ізмаїльське
градоначальство*

4 171

4 017

4 397

4 637

4 755

4 341

4 559

Ізмаїл
Рені
Кілія
Вилкове

3 239
138
794
-

3 262**
116
639
-

3 631
98
668
-

3 701
128
768
40

3 820
128
807
-

3 408
101
832
-

3 578
124
835
22

Загальна кількість

63 471

66 627

67 265

70 773

74 790

71 612

78 883***

*Чисельність населення в Ізмаїльському градоначальстві підрахована на підставі даних Ізмаїла, Рені, Кілії, Вілкове.
** Згідно зі статистичним звітом по м. Ізмаїлу за 1850 р., тут проживало 3 048 осіб єврейської етнічної групи.
***Враховуючи 52 особи, які проживали в колоністських округах – 78 935 чол.
Таблицю складено за даними: Драган И. Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т. ХІ. Бессарабская область / И. Драган. – СПб :
Типография Департамента Генерального Штаба, 1849. – Таблица № 20; НАРМ ф. 2, оп. 1, спр. 4280. Сведения о числе евреев, проживаючих в
Бессарабской области, о количестве еврейских молитвенных домов за 1843 г., Арк. 25; НАРМ ф. 2, оп. 1, спр. 4281. Ведомости, рапорты городских
политий и земских начальников о числе евреев, проживающих в Бессарабской области, о количестве кагалов, синагог, молитвенных школ, училищ в
Бессарабии, Арк. 116; НАРМ ф. 2, оп. 1, спр. 5228. Сведения о числе еврейских синагог, молитвенных домов по Бессарабской области за 1848 г., 15 січня
1847 – 17 лютого 1848 рр., Арк. 1-48; НАРМ ф. 2, оп. 1, спр. 5367. Сведения о еврейском народонаселении Бессарабской области за 1849 г., Арк. 48.;
НАРМ ф. 2, оп. 1, спр. 5557. Ведомости о числе еврейского населения, синагог, молитвенных школ и училищ по Бессарабской области за 1850 г., Арк. 4,
6, 8, 14-15, 18, 21,23, 25, 27, 29, 31, 35,37, 39; НАРМ ф. 2, оп. 1, спр. 6029. Сведения о числе еврейских синагог и молитвенных домов в Бессарабской
области за 1853 г., Арк. 39, 70-71; НАРМ ф. 2, оп. 1, спр. 5457. Сведения о еврейском народонаселении Бессарабской области за 1850, Арк. 27, 30, 33, 36,
39, 41, 44, 47, 50, 53, 56; НАРМ, ф. 2, оп. 1, спр. 4688. Статистические сведения о еврейском населении Бессарабской области, 9-24 січня 1845 р., Арк. 75;
НАРМ, ф. 2, оп. 1, спр. 4838. Ведомость о числе еврейского населения, синагог, училищ, молитвенных домов по Бессарабской области за 1846 г., Арк. 45;
НАРМ ф. 2, оп. 1, спр. 6032. Сведения Сведения о числе еврейских синагог и молитвенных домов в Бессарабской области, 9-21 лютого 1853 г., Арк. 2-58;
НАРМ, ф. 2, оп. 1, спр. 6241. Ведомости о числе евреев, кагалов, синагог, молитвенных школ, училищ и должностных лиц в Бессарабии за 1854 г.,
Арк. 2, 4, 6, 17, 19, 24-25, 28, 30-31, 36; НАРМ, ф. 2, оп. 1, спр. 6399. Сведения о числе евреев, кагалов, синагог, молитвенных школ, училищ в Бессарабии
за 1855 г., Арк. 2,6, 9-10, 12, 38; НАРМ, ф. 2, оп. 1, спр. 5168. Ведомости о числе еврее, кагалов, молитвенных домов по Бессарабской области за 1848 г.,
Арк. 10, 13, 16, 20, 29, 35, 41, 48-49; КУІА, ф. 56, оп. 1, спр. 608. Ведомости о состоянии Бессарабской области и Измаильского градоначальства в разрезе
уездов за 1853 г., Арк. 265-292; КУІА, ф. 56, оп. 1, спр. 610. Ведомости о состоянии Бессарабской области и Измаильского градоначальства в разрезе
уездов за 1856 г., Арк. 40-64; КУІА, ф. 513, оп. 1, спр. 264 Статистические ведомости о социальном составе населения Килии, состава народонаселения,
сельского хозяйства, промышленности, народного образования, податях и повинностях с населения, 28 грудня 1846 – 23 жовтня 1847 рр., Арк. 42; КУІА,
ф. 513, оп. 1, спр. 233. Статистические сведения о состоянии народонаселения, сельского хозяйства и промышленности, 24 листопада – 24 грудня 1843 р.,
Арк. 54; КУІА, ф. 514, оп. 1, спр. 190. О надзоре за попом-раскольником, бежавшим из Новгород-Северского монастыря, 8 лютого 1845 – 3 грудня
1850 рр., Арк. 1; КУІА, ф. 56, оп. 1, спр. 585. Годовой отчет о состоянии градоначальства за 1843 г., Арк. 56;

Додаток А.2.8

Кишинівський

%

циган

%

%

болгар, гагаузів
й інших
«задунайських
переселенців»

%

євреїв

%

росіян

%

українців

%

молдаван

Назва повіту/міста

німців

Етнічний склад населення Бессарабської області в 1850 р.

73 478

62,7

3 849

3,3

1760

1,5

725

0,6

90

0,08

-

-

2750

2,3

7562

19,7

-

-

2121

5,5

13512

35,2

1912

5

-

-

-

-

90 344

85,4

2930

2,8

651

0,6

4910

4,6

36

0,03

23

0,02

2367

2,3

Оргєєв***

1032

23,9

178

4,1

122

-

2 654

61,4

-

-

-

-

-

-

Бєльський

78427

81,3

10190

10,6

2070

2,1

4 893

5,1

-

-

58

0,06

566

0,6

633

12,9

633

12,9

633

12,9

2 476

50,5

-

-

-

-

-

-

85 911

80,3

80

0,07

582

0,5

8446

8

-

-

-

-

4201

4

Кишинів
Оргєєвський

Бєльци
Сороцький
Сороки

743

18,8

-

-

299

7,5

2416

61,1

-

-

-

-

-

-

42710

33,9

56096

44,6

726

0,6

9661

7,7

-

-

-

-

300

0,2

-

-

2805

23

209

1,7

6 662

54,7

-

-

-

-

-

-

Бендерський

13118

20,1

712

1,1

-

-

1015

1,6

-

-

13

0,02

232

0,3

Бендери

2798

18,8

1634

11

2 008

13,5

2490

16,7

-

-

-

-

-

-

Аккерманський

30725

27,7

31157

28

15607

14,1

741**

0,7

2937

2,7

17406

15,6

2 000*

1,8

Аккерман

2381

11,7

8408

41,2

7078

34,7

1654

8,1

870

4,3

-

-

-

-

Кагульський
Кагул****
Ізмаїл

19629
3808
4288

13,7
100
14,5

14918
9413

10,4
31,9

12584
11453

8,8
38,8

355
3262

0,2
11,1

77298
986

54
3,3

-

-

-

-

2730
2610
462 927

35,7
41,6
53,1

1877
2190
147070

24,6
34,5
16,9

826
840
59 569

10,8
13,4
6,8

116
639
66 627

1,5
10,2
7,6

1371
85 500

17,9
9,8

17 500

2

20
12 436

0,3
1,4

Хотинський
Хотин

Рені
Кілія
Усього

* Вказана загальна кількість жителів циганських колоній Фараонівки та Каїр (без урахування духовенства та офіцерського складу).
** Згідно з даними радянського дослідника В. М. Кабузана, в 1850 р. у Аккерманському повіті проживало 1932 особи єврейської етнічної спільноти, в
Кагульському повіті – 3288 чол. (враховуючи міське населення).
*** У графі «росіяни» вказана чисельність лише старообрядницького населення.
**** Згідно з річним звітом генерал-губернатора за 1850 р., етнічний склад міщанського населення Кагула був наступним: 1627 українців, 595 молдаван і
436 росіян.
Таблицю складено за даними: Poştarencu D. Populația urbană a Basarabiei în perioada 1850 – 1918 : teză de doctor in domeniul istoriei : 07.00.02 /
Dinu Poştarencu. – Chişinău, 2010. – Р. 95; Poştarencu D. Contribuții istoria modernă a Basarabiei (parte II) / Dinu Poştarencu. – S. n., 2009. – Р. 40-41;
Кабузан В. М. Народонаселение Бессарабской области и левобережного Приднестровья (конец ХVІІІ – первая половина ХІХ ст.) / Кабузан В. М. –
Кишинев : Штиинца, 1974. – С. 55; НАРМ ф. 2, оп. 1, спр. 5446. Годовой отчет о состоянии Бессарабской области за 1850 г., 14 січня 1850 р. – 21 жовтня
1852 р., Арк. . 58, 64, 75 зв., 80, 83, 86, 89, 92; НАРМ ф. 2, оп. 1, спр. 5557. Ведомости о числе еврейского населения, синагог, молитвенных школ и
училищ по Бессарабской области за 1850 г., Арк. 10, 18, 33, 35, 37, 38, 39; КУІА, ф. 755, оп. 1, спр.118. Годовые отчеты о состоянии войска и отдельных
его станиц за 1850 г., 11 грудня 1850 – 30січня 1851, Арк. 24 зв., 34.

Додаток А.2.9
Етнічна структура сільського населення Південної Бессарабії у 1827 р.
Назва етносів
молдавани
українці
росіяни
німці
поляки
болгари
євреї
серби
греки
цигани
вірмени
албанці
інші
Разом

Аккерманський повіт
чисельність
питома вага
9 119
36,7%
3 932
15,8%
1 623
6,5%
6 181
24,8%
3 198
12,9%
48
0,2%
207
0,8%
470
1,9%
31
0,1%
68
0,3%
24 877
100%

Бендерський повіт
чисельність
питома вага
10 756
83%
1 961
15,1%
11
0,08%
4
0,03%
16
0,1%
3
0,02%
26
0,2%
187
1,5%
12 964
100

Ізмаїльський повіт
чисельність
питома вага
10086
24,1%
4832
11,5%
711
1,7%
24 333
58%
120
0,3%
26
0,06%
905
2,1%
63
0,2%
606
1,4%
238
0,6%
41 920
100%

Таблицю складено за даними: Корнилович С. И. Статистическое описание Бессарабии собственно так называемой или Буджака /
С. И. Корнилович. – Аккерман: типография И. М. Гринштейна. – С. 107-108, 113, 118, 288-289, 292, 296, 369-370, 375, 384.
*Відсотки підраховано автором.

Додаток Б.3.1
Чини молдавського боярства
І

Вид діяльності чи
ІІ
повноваження
1.Великий Логофет Довірена особа князя –
1. Вел-Ага
(канцлер)
проголошував його волю
та був певною
сполучною ланкою між
ним та іншими боярами.
Мав право вирішувати
земельні конфлікти між
жителями князівства.
2. Великий Ворник Керував кримінальними 2.Вел-Спетар
Дивана (радник)
справами. Займав
почесне місце при
князівському дворі й був
завжди присутнім на
зборах Дивану. В
Молдавському
князівстві обиралося два
Ворники – у Нижній
частині (Південь) і
Верхній частині
(Центральна Бессарабія).
3. Гетьман
Головнокомандувач
3. Вел-Бан
армії. В його
підпорядкуванні були
калараші й інші кінні та
піші солдати.

Вид діяльності
Поліцмейстер.
Виконував функції
дворового наглядача.

ІІІ
1. Вел-Сардар

Вид діяльності
Мав військові
повноваження. Головне
повноваження – захист
державних кордонів.

Мав військові
2. Вел-Стольник
повноваження. Під час
важливих церемоній ніс
знаки господарської
влади (шаблю та
булаву).

Головний кухар
князівського двору.
Відповідав за своєчасне
постачання необхідного
провіанту на
господарський двір. Під
час трапез обслуговував
господаря, першим
куштував його страву,
переконуючись, що вона
не отруєна.

Суддя

Чиновник, який
займався затриманням
злочинців і надавав
Дивану слідчу
інформацію.
Повинен був приводити
до дії смертні вироки.

3. Вел-Армаш

4.Великий
Постільничий
(камергер)

5. Великий
Вістерник
(державний
скарбник)

Відповідав внутрішніми
справами князівського
двору. Членом Таємної
Ради не був і не мав там
права голосу. Однак у
деяких випадках за
дозволом інших бояр і
наказом князя брав на
себе функції князівської
довіреної особи.
Назначений намісником
Ясс.
Завідував державною
скарбницею. Мав права
засідати в Таємній Раді,
однак не брав участь у
голосуванні.

4.Вел-Коміс
(шталмейстер)

Завідував князівською
стайнею.

4. Вел-Меделнічер Під час святкових
(виконавець
трапез подавав
урядових доручень) господарю глечик із
водою для обмивання
рук.

5. Вел-Камінар

Княжий секретар

5. Вел-Клучер

6.Вел-Пахарник

Забезпечував
господарський двір
вином. Під час трапез
першим куштував вино
господаря,
переконуючись, що
воно не отруєне.

6. Вел-Слугер

7. Вел-Питар

Головний наглядач за
коморою, де зберігалися
продукти харчування.
Відповідав за їх якісне
зберігання та вчасне
потрапляння до
князівського столу.
Завідував збором
податків на забій
худоби. Постачав
господарський двір і
армію м’ясом.
Був поставлений
наглядачем над
перукарями. Слідкував
за молотьбою борошна
та випічкою хліба. Іноді
виступав у ролі

8. Вел-Житничер

9. Вел-Шатрар

конюшого.
Відповідальний
хлібні
запаси
князівсті.

за
в

Охороняв господарські
припаси
під
час
військових дій

10. Вел Капитан де
Дарабан
Таблиця складена за даними: Дмитрий Кантемир. Описание Молдавии / Дмитрий Кантемир ; [пер. с немец. В. Левшин]. –
М. : университетская типография у Н. Новикова, 1789. – С. 274; Свиньин П. Статистика. Описание Бессарабской области / П. Свиньин //
ЗООИД. –1867. – Вып. 6. – С. 241, 243; Циганенко Л. Ф. Дворянство Півдня України (друга половина ХVІІІ ст. – 1917 р.) / Циганенко Л. Ф. –
Ізмаїл : СМІЛ, 2010. – С. 214.

Додаток Б.3.2
Чисельність осіб дворянського стану за річним звітом Новоросійського та Бессарабського
генерал-губернатора М. С. Воронцова (1850 р.)
Назва повіту/міста

Спадкових

З них мають право

Особистих

Разом

голосу
Кишинівський

404

36

231

671

Кишинів

147

-

75

222

Оргєєвський

735

-

314

1049

Оргєєв

33

4

90

127

Бєльський

217

47

75

339

Бєльци

76

7

169

252

Сороцький

297

-

2434

2731

Сороки

18

8

62

88

Хотинський

218

37

80

335

Хотин

69

2

79

150

Бендерський

28

2

18

48

Бендери

37

-

70

107

Аккерманський

9

-

25

34

Аккерман

120

-

287

407

Кагульський

18

6

80

104

Кагул

48

-

22

70

Рені

13

-

23

36

Ізмаїл

206

-

192

398

Кілія

6

-

17

23

2 699

149

4 343

7 042

Усього

Таблицю складено за даними: НАРМ ф. 2, оп. 1, спр. 5446. Годовой отчет о состоянии Бессарабской области за 1850 г.,
14 січня 1850 р. – 21 жовтня 1852 р., Арк. 55зв., 57-58, 62, 64,66, 68-68зв., 71, 73-73зв., 75-76зв., 80, 82-83, 85, 86-87, 89,
91, 92.

Додаток Б.3.3
Чисельність і розміщення осіб шляхетного походження в Бессарабській області

Разом

Ізмаїльський

Аккерманський

Бендерський

Оргєєвський

Бєльський

Хотинський

Назва повітів

за офіційними даними 1830 р.

Поміщиків

38

61

94

4

-

3

200

Безмаєтних
дворян

11

35

95

7

5

6

159

Особистих
дворян

1

1

4

-

1

-

7

Польських
шляхтичів
Разом

14

20

67

12

4

1

118

64

117

260

23

10

10

484

Таблицю складено за даними: НАРМ, ф. 88. Бессарабское губернское депутатское собрание (1811 – 1917 гг.). оп. 1, спр. 425. Переписка о
доставлении статистических сведений по Бессарабской области за 1829 г., Арк.74.

Додаток Б.3.4
Статистичні дані, представленні Дворянськими депутатськими зборами, про кількість дворян
Бессарабської області в 1850 р.*

Назва повітів

Внесених у родовідну
дворянську книгу
Бессарабії

Спадкові дворяни
Внесені в родовідні
дворянські книги
інших губерній Росії

Не вписані до
родовідних книг

Особисті дворяни
Знаходяться на
Не служать
службі

Кишинівський

159

58

156

280

100

Оргєєвський
Бєльський
Сороцький

197
81
108

60
48
78

95
49
78

14
34
29

60
43
36

Хотинський

87

120

242

32

27

Бендерський

6

11

37

17

18

Аккерманський
11
45
87
89
40
Кагульський
5
25
73
40
38
Усього
654
445
817
535
362
Разом
1 916
897
*Вказано лише чоловіче населення
Таблицю складено за даними: НАРМ, ф. 88., оп. 1, спр. 1262. Переписка Депутатского собрания с бессарабским губернатором, всеми
дворянскими учреждениями и др. о предоставлении губернатору сведений о поместных и личных дворянах, а также вновь внесенных в
родоводную книгу, 1 лютого 1848 – 30 січня 1852 рр., Арк. 89 зв., 95зв.-96, 98зв.-99, 101зв.-102, 110зв.-111, 122зв.-123, 140зв.-151, 169зв.,
175зв.-176, 178зв.-179, 187зв.-188, 208зв.-209, 225зв.-226, 229зв.-230, 258зв.-259, 261.

Додаток Б.3.5
Розміщення дворян у Бессарабській області в другій половині 40-х – початку 50-х рр. ХІХ ст.
Назва
повіту/міста
Кишинівський
Кишинів
Оргєєвський
Оргєєв
Бєльцький
Бєльци
Сороцький
Сороки
Хотинський
Хотин
Бендерський
Бендери
Аккерманський
Аккерман
Кагульський
Кагул
Ізмаїльське
градоначальство

1846
Спадкових
365
170
1832
33
548
8
231
62
222
74
5
35
3
14
31
7
575

Особистих
318
362
116
126
20
122
328
12
58
95
21
21
43
290

Загальна
кількість
683
532
1948
159
568
130
559
74
280
169
26
56
3
57
31
7
865

1853
Спадкових
156
321
545
8
220
130
642
18
383
90
17
81
22
118
19
48
299

Особистих
284
348
487
96
140
156
252
83
400
270
12
196
28
373
17
22
143

Загальна
кількість
440
669
1032
104
360
286
894
101
783
360
29
277
50
491
36
70
442

Ізмаїл
Рені
Кілія
Вілково
У
колоністському
відомстві
Тузлах
Шабо
Попушой
Турлаках
Усього

562
5
8
-

290
-

852
5
8
-

250
6
7
36
41

102
21
20
36
19

352
27
27
72
60

4284

1732

6016

1
9
3132

4
4
3370

4
4
1
9
6502

Таблицю складено за даними: Драган Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т. ХІ. Бессарабская
область. – СПб : Типография Департамента Генерального Штаба, 1849. – Таблица № 6; КУІА, ф. 56, оп. 1, спр. 608.
Ведомости о состоянии Бессарабской области и Измаильского градоначальства в разрезе уездов за 1853 г., Арк. 129.

Додаток Б.3.6
Кількість дворян, задіяних на державній службі
(перша половина ХІХ ст.)
Назва посади
Кількість
Обласні провидарі дворянства
5
Почесні піклувальники Кишинівської гімназії
5
Секретарі дворянства
5
Члени Верховної Ради
15
Обласний Уряд
Радники Першого департаменту Обасного
3
уряду
Асесори (заседателі) Першого департаменту
1
Обасного уряду
Радники Кримінального відділу Обасного
7
уряду
Асесори Кримінального відділу Обасного
3
уряду
Радники цивільного судового відділу Обасного
9
уряду
Бессарабський Обласний Уряд по виконанавчій експедиції
Радники виконавчої експедиції
3
Асесори виконавчої експедиції
3
Асесори Тимчасового кримінального суду
1
Обласні радні судді
5
Асесори Радного суду
13
Голови Обласного Цивільного суду
3
Заседателі Обласного Цивільного суду
14
Заседателі Бессарабського Обласного
12
Кримінального Суду
Голови Межевої Контори
10
Члени Межевої Контори
46
Члени Кишинівського будівничого Комітету
2
Члени Комісії народного просвітництва
3
Члени Облосного Комітету встановлення цін
4
на алкогольні напої

По повітах Бессарабської області
Повітові та окружні провидарі дворянства
Депутати дворянства
Повітові та окружні судді
Заседателі окружних суддів
Депутати-наглядачі за процесом продажу
алкагольних напоїв
Члени Комітету для встановлення цін на
алкагольні напої
Наглядач за хлібними запасами
Справники
Комісари
Скарбники
Разом

26
67
43
40
44
22
120
11
39
19
603

Таблицю складено за даними: Крупенской Я. Н. Краткий очерк истории о
бессарабском дворянстве 1812 – 1912 гг. (к столетнему юбилею Бессарабии) /
Я. Н. Крупенской. – Спб, 1912. – С. 1-46 (Приложение).

Додаток Б.3.7
Кількість заводів, якими володіли дворяни в середині 50-х рр. ХІХ ст.
Назва та кількість
заводів

Винокурні (2)

Винокурні (11)

Місцезнаходження та
кому належали

Кількість
виготовленої
продукції

Загальна сума
виготовленої
продукції (крб.)

Кількість найомних
робітників,
працюючих на
підприємстві

15 015

21

10 500

12

Хотинський повіт
16 945

16 945

21

18 058

18 243

13

6 000

4 800

8

11 568

11 568

25

30 000

28 500

19

Кишинівський повіт
с. Бойчени, дворянину
5 005
Єгору Леонарду
м. Ганчешти,
5 706 відер спирту
дворянину Манук-Бею
с. Тарасівці,
дворянину Струдзі
с. Чєпоносах,
дворянину Димитріу
с. Широуцах,
дворянину
Главацькому
с. Грімештах,
дворянину
Добровольському
с. Василіуцах,
дворянину Філідору

Пивоварні (2)

Винокурні (7)

с. Сикурянах, Г. М.
Лишину
с. Яноуцах, А.
Казимиру
с. Чепелєуцах,
дворянину Третьякову
с. Корасоуцах,
дворянину
Крупенському
с. Бласенештах,
дворянину Маразлі
с. Тарасоуцах,
дворянину Струдзі
с. Чєпоносах,
дворянину Димитріу
с. Кобилянському,
дворянину Єгору
Катаржи
с. Вертюжани,
дворянину Дємі
с. Васькоуци,
дворянину Макареско
с. Когурешти Вищі,
дворянину Магєлі
с. Дрокії , дворянину

26 000

15 000

11

33 500
30 000

33 835
33 000

15
16

12 000

12 700

14

30 000

31 500

31

420 відер

1 050

6

120

300

5

Сороцький повіт
30 000

49 500

36

30 000

35 000

14

30 000

42 000

13

22 000

35 200

13

35 000

35 000

16

Кассо
с. Мєндик, дворянину
Петріно
м. Атаки, дворянину
Кантакузину

Винокурні (5)

Винокурня

с. Морозена,
дворянину Фезі
с. Погарнічени,
дворянину
Кохановському
с. Тузори, дворянину
Дерезинському
с. Слободзея,
дворянину Главчі
с. Дишково,
дворянину Мілошу
с. Замбричанах,
дворянину Чугуряну

25 000

25 000

14

30 000

27 000

13

10 000

11

10 000

30 000

16

15 000

20 000

12

15 000

12 500

10

18 000

20 000

15

Яський повіт
9 000 відер

10 800

11

Оргєєвський повіт
10 000

Таблицю складено за даними: Защук А. И. Материалы для географии и статистики России, составленные офицерами
Генерального штаба. Бессарабская область / А. И. Защук. – Санкт-Петербург : типография Товарищества «Общественная
польза», 1862. – С. 333-337.

Додаток Б.3.8.1

1844 р.

1845 р.

1846 р.

1847 р.

1848 р.

1849 р.

1850 р.

1852 р.

1853 р.

1854 р.

1855 р.

Біле

3373

7209

9072

14447

13469

12270

13108

12327

12567

12269

17023

13975

16672

14602

Чорне

522

592

587

361

381

654

583

347

645

470

327

338

345

451

Разом

3895*

7801

9 659

14808

13850

12924

13691

12674

13212

12739

17350

14313

17017

15053

-

1%

-

1,9%

1,8%

1,6%

1,7%

1,6%

1,5%

1,5%

1,8%

1,5%

1,8%

1,5%

1829 р.

1843 р.

Духівництво

1842 р.

Динаміка чисельності духовенства Бессарабії в кінці 20-х – середині 50-х рр. ХІХ ст.

Питома вага в
загальному
народонаселенні
регіону**
*Враховуючи 74 благочинних – усього 3 969 осіб духовного сану.
** Відсотки підраховано автором.
Таблицю складено за даними: Драган И. Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т. ХІ. Бессарабская область / И. Драган.–
Санкт-Петербург : типография Департамента Генерального Штаба, 1849. – Таблица № 6; Будак И. Г. Очерки истории народного хозяйства
Бессарабии (1812 – 1861 гг.) / И. Г. Будак, Я. С. Гросул. – Кишинев : Карта молдовеняскэ, 1967. – С. 70-71; НАРМ, ф. 2, оп. 1, спр. 5446.
Годовой отчет о состоянии Бессарабской области за 1850 г., 14 січня 1850 р. – 21 жовтня 1852 р., Арк. 55 зв.; НАРМ, ф. 205, оп. 1, спр. 2451.
Статистические сведения по Бессарабской области за 1819 – 1829 гг., Арк. 18-19; КУІА, ф. 56, оп. 1, спр. 608. Ведомости о состоянии
Бессарабской области и Измаильского градоначальства в разрезе уездов за 1853 г., Арк. 129, 130 зв.

Додаток Б.3.8.2
Розміщення духовенства на території Бессарабії в другій половині 20-х – на початку 50-х рр. ХІХ ст.
1829 р.

1846 р.

1853 р.

Назва повіту/ міста
Кишинівський

біле
-

чорне
-

благочинні
-

біле
2029

чорне
100

біле
1982

чорне
70

Кишинів
Оргєєвський
Оргєєв
Бєльський
Бєльци

69
1126
849
6

4
346
133
-

22
17
-

254
1530
16
1462
37

2
450
-

438
2318
35
1582
21

11
196
-

Сороцький

-

-

-

1781

99

2501

57

Сороки
Хотинський

582

39

17

37
1717

-

35
1773

-

Хотин
Бендерський

6
326

-

7

30
813

-

55
871

-

Бендери
Аккерманський
Аккерман
Кагульський

10
121
18
78

-

4
3

35
681
101
529

-

50
156
36
343

-

Кагул
По колоністському
управлінню
Ізмаїл
Рені
Кілія
Вілково

148

-

4

18

11
10
13
-

-

-

86
71
79
-

3
-

164
56
63
6

4
-

Тузли
Шабо
Папушой
Турлаки
Усього

3373

522

12 270

654

11
8
6
30
13 975

-

74

-

29

974

1412

Таблицю складено за даними: Драган И. Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т. ХІ. Бессарабская
область И. Драган. – Санкт-Петербург : типография Департамента Генерального Штаба, 1849. – Таблиця № 6;
НАРМ, ф. 205, оп. 1, спр. 2451. Статистические сведения по Бессарабской области за 1819 – 1829 гг., Арк. 18-19;
КУІА, ф. 56, оп. 1, спр. 608. Ведомости о состоянии Бессарабской области и Измаильского градоначальства в разрезе
уездов за 1853 г., Арк. 130.

Додаток Б.3.9
Кількість овець, кіз, свиней і бджіл у господарствах бессарабських священнослужителів у 1814 р.
Назва повіту (цинуту)

овець

кіз

свиней

бджіл

Оргєєвський

326

23

365

698

Хотинський

7883

414

2544

3358

Кодрський

808

144

174

314

1 810

182

135

125

Кілійський

3

-

11

-

Аккерман

195

-

17

74

Аккерманський

94

5

28

46

Бендерський

298

23

82

206

Ізмаїльський і Томаровський

204

40

27

58

11 621

831

3383

4879

Гречанський

Усього

Таблицю складено за даними: НАРМ, ф. 205, оп. 1, спр. 747. Ведомости о количестве овец, коз, свиней и пчел у церковнослужителей
Хотинского уезда за 1814 г., Арк. 16, 42-43 зв.,70 зв., 73-73 зв.

Додаток Б.3.10
Динаміка чисельності міщанського стану Бессарабії в 40-ві – 50-ті рр. ХІХ ст.*
Роки

1844 р.

1846 р.

1847 р.

1853 р.

1854 р.

1855 р.

1856 р.

Чисельність

137 632

142 771

151 618

198 096

201 096

214 693

217 742

17,8%

17,6%

18,2%

20,8%

21%

22%

22%

Питома вага від
загальної
кількості
жителів області

* Відсотки підраховано автором.
Таблицю складено за даними: Будак И. Г. Очерки истории народного хозяйства Бессарабии (1812 – 1861 гг.) /
И. Г. Будак, Я. С. Гросул. – Кишинев : Карта молдовеняскэ, 1967. – С. 70-71; Драган И. Военно-статистическое
обозрение Российской империи. Т. ХІ. Бессарабская область / И. Драган. – СПб : Типография Департамента
Генерального Штаба, 1849. – Таблица № 5; КУІА, ф. 56, оп. 1, спр. 608. Ведомости о состоянии Бессарабской области и
Измаильского градоначальства в разрезе уездов за 1853 г., Арк. 129.

Додаток Б.3.11
Розкладка свічкового збору з єврейського населення
Бессарабської області на 1855 р.

Назва міста/містечка
Аккерман
Бендери
Ганчешти
Кишинів
Леово
м. Кріуляни
Оргєєв
м. Різін
м. Тузори
м. Теленешти
м. Атаки
м. Рашків
Сороки
м. Бричани
м. Липкани
м. Новоселиця
Хотин
Бєльци
м. Скуляни
м. Фалешти
Ізмаїл
Кілія
Рені

З громади
руб.
коп.
254
50
605
50
123
50
5385
50
141
50
201
50
726
50
111
50
151
50
717
50
741
50
155
50
586
50
741
50
735
50
197
50
1338
50
1013
50
435
50
667
50
338
50
80
50
9
50

З ревізької душі
руб.
коп.
31 ¼
58 ½
44 ½
79 ½
91 ¾
1
13 ¾
52 ¾
41 ¾
54 ½
74 ½
38 ¼
21 ¾
55 ¾
21 ¼
63 ¼
66 ¼
37 ¾
90 ½
1
13 ½
42 ½
24 ¾
27 ¼
22

Таблицю складено за даними: Раскладка свечного сбора с евреев
Бессарабской области на 1855 г. // Бессарабские областные ведомости (часть
официальная). – 1855. – № 21. – С. 82.

Додаток Б.3.12.1
Сфери зайнятості населення Бендер у 1817 р.
Вид діяльності

Промисловці зайняті
у виготовленні
їстівних припасів
Землеробів разом із
сім’ями
Торговців
Кравців
Шевців
Різники худоби
Цирульники
Брагарники
Каменярі
Рибалки
Плациндарі
Мірошники
У сокирній справі
зайняті

Загальна кількість
чоловічого
Молдован
населення

у%

У тому числі*
Росіян
у % Українців

у%

Євреїв

у%

30

-

-

17

56,7%

-

-

-

-

3 866

1534

39,7%

362

9,4 %

1 970

51%

-

-

567
59
31
2
10
10
80
23
23
18
47

20
33
12
10
4
3
5
8
-

3,5%
56%
38,7%
100%
40%
3,75%
21,7%
34,8%
-

227
13
6
72
18
-

40%
22%
19,4%
90%
78,3%
-

5
10
5
12
-

8,5%
32,2%
6,25%
66,7%
-

320
15
3
2
-

56,4%
25,4%
9,7%
100%
-

На земляних
роботах

134

-

-

-

-

-

-

-

-

Пильщиків
Ковалів
Столяр
Слюсарів
Колісників
Шкіряників
Кушніри
Виробники сап’яну
Музики
Лікарів

16
23
12
2
11
15
52
3
16
10

48
-

92,3%
-

16
9
10
4
-

100%
39%
83,3
7,7%
-

14
2
2
16
-

60,8%
16,7%
100%
100%
-

--

100%

10

Таблицю складено за даними: НАРМ, ф.5, оп. 2, спр. 440. Перепись населения г. Бендеры в 1818 г., Арк. 25 зв., 34 зв. –
127зв.
*Відсотки підраховано автором.

Додаток Б.3.12.2
Кількість заводів, лавок і млинів, що належали мешканцям Бендер у 1817 р.*
Назва

Загальна
кількість у місті

Належать
Молдованам

%

Українцям

%

Росіянам

%

Євреям

%

1
1

-

-

-

-

-

-

-

-

14
54

4
6

28,6%
11%

-

-

3
8

21,4%
14,8%

1
40

7%
74%

8
6
2

3
2
1

37,5%
33,3%
50%

3
2

37,5%
33,3%

-

-

-

-

Заводів
Пивний
Свічковий
Лавок
Кам’яних
Дерев’яних
Млинів
Вітряних
Земляних
Водяних

Таблицю складено за даними: НАРМ, ф.5, оп. 2, спр. 440. Перепись населения г. Бендеры в 1818 г., Арк. 25 зв., 34зв.,
62 зв., 125 зв. – 127 зв.
* Відсотки підраховано автором.

Додаток Б.3.13
Кількість майна у городян Ізмаїла в 1817 р.
Вид
нерухомості
Хат
Землянок
Земляні
млини
Вітряні
млини
Заводів
Льохів
Лавок
Кав’ярні
Магазинів
Трактирів
Шкіл

Росіяни

Некрасівці

Українці

Молдавани

Болгари

Євреї

Вірмени

Беженарі

222
37
2

46
8
-

117
414
5

261
64
-

79
27
2

22
1
-

62
-

108
16
-

5

-

10

6

12

-

-

-

1
цегловий
7
33
-

-

1
пивоварний

-

-

-

-

-

5
27
-

2
44
-

1
1

37
1
1
-

1
2
-

-

19
-

Таблицю складено за даними: НАРМ, ф. 5, оп. 2, спр. 495. Перепись сословий находящихся в Бессарабской области за
1817 г., 3 березня – 9 липня 1819 р., Арк. 54-54 зв., 88, 96 зв., 142 зв.,148 зв., 244 зв., 398 зв.

Додаток Д.3.14
Кількість майна у мешканців Кілії в 1828 р.
Назва товариств

Млинів

Фруктових

Виноградників

Льохів

Лавок

садів
Малоросійське

17

Рогатої

Овець

Коней

худоби

6

17

-

-

910

400

157

Великоросійське 1 вітряний

-

-

1

1

102

-

94

6 вітряних

-

18

8

18

591

2 835

296

-

-

3

-

14

-

16

вітряних
Молдавське

і
3 земляні
Єврейське

-

Таблицю складено за даними: КУІА, ф. 513, оп. 1, спр. 121. Статистические сведения о состоянии народонаселения,
сельского хозяйства, промышленности за 1828 г., Арк. 1-1зв.

Додаток Б.3.15
Промислові підприємства, якими володіли бессарабські міщани в середині 50-х рр. ХІХ ст.
Назва та кількість заводів

Набивний (1)
Фарбувальні (8)

Завод по виготовленню
сальних свічок (5)

Мильних (4)

Шкіряних (2)

Кому належать

Петру Булдакову
Іону Цвєткову
Степану Галбану
Миколі Боєнжио
Христофору Діланову
Григорію Кожухарю
Костянтину Димову
Івану Ботєзату
Олександру Борхану
Семену Кужбашу
Андрію Савичу
Арону Когану
Івану Мумже
Григорію Афанасьєву
Савичу
Кожебашу
Когану
Мумже
Іонашці
Івашці

Кількість
виготовленої
продукції
Кишинів
150 шт.
11
11
11
11
11
11
11
11
450
500
150
120
120
300
140
140
100
60
60

Загальна сума
виготовленої
продукції (крб.)
4, 5
115
115
115
115
115
115
115
115
2 440
2 700
810
648
648
1 200
570
560
400
30
30

Кількість найомних
робітників, які працюють
на підприємстві
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

Цеглових (5)

Черепичних (5)

Саф’янних (11)

Гончарних (4)

Салотопних (2)

Квашинському
Талагаю
Вієру
Ільйову
Волкову
Г. Квашинському
І. Квашинському
Вієру
Обрєтьонову
Ільйову
Сєліманову
Кучуку
Коліману
Дамаскіну
Табакарю
І. Кучуку
Лазарю
Страйстарю
Димпу
Жамаюну
Шамоснову
Райляну
Олару
М. Найденці
Д. Найденці
Костянтину Греку
Федору Кадряну

50 000
140 000
40 000
30 000
70 000
50 000
50 000
50 000
50 000
40 000
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
500
500
500
500
800
1000

500
1400
400
300
700
500
500
500
500
400
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
40
40
40
40
3 520
4 400

4
5
2
2
6
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9

50
4000

270
24

2
2

Хотин
Свічних (1)
Цеглових (1)

Розенблату
Сандизі та Солтичуку
Оргєєв

Шкіряних (9)

Свічкових (7)

Фарбувальних (2)
Цеглових (2)
Миловарень (1)
Тютюнових (1)

Ципурлину
Остапу
Полеско
Женжешу
Бодаревському
Яському
Ляху
Прискоріу
Воловею
Когану
Сипотарю
Високому
Кацу
Сусленському
Яйзиковичу
Кирилову
Ращуклею
Кирпичнику
Бессарабову
Спонарю
Гробокопателю

Капелюшна фабрика (1)

Зельмановичу

Свічкових (1)
Миловарня (1)
Цеглових (1)

Лейбі Козаку
Зельману
Рабиновичу

Свічкових (2)

Гадгамеру

30 000
75 000
80 пуд.
Бєльци
200 єврейських
молдавських
капелюхів
30 пуд.
180
105 000 шт.
Бєльський повіт
47 пуд.

і

400
300
60
300
325
300
100
100
90
28
150
60
40
45
50
110
600
90
375
400
425

5
4
2
3
3
3
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
3
3
5
2
3

50

5

1500
700
1 090

4
22
5

260

1

Мошкє Кагану
45 пуд.
250
1
Цеглових (4)
Димченку
83 000 шт.
250
1
Артишеву
80 000
240
1
Івану Сірбу
85 000
255
1
Карагашу
86 000
258
1
Таблицю складено за даними: Защук А. И. Материалы для географии и статистики России, составленные офицерами Генерального штаба.
Бессарабская область / А. И. Защук. – СПб : типография Товарищества «Общественная польза», 1862. – С. 331-337.

Додаток Б.3.16

Кілія

Майстрів

Підмайстрів

Майстрів
і
Підмайстрів

Майстрів

Підмайстрів

Майстрів

Підмайстрів

Майстрів

Підмайстрів

Майстрів

Підмайстрів

Майстрів

Підмайстрів

Майстрів

Підмайстрів

Майстрів

Підмайстрів

Рені

Кагул

Ізмаїл

Аккерман

Бендери

Підмайстрів

Хотин

Сороки

Майстрів

Бєльці

Підмайстрів

Годинникових
майстрів
Золотих і срібних
справ майстрів
Настінних
живописців
Токарів
Шпалерників та
драпірувальників
Різників по дереву
(в основному по
іконостасу)
Каретників

Майстрів

Назва цехів

Оргєєв

Кишинів*

Кількість цехових ремісників у містах Бессарабської області в 1844 р.

6

3

-

-

7**

-

-

1

2

2

-

1

1

2

1

-

-

-

-

4

-

21

7

1

-

7

-

-

6

4

6

-

2

-

6

3

-

-

5

1

3

-

4

3

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

2

-

2
6

4

-

-

1

-

-

1

-

-

-

1
-

-

1
-

-

-

-

1

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

1

2

6

15

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

Цирульників

40

50

3

1

17

1

-

3

1

-

-

6

-

6

5

3

-

8

-

49

-

Корабельних
майстрів

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Укладачів товарів
на суднах
Хлібників і
булочників
Портних
Черевичників і
башмачників
Хутрових справ
майстри
Ковалів
Слюсарів
Бондарів і
колісників
Столярів і склярів
М’ясників і
ковбасників
Каменярів
Пічників і
штукатурів
Мідників і
котлярів
Капелюшників
Палітурників
Бандажників
Модниць і швачок
Фарбувальників

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

1

-

1

-

-

-

37

83

6

-

18

6

10

8

2

25

-

20

4

35

-

17

-

8

2

10

-

154
199

268
262

4
13

-

50
22

16
11

10
26

49
64

16
22

25
57

-

21
35

17
65

16
21

7
11

5
8

-

18
15

-

20
12

2
2

64

95

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32
2
53

57
72

2
3

-

14
16

3
5

6

14
2
4

19
-

14
6

-

10
1
8

4
6

14
2
16

6
1
6

7
5

-

14

1

27

-

9
6

1

49
12

92
90

3
4

-

13

-

4

12
10

5

2
-

-

10
7

6
9

10
7

7
3

4
1

-

8
5

1
3

10
10

2
-

290
86

610
210

1

-

11
4

3
-

-

10
18

5
-

41
13

-

8
8

24
10

20
16

12
8

6

-

14
15

3
3

2

-

18

36

-

-

3

-

-

4

3

-

-

1

-

5

2

-

-

5

2

-

-

66
5
3
5
10

32
3
3
25

4
1
-

-

12
4
6

4
-

-

25
1
1

3
-

10
2

-

6
15
1

2
-

6
2
2

5
1
-

-

-

8
6
-

3
-

4
3
1

1
2
-

Кравців
Покрівельників
Теслярів
Позументників
Зброярів
Свєтильщиків
Кушнірів
Сідельників
Капелюшних
майстрів
Усього
Разом

21
60
8
3
9
7

12
113
11
2
16
42

3
5
3
1

1281 2206
3487

58

-

24
17
2
14
8

1

270 73
343

59

6
10
1
4
3

57

10
18
8
-

-

272 77
349

5
41
32
-

-

282 282

6
18
-

-

40
3
-

25
2
-

8
12
2
-

196 144 232 107
340
339

79
79

-

1
26
5
3
-

5
1
1
-

-

194 25
219

4
10
-

-

160 11
171

* По Кишиневу подано дані за 1845 р
** У Бєльцях майстри годинникових справ усі іногородні.
Таблицю складено за даними: НАРМ, ф. 2, оп. 1, спр. 4505. Рапорты полицмейстеров и земских начальников о числе ремесленников в
Бессарабской области и Измаильском градоначальстве, 12 грудня 1844 р. – 26 січня 1845 р., Арк. 8, 10-10 зв., 12-12 зв.,14-14 зв.,18-18 зв., 20,
21, 23, 27- 27 зв., 31-31 зв., 35-35 зв., 37-37 зв.

Додаток Б.3.17.1
Чисельність купців у Бессарабії в першій половині ХІХ ст.

Роки

Кількість осіб

% у загальному
народонаселенні
області*

1834

1835

1839

1846

1851

1852

1853

1854

1855

1856

672

679

703

3 310

2 800

2 876

3 031

3 731

3 769

3 770

-

0,1%

0,09%

0,4%

0,3%

0,3%

0,4

0,4

0,4

0,3%

Таблицю складено за даними: Будак И. Г. Очерки истории народного хозяйства Бессарабии (1812 – 1861 гг.) / И. Г. Будак, Я. С. Гросул. –
Кишинев : Карта молдовеняскэ, 1967. – С. 338; Шпаковский // Записки Бессарабского статического комитета. – 1864. – Т. І. – С. 22-23;
Драган И. Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т. ХІ. Бессарабская область. – СПб : типография Департамента
Генерального Штаба, 1849. (Таблиця № 6); Кеппен П. Девятая ревизия: исследование о числе жителей в Российской империи в 1851 г. /
Пѐтр Кеппен. – СПб : типография Имперской Академии наук. – С. 24; Статистические таблицы Российской империи за 1856 г., составленные
и изданные по распоряжению МВД. – СПб : Типография ІІ отделения Е. И. В. Канцелярия, 1858. – С. 204, 279; НАРМ, ф. 2, оп.1, спр. 2976.
Статистические сведения о состоянии Бессарабской области за 1839 г., Арк. 44.
* Відсотки підраховано автором.

Додаток Б.3.17.2
Чисельність і розміщення купецького населення в містах Бессарабській області в першій половині ХІХ ст.

1834

1835

1839

1852

1853

1856

ГІЛЬДІЇ
Кишинів
Хотин
Оргєєв
Бєльци
Сороки
Бендери
Аккерман
Ізмаїл
Рені
Кагул
Кілія
Вілково

І
5

ІІ
32

ІІІ
296

І
3

ІІ
33

ІІІ
272

І
2

ІІ
14

ІІІ
206

І
29

ІІ
75

ІІІ
775

І
32

ІІ
110

ІІІ
816

І
32

ІІ
97

ІІІ
853

1

8

28

1

10

27

-

5

109

4

-

313

4

1

361

3

-

524

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

152

-

-

178

-

-

350

1
1
9
1
-

1
2
22
6
2

4
55
69
80
35
14

1
9
-

5
5
18
6
2

14
52
72
111
20
18

8
-

5
1
25
7
1
-

53
60
57
80
35
5
30

31
-

79
9
-

205
327
319
130
228
51
51
92

34
5
-

100
6
-

228
254
325
131
216
54
61
110

7
6
-

41
2
-

341
511
418
147
219
49
62
108

-

-

-

-

-

6

-

-

6

-

-

-

Усього
18
73
581
14
79
586
10
58
635
64
163
2649 75
216 2740
48
140
3582
Разом
672
679
703
2 876
3 031
3 770
Таблицю складено та підраховано автором за даними: Будак И. Г. Очерки истории народного хозяйства Бессарабии (1812 – 1861 гг.) /
И. Г. Будак, Я. С. Гросул. – Кишинев : Карта молдовеняскэ, 1967. – С. 338; ЗБСК. – Т. 1. – С. 22-23; НАРМ, ф. 2, оп.1, спр. 2976.
Статистические сведения о состоянии Бессарабской области за 1839 г., Арк. 44; Статистические таблицы Российской империи за 1856 г.,
составленные и изданные по распоряжению МВД. – СПб : Типография ІІ отделения Е. И. В. Канцелярия, 1858. – С. 54.

Додаток Б.3.18
Промислові підприємства бессарабських купців (середина 50-х рр. ХІХ ст.)
Назва та кількість
заводів

Кому належать

Кількість
виготовленої
продукції

Загальна сума
виготовленої
продукції (крб.)

Кількість найомних
робітників, які
працюють на
підприємстві

Кишинів
Воскових і воскових
свічок (1)
Завод по виготовленню
сальних свічок (1)
Мильних (1)
Цеглових (1)
Черепичних (1)
Салотопень (2)
Тютюнових (10)

Купцю І гільдії Дмитру Іноземцеву

1200 пуд.

17 000

11

Купцю І гільдії Степану Кірову

1 300 пуд.

7 060

4

Купцю ІІІ гільдії Степану Гірову
Купцю ІІІ гільдії Квашинському
Купцю ІІІ гільдії Квашинському
Степану Балану
Іцкє Френтелю
Фельдману
Гефенгеру
Тітеншнайдеру
Співаку
Карабулі
Урфаловій
Рєзанову
Мавродіну

150
50 000 шт.
50 000 шт.
1200 пуд.
60 пуд.
190
83
150
167
126
104
122
47

600
500
500
5280
1343
1680
1638
1320
1477
2094
2003
2172
1944

2
2
3
11
2
2
2
1
1
2
2
2
2

Синаноглу

50

1956

2

4 000 відер
300

640
1 620

2
2

-

50

1

1622
1620
146

2
2
1

700

1

23 000
27 000
31 000
1800
1200

26
26
26
2
1

Хотин
Пивоварні (1)
Свічкових (1)

Урчє та Мошці Колпач'ям
С. Бронштейну
Оргєєв

Свічкових (1)

Рошковському
Бєльци

Тютюнових (3)

Сєрбулову
Мурачьовій
Рабиновичу

Тютюнових (1)

Хайкє Імасу

Салотопні (3)

Руссо
Мутафогло
Арнаутову
Срулю-Стамбулі
Шнейбергу

Тютюнових (2)

95 пуд.
94
8,5
Бєльський повіт
27 пуд.
Аккерман
5 000 пуд.
6 000
7 000
300
200

Таблицю складено за даними: Защук А. И. Материалы для географии и статистики России, составленные офицерами Генерального штаба.
Бессарабская область / А. И. Защук. – СПб : типография Товарищества «Общественная польза», 1862. – С. 331-338.

Додаток Б.3.19
Податки бессарабських царан у середині 50-х рр. ХІХ ст.
Державні податки
Царани, які
проживають
З родин

На казенних
землях

На приватних
землях

9 крб. 56
коп.

З холостих

3 крб. 46
коп.

3 крб. 46 коп.

Земські повинності з
кожної особи чоловічої
статті
губернські державні

Поземельний
збір з
десятини

26 ¾ коп.

60 коп.

1 коп.

Виплати з
продовольчих
капіталів з
кожної особи
чоловічої
статті
6 коп.

26 ¾ коп.

60 коп.

-

3 коп.

На суспільні
збори з родин і
холостих

-

88 ¼ коп.

Таблиця складено за даними: История Молдавии (документы и материалы) / [гл. ред. Я. С. Гросул]. – Кишинев : ЦК
Молдавии, 1969. – Т. ІІІ (часть ІI) : Положение крестьян и крестьянское движение в Бессарабии (1812-1861 гг.). – 1969. –
С. 457-458.

Додаток Б.3.20
Динаміка чисельності царанського населення Бессарабії в середині 30-х – 50-х рр. ХІХ ст.
% у загальній масі
Рік

Кількість осіб

народонаселення

% у загальній масі
Рік

Кількість осіб

народонаселення
регіону

1835

264 508

37,5%

1848

477 769

55,6%

1837

350 232

49,8%

1849

472 131

55%

1842

427 034

56,3%

1850

424 001

47%

1843

425 999

-

1852

477 324

51,2%

1844

449 031

58%

1853

490 389

51,5%

1845

456 858

58,2%

1854

497 912

52,1%

1846

475 646

58,6%

1855

500 602

51,1%

1847

472 830

57%

1856

503 780

50,9%

Таблицю складено за даними: Зеленчук В. С. Население Бессарабии и Поднестровья в ХІХ в. / Зеленчук В. С. – Кишинев : Штиинца, 1979. –
С. 134; Будак И. Г. Очерки истории народного хозяйства Бессарабии (1812 – 1861 гг.) / И. Г. Будак, Я. С. Гросул. – Кишинев : Карта
молдовеняскэ, 1967. – С. 66-67, 70-71; Драган И. Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т. ХІ. Бессарабская область /
И. Драган. – СПб : типография Департамента Генерального Штаба, 1849. – Таблиця № 6; КУІА, ф. 56, оп. 1, спр. 608. Ведомости о состоянии
Бессарабской области и Измаильского градоначальства в разрезе уездов за 1853 г., Арк. 129-130.
*Відсотки підраховано автором.

Додаток Б.3.21
Назва повіту

Назва населеного пункту
(кому належить, окрім резешів)

Хотинський повіт

1. Грушовецул – частина належить монастирю Тодарени в
Молдавії, капітану Г. Ботезатулу та лише частина резешам
2. Яніуци – роду Страшкулеско й резешам із Буковини
3. Ніпуротова – сулджеру І. Босому з Молдавії та резешам
4. Русєні – питарю Феодосію, резешам
5. Слободзія Думній – пахарничесі Н. Фещилі з Молдавії,
мазилам і резешам
6. Бєдражи – каминарю Т. Чурє з Молдавії й іншим резешам із
України
7. Фєтешти – державі, резешам
8. Строєшти – резеська вотчина
9. Костічени – коминарю Тудоракію Чуре та Голбанештам із
Молдавії, резешам
10. Шірбініца –

П. Влахевичу з Буковини, постільничому

Р. Брану, резешам
11. Форосна – резеська вотчина
12. Сінжерул – ворнику Ф. Балшу з Молдавії, резешам
13. Білауци – резеська вотчина
14. Турбурєні – резеська вотчина
15. Ружавініца – раднику Мілу та резешам
16. Пирібикауци – роду Талпеско, резешам
Сороцький повіт

1. Жапка – монастирю Голіє та Жапці, резешам
2. Шиштач – село на резеській вотчині
3. Респопені – К. Богдану, резешам
4. Рачешті – село на резеській вотчині
5. Алчидар – поселення розташоване на резеській вотчині
5. Кіпешка – село на резеській вотчині
6. Котюжени – село, розташоване на вотчині спатаря І. Струдзи та
частково резеській землі
7. Думулунжени – село на резеській вотчині
8. Крімінчук – резеська вотчина
9. Татарівка Стара – резеська вотчина
10. Татарівка Нова – резеська вотчина

11. Ругі – резеська вотчина
12. Курешніца – резеська вотчина
13. Стоєкани – резеська вотчина
14. Хутори при Стоєканах – резеська вотчина
15. Радулени – резеська вотчина
16. Христічі – резеська вотчина
17. Хутір Ванцина – резеська вотчина
18. Ордашеї – село розташоване на резеській вотчині
19. Баксани – резеська вотчина
Бєльський повіт

1. Частина вотчини Шофранкані – резеська вотчина
2. Кукуєци – частина належить монастирю Св. Сави в Яссах,
частина резешам
3. Малаєшти – резеська вотчина
4. Дамашкани – резешам, синам Дамаскані, сахарнику
С. Стаматкіу з Молдавії, С. Чухоряншці
5. Бутєшті Велішкова – резеська вотчина
6. Болотіна резеська – резеська вотчина
7. Бісерекани – резеська вотчина
8. Калдаруша – резеська вотчина
9. Слоботка – резешам і мазилам
10. Білія – поміщику В. Крісті, резешам
11. Кошкодани та Фламинзені – резеська вотчина
13. Магурелі – каминарю Скорцеску з Ясс, капітану Стрончу,
резешам.
14. Думбровіца – логофету Д. Струдзє, сулджеру Г. Чухаряну, ¼
резешам
15. Варзарешті – резеська вотчина
16. Шандрени – резеська вотчина
17. Чутешти – резеська вотчина
18. Корнешти – купцю І. Бантишу з Ясс, М. Захаровської,
резешам
19. Минзатешти – логофету Д. Струдзє, резешам
20. Хирчешти – логофету Д. Струдзє, резешам
21. Кодратешти – резеська вотчина
22. Мєгура – підполковнику В. Шафірову, святій митрополії Ясс,
резешам

23. Фрасинешти – комісу К. Янку, резешам
24. Читірені – резеська вотчина
25. Бокша – резеська вотчина
26. Вранєшти – бану Т. Бану з Ясс, резешам
27. Токсобєні – Г. Сорочану, реезшам
28. Онцешти – резеська вотчина
29. Мірчени – резеська вотчина
30. Пошта Резіна – резешам
31. Бутєшті Ставрова – резеська вотчина
32.Томешті – резеська вотчина
33. Бошчени – поміщику Костандакію Стерпу, резешам
34. Синешти – резеська вотчина
35. Баланешті – резеська вотчина
36. Мілешті – комісу Олександру Панаїті, М. Калмуцькому,
резешам
Оргєєвський повіт

1. Суслени – частина постільнічему Павлу Макареско, резешам
2. Березложи – надвірному раднику Міло, резешам
3. Слобода Годорожи – резешам
4. Чугурени – резеська вотчина
5. Бєсшти – резеська вотчина
6. Кіпірчені – резеська вотчина
7. Курлєні – сердарессі Онуфрієвні, резешам
8. Горгінешти – резеська вотчина
9. Пріпічени – скиту Курки, резешам
10. Самашкани – полковнику Ришлякову, сахарнику
П.Катакаржиу, резешам
11. Ігнацеі – резеська вотчина
12. Машани – стольнику Геуки, резешам
13. Киштельниця – резеська вотчина
14. Скорцени – резеська вотчина
15. Куінзевка – резеська вотчина
16. Олішкани – пахарнику П. Катаржиу, частина благочинному
Афанасію, резешам
17. Ліпічени – резеська вотчина
18. Царівка – резеська вотчина
19. Чоколтени – резеська вотчина

20. Цинцерени – резеська вотчина
21. Вережени – резеська вотчина
22. Клішова – резеська вотчина
23. Брянова – надвірному раднику І. Міло, резешам
24. Балонешти – О. Панаїті, резешам
25. Ракулешти – О. Панаїті, резешам
26. Жаврени – О. Панаіті, резешам
27. Гертоп – резеська вотчина
28. Мерени – резеська вотчина
29. Кобуска Нижня – резеська вотчина
30. Фунду-Галбіна – бану Т. Карпу, резешам
31. Боцени – питарю Іллі, резешам
32. Драгушени – резеська вотчина
33. Юрчени – резеська вотчина
34. Чучулени – резеська вотчина
35. Пашкани – резеська вотчина
36. Мушени – резеська вотчина
37. Сєчитени – резеська вотчина
38. Яловени – резеська вотчина
39. Мілешти – резеська вотчина
40. Бачой – резеська вотчина
41. Пугой – резеська вотчина
42. Ципала – резеська вотчина
43. Горешти – каминарю З. Ралі, резешам
44. Зимбрени – резеська вотчина
45. Васієни – спатарю Міклеско
46. Улм – резеська вотчина
47. Дурлешти – резеська вотчина
48. Вотчина Картиша – резеська вотчина
49. Костєшти – резеська вотчина
50. Бардар – резеська вотчина
51. Суручени – питарю Касяну, резешам
52. Трушени – сердарессі М. Онофріясє, резешам
53. Кичера – резеська вотчина
54. Гідігіч – каминарю І. Прункулу, резешам
55. Кожушна – резеська вотчина

56. Ніспорени – село належить резешам
57. Сіреци – резеська вотчина
58. Рошкани – резеська вотчина
59. Варзарешти – каминарю З. Ралє, резешам
60. Кітушка – резеська вотчина
61. Нішкани – резеська вотчина
62. Бараякул – резеська вотчина
63. Вотчина Урикова – резеська вотчина
64. Сіпотени – І. Данічу, резешам
65. Вотчина Кобаєшти – резеська вотчина
66. Вотчина Лупа – капітану І. Пурчєлу, резешам
67. Телешово – І. Сєкірашу, резешам
68. Пересєчіна – резеська вотчина
69. Кобилка – резеська вотчина
70. Онешти – резеська вотчина
71. Зубрешти – резеська вотчина
72. Мартинешти – спатарю Казіміру, резешам
73. Реча – резеська вотчина
74. Драслічени – резеська вотчина
75. Мородени – надвірному раднику І. Міло, резешам
76. Пуцинтєі – надвірний радник І. Міло, резешам
77. Слобода Віпрова – резеська вотчина
78. Гулбока – резеська вотчина
79. Гєтілова – майору К. Жейковичу, резешам
80. Сасени – М. Бібери, резешам
81. Бравіча – титульний радник С. Фєодосту
82. Мелешени – резеська вотчина
83. Годжинешти – каминару З. Ралє, резешам
84. Онешкани – резеська вотчина
85. Деренев – медельничеру Є. Крістіліу, резешам
86. Редени – надвірному раднику І. Міло, резешам
87. Корнова – резеська вотчина
88. Нападени – каминарю З. Ралє, резешам
89. Село Хірова – резеська вотчина
90. Хірішени – резеська вотчина
91. Бешени – капітану Лефенджиєву, Ф. Манолі, резешам

92. Миндрешти – резеська вотчина
93. Будей – спартарю І. Струдзє, резешам
94. Село «Хутір Гілічени» – резеська вотчина
95. Кучоя – резеська вотчина
96. Богзешти – спартарю І. Струдзє, резешам
97. Слобода Ізворілє – резеська вотчина
98. Городіщє – каминарю Прункулу та резешам
99. Люди з Півниці – резеська вотчина
100. Лаушени – резеська вотчина
101. Васієни – спатарю Миклеско, резешам
102. Резени – резеська вотчина
103. Галешти – резеська вотчина
104. Ісаково – резеська вотчина
105. Морозени – поміщикам і резешам
106. Гардешти – резеська вотчина

Таблицю складено за даними: И. Н. Халиппа. Роспись землевладения и сословного строя
населения Бессарабии по переписи 1817 г. // Труды Бессарабской Губернской Учѐной Архивной
Комиссии / И. Н. Халиппа. – 1907. – Т. ІІІ. – С. 10, 12, 23, 44-45, 57, 61-64, 70, 73, 75-77, 79, 82, 8991, 93-94, 100-104, 108, 110-111, 120-123, 127, 129, 131, 135-137, 142, 144-169, 171-172

Додаток Б.3.22
Кількість і розміщення господарств мазил, рупташів і рупта-де-вістерія в 1817 р.

Назва повітів

Мазили

Рупташі

Рупта-де-вістерія

Хотинський

82

10

-

Сороцький

194

104

-

Бєльський

464

73

-

Оргєєвський

1386

512

216

Бендерський

121

6

-

Кодрський

46

7

-

Ізмаїльський

74

-

-

Гречанський

3

з

-

2268

716

216

Усього

Таблицю складено за даними: И. Н. Халиппа. Роспись землевладения и сословного строя населения Бессарабии по
переписи 1817 г. // Труды Бессарабской Губернской Учѐной Архивной Комиссии / И. Н. Халиппа. – 1907. – Т. ІІІ. –
С. 54, 84, 116, 173, 187, 203, 212, 220.

Додаток Б.3.23
Динаміка чисельності державних селян Бессарабії в першій половині ХІХ ст.
Роки

Кількість осіб

1817
1827
1835
1837
1842

15 тис.
17 тис.
53 115
55 288
55 558

Питома вага в
загальній масі
населення краю
3%
3%
7,5%
7,8%
7,3%

Роки

Кількість осіб

1848
1849
1850
1851
1852

69 212
69 422
64 421
70 643
71 869

Питома вага в
загальній масі
населення краю
8%
8%
%
%
%

1843
1853
7,9%
53 010
75 677
1844
6,8%
1854
7,6%
52 496
72 854
1845
6,7%
1855
7,7%
52 420
75 676
1846
6,4%
1856
7,7%
51 803
76 244**
1847
6,6%
51 989
Таблицю складено за даними: Будак И. Г. Очерки истории народного хозяйства Бессарабии (1812 – 1861 гг.) / И. Г. Будак, Я. С. Гросул. –
Кишинев : Карта молдовеняскэ, 1967. – С. 51, 70-71; Кеппен П. Девятая ревизия: исследование о числе жителей в Российской империи в
1851 г. / Пѐтр Кеппен. – СПб : типография Имперской Академии наук. – С. 190; Анцупов И. А. Государственная деревня Бессрабии в ХІХ в. /
Анцупов И. А. – Кишинев : Карта молдавенескэ, 1966. – С. 23, 25; История Молдавии (документы и материалы) / [гл. ред. Я. С. Гросул]. –
Кишинев : ЦК Молдавии, 1969. – Т. ІІІ (часть ІI) : Положение крестьян и крестьянское движение в Бессарабии (1812 – 1861 гг.). – 1969. –
С.198; НАРМ ф. 2, оп. 1, спр. 5446. Годовой отчет о состоянии Бессарабской области за 1850 г., 14 січня 1850 р. – 21 жовтня 1852 р., Арк. 52;
КУІА, ф. 56, оп. 1, спр. 608. Ведомости о состоянии Бессарабской области и Измаильского градоначальства в разрезе уездов за 1853 г.,
Арк. 129-130, 635; КУІА, ф. 56, оп. 1, спр. 610. Ведомости о состоянии Бессарабской области и Измаильского градоначальства в разрезе
уездов за 1856 г., Арк. 635, 644;

Додаток Б.3.24
Розмір державних податків і повинностей казенних селян Бессарабії в 1855 р.

Назва повітів

Аккерманський
Бендерський
Хотинський

Сума
державних
податків

Возів для
перевезення
хворих і
поранених
солдатів

92 396 крб. 8
коп.
48 212 крб. 51
коп.
5 413 крб. 75
коп.

3 0747

Возів для
Возів для робіт
Кількість
Кількість
перевезення
при
робітників,
постійних днів
продуктів з
укріпленні
задіяних при
провіантських
фортець
ремонті доріг і
запасних
роботі в
магазинів
фортецях
367 685
107 690
188 345
2 396 907

3 8454

251 593

12 030

59 728

551 774

637

17 898

1 050

254

4 094

Таблицю складено за даними: История Молдавии (документы и материалы) / [гл. ред. Я. С. Гросул]. – Кишинев :
Штиинца, 1962. – Т. ІІІ (часть І) : Положение крестьян и крестьянское движение в Бессарабии (1812 – 1861 гг.). – 1962. –
Приложение № 225.

Додаток Б.3.25
Кількість коней, рогатої худоби, овець і свиней у державних селян Бессарабії у 40 – 50-х рр. ХІХ ст.
Роки

Коней

Рогатої худоби

Овець
Звичайних

1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856

8 389
8 055
8 560
7 952
11 234
9 918
10 136
8 378
8662
11 281
9 844
9 773
9368
9611
9 826
10 599

42 225
36 665
60 164
60 164
67 853
65 430
84 997
70 406
82 929
78 432
80 954
81 055
81 184
74 374
64 400
70 558

свиней
Тонкорунних

47 084
54 529
130 174
109 174
133198
132 965
158 099
161 628
176 618
160 466

262
750
836
188 887
188 260

176 432
178 395
152 422
149 792

850
1000

даних не має
даних не має
даних не має
8 781
10 715
8 073
8 224
9 959
8 816
10 049
даних не має
даних не має
13 396
14 134
12 483
10 585

Таблицю складено за даними: История Молдавии (документы и материалы) / [гл. ред. Я. С. Гросул]. – Кишинев : Штиинца, 1962. – Т. ІІІ
(часть І) : Положение крестьян и крестьянское движение в Бессарабии (1812 – 1861 гг.). – 1962. – С. 354; История Молдавии (документы и
материалы) / [гл. ред. Я. С. Гросул]. – Кишинев : ЦК Молдавии, 1969. – Т. ІІІ (часть ІI) : Положение крестьян и крестьянское движение в
Бессарабии (1812 – 1861 гг.). – 1969. – С. 347-348; Анцупов И. А. Государственная деревня Бессарабии в ХІХ в. / Анцупов И. А. – Кишинев :
Карта молдавенескэ, 1966. – С. 193; Драган И. Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т. ХІ. Бессарабская область /
И. Драган. – СПб : Типография Департамента Генерального Штаба, 1849. – Таблиця № 14.

Додаток Б.3.26
Перелік повинностей «задунайських переселенців»

1.

Утримання

тимчасового

військового постою

Кожен

господар

зобов’язувався

надавати

солдату місце для ночівлі, дворазове харчування, а
також 2 четверика хліба або борошна. За взаємною
угодою, замість зерна виділялися гроші на закупівлю
провіанту

2. Надання возів для перевезення

Колоністи повинні були виділяли вози зі свого
господарства лише після пред’яви спеціального
платіжного листка. Виключення складали випадки,
коли необхідно було здійснити транспортування
поранених. Ця послуга була платною. За кожні 5
верств проїзду (1 година) на одній парі волів чи
коней колоніст мав отримати по 25 коп.

3.Супроводження арештантів

У кожній колонії було своє приміщення для
утримання арештантів. При супроводженні останніх
в інший пункт призначення колоніст ніс особисту
відповідальність. У разі втечі в’язня конвоїрів, а
також виборних і старост повинні були судили за
його злочин.*

4. Виконання суспільних робіт

Ремонт доріг і мостів, побудова громадських
будівель – сільських приказів, комор, церков тощо.

5. Виділення зерна для запасного
(продовольчого) магазину

Щорічно кожна родина надавала частину зерна в
продовольчі

магазини,

яке

в

роки

неврожаїв

розподілялося між усією громадою.
Таблицю складено за даними: КУІА, ф. 93, оп. 1, спр. 6. Инструкция о порядке отбывания
общественных повинностей болгарскими колониями, 31 травня 1829 р., Арк. 2-3зв, 6зв.-7.

Додаток Б.3.27
Кількість худоби в болгарських колоніях Бессарабії у першій половині ХІХ ст.
Роки

Родин

Коней

на одну
сім'ю

Крупної
рогатої худоби

на одну
сім'ю

1819

4617

15 817

3,4

54 309

11,7

Овець

79 792

на одну
сім'ю
17,3

4676
12 787
2,7
45 163
9,7
69 469
14,8
1820
14 625
49 221
1826
6042
118 152
19,5
1827
5430
15 716
2,9
31 023
5,7
1829
5941
15 617
2,6
34 574
5,8
143 188
24
1830
6084
18 376
3
37 789
6,2
137 524
22,6
1831
12384
21 259
1,7
64 439*
5,2
198 560
16
1832
9606
20 027
2
56 678
5,9
238 572
24,8
1833
9506
20 946
2,2
56 769
6,97
1834
10 149
31 695
3,1
92 678
9,1
489 912
48,3
1840
10 154
27 083
2,7
91 814
9
441 568
43,5
1843
11 160
571 696
51,2
1845
13 263
29 007
2,2
81 883
6,2
653 272
49,2
1846
10 203
33 776
3,3
74 606
7,3
648 363
63,5
1849
12 756
28 378
2,2
100124
7,8
781 152
61,2
1851
10 404
38 920
3,7
81 979
7,9
585 482
56,3
1856
Таблицю складено за даними: Мещерюк И. И. Социально-экономическое развитие болгарских и гагаузких сел Южной Бессарабии (1808 –
1856 гг.) / Мещерюк И. И. – Кишинев : Редакционно-издательский отдел академии наук молдавской ССР, 1970. – С. 55; Ярмоленко М. И.
Расселение и обустройство гагаузов в Бессарабии (ХІХ – нач. ХХ ст.): дис. кандидата ист. наук: 07.00.05 / Мария Ивановна Ярмоленко. – К.,
2001. – С. 189; История Молдавии (документы и материалы) / [гл. ред. Я. С. Гросул]. – Кишинев : ЦК Молдавии, 1969. – Т. ІІІ (часть ІI) :
Положение крестьян и крестьянское движение в Бессарабии (1812 – 1861 гг.). – 1969. – С. 250-251, 256-257.

Додаток Б.3.28
Продаж продукції скотарства в колоніях задунайських переселенців у 1836 р.

Продано

Сиру коров’ячого

Сиру овечого

817 пудів

8 833 пудів

Вовни шпанської Вовни цигайської
696 пудів 25

Вовни звичайної

18 317 пудів

7 306 пудів

265 586 крб.

57 498 крб. 22

фунтів
Прибуток

1 102 крб. 85 коп.

21 640 крб. 85
коп.

20 184 крб.

коп.

Таблицю складено: История Молдавии (документы и материалы) / [гл. ред. Я. С. Гросул]. – Кишинев : ЦК Молдавии,
1969. – Т. ІІІ (часть ІI) : Положение крестьян и крестьянское движение в Бессарабии (1812 – 1861 гг.). – 1969. – С. 184.

Додаток Б.3.29

Кількість худоби в німецьких колоніях Бессарабії у першій половині ХІХ ст.

Роки

Кількість
родин

Коней

На одну
родину

Рогатої
худоби

На одну
родину

Овець

1815

1 729

642

0,37

494

0,28

-

1818

1 591

2 783

1,75

12 840

8

378

1827

1 615

4 238

2,2

19 878

10,3

1828

1 715

4 696

2,7

20 405

1831

1 718

5 999

3,5

1837

2 267

6 972

1840

2 333

1855

2 482

На одну
родину

Свиней

На одну
родину

Кіз

На одну
родину

-

-

-

-

0,23

2 948

1,8

-

-

8911

4,6

2 384

1,2

-

-

11,9

11 405

6,6

1 735

1

-

-

18 642

11,9

15 797

9,2

1 906

1,1

-

-

3

23 570

10,4

36 522*

16,1

1 892

0,8

-

-

7 588

3,25

23 868

10,23

42 776

18,3

-

-

-

-

10 031

4

18 691

7,5

50 142

20,2

5 806

2,3

189

0,1

-

Таблицю складено за даними: Анцупов И. А. Аграрные отношения на юге Бессарабии (1812 – 1870 гг.) / Анцупов И. А. – Кишинѐв :
Штиинца, 1978. – С. 34, 37-38; Велицин А. А. Немцы в России. Очерк исторического развития и настоящего положения немецких колоний
на юге и на востоке России / Велицин А. А. – СПб : Общественная польза, 1893. – Ведомость ІІ; История Молдавии (документы и
материалы) / [гл. ред. Я. С. Гросул]. – Кишинев : ЦК Молдавии, 1969. – Т. ІІІ (часть ІI) : Положение крестьян и крестьянское движение в
Бессарабии (1812 – 1861 гг.). – 1969. – С. 102-103, 194-195, 476.
*Відсотки підраховано автором.

Додаток Б.3.30
Посів і збір зернових у іноземних колоністів Бессарабської області в 1827 – 1828 рр.

Жита озимого
Пшениці
озимої
Пшениці
ярової
Вівса
Ячменю
Проса
Кукурудзи
Гречки
Чечевиці
Усього

Задунайські переселенці
посіяно
зібрано
(чвертей)
(чвертей)
57
119
287
642

Урожайність
«сам»
2,1
2,2

Німецькі колоністи
посіяно
зібрано
(чвертей)
(копни)
1 202
5 870
1 338
7 298

На
Урожайність
родину
«сам»
4,9
5,5

3
3,8

22 718

99 529

4,4

1 977

10 191

5,2

5,3

1 978
4 191
155
285
128
29 869

2 456
13 418
429
1 126
385
118 145

1,2
3,2
2,8
3,9
3
3,9

634
1 523
223,5
196,1
67,5
7 251,3

304,5
4 287
212
198,2
34
28 412,3

2,8
1
3,9

0,2
2,2
0,1
0,1
0,02
-

Зміни в структурі посівних площ під зернові культури в болгарських колоністських округах Бессарабії
Посіви
Озимої пшениці
Озимого жита
Ярової пшениці
Ярового жита
Ячменю
Вівса
Гречки
Проса
Кукурудзи
Чечевиці
Гороху
Квасолі
Усього

1833 р.
150
80
25 853
6 201
1 400
1 163
1 027
76
22
95
36 067

1843 р.
883
6 054
49 443
28
11 447
6 149
30
1 617
1 483
217
138
295
77 784

1852 р.
9870
2 516
72 219
2
17 420
3925
3 669
10 117
599
534
951
121 822

Таблицю складено за даними: Мещерюк И. И. Социально-экономическое развитие болгарских и гагаузких сел Южной
Бессарабии (1808 – 1856 гг.) / Мещерюк И. И. – Кишинев : Редакционно-издательский отдел академии наук молдавской
ССР, 1970. – С. 100, 115; История Молдавии (документы и материалы) / [гл. ред. Я. С. Гросул]. – Кишинев : ЦК
Молдавии, 1969. – Т. ІІІ (часть ІI) : Положение крестьян и крестьянское движение в Бессарабии (1812 – 1861 гг.). –
1969. – С. 85-92, 249-250; Ярмоленко М. И. Расселение и обустройство гагаузов в Бессарабии (ХІХ – нач. ХХ ст.): дис.
кандидата ист. наук: 07.00.05 / Мария Ивановна Ярмоленко. – К., 2001. – С. 196.

Додаток Б. 3.31
Відомості про посів і збір зернових культур у іноземних колоністів
Бессарабської області в 1846 р.
Колонії

посіяно (чвертей)

зібрано (чвертей)

озимої

ярової

озимої

ярової

Німецькі

3 593

12 694

4 970

39 004

Болгарські

6 430

74 429

12 087

209 503

Таблицю складено: Драган И. Военно-статистическое обозрение Российской
империи. Т. ХІ. Бессарабская область / И. Драган. – СПб : Типография
Департамента Генерального Штаба, 1849 (ведомость № 10).

Додаток Б.3.32
Кількість виноградних кущів у німецьких колоніях Бессарабії у 1827 р.
Назва колонії

Кількість виноградних
кущів

%*

7 166
19 670
42 450
28 449
1 846
2 113
15 460
5 939
22 945
55 327
35 700
3 073
6 496
1 555
3 164
252 328

2,8
7,8
16,8
11,3
0,7
0,8
6,1
2,4
9,1
21,9
14,1
1,2
2,6
0,6
1,3
100

Кульм
Малоярославець-1
Малоярославець-2
Тарутино
Красне
Кацбах
Фершампеноаз-1
Фершампеноаз-2
Теплиця
Лейбциг
Бородіно
Клястиці
Березино
Париж
Старий Арциз
Новий Арциз
Брієни
Усього

В
середньому
на родину
кущів*
66,4
285
615
209
16,2
38,4
157,7
47,1
199,5
412,8
260,8
25,4
79,2
37,9
37,7
165,8

Таблицю складено за даними : История Молдавии (документы и материалы) /
[гл. ред. Я. С. Гросул]. – Кишинев : ЦК Молдавии, 1969. – Т. ІІІ (часть ІI) :
Положение крестьян и крестьянское движение в Бессарабии (1812 –
1861 гг.). – 1969. – С. 93-94.
*Відсотки підраховано автором.

Додаток Б.3.33
Кількість дерев у німецьких округах Бессарабії в 1827 р.
Назва колоній
Кульм
Малоярославець-1
Малоярославець-2
Тарутино
Красне
Кацбах
Фершампеноаз-1
Фершампеноаз-2
Теплиця
Лейпциг
Бородіно
Клястиці
Березино
Париж
Старий Арциз
Новий Арциз
Брієни
Усього

Яблука
789
223
345
1 165
29
91
146
26
10
189
231
752
137
221
14
14
123
4 485

Груші
276
73
106
465
29
28
48
26
14
108
75
502
126
136
23
1
35
2 071

Сливи
4387
670
913
3 184
534
310
910
38
28
1 079
1 830
3 456
490
1 449
113
24
203
19 618

Вишні
591
207
122
638
54
61
12
303
111
1 494
103
143
45
3 884

Горіхи
28
6
14
187
11
5
10
28
31
18
12
4
2
356

Абрикоси
37
136
23
163
374
17
6
36
23
122
20
47
4
1 008

Верби
778
81
191
2 911
295
3
69
3
502
423
703
385
246
72
28
8
6 698

Тополі
1
11
3
142
31
5
193

Акації
80
311
13
220
114
115
166
33
38
205
545
12
79
24
1 955

Таблицю складено за даними: История Молдавии (документы и материалы) / [гл. ред. Я. С. Гросул]. – Кишинев : ЦК Молдавии, 1969. – Т. ІІІ
(часть ІI) : Положение крестьян и крестьянское движение в Бессарабии (1812 – 1861 гг.). – 1969. – С. 93-94.

Додаток Б.3.34

-

2
-

-

-

-

-

Гайдаре
Задунаївка
Кот-Китай
Ісерлія
Колібаш

-

-

2
-

406 крб.
-

1
2
1
4

Усього

12

4 996
крб.

5

610 крб.

11

6

Кірсове

5

1

-

1

302 крб.

1

603 крб.
613 крб.
302 крб.
1164
крб.
2834
крб.

-

-

-

6

2868
крб.

7

1

2411
крб.
512
крб.
702
крб.
-

3

504

1

182

11

1

196

1

186

2

-

-

-

-

-

2240
крб.
389
крб.
-

-

-

-

-

-

-

3625
крб.

4

700
крб.

2

368
крб.

13

2 629
крб.

Сума
виготовленої
продукції

-

Тараклія
Комрат

1964
крб.
602 крб.

Свічкових

Черепичні
4

Сума
виготовленої
продукції

Сума
виготовленої
продукції
152 крб.

Мильних

Сукновальні
1

Сума
виготовленої
продукції

Сума
виготовленої
продукції
204 крб.

Виготовлення
глиняного
посуду

Маслобійні
3

-

2 480
крб.
2 516
крб.
-

Сума
виготовленої
продукції

Сума
виготовленої
продукції

6

Болград

Цеглові

Фарбувальні

Назва
колоній

Сума
виготовленої
продукції

Кількість фабрик у болгарських колоніях Бессарабії у 1846 р.

Таблицю складено за даними: История Молдавии (документы и материалы) / [гл. ред. Я. С. Гросул]. – Кишинев : ЦК
Молдавии, 1969. – Т. ІІІ (часть ІI) : Положение крестьян и крестьянское движение в Бессарабии (1812 – 1861 гг.). –
1969. – С. 305.

Додаток Б.3.35
Кількість фабрик і заводів у болгарських колоніях Бессарабії у середині ХІХ ст.
Сума
виготовленої
продукції

Черепичні

Сума
виготовленої
продукції

Цеглові

Сума
виготовленої
продукції

Виготовлення
глиняного
посуду

Сума
виготовленої
продукції

Мильних

Сума
виготовленої
продукції

Свічкових

Сума
виготовленої
продукції

10

5 тис.

1

250 крб.

3

1 тис.

3

350 крб.

7

2,1 тис.

2

600 крб.

10

1 тис.

Комрат

7

829 крб.
75 коп.

1

79,5 крб.

1

170 крб.
75 коп.

1

300 крб.

1

141 крб.

2

350 крб.

2

397,5
крб.

Кірсове

-

-

-

-

-

-

1

475 крб.
75 коп.

-

-

-

-

-

-

17

5 829
крб. 75
коп.

2
4

56 крб.
385 крб.
50 коп.

4

1 170 крб.
75 коп.

5

1 125
крб. 75
коп.

8

2 241
крб.

4

950 крб.

12

1 397
крб. 50
коп.

Задунаївка
Усього

Сума
виготовленої
продукції

Болград

Фарбувальні

Сукновальні

Назва
колоній

Таблицю складено за даними: История Молдавии (документы и материалы) / [гл. ред. Я. С. Гросул]. – Кишинев : ЦК
Молдавии, 1969. – Т. ІІІ (часть ІI) : Положение крестьян и крестьянское движение в Бессарабии (1812 – 1861 гг.). –
1969. – С. 394; НАРМ, ф. 2, оп. 1, спр. 5687. Сведения о количестве заводов и фабрик, народонаселения в Бессарабской
области за 1851 г., Арк. 1.

Додаток Б.3.36

теслярів

столярів

токарів

бондарів

мірошників

кравців

ткачів

шевців

ковалів

Кількість ремісників у німецьких колоніях Бессарабії у 1828 р.

Кульм

-

1

-

-

3

-

-

-

-

Малоярославець-1

3

-

-

-

2

2

5

2

1

Малоярославець-2

-

-

1

-

3

1

-

2

2

Тарутино

1

2

-

-

5

4

-

4

2

Красне

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Кацбах

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Фершампеноаз-1

-

1

2

-

-

-

-

-

-

Фершампеноаз-2

-

-

-

-

-

-

1

1

-

Теплиця

-

1

-

-

-

2

-

-

1

Лейбциг

-

-

-

2

2

5

-

-

1

Бородіно

3

1

-

1

2

1

7

4

1

Клястиці
Березино
Париж
Старий Арциз
Новий Арциз
Брієни
Усього

1
2
10

1
7

2
1
6

2
5

6
3
1
2
2
31

2
1
3
1
22

3
3
1
20

5
2
4
24

3
2
3
2
1
19

Назва колонії

Таблицю складено за даними: История Молдавии (документы и материалы) /
[гл. ред. Я. С. Гросул]. – Кишинев : ЦК Молдавии, 1969. – Т. ІІІ (часть ІI) :
Положение крестьян и крестьянское движение в Бессарабии (1812 –
1861 гг.). – 1969. – С. 103.

Додаток Б.3.37
Динаміка чисельності населення Дунайського козацького війська в
першій половині ХІХ ст.
Роки

Чоловіків

Жінок

Загальна
кількість

1828

1 289

977

2 266

1829

1 727

1 185

2 912

1830

2 227

983

3 210

1831

1 486

1 044

2 530

1832

1 789

1 282

3 081

1833

1 814

1 298

3 112

1834

2 552

2 315

4 867*

1835

1 866

1 367

3 233

1836

1 796

2 036

3 832

1837

2 072

2 299

4 371

1838

2 216

2 388

4 604

1839

3 338

3 271

6 609

1840

4 135

4 078

8 213

1841

5 336

4 112

9 448

1842

5 430

4 295

9 725

1843

5 574

4 333

9 907

1844

5 447

4 402

9 849

1845

5 483

4 442

9 925

1846

5 558

4 504

10 062

1847

5 632

4 570

10 202

1848

5 660

4 647

10 307

1849

5 712

4 784

10 576

1850

5 792

4 784

10 576

1851

6 347

5 427

11 774

1852

6 434

5 592

12 026**

1853

-

-

12 257***

1854

6 434

5 593

12 027

1855

6 142

5 223

11 365

1856

6 346

5 191

11 637

* За даними дослідниці О. А. Бачинської – 3 267 осіб.
** За даними дослідниці О. А. Бачинської – 11 983 чол., 11 912 чол.
*** У тому числі 129 священно- та церковнослужителів.
Таблицю складено за даними: Бачинська О. А. Дунайське козацьке військо
1828 – 1868 рр. (до 170-річчя заснування) / О. А. Бачинська. – Одеса :
Астропринт, 1998. – С. 27-28; Драган И. Военно-статистическое обозрение
Российской империи. Т. ХІ. Бессарабская область / И. Драган. – СПб :
Типография Департамента Генерального Штаба, 1849. – Таблица № 5;
КУІА, ф. 56, оп. 1, спр. 608. Ведомости о состоянии Бессарабской области и
Измаильского градоначальства в разрезе уездов за 1853 г., Арк. 128зв.-129;
КУІА, ф. 755, оп. 1, спр. 12. Ежемесячные ведомости о количестве
народонаселения в войске за 1834 г., 25 січня 1834 – 1 січня 1835 рр.,
Арк.128; КУІА, ф. 755, оп. 1, спр. 153. Статистические сведения о состоянии
войска и его отдельных станиц за 1853 г., 2 жовтня – 16 грудня 1856 рр.,
Арк. 76; НАРМ ф. 2, оп. 1, спр. 5446. Годовой отчет о состоянии
Бессарабской области за 1850 г., 14 січня 1850 р. – 21 жовтня 1852 р., Арк. 49.

Додаток Б.3.38
Динаміка посівів зернових у станицях Дунайського козацького війська в першій половині ХІХ ст.
Роки

Посіяно

Зібрано

Урожайність

чвертях

У «самах»

1835

озимого
-

ярового
-

усього
1 559

озимого
-

ярового
-

усього
9865

озимого
-

ярового
-

усього
6,3

1836

-

-

1 946

-

-

13 394

-

-

6,9

1837

-

-

3 145

-

-

33 073

-

-

10

1839

1 127

2 572

3 699

5 185

7499

12 684

4,6

2,9

3,4

1840
1843
1845
1846
1848
1849

2 815
2 606
3 463
2 224
2 308

1 663 ¼
1 354
1 581
928
1 456

3 127
4 478 ¼
3 960
5 044
3 152
3 764

2 258
13 317 ½
5138
4257
3913
6316

6728
5634 ½
3244
3309
1824
4558

8986
18 952
8382
7566
5737
10 874

4,7
2
1,2
1,7
2,7

3,4
2,4
2,1
1,9
3,1

2,8
4,2
2,1
1,5
1,8
2,9

1850
1851
1853
1854
1856

2 729
2 491
3 488
3 424
2 425

1 698
1 959
2 839
2 728
2 683

4 427
4 450
6 327
6 152
5 108

7879
6734
15619
4913
-

7110
8278
10569
561
8231

14 980
15 012
26188
5474
-

2,9
2,7
4,5
1,4
-

4,2
4,2
3,7
3

3,4
3,4
4,1
0,8
-

Кількість посіяно та зібраного хліба в козацьких станицях Дунайського війська
Станиці:

Посіяно

Зібрано
чвертей

Ярової

Озимої

Ярової

Озимої

1843

1849

1851

1843

1849

1851

1843

1849

1851

1843

1849

1851

Волонтирівка

304 ¼

100

790

896,5

525

280

1322,5

230

1350

4456

1050

460

Строкозачє

485,5

200

406

598

220

250

2122,5

2000

2000

3950,5

2000

2350

Акмангіт

326 ¼

617

536

450,5

785

732

709

1234

1261

1640

1511

3189

Миколаївка

57,5

32

157

140,5

101

168

256 ¾

29

250

352,5

105

303

Каїри

53,5

80

120

108,5

130

86

237 ¾

150

420

617 ¾

250

320

80

40

85

117

60

55

191

80

30

471,5

195

200

54,5

135

125

212,5

167

153

266

225

505

913

305

721

Новотроїцьке
Костянтинівка
Фараонівка

179 ¼
50,5
71,5

150
30
72

150
37
85

130,5
80,5
80,5

150
100
65

160
35
40

190,5
94,5
250

500
80
30

350
388
180

310,5
163,5
442

600
210
90

400
260
75

Усього

1663 ¼

1456

2491

2815

2308

1959

5634,5

4558

6734

13317,5

6316

8278

Петрівка
Михайлівка

Показники урожайності в козацьких станиця Дунайського війська*
Ярової
Станиці
Волонтирівка
Старокозачє
Акмангіт
Миколаївка
Каїри
Петрівка
Михайлівка
Новотроїцьке
Костянтинівка
Фараонівка

1843 р.

1849 р.

4,3
4,4
2,2
4,5
4,4
2,4
4,9
1,1
1,9
3,5

2,3
10
2
неврожай
1,9
2
1,7
3,3
2,7
неврожай

Озимої
Урожайність у «самах»
1851 р.
1843 р.
1,7
4,9
2,3
1,6
3,5
неврожай
4
2,3
10,5
2,1

5
6,6
3,6
2,5
5,7
4
4,3
2,4
2
5,5

1849 р.

1851 р.

2
9,1
1,9
1
1,9
3,3
1,8
4
2,1
1,4

1,6
9,4
4,4
1,8
3,7
3,6
4,7
2,5
7,4
1,9

Таблиці складено за даними: Бачинська О. А. Дунайське козацьке військо 1828 – 1868 рр. (до 170-річчя заснування) / О. А. Бачинська. –
Одеса : Астропринт, 1998. – С. 131; История Молдавии (документы и материалы) / [гл. ред. Я. С. Гросул]. – Кишинев : Штиинца, 1962. –
Т. ІІІ (часть І) : Положение крестьян и крестьянское движение в Бессарабии (1812 – 1861 гг.). – 1962. – 353; История Молдавии (документы и
материалы) / [гл. ред. Я. С. Гросул]. – Кишинев : ЦК Молдавии, 1969. – Т. ІІІ (часть ІI) : Положение крестьян и крестьянское движение в
Бессарабии (1812 – 1861 гг.). – 1969. – С. 266-267, 313, 321, 342-343; Драган И. Военно-статистическое обозрение Российской империи.
Т. ХІ. Бессарабская область / И. Драган. – СПб : Типография Департамента Генерального Штаба, 1849. – Таблица 10; КУІА, ф. 755, оп. 1,
спр. 122. Статистические сведения о составе войска и отдельных его станиц за 1851 г., 20 січня – 10 грудня 1851 р., Арк. 163.
*Відсотки

підраховано

авторо

Додаток Б.3.39
Список козаків станиці Волонтирівка, які володіли фруктовими садами
та виноградниками поза межами станиці (середина 50-х рр. ХІХ ст.)
Ім’я та прізвища
Дружина померлого урядника Петра
Трохимовича – Акуліна

В яких поселеннях
м. Аккермані

Аккерманський повіт
Петро Бутескул
с. Олонештах
Вдова Софія Клинчогло
с. Пуркурах
Костянтин Клинчогла
с. Пуркурах
Леонтій Мазур
с. Раскайцях
Діордій Годіна
с. Чобручах
Семен Армаш
с. Раскайцях
Вдова померлого приказного Петра
с. Талмазах
Баланчака Акуліна
Григорій Кравченко
с. Чобручах
Іван Ковріга
с. Раскайцях
Кирило Бутескул
с. Раскайцях
Кишинівському повіті
Петро Гимбра
с. Русешти
Дмитро Гимбра
с. Русешти
Бендерський повіт
Іван Хлівний
Кірнацани
Херсонська губернія Тираспольський повіт
Пантелеймон Хливняк
с. Глине
Семен Шарий
с. Глине
Василь Шарий
с. Глине
Єровій Ткаченко
с. Глине
Федір Ткаченко
с. Глине
Таблицю складено за даними: КУІА, ф. 755, оп. 1, спр. 145. Про підготовку
до переселення Дунайського війська, 1855 р., Арк. 133-133 зв.

Додаток Б.3.40
Кількість худоби у козаків Дунайського війська в середині 30-х – першій половині
50-х рр. ХІХ ст.
Роки

Коней

Волів

Корів

Овець

1836

845

1691

3454

6825

1837

867

1866

5695

11 971

1838

978

2228

6164

7537

1839

981

2376

6498

8289

1840

919

2650

6562

6385

Розподіл по станицях
Роки

Коней

Волів

Корів

Овець

Волонтирівка
1836 р.

521

754

1724

4147

1837 р.

531

769

2513

7149

1838 р.

452

808

2297

4112

1839 р.

431

777

2307

4217

1840 р.

344

878

1953

3520

Акмангіт
1836 р.

126

312

627

1408

1837 р.

92

322

901

2323

1838 р.

170

405

1042

982

1839 р.

191

502

1221

1275

1840 р.

144

571

1195

1111

Старокозачє
1836 р.

124

495

699

1041

1837 р.

150

514

1051

1694

1838 р.

148

675

1685

1430

1839 р.

149

706

1697

1460

1840 р.

145

615

1344

472

Петрівка
1836 р.

27

27

85

155

1837 р.

29

27

117

274

1838 р.

30

40

155

367

1839 р.

29

42

177

384

1840 р.

26

40

207

401

Михайлівка
1836 р.

24

44

159

10

1837 р.

35

142

672

242

1838 р.

82

162

485

497

1839 р.

84

172

529

560

1840 р.

106

178

528

278

Костянтинівка
1836 р.

7

10

35

-

1837 р.

10

28

155

175

1838 р.

56

47

174

42

1839 р.

35

45

185

48

1840 р.

30

40

159

38

Миколаївка
1836 р.

6

35

82

60

1837 р.

8

40

164

110

1838 р.

22

37

161

46

1839 р.

26

54

166

56

1840 р.

73

80

288

106

Новотроїцьке
1836 р.

8

14

43

4

1837 р.

12

24

122

4

1838 р.

18

54

165

65

1839 р.

36

165

216

289

1840 р.

27

216

201

315

Кількість худоби у козаків Дунайського війська
в 40- першій половині 50-х рр. ХІХ ст.
Роки

Коней

Рогатої худоби

Овець

Свиней

1843

1401

14 576

9417

9534

1844

1415

14 576

9 534

1 036

1845

1500

11 919

12 955

1 151

1846

1136

10 509

13 396

1 126

1847

876

9 942

12 157

1 197

1848

1782

10 097

12 743

1 382

1849

735

10 565

15 291

1 725

1850

694

26 311

відомості

1 913

відсутні
1851

647

10 341

15 925

відомості
відсутні

1852

642

27 564

відомості

2484

відсутні
1853

757

26 965

відомості

3152

відсутні
1854

674

10 388

16 475

3222

1855

629

19 940

відомості

2599

відсутні
1856

894

19 872

відомості
відсутні

2593

Кількість худоби в станицях Дунайського козацького війська в 1850 – 1851 рр.
Станиці

Коней

Волів

Корів

Овець

1850 р.

1851 р.

1850 р.

1851 р.

1850 р.

1851 р.

1850 р.

1851 р.

Волонтирівка

235

230

487

479

2035

1990

4974

5025

Старокозачє

75

45

838

846

1310

1350

3590

3000

Акмангіт

180

185

597

611

1006

1043

3213

3352

Миколаївка

28

34

120

122

542

384

625

548

Каїри

76

52

150

120

400

408

1255

1400

Петрівка

10

5

180

160

200

251

560

530

Михайлівка

38

40

410

465

567

575

525

685

Костянтинівка

18

10

90

102

110

130

450

460

Новотроїцьке

32

34

88

109

212

220

500

420

Фараонівка

14

12

280

260

729

716

268

505

Розподіл робочої худоби в станицях Дунайського козацького війська в 1855 р.

родин

Усього

худоби
%

голів

21 і більше

%

худоби

11-20 голів

%

худоби

5-10 голів

%

худоби

4 голови

%

худоби

2-3 голови

%

худоби

1 голова

хутори

%

Станиці та

Без худоби

Кількість козацьких родин

Старокозачє

158

40

12

3

168

42,5

33

8,35

23

5,8

1

0,3

-

-

395

Парапори

27

31,7

2

2,4

45

52,9

8

9,4

3

3,5

-

-

-

-

85

Петрівка

21

38,2

4

7,3

26

47,3

1

1,8

3

5,5

-

-

-

-

55

Волонтирівка

193

32,8

28

4,8

267

45,4

39

6,6

57

9,7

3

0,5

1

0,2

588

Фараонівка

150

50,3

8

2,7

113

37,9

16

5,3

9

3

1

0,3

1

0,3

298

Акмангіт

95

28,7

8

2,4

117

35,3

45

13,6

53

16

10

3

3

0,9

331

Михайлівка

46

31,5

11

7,5

57

39

16

10,9

16

10,9

-

-

-

-

146

Каїри

134

41,4

2

0,6

76

23,4

12

3,7

6

1,9

3

0,9

1

0,3

324

Костянтинівка

10

32,2

1

3,2

12

38,7

4

12,9

4

12,9

-

-

-

-

31

Загальна

834

38,6

76

3,4

881

40,7

174

8,1

174

8,1

18

0,9

6

0,2

2163

кількість

Таблиці складено за даними: Бачинська О. А. Дунайське козацьке військо 1828 – 1868 рр. (до 170-річчя заснування) / О. А. Бачинська. –
Одеса : Астропринт, 1998. – С. 138; История Молдавии (документы и материалы) / [гл. ред. Я. С. Гросул]. – Кишинев : ЦК Молдавии, 1969. –
Т. ІІІ (часть ІI) : Положение крестьян и крестьянское движение в Бессарабии (1812-1861 гг.). – 1969. – С. 348; История Молдавии (документы
и материалы) / [гл. ред. Я. С. Гросул]. – Кишинев : Штиинца, 1962. – Т. ІІІ (часть І) : Положение крестьян и крестьянское движение в
Бессарабии (1812 – 1861 гг.). – 1962. – С. 354; КУІА, ф. 755, оп. 1, спр. 39. Статистический отчет о состоянии войска и отдельных его станиц
за 1840 г., 30 жовтня 1839 р. – 29 квітня 1841 р., 286 зв.; КУІА, ф. 755, оп. 1, спр. 122. Статистические сведения о составе войска и отдельных
его станиц за 1851 г., 20 січня-10 грудня 1851 р., Арк. 123; Анцупов И. А. Аграрные отношения на юге Бессарабии (1812 – 1870 гг.) /
Анцупов И. А. – Кишинѐв : Штиинца, 1978. – С. 196; Бачинська О. А. Дунайське козацьке військо 1828 – 1868 рр. (до 170-річчя заснування) /
О. А. Бачинська. – Одеса : Астропринт, 1998. – С. 154; КУІА, ф. 755, оп. 1, спр. 145. Про підготовку до переселення Дунайського війська,
1855 р., Арк. 271-378,383-398, 461-581, 609-664, 669-734, 739, 767, 785-825.

Додаток Б.3.41
Кількість бідних родин у козацьких станицях Дунайського війська
в 1855 р.
Назва станиць і

Загальна

хуторів

кількість родин

Бідних сімей
кількість

у відсотковому
відношенні*

Акмангіт

468

35

7,5%

Старокозачє

610

61

10%

Петрівка

40

15

37,5%

Михайлівка

209

28

13,4%

Миколаївка

171

49

28,7%

Костянтинівка

37

3

8,1%

Каїри

249

30

12%

Волонтирівка

722

78

10,8%

Фараонівка

335

52

15,5%

Новотроїцьке

113

11

9,7%

2 954

362

12,3%

Разом

Таблицю складено за даними: КУІА, ф. 755, оп. 1, спр. 145. Про підготовку
до переселення Дунайського війська, 1855 р., Арк. 19, 53, 54 зв.,58-59 зв., 9091, 295-295зв., 297-301, 303-305.
* Відсотки підраховано автором.

Додаток Б.3.42

Мерешівка

Маркулешти

Брічєво

Валя-Луй-Влад

Домбровени

Александрени

Люблін

Вертюжени

Чисельність євреїв-землеробів у Бессарабській області в 1846 р.

чол.

жін.

чол.

жін.

чол.

жін.

чол.

жін.

чол.

жін.

чол.

жін.

чол.

жін.

чол.

жін.

90

51

225

115

243

155

287

165

148

123

172

161

228

147

149

111

141

350

398

452

271

333

375

260

Таблицю складено: НАРМ, ф. 2, оп. 1, спр. 4863. Переписка с земскими судами о количестве еврейских колоний в
Бессарабии, 29 липня 1846 – 3 квітня 1847 рр., Арк. 12-18.

